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lngilizler şimdi 
tehlikeyi 
Akdenizde 
görüyorlar! 

(Yazısı 2 inci sayıfaClaf 

100 de gg Hifler kazandı! 
(İkincide- Son haberlerimizde l'. 

"Rey vermiyen öküzdür!,, Cevdet Kudret söylüyor: 
-....~-~-~ --. ~ -- - -

Onlarda var olan basit 
Almanyac see;im dün yapıluı. Şehrimizdeki 
Almanlar Karadenize çıkarak reylerini verdiler 
..__ 1 

bir santimantalizmdir 
Uzak Şarkta harp -·--- 1- Bayan Afet Yakında Fransızca asıllarile berabe~ 

neşredilecek telif parçalar varmış! atlamak Üzeremi? Dün Bükreşten gele-
Habeşistanda başlıyan ateş bir taraf

ta devam ederken (Ren) bölgesinde teh
likeli hadiseler meydana çıktı; bütün 
/\vrupa diplomadan ateşin buradan Av
tupaya sirayet etmemesi için uğraşıp 
dururken timdi de Uzak Şark vaziyetin
te tehlikeli alametler beliriyor. 

Hatırlarda olduğu üzere geçenlerde 
Staıin, Rus - Japon mfinasebatma dair 
beyanatta bulunduğu sırada Uzak Şark
ta vuiyetin gerçekten vahim olduğunu 
'6ylemiı, ve pyet Japonlar dış Mogo -
liatan hudutlarını geçecek olurlarsa Sov 
)et Ruıyanın müdahale ederek bu mem
leketi müdafaa edeceğini ilave etmişti. 
Staıin•in beyanatının intişarından bu • 
tüne kadar henüz bir kaç haftalık bir 
taman geçmiştir. Şimdi dış Mogolistan
da dahili bir ihtilal ile Sovyet rejiminin 
teessüs ettiği ve yeni hükumet ile Sov -
Yet Rusya arasında karşılıklı yardım 

Paktı akdolunduiu bildiriliyor. Ve bu 
lıuı_uıııct. Moskovadan ::s?elen han ttfı.
tranardan akdolunan pakt ile Sovyet 
ltusyanın Mogolistan üzerinde hakiki 
bir himaye rejimi tesis etmesi imkan 
dahiline gireceği bildiriliyor. 

Cin, ötedenberi Mogolistanı kendisi
ile tabi bir eyalet saymış ve burasının 
istiklalini hiç bir vakit tanımamıştır. O· 
rıun için bu defa Mogolistanın müsta -
~l bir devlet gibi Sovyetler ile bağlan• 
ltıası karşısında Çin 'in vaziyeti hususi 
bir ehemmiyet alacaktır. Bununla bera
ber Nankin hükumetinin yeni paktı 
l>rotesto etmiyeceği zannediliyor. Bun
dan dolayı Çin ile Sovyetler arasında 
lızak Şarkta Japon siyasetine karşı mü
Cadele için zımni bir anlaşma bulundu• 
tuna hükmedenler bulunuyor. 

Acaba Sovyetler niçin dış Mogolistan 
n, aralarında bir himaye rabıtası tesis 
tdecek kadar yakınlık ifade eden böyle 
bir pakt imza e·ttiler? 

Bunun sebebini anhımak için dış M0-
tolistan denilen memleketin Uzak 
Şarktaki Sovyetler ile coğrafi müna -
'tbetini göz önüne getirmek 18.zımdır. 
lı'Uhakika Japon genel kurmayı uzun za
ltıandanberi Mançuri ile Şimali Çin'in 
trrıniyetini temin için uğraşmakta ve 
hu yerlerde emniyetin temini için de 
>ııogolistanın merkezi olan (Urga) şeh• 
tini işgale lüzum görmektedir. Zira bir 
taraftan Çin'e, öbür taraftan (Gobi) çö-
1iine giden kervan yollan bu şehirden 
teçtiği gibi (Siberya) nın belli başlı 
llıerkezlerine giden yollar da hep bura -
~ toplanır. Ne vakit Japonlar (Urga) 
lthrini işgal ederlerse (Baykal) gölü ile 
~l'rans Siberyen) bölgelerine tamamen 
llcim olacak bir v,aziyet almış olurlar. 
İ§te Japon Gen.ti Kurmayının en bü

>iilc düşiincesi bu olduğu, son günlerde 
~llnçuri ve Mogolistan hudutlarında 
Uı - Japon carpışmalannın çogaldığı 

tatöniine getirilirse neden dolayı Sov
~tlerin sür'atle harekete geçerek dış 

ogolistan üzerinde himaye tesisine va-
~rı bir nüfuz ve alaka tesis ettikleri ko
ı/ta anlaşılır. Bunun içindir ki acaba 

tek Şarkta harp patlamak iizere mi. 
'~ali kendi kendine zihinlere geliyor. 

ASIM US 
'------------------------------
"karadan Afqona 

ı..._BC&fmuharririmizin intibalarına ait 
·~ bugün dördiincü sayıfamızdadır. 

ŞehrimizdeTd Almanlar reylerini Ka -
radenizde verrnck üzere dün sabah 

yola çı1carlarken 

Almanyada seçim dün yapılmış, 

genç Hitler' ciler her tarafta dolaşa -
rak halkı Hitler'e rey vermiye çağır
mışlardır. Bütün Almanya baştan ba
şa heyecanlı bir gün geçirmiş, Brun -
svich'de bir Nasyonal sosyalist kolu 
lizerinde "Rey vermiyen öküzdür!,, 
yaftasını taşıyan bir öküz dolaştır -
mışlardır. Seçim ve neticelerine dair 
gelen haberleri son haberler kısmımız 
da bulacaksını. 

Flandin 
1tfitlerin sözlerine 

cevap veriyor 

B. Fil6rıdin 

Paris, 29 (KURUN) - B. Flan
din bu akşam burada verdiği bir nu-ı 
tukta Almanyanrn Reni işgali ile or., 
taya çıkan vaziyeti i1.ah etmiş, bu -
nun siyasi alemde doğurduğu endi
seyi P<'k hakir bulmuş ve söz1erine 
de\'amederek ezcümle şunları ~öyle

ml~tir: 

(Sonu: Sa. J!! Sü. 1) 

rek Ankaraqa gitti 

Bükreşte tetkikler yapmış, 
1 a1 i hçilerle tanışmııtır 

Dün Romanya 
vapul'U ile Roman_ 
yadan gelen Türk 
tarih kurulu as
başkanı Bayan A. 
f et, Tıhtımda Is.. 
tanbul nli!id v• 
refikası, fiğret men 
bayanlar ve diğer 
zatlar tarafından 

karşılanmıştır. , 
Bayan Afetin 

son Avrupa seya_ 
bati ile meşgul 

olan bir arkada- Bayan Alet 

Şair ve piyes mtiharriri Cevdet 
Kudret fikirlerini §Öyle anlattı: 

- Hececiler, kendilerinden sonra 
bir nesil gelmediğini ilA.n ettiklerine 
göre kendilerinin gelmi olduğunu 

kabul ediyorlar. Ve apğı yukan §U 

tonla konuşuyorlar: 
"- Modern Türk edebiyatında ilç 

büyük nesil vardır: Birincisi tanzi . 
matçılar, ikincisi Serveti filnuncular .. 
Üçüncüsünü söylemeğe tevazuumuz 
manidir.,, 

Demek istediklerini böyle biraz 
Ustü örtülü söylüyorlar ama 
diğer iki nesilden daha üstün oldukla
rını düşündüklerine şüphe yoktur. 

"- Moll§er, diye konuşurlar, he -
ceyi biz getirdik, sade türkçeyi ilk 
defa biz kullandık, daha ne yapalım?" 

Eğer san'at bakımından bu bir de
ğerse, lise mecmualarında manzume-

şımız şu izahatı almıştır: !eri çıkan yüzlerce delikanlının ne ka-
Ttirk tarihi ve araştırmalan •tra- bahati var? (Sonu: Sa. 7 8ü. 3) B. D. Cevdet Kudret 

fında CenevM<te muvaffaklyetU kon- --------------------------.....:....:.... _____________ _ 
f erarudar verdikten sonra Bükreşe 

gelen Bayan Af et orada üç gün ka
dar kalmış, kültür sahasında tanın
mış şahsiyetlerle ~maslarda bulun
muş. üniversite edebiyat fakü1tt>Si 
reisi ve tarih profesörlerlle tanışmış
tır. Bilhassa çok tanınmış müverrih 
profesör Yorga ile tarihi bahisler 6-
zerinde konuşmuşlardır. 

Bayan Afet aynı zamanda Bükre
şin müzelerini gezmiş, tetkikler yap_ 
mıştır. lqtanbula gelmeden az önce 
de Kfüıtence civarında inerek orada 
son zamanlarda yapılan hafriyat ·ne
ticesinde çıkarılan l!iıtlrya adlı şehir 
harabesini görmüş ve hafriyatı ya_ 
pan profesörün daire~inde. harabeden 
çıkmııı olan tariht eserleri tetkik et
miştir. 

Bayan Afet. diin ~kş.'lmki ek!'lpr~ 
ile Ankaraya Jtitmiştir. 

Göç işf eri 

Dün rıelen Bükr~ş el~;
mizin rıazelemize 

dedik teri 
Jlükreş elçi

miz Ray ~uphi 

'l'anrıöver dün Ro- 1 

manya vapuru ile 
~e•trimiıe gelmiş. 

tir. 

Anketimizin uyandırdığı hareketler 
~ ---.. ~---------------------~------

Behçet Kemal çağlar 
• cevap verıyor: 

Münakaşalara tekerleme ile değil, bir 
sanatkar endişesile giriniz. Yoksa •• 

(Altıncı Sayıfamızda) , 

Bir sürpriz: Fenerbahçe ile 
lstanbuf spor berabere kaldılar· 

Romanya hü
kumeti i1e göç iş
leri hakkında mü
zakerelerde bulua_ 
muş olan Bükr~ 
elçimiz ' Bay Tan~ 
rrö,·er, bu müza_ 
kereltr etrafında 

Dün yapılan lik maçlarının en dikkate değer netiresi Fenerbahceni.n 
lstanbulsporla . 1 .:- 1 berabere k<tlma sıdır. Yukarıdaki resim Reşiktaı -
Süleymmıiye maçında alınmıştir: '.Maç lann neticelerini 5 inci •a11ıfamızda 

B. Suplıi Tanrıöver bir arkadaşımıza 
,·erdiği beyanatında demiştir ki: 

"- Göç işleri hakkında Romayna 
hükumeti ile aramızda cereyan fiden 
müzakerelerin neticesini hükiımelimi
ze arzetmek üzere Ankaraua qidirl0-
rum. Bir hafta. on gün sonra Rük
reşe döneceğim. Cere!Jan erlen mü -
zakr.relt>rin neticesini hiikumetinıiz 

ttUuf 11 ettiği takdirde katt iznhat ve-
rebilirim. . (Sonu: Sa. 7 Sü. 3) 

bulacakaınıı. , t • • • • • • • 
1 - , " .. .. ~ 

ltaljaaıar Ooadara 
doğra ilerliyorlar 

Karşılarına 
Habeş 
• 

şimdiye 
kuvveti 

kadar hiç bir 
çıkmadı 
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9 •ter kazandı 
Dün l\lmanyada seçim büyük bir sükunet içinde yapıldı 

En son alınan netice_ge qöre Hitler şimdiqe kadar hiç bir 
seçimde bu derece büyük bir farkla kazanmamıştır 

Bertin, 29 (KURUN) - Bütün! 
Almanyada seçim büyük bir sükClnet 
ve initza.m içinde geçti. İlk alınan ne
ticeler, bu seferki seçimin Hıtler'i şim 
diye katlar iktidar mevkiine getiren 
üç seçimden de ehemmiyetli bir fark
la Fübrer'in lehindedir. 

Şimdiye kadar gelen neticelere gö
re, Cenup havalisinde reyler yüwe 
yüz Hitler'e verilmiştir. Seçimi ilk bi
tiren yer Cenupta elli bin nüfuslu 
bir §ehirdir. Burada, seçim başla -
dıktnn yarım saat sonra, yani 9.45 de 
bütün reyler verilmiş bulunuyordu. 
Bundan sonra Almanyanın her yerin
den ve Almanların bulunduğu diğer 
ecnebi §ehirlerinden birer birer haber
ler gelmeğe ba§ladı. 

Propaganda vekaletinin gece saat 21 
öe neşrettiği bir buletine göre, şim -
diye kadar hesap edilen 23 ınilyon 

reyden 21.500.000 ninin Bitler lehine 
1.500.000 nin de aleyhinedir. 

Berlinde seçimden sonra halk Hit
ler'in bulunduğu yerin etrafma top • 
lanarak büyUk tezahüratta bulunmuş, 
Bitler de balkona çıkarak kendilerini 
selftmlamıştır. 

Bütün Almanyada herkesin reyini 
kullanılabilmesi için çalışılmış,bu arada 

otomobiller hastalan rey yerlerine ta
şımıştır. Bir kasabada, ihtiyar ve ya-

talak bir hasta, reyini Hitler'e verdik
ten hemen biraz sonra, rey sandığı 
başında ölmüş, diğer bir yerde de 
10.15 <le bir oğlan, 10.20 de bir kız ço
cuk dünyaya getiren bir anne l 0.30 
da, otomobille naklolunarak, reyini 
kullanmıştır. 

"REY VERM!YEN ÖKÜZDÜR!,, 
Berlin, 29 (A.A.) - Havas ajansı 

muhabiri bildiriyor: 
Almanyada bugün seçim yapılmak

tadır. Genç Hitlerciler teşkilatının bi
sikletli efradı şehri dolaşarak halkı 
Hitıer'e rey vermeye davet ediyorlar. 
Almanyanm her tarafında evler, u -
mumi binalar bayraklarla donanmış
tır. 

Brunsvick'den bildirildiğine göre, 
motörlU bir nasyonal sosyalist kolu, 
dün şehirde bir öküz dolaştırmıştır 

Bu öki.izün iistünde "rtev vermiyen ö
küzdür., ibaresi yazılı bir levha asılı 

bulunuyordu. 
VİYANADAKİ ALMANLAR VA -

TANLARINA GEÇTİLER 
Viyana, 29 (A.A.) - Viyanada o

turan Alman yurtdnşlan, dört hususi 
trenle Passauya giderek meclis seçi -
mine iştirak etmişlerdir. 

Gratz, Klagenfurt ve Salzburglu 
Almanlar diğer Uç husust trenle Bav
yerada Rcichellıall şehrine, lnnsbrilck 
Almanları Charnitze gitmişlerdir. Bu 

şehirlerde bilhaı:ısa seç:im büroları te
sis edilmiştir. 

Alman müntehiplerin Almanyada 
kaldıkları müddetçe iaşe ve iskiınları 
temin edilmiştir. 

Şehrimizdeki 
Alman ar 

Dün reylerini Ko.rade
nizde verdiler 

Dün şehrimizdeki Almanlar lzmit
ten gelenler de dahil olduğu halde biı 
Alman vapuruna binerek kara sula -
rımızın 20 mil kadar açığında Milli 
Sosyalist partisine reylerini vermiş -
!erdir. 

Evvelki gün şeht'imizdeki Alman -
lar, konsoloshanede tescil edilmiş 

ve kendilerine rey pusulaları veril -
mişti. 

Dün sabah bir Şirket vapurile rıh
tımdan hareket edip Büyükdcrede 
kendilerini bekliyen "Nord Deutsche 
kumpanyası Transatlantik vapurla -
rmdan birine binmişler ve az sonra 
rey verme işi tamamlanmıştır. 

Rey verilmesinden sonra vapur er
kanı, mevcut Almanlara bir Münib 
birası ziyafeti çekmiştir. 

ligilizler tehlikeyi Akdenizde görüyorlar: 
Bir Fransız - ita/yan deniz anlaşmasından korkuluyor 

Londra, 29 (A.A.) - Alman ceva • 
br hakkında tefsiratta bulunan gaze • 
teler, dört Lokarno devleti müzakere -
lerini kaydi ihtiyatla telakki ediyorlar. 

Sunday Times gazetesi, Ren'e ltal
yan ve İngiliz kıtaatı gönderilmesi tek• 
lifinin İngiliz ulusu arasında yalnız şid
detli bir muhalefete uğramış olmakla 
kalmayıp ayni zamanda telaş da uyan -
clırdrğım bildirmektedir. 

Hareket serbestliğinden vazgeçilerek, 
kollektif emniyet perdesi altında bir it· 
tifaklar sistemine saplanmaktan korku• 

"Bir sulh adası,, 
Avusturya - Macaristan -
ltalyan anlaşması hak
kında Gömböş böyle 

söqlüour 
Budapeşte, 29 (A.A.) - Bay Göm • 

bö§ Romadan dönmüştür. Bay Göm • 
böş, hükOmet partisi başkanının bir nut 
kuna cevap vererek demiştir ki: 

''60 milyon nüfusun Avrupanrn gö • 
beğinde, Avrupa ihtillitlan ortasmda, 
bir müsalemet adası te~kil ve bu hu -
susta gerek kendi memleketlerinin ve 
gerek bütün Avrupanın nefine olarak 
devamlr bir surette teşriki mesai ede -
bileceklerini tesbit etmişlerdir. İtalya, 

Avusturya ve Macaristam biribirlerine 
bağhyan dostluğu derinleştirmek için 
diğer memleketlerin de bizim örne • 
ğimizi takip edeceklerini zannediyoruz. 
Zira. onlar da barrşın ancak adalet esa
sı dairesinde inki§af edebileceğini ta -
mamen biliyorlar.,, 

Flandinin cevabı 
(Üst yam 1 incide) 

"Almanya bu harcketile muahe. 
deleri tek ba rna bozmuş bulnuyor. 
Hu hareket de Bitlerin sözleri ile bü
yük lıir tezad teşkil etmektedir. Çiin. 
kü Bitler, sözlerinde daima sulhtan 
bahseder, sulh istediğini sörler Ilen 
lm harekette bir sulh arzusu dei:il. 
sulhu bozabilecek bir mahiyet görü
)'Orum.,, 

luyor. Tekliflerin halk kütleleri arasm-ı 
da teessüf ve endişeler uyandrrdrğından 
bahsedilirken çok ileri gidiliyor. İngi -
liz - Alman deniz anlaşmasmdan son
ra, tehlikeyi Şimal denizinden ziyade 
Akdenizde aramak lazımdır. 

Ve İngiliz iştirak etmeden yapıla • 
cak bir Fransız - İtalyan deniz ittifa • 
kı tngiltere adaları için vahim bir me
sele teşkil edebilir. 

Observcr gazetesi, Almanya ile bir 
anlaşma tavsiye etmektedir. Mutlaka 

d\lrüst ve samimt bir e11ası bulmak la -
zımdır. Bay Eden son nutkunda Alman• 
yayı hukuk bakımından takbih etmek 
lüzumunu hissetmiştir. Fakat bunu ya. 
parken Fransız - Sovyet muahedesinin 
Almanya için doğurduğu vahim sebep -
leri gözönüne almamıştır. 

İngiliz ballanın çok milhim bir ekse
riyeti hükumetin geçmişe ölmüş naza• 
rile bakarak yeni bir devre açmasını ve 
bu devrede hadiselerin daha hakkani • 
yet1i bir surette kayıt ve mütalea edil -
mesini istiyor. 

Yunan hükumeti meclisi 
tatil etmek istiyor 

Gene bir hadise çıkmasından korkuluyor 

A tina, 29 (KURUN) - Meclis a. 
çıldığı zaman hiikfımetin mezuniyeti 
kamile alarak meclisi bir müddet ta
til etmek istiyeceği söylenmektedir •. 
Bu haber fırkalar arasında büyük bir 
galeyana sebebiyet vermiştir. Bun. 
dan dolayı gene bir hükQmet meseJe-

si çıkma~ndan korkuluyor, 
VENIZELOS DEFNOLUNDU 
Atina, 29 (KURUN) - Venizelo. 

~un cenaze.c;i bügiiıt Gfridde hü:riik 
bir merasimle defnolunmuştur. U~
yan Venizelosla oğlu. yarın Giriddcn 
hareketle Atiyana geleceklerdir, 

Hauptman idam 
edilmiyecek mi? 

1'renton, 29 (A.A.) - Bu ayın o-ı 
tuz birinde idamı mukaıTer olan Ha. 
uptmanı kurtarmak üzere yeni teşeb
büsler yapılacağı zannediliyor. 

Hukukçular, ce1.anın bir kerre da. 
ha imhaline kanunen revaz olmadığı 
miita11\asrndndırlar. Bununla bera
ber, vali Hofman. mahkumun lehin. 
deki ·teşebbüslerini tekrarlamak az
minde gibi görünüyor. Valinin bu 
yolda çalışmasını icap ettiren ya bir 
takım siyasa] sebepler, ,.e yahud ki 
Hauptmanın masum olduğu hakkın. 
daki ~ah i kanaatidir. 

Vali Hofman, bu defaki imhal 
talebini incel<'mek «zere af divanını 
yarın isin toplantıya davet etmiştir. 

MUddeiumumt Vilentz, hu imhal 
talebine muhalefet etmek niyetinde 
olmadığrnr, zira kendi fikrince hu 
işin munhasıran valiye ait olduğunu 
~ylemiştir. 

Vali dahiliye nazın Bay oyks'a 
müracantla, Lindbergin çocuğunu 

salmak isin ku11anılan merdh·eni mu
ayene. edip de bunun Hauptman ta. 
rafından yapılmış olmasını reddeden 
mütehassıc;ın tetkika tına devam et
mesine müsaade btemiştir. 

Bay Hofman, mahkumun eski 
evinde biz:r.at tetkikatta bulunmuş Ye 
bir takım yeni ihtimallerin incelen. 
mesine iştirak etmiştir. 

,.,... ...... ..,.,.......,.~------------------------------~-----------.~~!'flft:--·:: · · · · · · · · · · · · ·ı ::::::::::::=·= 
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Çukurova davasında 
Mütehassısın lehimizdeki raporuna 

davacı itiraz etti 
Ankara, 29 (Telefonla) - .Nisan' 

ayı içinde toplanacak Tütk - Fran-1 
!'iZ muhtelit mahkemesinde rüyet edl· 
lccek mühim da\•alardan biri Çukur
ova dava..,ıdır. Bu da·rnya mahkeme 
tarafındırn hakem tayin edilen Ho
lnndalı Van Der Sratt'in \'et'mi~ ol. 
duğu rapora davarı tarafından itiraz 
edilmiş n raporun bir c;uretile bera
her hu itirazname, a jn.nımtz tararın. 
dan :\taliye Vekaletine gönderilmi~

tir. llolandalı hakemin tam;ımpn le. 

Maden 
araştır m a 1 arı 

Orta Anado uda çof, iyi 
neticeler verdi 

Ankara. 29 (Telefonla) - l\taden 
arama enstitiiı::ü tarafından Küıahya 
ve 'l'a"şanh h:H•alisinde yapılmakta 

olan ara"tırmalarda memnuniyet Ye

rici hir netice elde edilmiştir. Bu 
hanılide bulunan çok zengin linyit 
damarlarının anayi kıymeth1i hab: 
bulunduğu anL"l~ılmıştır. Bu 8Ul'etle 
~uni benzin, kimyevt gübre vesaire 
imali hususundaki tlkc:;avvurlann fili
yat sahasına çıkarılması imkbı ta. 
hakkuk etmiş hutunuyor. 

O'rtR Anado1uda kurulacak hü
yük elektrik santralı dil hu hRvnlide 
te is olunacaktır. lkti&"\t VekAleti. 
nin elektrikleştirme şubesi c:antrllhn 
yerini tesbit için tetkiklerde bulun
mnktadır. 

Ankarada seqgar köq 
muallimlik/eri teşkil 

olunuyor 
Ankara, 29 (Telefonla) - Bu ~"Tl 

Ankara maarif hiit~e.."ine konan 12 
hin liralık feykaltırle tah~i.<;;at bu se
nerlcn itibaren yapılacak . eyyar köy 
muallimJıği teşkilatına hasredilerek -

tir. 
Seyyar köy muallimfE>ri. yalnız o. 

kuma çağında bulunan çocuklara de
Ril, okuma bilmiyen her ya taki köy. 
lülere okuma öğreteceklerdir 

Arjantin ile f;caret 
anlaşmrımız 

Ankara, 29 (Telefonla) - Arjan
tin ile yapacağımız ilk ticaret anlaş. 
ma.c11 l'lrafında Pariste cueyan et
mekte olan mii1.akereler, nnla~nt:t 

esa.c;ları, her iki taraf~a da daha ev. 
velden · hallrlanmış bulunduğundan. 

uzun siirmiyecektir. Bu anla ·manm 
yaprlmaqı ile memleketimizden Ar 
jantine geni~ mikya~ta drri ihraç e. 
dilehilecektir. 

Ankara polis m 0 kiebi 
bu sene açılacak 

Ankara. 29 (Telefonla) - Ankarn 
polis mektebi hu sene açılacaktır. Or
ta mektep ve lise mezunu olan poli~
ler mektebin ilk talebelerini te kil e
deceklerdir. Programlar, buruı::ı az 
zaman içinde yüksek bir meslek ve 
teknik mektebi ~eklini alma~nr rnüm. 
kiin kılabilecek bir çerçeve içinde ha
zırlanmaktadır. Mektep için Avru. 
padan miltehas~ı~lar getirilecektir. 

Japon - Mogol 

Hadiselerden Mançuri 
mesul ~örülüyor 

Moskova, 29 (A.A.) - Tas ajan.ı;ıı 
bildiriyor: Mogol hükumeti 2-1, 25, 
26 martta bir Japon - )fan~uri müf. 
re7.e.sinin Mogol topraklarına taarru
zu hakkınka Man~uko dış h.ıkan hğT. 
nn hir protesto göndermiştir. 

Mogol hükumeti, hudud hadise
lerinin halli için iki hül<ümet ara~ın
da mii7.akereler cereyan etmekteı ol
du~u bir ~ırada yeni tahrik nkaları. 
nın vuku bulma~ındnn dola), hnyre
tfni bildirmekte ve bu taarruzların 

himizdc ulan rapoı·unurt bir yctindt 
öyle denilmektedir: 

"Kaldı ki, da,•aya ~w te !iil e· 
elen isbu muka,·elenir halen tatbiki' 
ne d; imkan kalmamıştrr. Çünkiİ· 
bir imtiyaz mahiyetintle olan bu mu· 
kavelenin yapıJdı~ı tarihteki O~manlı 
zihniyeti bugün artık tarihe kan~mr; 
bulunuyor .•• 

Bu damda !\taliye ,.ekalPtini e-=1'1 
Adliye Yel.ili :Mahmud Esad temsil 
ederek tir. 

= 
De m;rqolları memurları 

arasında tasfiye 
yapılacak 

Ankara, 29 (Telefonla) - D4>vlel 
Oemiryolları memurları ara. ında ge
ni" bir ta. fiye mevzuu hahi tir. Ta~ 
(iyede yaş e.~ıı; tutulacakhr. Ta~fi· 
ye neticesinde aeıkta kalnrnk m4"mt1f 
sa.}"Tsrnın 200 ü holncağı tahmin old• 

nuyor. 

Spor federasııonlorı 
Ankaraga naktolunacok 

Ankara, 29 (Telefonla) - 23 t1İ' 
sanda Ankarada toplanacak ola" 
spor konın·esinde görüşülecek me elf• 
terin ba~rnda gelen f ederaı;;yonlarırt 
Ankaraya nakli meselesi etrafmd• 
bir ameli formül bulunacaktır. 

Federa~yon tar idart5inin maaşlı 
ı::porculara. bırakılması fikri gittikç• 
taraftar hu lmaktadır. 

HitJ~r 
Seçimden evvetkr'so.11 

nutkuna aa söl/iectr" 
Kolonya, 29 (A.A.) - M. Hitler, dit~ 

akşam saat 20 de, seçimlerden evve11'1 
son nutkunu söylemi§tİr. 

Başvekil nutkunda, Almanyanırıı 

tam 5crbesti ve tam hukuk müsavatı ol· 
madrkça hiç bir muahede imzalanuya • 
cağmı söylemiştir. Arsıulusal siyasa a• 
damlarına ve gizli diplomasiye hücll~ 
etmiştir. M. Hitler ezcümle şu sözle" 
söylemiştir: 

"Doğnıdan doğruya Milletlere hi ~ 
Ç''rt' tap ediyonım. Ben ıulh istiyonun. ıı 

kü harbin ne demek ouduğunu ıiyııt' , ~.,. 

adamlarından daha iyi biliyorum. DıJ 
. .ı_ • • '!fi 

yanın eski hatalarını terKetmesını 

sulh, müşavat ve hürriyetten ibaret Y., 
ni bir nizamm ba§lamaııru istiyorur1'·; 

Berlin. 29 (A.A.) - Havas aajnsını 
diplomatik muhabiri bildiriyor: 

Berlindeki Alman kolonisinin papafl 
.. H" 1 •. E ·n·ôe Hennan, dun, Bay ıt er ın ss-. ,. 

iradeylediği nutuk ecmasında mulıafat , 
sı emredilen bir dakikalık sükut est1• , 
sında meçhul biri tarafından tokatla" 

mıştır. r 
Halk. n;ızi usulünde seliima durrııl1,, 

ken. papaz Herman ~apkasım çıkarf'l"l 
mıştt. 

Papaz davacı değildir. - -
Alman tayyareciler 
ceza landırrlacok/ar. ıt' 
Berlin, 29 (A.A.) - Hava.c; 21P' 

~ı bildiriyor: . 
1 

ti' 
Goering, Fran~rz, Relsıka ,.~ "

11
,. 

liz toprakları üzerinde r.izama nıtı jıt 
lif olarak u~uş yapan tayyared.Jtl 11 

• Ü .. ·1 t ı.ılılt hiyaneti vatanıye c rmu 1 e a 
uğrıyacaklarını söylemiştir. 

1
,t 

Pilotları mahkôm olan tayyıırtllt' 
Augsburgd1ln Vurtzburga gitfl'l·~i. 
olan iki ki.;;ilik t.alim tayyareleri 1.df' 

Pilotlann en az 60 derere11k bir :.of· 
kamet hata~ı:ı ynptıkları nnlnşt)I. ,~ 
Bunlar Luft.~port,•erhanrl deniltt'I "' 
kert mn?liyetteki teşekküle ıneJ1!f 
hulunuyorlardı. ~ _,._t 
---------~-'!~~" \ müzakerel,.ri akamete uğratrrıa d~ıı 

( 11 • 
Japon - Mançuri kıL'\ları tara 1 ;ııt 
hududa ynpılnn faarruL)llf g1.t';ttl• 
ha!~tl ol:ı\n gerginliği ı:ırftırmPI\ Pdilt' 
terinden başka hir türlü tefsir '· 
miyt'Ceğini kaydetmektedir. 
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işaretler 1 
Genç şair'erimiz 

ve eser!eri 
Bu, bir kitabın adıdır. Kita

bın miiellili Mehmet Behçet Ya
zar'Jır. !Aehmet Behçet Yazar, • 

Köycülük 
kurultayı 

Parıamentolar 
birl ; ği 

"F ecria.ti,, devrinden bugüne in- D ·· i k / 
tikal eden edebiyatçılarımızdan· un O'IJ anara ça ışma Konsel} fop!aniisına , 
dır. prog1amını hazırıadı hh J 

Çocukluk çağında, beni b!r Milli Türk Talebe birliği Köycülük mUTQ US QTlffllZ 
haylı me!gıtl etmiş olan Erganun Kurnltayı ilk toplantısını dün Eminö- gidıgor 
fairi, lmıa bir zaman ela nesir i.i- nü Halkevi salonunda büyük bir kala- l 
:zerinde durdu. Sonra onu ciddi ba lığın iştirakile yapmıştır. Diyarbekir saylavı Bay Zeki Mes'ut 

Kongreyi birlik başkanı Bay Hüse- h · · Imiı:ıt· 
bi.r mektep hocası ve ciddi bir şe rımıze ge ··~ ır. 

yin açmış, Köycülük şubesinin ma k Bay Zeki Mes'ut. nisanın dokuzun-
miitetebbi olarak buldum. sat ve 2'.ayesini anlattıktan sonra ha-- da Niste toplanacak olan arsıulusal 

Bugün sayıf alarını çeviı diğim 
eser, Mehmet Behçetin son gün· 
lerde verdiği bir konferansın tabı 
kiıve11in.e /;iiriinmÜJ fekliclir. 

zırla.nan ruznamenin müzakeresine ge- parlamentolar birliği konseyinde say-
çilmiştir. ıavlarnnızdan B. B. Falih Rıfkı ve Fa-

Ruznamenin birinci maddesi, Bir - zıl Ahmet'le birlikte Kamutay grupu
liğin Köycülük çalışmaları i.izerindf: nu temsil edecektir. 

Mehmet Belt~etin eseri, hacim 
itibarile değil. fakat üzerinde 
ıarleclilen emek bakımından J!k· 

konuşmalardı. Evvela birliğin hazırla·· 
mış olduğu Köycülük nizamnamesi 0 _ Bay Falih Rıfkı da Ankaradtın gel-
kunmuş, bu maddeler üzerinde müna· dikten sonra birlikte Nise gidecekler-

kaşa edilerek bazı kısımları ta1il edil- dir. 
miştir. Bundan sonra bir yıllık çalış _ Pariste Sorbon Üniversitesinde katP. layıhtır. 

Mehmet Belaçet, Genç şairle
rimiz ve e•erleri adlı kitabını ha-
7tdamak :çin ellerini şakaklarına 
Ja~·ıyarak masasımn bQfında. 
gençler var mı, yok mu?. Diye 
tlüt?üncelere clalm<.ilflıf, iğneden 

İpliğe kadar ne varsa, neler neı· 
redilmi§ iae, kim bir mısra yaz
mıı iae hepsini toplamı§, okumu§ 
aonra mukayeseler yapmıf. 

ma şekli üzerinde hazırlanan rapo Türkiye hakkında konferanslor ver -
okunarak alkrnla't" arasında kabul 0 - tnekte olan Bay Fazıl Ahnıet oradan 
lunmuş ve Krrı,ehir ilbayı Bay Mitha- doğruca Nise geçecektir. 

Edebiyat bahai üzerinde bu 
rtevi etiidler bizde hemen yok gi
bidir. Hele böyle ycqlılar için 
nomevcut sayılan gençleri tetki.k 
etmek, gerçekten bir hü•nii niye
te delalet eder. 

B ehçetin kitabı, hmpten son· 
rakilerin topluca manzarasım, ve 
karakterlerini tesbit etmek imkli-
nınr kolaylaşlınyor. 

t'ın Köycülük kalkınmasına dair neş 
retti ~i kitap okunmu.<;tur. 

Bunnan sonra her üye kövcülük 
hakkındaki düşüncelerini ve dilekle -
rini söylemiş, idare intihabına. geçil -
miştir. İntihap yapıldıktan sonra top
lantıya. son verilmiştir. 
FATİH ÇOCUKLARI ESİRGEME 

KURUMUNDA 
Çocukları Esirgeme kurumunun 

Fatih kolu da dün yıllık toplantısını 
Şehzadebaşmdak! Letafet apartımamn 
da yapmıştır. 

Toplantıda kolun bir yıllık çalışma 
raporu okunmuş, üzerinde bazı müna
kaşalar yapıldıktan sonra ekseriyetle 
kabul edilmiştir. Bundan sonra kolun 
yeni yılda yapacağı işler görüşülmüş, 
idare heyeti seçilerek toplantrya ııon 
verilmişitr. 

~<"11Brı~ kitapta •eçilen ~çalar, KMltlfr ı9ıerl 
lımp sonrıuı fıırınfn haıu.riyetlerr 

ni ,,ö.ıerecek bir kıbaldeclir. Doçentlerin maaşı 
M e•lektcışlarınd an bazılannın 

"OL k ki ~ iiniverııite doçentlerinin maa~ duru ,, 
mrmrıyoruz yo var mı. . 

d . . • ' ' " mu etrafmda hazırlanan kanun proJe -
eJıhlerı blr zamanda Mehmet si Kamutay tarafından da oyanlanmış. 

B~hçetin en genç neali tanımak tır. Doçentlerin maaşı önümüıdeki ders 
Ve tanıtmak için gösterdiği alaka senesi ha§ından itibaren artacaktır. 
edebiyat mueleleri ile meıgul o- Üniversite kadrosunda bulunan 102 
lan ve bu hu.usta konafmak fır- doçentlik yeni maa§ durumuna göre §U 

TAYUKÇUI UK ENSTİTÜSÜNDE 

·- 1.-- • l b" şekilde taksim edilmiştir. 70 liralık 20, .... ıı:ım ~&rmıyan ınıan ara ır . . . 
·· k ol l d 55 lıralık 22, 45 lıralık 28, 40 lıralık 32 
0

1'ne ma ı ır. doçentlik olacaktır. 
Satiri Ertem üniversiteye doçent olarak alman -

---~--~~~~~~~~~~~ lann maaşları 40 liradan başlıyacak, 
yalnız evvelce devlet hizmetinde bu • 

c==K 1 SA H AB E RL l!R _] 

* inhisarlar idaresinin Beşiktaşta yap 
tıracağı asri satı§ yeri biter bitmez ida• 
re Usküdar ve Kadıköyünde de birer 
satış yeri yaptıracaktır. 

* Son aylarda Yunanistana kasaplık 
hayvan ihracatımız durmuştur. AUlka -
Jıla.r bunun döviz müşkülatından ve 
drahmi fiyatının dü~mesinden ileri gel. 
diğini söylemektedirler. 

• Karadenizdeki tahlisiye teşkil3b ta
rafından 1911 yılından 1934 yılı sonu• 
na kadar denizden 5277 kişi kurtarılmış 
tır. 

ılı Her muharremin onuncu günü İran
lılar tarafından yapılan matem ayini ı
randa yasak edildiği isin şehrimizde de 
yapılmıyacaktır. 

"'Bay Raif'tcn münlial olan Eminönü 
kaymakamlığına Geyve kaymakamı A
gah'm tayin olunduğu vilayete bildiri!• 
miştir. 

• Belediye Zincirlı"lc:uyuda yapmaya 

karar verdiği asri mezarlık için beledi

yeler bankasından yeni bir istikraz da

ha yapacak ve bu para ile asri mezarlx

ğm derahal inşaaına başlanacaktır. 

* Gümrük ve inhisarlar vekaleti güm

rük muhafaza kara teşkilatında olduğu 

gibi gUmrük muhafaza deniz teşkilatı -

nm da askerileştirilmesi hakkında bir 

kanun layihası hazırlamıştır. 

Vilayetin Halkalı Ziraat mektebin -
deki tavukçuluk enstitüsü istanbulda 
Cina ve yumurtlaytCI tavukların çoğal • 
ınuı için çıkardığı horozları geçen se
!'ıe köylülere dağıtmıştı. Bu sene de civ
civ dağıtmaya başlamıştır. üç aylk cins 
civcivder 25, altı aylık cins civcivler 50 
"t daha büyükleri 7 5 kuruşa satılmakta
dtr. 

lunmu§ olup, daha yüksek maaş almış --------------
olanlara bulunduklan dereceye göre ma 
aş verilecektir. Üniversite asistanları • l.iil•••••••••••li•• 
na gelince; menşeleri müsait olanlara 

Yeni Ese1/er 
MARMARA GÜNÜ 

Ulusal ekonomi ve arttırma kurumu, 
Yurt bilgi ve sevgisini bilhassa talebe -
ler arasında yapmak ve onların malU • 
rrıatlarım genişletmek için neşretmeğe 

lcarar verdiği eserlerden bir tanesini 
<;rkanmştır. ''Marmara günü,. ismini ta
şıyan bu eserde Marmara havalisinin 
hiitün coğrafi ve iktısadi vaziyeti tes -
bit edilmh~tir. Fiyatı em kuruştur. Bü -
tun gençliğe tavsiye ederiz. 
~---- ------

Geçm;ş Kuıunlar ..-.. 
30 Mart 1922 

PARlS KONFERANSI 

Ewelki ak§am iizeri Frans1z 
feukalade komfaeri General Pe11e 
Babıdliye gelerek Par is 1~onf era;ı
~ı tarafından itt ihaz edilen rnukar
terııt metnini Sadrazam Paşaya 

tebliğ etmi~tir. Mukarrera t nı etni· 
'&i mtthtc1;i olan 11ota tercihııe edil 
»ıek ii.::ere Haııiciye nt;zaretinf" 

20 - 30 arasında maaş veya ücret ve. 
rilecektir. Baş asistanın maaşı da 35 li
ra olacaktır. Tıp fakültesinde yatan ve 
orada ibate edilen asistanlar 50 - 60 
lira arasında bir ücret alacaklardrr. Trp 
fakültesinin laboratuvar kmmlarında 

çalrsan asistanlara da 7 5 lira ücret ve • 
rilecektir. 

VAN GÖLÜNDE ISLIYECEK GEMILEP. 
Son günlerde Ankaraya giden fabri

ka ve havuzlar müdürü Bay Cemil'e, 
Van gölünde işletilecek gemiler hakkın• 
da talimat verilmiştir. Bu gemiler fab- 1 
rikalar ve havuzlar idaresi tarafmdan ı 
yaptlacakttr. Diğer taraftan iktısat ve • 
kaleti lazım olacak malzemenin güm - ı 
rüksüz girmesi için bir kanun layihası 
hazırlamakla meşguldür. Bundan başka 
bu malzeme hakkındaki beş senelik mu• 
afiyetin de yeniden bes sene daha u -
zatılması muhtemeldir. 

Yazıs;z hil a11e. 

Çıplaklar 
lç~imai bir ela.va 
Meraklı bir macera 
Özlü bir sanat 

Ne zaman, 
Neıede? 

Yakında öğrerıecek..rniz! 

3 - KURUN 30 MART 1936 . --

Polis hab• rleri : 

Oyun oynarken 

Bir çocuk arkadaşını 
kul}UlJa düşürdü 

Hasanpaşa karakolu karşısında 
bakkal Mahmud'un dört ya-:mdaki oğ
lu Ali komşuları Vasil'in kireç ku -
yusu yanında arkadaşı llya ile 
oynarken İlya'yı iterek kuyuya düşür 
mi.iştür. Çocuğun feryadını duyanlar 
derhal yetişmi~ler. boğulmak üzere O· 

lan çocuğu kuyudan çıkararak kur • 
tarmıslardır. 

iÇKi iÇERKEN - Çakır Mehme -
din !mam sokağındaki içkili lokanta
sında içki içen Efe Hasan ile lokanta 
sahibi Çakrr Mehmet arasında kavga 
çıkmış, Çakır Mehmet Hasan'ı bıçakla 
vücudünün türlü yerlerinden yarala -
mıştır. 

ALTIN YERiNE - Asker kaçağı 
Celal adında biri altın suyuna batırıl
mış bir beş kuruşluğu altın lira yeri
ne satarken cürmti meşhut halinde 
yakalanmı!1tır. 

YANGIN - Ayazpaşada bulunan 
lstiklal otelinin bacasından yangın 

çıknuş, ilerlemesine meydan verilme -
den söndürülmüştlir. Yapılan araştır 
ma sonunda yangının bacadaki kurum 
Iann tutuşmasından ileri geldiği anla 
ştlınıştır. 

DEMiR DÜŞTÜ - Sirkecide Do 
ğan sokağında 4 numaralı Kudsi'nin 
bakır fabrikasında çalışan tesviyeci 
Cel~l'in üzerine duvara dayalı 500 ki
lo ağırlığındaki demir düşerek ağır 
surette yaralanmasına sebep olmuş -
tur. Yaralı hastahaneye kaldırılmıştır 

iKi HAMAL ARASINDA - Has.
köy hamallarmdan Abbas ile Ha -
1lın arasında bir soba meselesinden 
kavga ~ıkmış, Halin:1 Abba.s'ı başından 
ağır surette yaralamıştll'. 

OAM PARÇAl.1ARINDAN YA
RALANDI - Kumkapıda. Arapzade 
sokağmda. oturan Kapriç oğlu 

Bogos Mahmutpaşada Saka çeş -
mesi önünden geçerken yere 
dür~mliş ve cam parçalarından yara -
lanmıştır. 

YAKALAN AN KUMARCILAR -
Fatihte Kirmasti mahaJJesinde Kay -
seri hanı altında bulunan bir kahve
de Nuri, Cavit ve Thsan adında üç ki
şi kumar oynarken yakalanmışlardır 

iKi ARABA ÇARPIŞTI - Kurtu
luştan Beyazıda gelmekte olan vat -
man lsmail'in idaresindeki 190 numa
ralı tramvay arabası Baruthane cad -
desinden çıkarken Gümüşsuyu Askeri 
hastahanesine ait bir arabaya çarpa
rak arabanın muhtelif yerlerini kır -
ımştır. 

DVŞtJP ôLDV - Yeldeğirmcnin -
de Rasimpaşa sokağında Menekşe a • 
partımanı kapıcısı Suşehirli Mehmet 
oğlu İbrahim apartımarun taraçasın

dan çamaşır asarken ayağı kaymış ve 
dii§erek ölmüştür. 

SANDALA BiNERKEN - Be -
şiktaşta oturan Eleni adında bir ka • 
dm Kasrrnpaşaya gitmek üzere Halı -
cıoğlu iskelesinden sandala. binerkerı 
denize düşmüş, fakat boğulmasın~ 

meydan verilmeden etraftan yetişen
ler tarafından kurtarılmıştır. 

HAVA GAZI SARFIYATI A~ALIYDR 
Dolmabahçe havagazı şirketinin se -

nelik toplantısı yapılmış ve 935 planço
su 82,345 lira zararla kapanmıştır. Ayni 
sene içerisinde abone mikdarırun 108 a
det fazlalaşmasına rağmen plançoda gö
züken bu zarar. müşterilerin gaz sarfi -
yatında büyük bir tasarruf yapmalarına 
atfe dilmektedir. 

Sigortasız "Büyü)(. 
Avrupa oteli,, 
Hitler, intihabat clolayısile Ve1'"' 

diği ona yakın nutuklarından bi
rinde Avrupayı: "içerisinde muit-
telif aileler oturan bir eve,, ben• 
:z.etti. 

Avrupayı son zamanlar i~inde 
kapalı veya açık surette her f eye 

ben:z.etenler oldu. Biı §eye be"°' 
zetemiyenler de var. Fakaı en 
iyi benzetişi, ,üphesiz ki fİmdilri 
halele Hitler yapmıştır. 

Avrupa, bilhassa Almanların 
gözüyle, odalarında muhtc!il 
komşu aileler, milletler. devlet
ler oturan bir eve ne kadar bt>J'I* 
ziyor. Ancak, b? tqkilô.t ü:re
re kurulabilecek hakiki bir evden 
~u larkı var: Ev kiralık değil .... 
Her millet kendi odasına ıahipfir. 

Hatta odasının eşiğine, qtğinin 

tozana varıncıya kadar ••• 
Bu evin bazı yerlerinde kori

dorlar ihclaa ederek sinirli kom
şuların biribirlerile çatqmamalan 
için gliya tedbirler alınmqh Fa
kat ev çok meskô.n olduğuntlt:tn 
ve odaların sahiplerinin bir çoğa 
da Fazla kuşkulu bulunduğundan 
hırgür eksik olmuyor. 

Ba evin bazı odalarının pım
çereleri biribirine bakıyor. O~ 
çerelerden çok Jela çama§ır tlft
lırken biribirlerine aşık olanlar 
bulunuyor; münasebetler te:ıi. 

ediliyor; el uzatılıyor... Fakat 
bu pek ince i§i, gece karanltğın
da dahi yapmıt olsalar, muhak
kak diğer komıa odalardan dilr 
kati çekiyor •.• Bakıyormnuz: F.r
tesigünü mırıltılar, hınltılar fe" 

ne baş göstermiştir. 

Ha şunu da söyliyeyim: Ru 
evin bir hususiyeti daha var•a o 
da, hiç bir oda •ahibinin, bir ( .. 
ğerine, bir başkasile kur yapma
nna meydan vermeksizin bir te-o 
ahhüde girememesidir. Y ar:i brr 
pencere açılıp da çamaşırlar ası

lırken iki komşu biribirine hafi f
çe gülümsedi mi, iiçiincii hom~a 
hemen o pençereye bir gözcii br 
rakıp odasının diğer bir pençere
sinJen bir diğer kom§aya göz a
tıyor, ona el uzatır gibi oluyor. 

Alman lideri Avrupayı, odtt
lannda muhtelif aileler bulıınllfl 

bir eve benzetmekle ger,elıtm 
çok vazih bir ifadede balanmar 
tar. Bıı büyük" Avrupa oteli •• nin 
bir odasında konu kornFnun to,,,. 
lanıp baz.an dertlerini. görüıtüklr 
ri de oluyor ama, küı!Wnlükler 

de eksik değil... Bir de bakıyor
sunuz, komşulardan bay bilmem 
kim, uyuman laz-ım gelen ıaaf
lerinde bile, kapısının qiğincle 
belirerek hızlı hızlı öksürüyor a
yaklarını sürtüştürüyor... Kendi
ıine bir az ıert baktılar mı: ''Ba 
eıik benim değil mi, eliyor. Elbet
te dururum. Elbette öksürii-
rüm .••• ,, 

Her Hitlerin dediği gib; bir 
eve benziyen Avrupanın, y'1.hatl 
"Büyi.ik Avnrpa oteli,, nin, aym 
teşkilôt iizere hakiki bir büyük 
evden farkı, bir de ngorlalı ol· 
mamasıdır. 

Hiç bir ''kumpanya,, nın da ba 
binayı s "gorta etmeğe ciiret edr 
bileccR;ni sar.marn. 

Hikm~t Mlinir 

s DcMiRYOllRI TOPLAHTIS' mmüN 
g61tderilmi§tir. Ayni notanın bi,- Şa:k demiryollaıımn senelik toplan .. 
ltlr'etı de General Pene tarafmdaıı tısı Baymd.rhk BaJ.:anl •ğı namına mü • 
~?tk~m 'hitkıimetine tebliğ Pdi1m i.ş nakalat rnüdi.irü Bay Rifat ve şirket roı 

------~~~~~~~_..U--~Uc:::.__ı....ı..~~~~~~~ıı_~~.:....:::==:::ıı..~~ib'd~~~~~~LZi~~......:...:-u... 



_ 4 - KURUN 30 MART 1936 

Ankaradan Afyon ve /spartaya: 2 ~ ._, ~ -..- ....... ___________ _ 

Afyon Kurtuluş anıtı 
J.fyon Antalya battmm Afyon - Ka 

rakuyu k18IIll Ue PozanönU - lsparta 
hattının işletmeye a.çılmUJ mllnasebctilo 

.Atyon ve İspartaya giden ba§muharri 
rim!zlıı bu bUyUk törendeki lntlbalanna 

alt ilk yazısı dUnkU sayımızda çıkmıotır. 

Bayındırlık Bakam ve Afyon sayla• 
vı Ali Çetinkaya'nm istiklal Mücade -
lesinde hususi bir ma

0

zhariyeti vardır; 
mücado!enin ilk günlerinde Ayvalık ta
raflamıda düşman üzerine ilk silahı a
tan Ali Çetinkaya olduğu gibi son bü • 
yük zaferin ilk top ateşi de kendisir i 
yetiştiren Afyon civarında atılmıştır O
nun için Ali Çetinkaya'nın hemşerilc • 
ri çok :terinde bir teşebbüs olmak üze
re şehrin ortasındaki Cumuriyet mey • 

1 

danında Türk kurtuluşunu temsil eder ~ /;Jı 
bir amt yapmışlardır. İşte bugün Afyo- -.--.~~~~~~~~·· 
na geli~imiz bu anıtı açmak içindir. A • 
çılma töreninin başında Başbakan ls -
met İnönü'niin bulunması bu törene aY" 
rr bir değer veriyordu. 

Kurtuluş anıtının açılma törenine a
it olan programda ismet İnönü'nün nu
tuk vereceğine dair hiç bir kayıt ve i~a 
ret yoktu. Bunun sebebi de Ankarada i
ken b1tnüz böyle bir kararı bulunmama 

Abidenin ar.ılma töreninden sonra 
alınan tf!smi 

sı idi. Fakat Eskişehirden itibaren yol • de Afyondan sonra mağiup düşman or
larda gösterilen tezahürat 0 kadar can- dusu üzerine saldırış, düşmanla göğüs 
dan, Afyona çıktığımız vakit burada gôğüse,boğazboğaza geliş,her yaşta ve her 
toplanan halkın hissiyatı 0 kadar coş • sınıfta olan halkın orduya yardım edı · 

kun oldu ki nihayet eski garp cephesi şi. bu arada ihtiyar bir adamın yaral 
kumandam açılma töreninde söz söyle- bir neferi yerinden kaldırışı tasvir oluu
meğe karar verdi. Bu suretle A.fyonka- muştur. 
rahisar anıtının açılışı yalnız mahalli Bu anıt Viyanalı heykeltraş Kripli' 
değil, ayni .zamanda ulusal ve arsuu _ nin üç yıl uğraşarak yaptığı son eseri -
sal bir hadise oldu. dir. Hiç şüphesiz ayni heykeltraşın mem 

leketimizde vücude getirdiği san'atkara 
ne anıtların en çok muvaffak olanıdır. 

Afyon zafer anıtı esasen muvaffak 
olmuş bir eser olmakla beraber yerinin 
intihabında da aynca isabet vardır: 
Muzaffer Türk ordusunu temsil eden 
figüre anıtın bulunduğu yerden Afyon 
belediye dairesinin pencerelerine müte· 
veccih bir vaziyet verilmiştir. Büyük ta
arruzda düşman ordusuna ilk darbe vu
rulduktan ve Türk askeri Afyona gir · 

Zafer arutınm üzerinde tabii ve çıp • 
lak insan halinde, fakat insan cesame -
tinin bir kaç misli büyüklüğünde iki 
sembolik figür var: Bunlardan biri Türk 
ordusunu ve Türk milletini temsil edi • 
yor. Bu mücadelede galip gelmiş bir or
du ve milletin sembolüdür. Aşağıda bi· 
rinci figürün ayakları altı.nda yere düş
müş ikinci bir figür bulunuyor. Bu da 
mağllıp düşman ordusunu ve düşman 
milletini temsil ediyor. MaglUp düşman 

· dikten sonra kat'i muzafferiyet neticc-yennden kalkmağa çalışıyor. Fakat me-
calsiz, takatsız kalmış, buna imkan bu- sini veren Dumlupınar meydan muha -
lamıyor. Ayaktaki galip, şayet mağlup rebesinin hareket planı bu binanın içe
yerinden kalkarsa derhal üzerine atıl • ri5inde İsmet İnönü ve Mareşal Fevzi 
mak için elleri yukarıda hazırlanmış bir Çakmak yanında olduğu halde bizza• 
vaziyette, sağ elini açmış. sol yumru _ Başkumandan Atatürk tarafından ha . 
ğunu !!rlanış bulunuyor. Heykelin ka • zırlanmıştır. Bu itibarla anıtın yeri rlr 
idesi üzerinde dört satıh, her bir satıh ayrıca tarihi bir kıymeti haizdir. 

Gzerinde dört kabartma(rölyef) resim var. Zafer anıtı belediye dairesinin ö • 
Bunlardan biri milli mücadelenin, kur- nündeki meydana nisbetle biraz ileride 
tutuş tarihinin ruhu olan Atatürk'ün yüksek bir mevkidedir. Bunun arkasın· 
portresidir. ikincisi Atatürk ile Gene • da da Afyon kalesinin üzerinde bulun -
ral İsmet İnönü ve Mareşal Fevzi Çak- duğu büyük kaya vardır. Bir halde ki be
mak'ın büyük Afyon taarruzu ile düş- lediye dairesinin önünde duran bir a • 
man cephesi yarıldıktan sonra (Dum- dam aşağıdan bakınca Afyon kalesi ve 
Jupınar) biiyük meydan muharebesinin kayasını zafer anıtının arkasında ade~<' 
planını hazırlamak için harita üzerin • mübalağalr bir şekilde büyümüş hır 
de nasıl çalıştıklarım gösteriyor. U _ ~Ölı?esi gibi r.örür. Bu manzara tabii ~ 
süncüsiinde muzaffer Türk ordusunun larak insan üzerinde ayrıca mehabetlı 
:Afyona girişi ve her sınıf halk tarafın- bir tesir yanrvor ve anıtın hadcli:a ~ 
dan biiyük bir hasretle kııcaklanışı. bu tinde haiı olduğu s2n'atkarane deger• 
arada bir köylünün acıklı hasret yılla . bir kat daha arttırıyor. 
nndan sonra Türk bayrağını diz çöke· A Si "1 US 
rek öptişü görülüyor. Dördüncü rölyef-. (Arkası var) 

Bir güzellik 
kraliçesi 

Nis sehri 1936 güzellik kraliçesini 
seçti. Gelen haberlere göre namzed 
olanların hepsi birbirinden güzeldi. 
Bunun için seçim heyeti çok müşkül 
bir mevkide kalmıı:;tı. Uzun ve hara . 
retli milnakaşalardan sonra birinciliği 
resimde ıörülcn G;net Fosat kazan . 
dı. 

Almanlar zırhlı ve 
torpito qaptırıyorla1 

Geçen haziranda Londrada AL 
manya ile yapılan ,.e ,·on Ribbentrop 
tarafından imza edilen deniz anlaş. 
ma.cıı üzerine Almanya tezgı1hlarında 
beş zırhlr, on altı kru,·azör. iki tay. 
yare gemısı, otuz altı torpido, kırk 
deniz altı gemi.si, iki h:ırp kruvaıö. 
rü yapılmaktadır. 

lngiltere, Versay muahede."inin 
denize ait kısmının ipt:ıl edilmesini 
bu suretle kabul etmi · oluyor. Buna 
karşı1ık olmak üzere Almanlar da iki 
harp kruvazörüne Şarnharst ve 
Gnayzeno isimlerini vermiştir. Bu 
ic:imler, 1914 yılı son teşrinlerinde 
ln~ilizler tarafından hatırı]mıc: oJ~" 
Alman krm·azör1erinin adlnrıdıl'. 

Bundan ha:;;ka yap•lmış olan hı 

rinci deniz altı gemis.i filosuna rl:ı 

Veddin~Prı adı verilmi~tir Rn <ln t!t'

ne 1911 de ~ırt'al denizinde rn az iki 
saat lcincle iiç İngiliz knırnzöriinii 

batırmış olan mülizimin adıdır. 

Yeni deniz devi için 
çalışanlar 

Kilen • 1\1.ari yapılıp denize açıl
ması üzerine, istatistik meraklıları 
hesaba giri~mi ler ve bir çok evrakı 1 
gözden geçirip bir çok rakam döktük
ten sonra şu neticeyi elde etmişlt'T-ı 
dir: 

Bu deniz devinin Klid nehrinden 
kolayca ge~ebilmesi için ba7.ı burun
ları düzeltmek lfı7.tm ı;?elmi~tir Bu 
ameliyattan çıkan toprak iki miJvon 
tonu bulmaktadır. Gene bu işte kul. 
Janrlan harç yerli yüz elli bin tondur. 
Geminin tez~ahlara konduğu giinrlen 
denize açılrlı~ı güne kadar Ü7.erindel 
iki yüz elli bin amele çahşmr~trr. 

Gemide kullanılan elektrik telleri uc 
uca geti-ile<'ek oJur~a altı hin kilo
metre hir uzunl ;ufa vanr. Gı>mi için 
k111lanrlan bütün macldeler muhtelif 
altmr~ c:;ehirden ı;?elmi-:tir. Ta'1ii bu 
şehirlerin hepsi de lngilterprf~flir. 

Parasız 
Doktor! 
KURUN'un 

Okuyucularına yeni 
bir hizmeti 

KURUN okuyucularına yeni biı 
iıizmette bulunuyor: Parasız mua . 
yene .. 

KURUN hekimleri İstanbul ve Us-
küdar taraflarında haftada birer gür. 
KURUN okuyuculanru parasız mu . 
ayene etmeye hazırdırlar. Bundan is
tifade etmek için sadece KURUi\ 
okuyucusu olmak ve neşrettiği . 
miz kuponlan kesip biriktirmek 
kafidir. Yedi kupon bir defa muaye . 
ne için yetecektir. Kuponlarımızı he
men kesip biriktiriniz. 

MUAYENE YERLERi VE CON. 
LERI 

İstanbul için muayene yeri KU 
RUN idarehanesidir. İstanbul tara 
fında oturan okuyuculanmız, Anka
ra caddesinde Kurun idarehanesi ya 
nında "V AKIT" kütüphanesine mü· 
racaatla biriktirdikleri kuponlar<lar 
yedisini gösterdikleri takdirde ken• 
dilerine bir vesika verilecek ve bu ve
o;ikayr alanlar pazartesi günleri öğ 
leden sonra saat 14 den yirmiye ka· 
dar kütüphanenin üstünde KURUN 
idarehanesinde doktorumuza kendi . 
lerini muayene ettirebileceklerdir. 

Bugün pazartesidir Bu itibarla şim
·Jiye kadar kupon biriktirmiş olan 
!ardan istiyenler bugün idaremizde 
KURUN hekimine kendilerini mua· 
vene ettirebileceklerdir. 

Usküdar için muayene yerimiz Us
küdarda Ahmediyede eczane yanın . 
daki 20 numaralı evdir. Üsküdarlı 
okuyucularımız da cumartesi günle 
ri öğleden sonra 14 ten yirmiye ka • 
dar yedi kuponla birlikte bu adrese 
giderlerse KURUN doktorunu ken . 
dilerini muayeneye amade bulacak
lardır. 

1 
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~ ita/yan - Habeş harbı ~ 

{ Habeş- zaafının hakiki sebepleri i 
\ nedir? Harbin neticesi ne olacaktır? J 
= : 
\ lta!yanlar, timalde ve cenupta ye- } rnit olduğunu kaydetmek isteriz. in. l 
~ nİ bir taarruza hazırlanıyorlar. Bu sanca, bir kaç misli üstünlük bile, ek- § 
~ yeni hamlenin, ne vakit baılyacağı, seriya, muvaffakiyet temin etmez. ~ 
g hiç §Üpheıiz, bu harekete ittirak ed~ Avrupa ordularının faikiyetini te - j 
§ cek modern b:r Avrupa ordusunun min eden cihet, bol ve mükemmel § 
~ pek vasi olan ihtiyaçlarının ikmaline malzemedir. Bilhassa, cihan harbin • ~ 
~ bağlı bir meseledir. Habetistan gibi, den sonra, bir taraftan ordu mevcut.. E 
g hemen biç yolu olrnıyan bir ülkede, lan azalmamış, diğer taraftan bu ~ 
~ bu ikmal hizmetinin, hesap olunam1- malzeme (her çapta top, mitralyöz, ~ 
~ yacak kadar zaman sadettirmesi ta- havan, bomba toplan, muharebe a - g 
E biidir. Habeşistanda, muhtelil muha- rabalan ve tayyare!er; otomobil, kam § 
~ rebeler arasında, iki üç aylrk bir ha- yon, motosik?et, telgraf, telefon gibi J 
§ zırlık müddeti geçmesinin sebebi bu. nakliye ve irtibat vasıtalan) yirm: ~ 
~ dur. Arazinin sarplığı ve yolsuzluk sene evvelkine nazaran üç dört mis ~ 
§ Habeşlerin işine yanyan bir amil ol- li artmıştır. ~ 
= = ~ malda beraber, en n:hayet, Habeş Habeşler, malzeme hususundak: g 
g muvaffakiyetini temin edebilecek e • noksanlarını kanla ödemekte asla te- ~ 
~ sas1ı bir faikiyet unsuru sayılamaz. reddüt ehniyorlar. Fakat, bu feda . g 
g ltalyanlar, harbi neticeTen~irmek için kar~ık, onlara, n!hai zaferi temin et ~ 
~ daha fazla zaman kaybeder!er, daha mekten uzaktır. Zaten, askeri zafer: j 
~ çok para sarfederler. işte o kadar... maliye, sivil ve askeri sanayi, ticaret. ~ 
~ Bu mütalea, bizi Habet zafının ha- ziraat ve maarif sahalannda daha 1 
ff kiki sebeplerini arathrmağa sevkeL kuvvetli milletlerin hakkıdır. ~ 

--=_= .. ~~_-=-=~---= melidir. Derebeylik rejimi Üzerine Modern bir ordu, şüphesiz, çok ~ 
kunılmut olan, bugünkü idare siste- pahalıdır. fakat, bunun icabatma ~ 
minin Habeşistanm müdafaasında oy- katlanmak zaruridir. Fransız gene • ~ 
nadığı rolü tetkik etmek mevzuumu- rali Duval'in, Teslihat Çılgınlığı bat· i 
zun dışmda kalacaktır. Yalnız, ti • lığı altmda yazdığı bir makalede de- ~ 
mendifer, yol, telgraf, telefon gibi diği ıibi, "bütün noksanlar, bilhassP J 
birleştirici vasıta!ardan ve inki,af et- malzeme noluanhğı, harpte kanJa ö. 5 
mit milli kültürden mahnım bir mem deajr ..• •914 ~!Si vasıtalarile 1940 ; 
lekette. orta çağ hayatının devam et- modeli bir ordu ile dövüımek, yalnız § 
mit olmasını tabii gönnek lazım • ~~ak ~il~biyet detiİ, ayni za- 'j 
dır. manda bir kıtaldiT ••• " i 

Habeş halkının, hilkat"n cesur ve Ha1!eıler, 1914 yılı vasıta1arile de- ~ 
muharip olduğuna şüphe yoktur. B0- i_il, belki 1895 vasıta ve usullerile ~ 
nunla beraber. sadece f1lhsi cesare • 1940 modeli bir ordu ile muhareb-e § 

i tin, bugün, Avnıpa ordularile harp etmek zaruretinde kalmıtlardrr. ~ 
i'"in, zafer temininde, birinci derece- j 

_ de müessir olduğu zamRnlann geç · B. O. E. - ~ 
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Tavla müsabakamız! 
Uçüncü müsabaka bu akşam başlıyor 

Bu akşam Veznecilerdeki (Altın 
yuva) kıraethanesinde yapılacak olan 
üçüncü müsabakamız, Edirnekapı ve 
Fatihte yapılmış olan birinci ve ikin
ci müsabakalardan daha çok büyük. 
daha çok sürekli olacaktır. (Altın 

yuva) da yapılacak müsabaka için, 
şimdiye kadar kaydolunanların ade. 
di, diğer yerlere nishetle pek fazla

dır. 

girmek istiyenler, idaremiz taı 1fın. 
dan kendilerine gösterilen husu~i bir 

salonda ve sırf kend! aralarında ilk 
miisabakalarını yapacaklar ve hura· 

dan şampiyon çıkan kadınlar. ıster. 

terse diğer mıntakalardaki erkek 
şampiyonlarla karşılaşacaklardır. 

AKSARAY l't!USABAKACILARINA 

Aksaray ile Ak.~aray civarındaa 

Aynı yerde müsabaka yapmak is. müsabakamıza girecekler için mü...:;a • 
tiyen başka okuyucularımızın da bu- baka yeri Valde camii karşısındaki 
gün akşama kadar idarehanemizin (Vardar kıraethanesi) dir. 
yanındaki v AKIT kütüphanesine ge. Aksaray, Laleli Langa, kos· 
lip isimlerini kaydettirmeleri lazım- ka, Yusuf paşa, Horhor, Taş 
dır. O civardan müsabakaya girmek kasap, Tavşantaşı. Etyemez, gi-
isteyip de bu akşama kadar gelip bi buraya yakın yerlerden 

olup da Yardar kıraethanesindekİ i.c:ıimlerini kaydettirmiyenler bu gece 
müsabaka yerinde kayıt.cıız olarak dördüncü büyük mü...-;abakamıza gir

mek isti ıenler hu hafta içinde kavıdmüsa.hakaya girmekte ısrar etmeme. 
lidirler. Çünkü kayıtsız müsabaka- lannı yaptırmalıdırlar. Çünkü Al .. 
ya girilemez. tın yuvadan sonra dördüncü müı;aba" 

KUPONLAR kamız burada yapılacaktır. 
d KADIN OYUNCULAR NASIL Kuponların neşri evam edecek · Müsabakaya girmek için gelip yt .. 

· k · · 1 OYNIY ACAKLAR tır. Kupon biriktirme ıçın tarih sı· niden kaydolunanlann isimlerini '!3" 
rasına riayet etmeye zaruret yoktur '' Kadınlardan tavla müsabaka.mıza nn yazacağız. 

T~hmra~neclu~~un"ili~ 'l--------------------------------pon gösteren her okuyucu bir kere 
muayene edilmek hakkını kazanmış 
demektir. Bu itibarla kupon biriktir
memiş olan okuyuculanmız istedik -
leri günden itibaren kupon biriktire• ı 

bilirler. 
Beyoğlu ve Kadıköy okuyucuları

rnız için temin etmek üzere bulundu
ğumuz muayene yerlerini, muayenr 
günlerile beraber yakında ilan edt
c:eğiz. 

:········· .. ········ .. ··········-······ .......... . . . . . . Parasız 
llt/uaqene kuponu 

Bu kupondan yedisini birik· 
tiren okuyucumuz KURUN dok 
toruna kendini parasız muayt- · 

n~ ettirebilir. 

................ ························· ....... . ...__, ........ .,_,.,.. .... ______________ .... 

1 Şikayetler l 
Mors muhabere 
memurluğu için 
kimler alınacak 

Sirkeci Alemdar caddesi ayazma kar 
şısında 49 numaralı evde oturdukları -
nr söyliyen okuyuculanmızdan Hasan 
ve Sait bize başvurarak şunlan söyledi
ler: 

"Bir ay kndar evvel lstanbul posta 
batmüdürlüğünün gazetelerde bir ila -
nıru gördük. Bu ilanda Mors muhabere 
memunı yetiştinnek üzere htanbulda 
bir kurs açılacağı yazılıydı. Vaziyeti da
ha iyi öğrenmek için Antalyadan bir is
tida ile müdürlüğe başvurduk; bize g('. 
len cevapta asker!ik yapmıf olanlar ter
cih edilmekle beraber 19 yaıından 30 

B elçikada intihabat 
ge!~cek ay 

Brüksel, 29 (A.A.) Hükflnıet 
mahfellerinden alman malfunata. gö " 
re, intihabat 10 mayısta yapılacaktif• 

yaıına kadar suçu olmıyan vatandaıla • 
nn Mors muhabere memurlutuna ~ 
cağı yazılmıştı. Biz de bu kat'i cevap ii
zerine Antalyadan borç ederek yola çdı• 
tık. Fakat bugün müdürlük yqunı:ıı1' 
henüz 21 olduğunu ileri sürerek bi~ 
müracaatınuzı reddetti. Burada biç bil . ' 
bildiğimiz olmadığı için sefil ve perı 
şan bir vaziyette kaldık. Biz fakir kirfl" 
seleriz; müdürlüğün resmi ilan verdi1'' 
ten ve bize de bir mektupla vaziyeti ,f 

' dınlatmnsından sonra bugün ret ce~ . ' 
br verişini bir türlii anlryamadık. \lfl.1.1 

yetimizi yazarak ait olan makamın rı' ' 
zan dikkatini celbctmenizi rica ederİI"'' 

\' 

n 
l 
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SPOR 

Fenerbahçe ile lstanbu:spor birer 
ile berabere kaldılar 

Yukarıda: Güneşliler, Hilcil'a karşı gol yapamadıkları penaltıyı 
fttarlarken. Aş-:ığıda: Süleymaniye - Beı;iktaş maçından bir görünüş. 

Dün üç sahada da lik maçlarına de-( takımı, bugün daha kuvvetli bir halde 
\'arn edildi. Havanın fırtınalı olamsı Hilal da ona göre güçlü bir kadro ile 
"e oirdenbire soğuması seyirci sayısı- çıkmıştı. 
tıı bir havli azaltmıştı. Neticeler şun- Güneş: Safa, Reşat, Faruk, Alaet-
lardır: ·ır tin, Rıza, Daniş. Rebii, Can baz, Klmi-

TAKS1M STADINDA ran, Necdet, Melih. 
Beşiktaş alanındaki maçlardan bir Hilal: Kırıs, Akif, Seyfi, Cemal, 

ıc;:ısrnı, orada yapılacak Pera1.-Kurtu- Kadri, Cevdet, Nimet, Bekir, Salim, 
h1ş rnaçı münasebetile, Taksime alın- Onnik, Kemal şeklinde idi. 
ltıt§tı. Bu itibarla Taksimde her za - Oyun çok güzel başladı, tam bir 
l'rlankinden fazla maç yapıldı. Burada saat (20) dakika güzel. beraberliklf' 
Vera - Topkapı maçı da bu sahadR devam etti. Güne.sin göze c:arpan ha -
~·apıldı. kimiyetine rağmen Hilftl de akınlarile 

VEFA - TOPKAPI karşılık vermede geç kalmıyordu. Hi-
Hakem tzzet Muhittin Apak'tı. Ve lal bu suretle sayı yapamıyarak, ye

fa takımında (51 tane genç oyuncu miyerek de oyunu devam ettirdi, Hi -
g5ıe çarpıyordu. Daha iyi oynuyor - lal kalecisinin yerinde çıkışları. feda -
lardı ... Topkapı da kuvvetli kadrosilC' karhkları sayı yememekte bilhassa 
tıkmıştı. amil olunuyordu .. 

Oyunun ilk anlarmda dtişünce ile Birinci devre de rüzgar altında oy-

S - KURUN 30 MART 1936 -

-
( Kırkından Sonra ' 

Karşılıklı hesap 1(( ;l\..zanı 1 entşir- Pa~.!.?.!:,,, ı) 
Vaktile Trabzon kazalarından {( Yazan: .Sermet Muhtar Aıus J 

bı.rı·nı·n kaymakamı, vali taralın .. -..... ••.•....•..• 81 •...••...... -; .. , ...•.••..•........•.•.••.•••.••...•••• :: : : : :: :::: :: :: : : : : :: : :: : : ::: : : : : : : : :::: :: :: : : : : : : : : :::::: :: ::: :: -: : ::: ::: : : :: : : :::::: :: :: : :: : : : : : : : : : : ==::ı dan çağrılmıştı. Kaymakam bir :::::................................................... • ..................................................... . 

ihmalinden dolayı yerinden ola- Artin, hir serçe gihi sıçny:ı !'ıç
cağı korkusile g:tti. Fakat oali- rıya, Hacı da bağlan çözül mü~ 
den şiddetlice bir azar i~itmek ıiizlerine ellPrile dayana dayana 
6uretile kurtularak kaza meı l.e:.i- \'I:' ~nluya 5oluya, merdivenli yo -
ne döndii. Pamuk baba adında ktn1 cıktılar: sola döndüler. 
bir kalender, kaymakamı zi vn .. r· . Art in, hir talimat geçti: 
te gidip kurtuldı~ğund'ln c!ola}'ı - :\Iii<lüri.im !.. ç:çekçi, Tirno-
tebrik etli ııe bahşi§ istedi. Kay· n /iba lwıwlerinrlen herh:rngi -
makam sordu: 

- Ne vereyim?. 
- Bir mecidiye! .. 
Pazarlık uzun •ürdü Nihaveı 

beş kuruşta karar kılındı Bunun 
üzerin kaymakam dedi ki: 

- Pam•ık baba. eğer pazarlı · 

ğa razi o!masaydın mecidiyeyi 
verecektim. 

- Bana bak kaymakam eğer 

bu beş kuruşu J a vermese sen 
idin ... 

- Ne. yapacaktın? 
- Kırk paraya razi olacak-

tım! •. 

Hastalığın farkları 
Küçük Selçuk kızıl hastalığına 

tutulmu1tu. O yıl mektepte bazı 
çocuklar da kızıl olmu§lardı. Sel
çuk, hastalığı geçirdikten •onra 
büyük annesi dedi ki: 

- ArkadCJ§ın Turan da hasta 
olmuştu. Acaba hanginizinki da
ha ağırdı? 

- Benimki, büyük anne! 
- Neden büiyor•un? 
- O mektep zamanında ha.-

talandı, bense tatilde •. 

Aksi taraf tan .. 
Mektebe geç gelmiıti. Mual

lim bu gecikmenin sebebini •or

du. Çocuk dedi ki: 

- Soğuk o kadar çok ki yer 

lerdeki karlar buz tutmuş. Bir 

adım ileri attıkça iki adım geriye 

kayıyordum. 

- Ôyle ise mektepte bulun

mana imkan yoktu. 

- Hayır öyle değil, Böyle ge

riye doğru kaydıkça bir daire re.

mederek ak•i taraftan gelmif ol
dum!. 

~ino r\ziın q)nıııont7.. Gizli ve rnn. 
:ievıı Ü7-Nine ınülakat yapan h.ı -
ncf<:t>Jr.ı i. 5tinhiilleri. lc~:laklan .:::;
nesine ahm~. jHr<lir.iyer azmanı 

hir eta hl is~.ima na vu11.1t erlonnız ... 
Su kö~ede h:ı ç:,oluk al. Ren önrlen 
hir varayım. kim olch1ğ'umuzu i -
lam erleyim: ondan stmram cena
bm teşrif eder~in ! 

Dana köşede bekledi. Horo7. -
yan ilerledi. Demir kapıh , he-= kat 
üstüne, koskoca bir binanın önün
de durdu; zili çaldı. 

Kapıyt bizzat Ebe marlam aç 
tı; mUşterisini içeri alır almaz k:ı
padı. 

Ebe madam, memleketi, mil 
leti, cinsi, belli olmıyan tiplerden 
Bilmediği dil yok .. Almanca ko 
nuşuşu, ne asıl Almanın almanca· 
sı, ne de Nemse yahudilerinin ga 
g-a dili... Fransızcası ne Cermana 
ne tslava ne de ruma çalmada .. , 
İtalyanca onda, Sırpça onda, rum 
ca onda, yahud4ce onda, türkçe 
onda, hatta çatra patra arapça da 
onda .. 

Viyanada doğdum derken 
Lenıberg kız cimnazmda okudu -
ğunu söyliyen Parisin 1889 eks -
pozisyonundan ve Eyf el kul esin · 
den bahsedıerken Napoli'nin Ve -
züv volkanında karar kılan, Bu • 

da Peştenin Çigan müziğinden derrı 
vururken I<ahirenin yalelli arap 
sazlarından ve dans dü vantrla -
rrndan tutturan iç yüzü muamma 
bir mahluk. 

Yaşı 45. 50 ... Sarı boyalı saçlT 
dört köşe yüzlü, koca elli ayaklı. 
iri kemikli, gayet uzun boylu bir 
insan kadanası. 

--~_.au 

Ebe Madam 

ki Y enieami~i, senin ağmyaeağm 
Moske Yeni valideyi yıktırıp Su
lumanastrra dikdirecek kudrette 
bir nüfuz sahibidir ... l\Iinistrola • 
rm, ambasadıorlann, şambellan -
ların elkabı olan Son ekselans la
kahma maliktir. Bank Otoman, 
Kredi Liyone, Doyçe bank, her 
gün mekik dokuduğ·u mahallerdir. 

Bu lririşişin akabinde, maksa • · 
dı da hildirdi: 

- Nezdimdeki ekselans, saçı. 
nın, bıyığınrn, barbişinin krlı kr • 
dar demuazel ve dam görmüş bir 
kurördür. Teklifim üzerine senin 
Ziba puletlerini, dendonlarım, 

fezanlanm temaşaya gelmi~tir. 
Birinden birini gönlü çekerse 
komple edip, badehu temelli ant· 
rötenü eylemeğe, direksiyonuna 
devam eder gibi muntazaman bu
raya devam etmeğe amadedir. 

Gözleri dört açılan Ebe ma -
dam: (Çabuk, çağır bu ekselan• 
sı ! ) der demez Artin kapıyı ara. 
ladr. Elini, kolunu, yan göğdesini 
(Gel!) diye sallıyadursun, köşe 
başındakinin gördüğü yok. O za
vallı, mühendtis gelecek de beni 
alacak, beraber gideceğiz zannın• 
da ... Başı duvardan tarafa dönült 
elinde 33 lük tesbih, içinden AI. 
lahma duada: 

0l'nanırken Vefa sağ açığı Necib'in nıyan Hilal iyi bir müdafaa tarzı ya
gijzel bir şütü Vefayı 1-0 vaziyetine parak sayılarına engel olmayı ha.sardı 
getiriyordu. Bunu Gazi'nin giizel bir Hakem Cafcr'in idaresinin de bu 
'a~·ısı kovaladı. Oyun 2-0 oldu, Vefa güzel oyuna verdiği iyilik göze çarpı-
takırnı Müvahhit, Süleyman, Hüseyin yordu. ---------------
\>ahya, Snim, Muhteşem gibi... oyun- Bu müddet içinde. her . iki taraf 11-- Bilir misiniz? 

Elinde sedef saplı gözlük Boy 
nuna asılı uzun zincirdıe sekiz, on 
anahtar. Sırtında, erkek ceketi bi
çiminde, gümüşi alpakadan uzun
ca, çok cepli bir bolero. Bolero -
nun vaka ilmeğinden üst cebine 
doğ~ bir zincir daha; polis dü -
düğü zinciri. Göğüs cebinde bir 
kurşunkalem \·e küçücük bir def
ter ... 

- Yarabbi, kadiri mutlaksın. 
Şu gammaz keratanın martaval -
larmı boşa çıkar. Angeliki'me bu
ralarda te5adüf etmiyeyim. Bura
da rahmetli anamı, karımı göre
yim, krzrmı göreyim, tek ona rast
lamayım ! 

~!arının eksikliğine rağmen iyi oy - canla başla çalışmada birbirlerile ya· 
lıtıyordu. rıştı. Bir tarafa basma zamanı yak -

'l'opkapılılar bir hayli sert o~rım - !aşmıştı. 

~Orlardı. Böyle hareketlerden birisini ikinci devreye çıkıldığı zaman, Hi· 
6
e kale önünde yaptılar: Penaltı. En- lalin rüzgardan istifade edeceği sanı· 

"'er'in güzel bir şütünü kaleci tuta - hyordu ... Fakat talih Güneşe havanın 
~dı. Oyun 3-0 ''aziyetinc geldi. l:;~nah olmnsma rağmen gülümsedı 

Devre bu suretle bitti. Hilale gülmedi .. Rüzgftr hafifledi. Bun 

da ~karindcımi decdvıı\·~odredu\.reof~'luılnaarndal1raüzf.:f~ı- da.n Güneşliler fayda gördiiler, topu 
J ,, ~ dl.'\ha emin bir vaziyete, Hilal kalesine 

la akınlarla b;şladılar. Topkapı takı - d0"ru sürdillcr. 
~1 da Vefa kalesine bir iki tehlikeli 
\~ın yaptı ... 

Bu akınlardan birini VC'fa sağ mu
'-\tini Murat hatalı kesti. Penaltı .. 
~tiler, kurtuldu: bu kurtuluş oyuna 
ır başkalık ,·erdi. 

t·· Oyun şiddetlendi ; Vefa sa•'Y müda 
h~ı liüseyin sahanını ortalannda sert 
d:: çıkışının ceza~ını gördü. Hakell" 
~arı çıkardı. Vefa ClOl kisi oyna -
() 

1~a 1]3.sladı .. Toplcapılılar da (12) 
~hııırıarken onlar da pek tehlikeli su
' ~le Gazi'ye bir tekme vuran sol mu
~l'llerini hitkemin çıkarması üzerine 
'a lcişi ovnamıyn b-ıı:ıladılar. Vefalılar 

hada (9) kişi kaldılar. 
~ l3una rağmen Tonkapı takımı En 
el''in (40) ynro"dan attığı şiltle 4 -
e CU, Latifin iki güzel şütile 5 ine· 
v 1 cı golleri ka:r.2ndıl:ı.r. bu surc+!P 
~:raıııar oyunu 6-0 gil:ıi bir farl:Jıı 
~l'ldılar. 

G'ONEŞ - H1LAL 
CUnden güne takımı düzelen Güneş 

Sağdan soldnn yanılan akınlarla 

rcı kip kalesine inen Hfüıl akınctları 

Reşat, Faruk karsısında sayı yapama
dılar, buna karşı akınlar yapmıya ca
lıcı:ın Güneşin mühacim hattı da ~ey
fi. Akif mürlafaa~11nı aı-ııp ı:ıayı yapa -
mıyorlardı. Fakat, bu sayı yapamamk 
dn Hilal kalecisinin de yararlığı gö -
rUndü. 

!kinci devrenin sonlarına doğru bıı 
yolda oyun sürüp e:iderken. ani 1 'r 
Güenş akını savı ile bitiverdi: 1-0 
\"•ziyetine geldikleri zaman oyunun 
b:•meslne (3) dakika kalmıştı. 

Bu sıralarda Hilfıl kale~i f'nürd" 
h;r karıı-ııkhkda bir penaltı atıldı, ovu-. , 
nıı 2--0 GUneş kazandı: bir :r.amnrı 

- nra oyun bitti. 

GALATASARAY-EYÜP 

GC'rC'n hafta Topkanıyı zorla 2-1 
y<'nen Galatasaray tnkımmm bugün· 
kü oyununu merak edenler c;oktıı .. 

(Sonıt: Sa. 7 Sii. 4) 

Dünkü Sayımızda sorduklanmu. H 

cevaplan: 

1 - Güneş saati nedir ve saati na
sıl gösterir? 

- Gün,in bir çubuğun gölgesini 
muhtelif yerlere dü~ürmeıile takıima 
ta aynlan bir kadran. 
2 - Kadınlar ne zaman yüksek to

puklu ayakkabı giymeğe başladılar? 
- xvı 1 nci asırda. 
3 - "Ahmaklar hiçbir şeyden kork· 

mazlar" sözünü kim söylemiştir? 
-Grimm. 
4 - Fosfor en fazla hangi meyva• 

da bulunur? 

- Elmada. 
5 - İnsandan ınsP"'a kan nakli usu• 

!ünü ilk önce kim cık.,rmıştrr.? 

- fngiliz doktoru Harvey. 

YENi SOkGULARIM17 

1 - Planeur (planör) kelimesi ne
dir, ve ne demektir? 

2 - Bir kuş günde ne kadar bö·ek 
yer? 

Yan ceplerinde bir sürü kağrt.-
1ar: Avusturya, İtalya, Romanya. 
Yunan pasaportlaıı... Berutteki 
Fransız tıbbiye mektebinden alm
mıs ebelik sertifikası; Korfo ada
sm.daki ha~tahanede hastabakı -

1 cılık yaptığma dair vesika; tsken 
dcriyede, bilmem kimin çocukla
rına guvern:mtlık ettiği zaman 
alınmış bom~nrvis varaka!'t ... 

Artin, kapıdan içeriye airer 
giıınc>z, marlama çern>yi ~v .. mıc::tı: 

ı - Evvela gutmorgen, honjur 
honcorno. ka1imera, ,·aldtlcr ha · 
~·Il" olsun!.. S.aniven srn madallll 
mm hanesine yalmz <lügın001·um · 
heraherirnde fefkalftde mühim w 
mensur bir 7at var. Ampir otrım~-

3 - "Her gününüzün sizin icin bir I 
hayat olmasına çalışınr7.,. sözünü kim 1 

söylemiştir? 

nm Le fon·1 as~·on piyöz min:ste 

rinde en yüksc>k kerte direktör -
}erden biriclir. Dera1i~1ye<leki cevr 
mi, megacit ~evahil ("0bil1cr de 4 - Düz avuçlar neye alamettir? 

S - Clara Bow artist olmadan ev-
vel ne yapardı? 

rcevl!'plan varm) 

mC'k istiyor) ve evk:ıfatı sayirevi 
pnm·ı~mrfa nvnat:m hir peı-c::nna

bitedir ... Bugiin cam isterse, Ga • 
lata köprüsünün karşı tabanında 

Artin, evin hu~usiyatım, gizli 
geçin:şini unuttu. Köşe başme!aki
ne 5esleneceği sırada sokaktan 
birinci katta.ki salona çıktılar. 
çırağını gördü. Se::-ini ötekine du
yurmak için ona haykırdı: 

- Bakkal! .. - ,,. 
Dana hala başını döndünnü .. 

yor ... Artirı artık duramadı. Ara
lık kapıdan sokağa fırladı. Hacı -
nm koluna yapıştı: 

- Zo ne yapıyorsun, bekliyo~ 
Jar. Çiçekçide, Timonide, Zibada 
değiliz. Gururrlan yana Nemçe 
Gran Düşeslerile idrar yarışı eden 
bir kanyı, Ebe mu~amı beklc!oo
ı-uz ! .. 

Encamkar, eve girdiler. Ehe, 
ortadan çekilmiş, maiyetleıinden 
bir:ni öne salmıştı. 

Tahtaları beyaza boyalı, orta
sına yol ker.e~i serili merdivenden 
hirinci kattaki salnna çıktılar. 
Dfınfı, kılaYuzuna fısıldadı: 

(Arkası nrl 

l-



Anketimizin uyandırdığı hareketler 
awwwa.-:S .-_, ___ __....., __ _,_,, __ ...., ___ ,_,...., __ ,_, _____ _ 

Be ç Kenıal Çağlar 
ceva veriyor: 

''Münakaşalara '' BabıaU,, nükteleri ve iekerleme
lerile değil bir sanatkar endışesı ve bir Anka1a 

atmosferi ile karışınız,, 

''Yoksa, "Tramvay, Olimpiyat, T erkos,,l 
mevzularınıza dönünüz daha ıyı,, 

Hececilerden ıonra yetiıen yeni ede.. ( 
bi nesil ile yaptığımız konuşmalarda 
tair Behçet Kemal fikirlerini söylemiş 
ve daha ertesi giin, bir ıabah gazetesin
de Su.at Derviıle, ''Haber" arkadatınu,. 
da (Va - Nu) Behçet Kemalin konut. 
masına cevap vermişlerdi. Londrac!an 
Ankaraya geçen şair Behçet Kemal hu 
iki muharririn fikirlerine bugün cevap 
veriyor: 

tirmc:k ve yerleştirmek için san"atm iş 

başına geçmesi lazım. San'atı eski bir 
İstanbul çocuğu gibi, yahut verem bir 
döşek düşkünü gibi bu kutsal ve çetin 
savaşın dışında bırakmaya gönlümüz 
razı olmuyor. "Biz de vanz ! Biz de va
rız! Biz de işe yararız. asıl işinizi gö • 
recekler arasına bizi de katınız!,, diye 
gönüllü yazılıyoruz .. 

İntihap hakkına bile malik olmadı • 
gım zamanlarda milletimin en büyüğü 
ve büyükleri tarafından yapılmış yeni -
liklcrle övünmekte ve onları mısralara 

sokup yeni hamleler için umut ve ce -
sarc:t verir düşünccsile haykırmakta hiç 
bir isabetsiz ve san'atsız taraf göremi • 

tSTANBUL - 17: lnkt!Ap dersi. Onivcr 

siteden nakil. Esat Bozkurt tarafmdım 18: 

Opera (plflk). 19: Haberler. 19,15 Nefesli saz 

Jarla oda musikisi eserleri (pl~k). 20: Halk 

musikisi (plAlt). 20,30 studyo orkestralan. 

21,30 son haberler. Saat 22 den ııonra Ana 

dolu ajansının gazetelere mahsus ha\·adis seri 

vlsi verilecetkir. 

BÜKREŞ 12,30 - 15,10 pll\k \"e haber 

lcr. 18,15 plllk konseri 19 sözler. 19 45 popU 

lcr Romen mustklsl. 20 haberler. 20.20 şar 

kılar (operalardan). 20,35 musiki bahsi ve 

arllda muslld parçaları. :?2,30 haberler. 22,~5 

konser nakli. 

VARŞOVA - 16.30 Trio konseri. pHtkJar. 

lR,20 mikrofon tiyatrosu. 19 piyano 9 .30 ço 

cuklara 21 hafif muB.lkl 21,30 ŞArlnlar. 22 

piyano keman (~1cyer, To.<ıtf Bocherinl, v. 

s.) 22 3rı plak 23 sıiczyn mu~ıklsl 24,05 dnns 

pll\ldarı. 

.MOSK \VA - lS.30 t tenllen eserlerden 

ltcoııcr 19 15 t>ıletılyr.t. uı . .ı~ u.-,ıııı !llm. 20,10 

ff'stival neı;rlyatı 20,50 5P0r 21 fcrth·aı cmls 

yonu 22 yal:ıancı <!illerle n..,şrlyat. 

BERL1S 19 oper t musikisi 20 hlkl\ye 

20,25 kUçlik konser. 20,45 haberler 21.10 )(a 

bııre nc<rhatı 22 eğlenceli rnuslkl 23: ha 

herler 23.40 gece musikisi. 

BT'OA f'L'Ş'l'E 1!\ kJltqlk d mılar Muh l 
telif 20,25 piyano 22 ı;ingene musikisi 2!!,20 

plAk. 23,55 1talon musikim. 

Bizim neslimizin edebiyata bir yeni • 
lik ge-tirdiğine inanmıyanlar da varmıs 
ve bunlardan birisi, Suat Derviş. bun:ı 
krsa ve kapalı bir fıkrasında ifade edi
yor. O fıkranm ilk satırlarını san'at uı. 
kümüz için yazdığım ve yazacağrm sa
tırlardan sayarak sevinçle okudum. i • 
nanmanın yaratmaktaki rolünü belir -
ten o cilmJeJer bir kere bizim edebiyata 
getirdiğimiz yeniliğin ne kadar özlü ve 
esaslı olduğunu göstermeye çok yar _ 
dım ediyor: İnanmanın yaratmaya esas 
olduğunu haklı olarak kabul ettiği o sa
tırlarından, belli olan Suat Derviş, eğer 
yeni bir san'at cereyanının ve bazı ye
ni yazıların yalnız sinir aşkı, ergenlik 
çağı çırpmışı ile değil de devamlı ve 
esaslı bir imanın ilhamı ile yazıldığını 

görürse buna köklü bir yenilik esaslı 
bir dönüm noktasr demekte tereddiit 
etmiyec:cğe benziyor. Her şeyden evvel 
bu noktayı yazısına baş alan Suat Der 
vi , bu imanım hi« s:ırsmadan ve başh
yan her imandaki aydınlığın tan ı~ıkla· 
n gibi bazr mevzular şu zamanda he -
nüz alaca bir aydınlık getirebileceğini 
de insafla kabul ederek bizim neslimizin 
bazı yazıyannr okursa o fıkrasının altı 
nı bir kalemde silmek ve ba.,ka türlü 
methile değilse de teşvikle ve umutla 
dolu satırlarla bitirmek arzusuna ka -
pıhcaktır. 

yorum. Hatta doğmadığım, büyük de- ~------~---~---~ 
d . • . . T k • Pazı.rteııi SALI 

Mehmet Eminle başlıyan hece ile ya
zış, Ziya Gökalpla başlıyan içtimai me
selelerin şiire girişi, Orhan Seyfilerle 
baslıyan kadın aşkının manzum harf 
cndazlık şeklinde ifade edilişi. gitgide 
nasıl gelisti, olgunlaştı. tam san'atla -
tı ise, bizim başladığımız bu cereyanlar 
da bizim veya bizden sonra geleceklerin 
ellerinde öyle olgunlaşacak, gelişecek 
ve kendini en inkarcı gözlerde bile be -
lirtecektir. Kadın sevgisinin yalnız ip -
tidai. aşağılık motifleri yerine girift ve 
olgun taraflarını alabilen. ''Zümrüt, Va
tan, Şen köylüler., tekerlemelerile dolu 
bilinmeden, görülmeden ve daha acık -
lısı duyulmadan yazılan manzumecikler 
yerine içli. inanır, iniltili naralı, coşkun 
şiirler yazabilen, cemiyetin bütün me -
selel~rini. bütün manevi buhranların 

girift sancılarını mısralarına koyabilen 
bir nesiliz. Onun için "biz varız.. de -
meye, ''bir yeni nesiliz ve bir şeyler yap
tık, yapmaktavız,., demeye dilimiz varı
yor, yerden göğe değilse de. bütün ede• 
bi mekteplerin an'anelerini k•rarak her 
kitabı ve her yazısile bir yeni ufuk aç -
mak ustalı~ını ve pervasızlığını göste -
ren Al:a Gündüz gibi sövliyelim. Me -
riçten Aras'a kadar hakkımız vardır. 

haykırabiliriz: Bir hiclikten sonra her • 
hangi bir kım•lr'latı'Tl;ı vrniı:ktir ... 

Bizden evvelki nesillerin rüyasını bi. 
le göremedikleri yenilikleri ruhumuzun 
ve aklımızın gelişti;yi zamanlırda gör -
dük ve onların olgunla5:ma devirlt'ri i -
çinde yetistik: ilerinin riivas"ıı P.örme • 
ye heniiz vaktimiz yok, çiinkii ileride -
ki asırlan ayağımıza peJ ..... ; .. "" atmos -
ferini ruhumuza ~atirmiş buluyoruz 
Biz bu yapılan büyi;k, SOtı<'U ? ve hirihiri 
a•1rı~•rıa veni1ikleri s-ırı'at W' ·ıe h:ılk" 

pötürmek, bütün bu h~rfoıeı,..; c:an'atrn 
inbi;yin1en cd;:erel{ J,.,ıı,,., r••ı.ı•na ı;in 

dirmek fstiyorm·. J-l"lk ·ıc rrq., .. \ .. ;er •• 
ravındald bo~lu~u anc;ı k .:;arı 'ıotrn "n·clı . 

emın dede ·ının bıle doğmadığı zaman- a VJ m ltı Mart .H Mart 
lann büyüklükleri, yenilikleri, şan - 'Muharem Mııhıırem 
ları ve şerefleri ile övünmesini, Atilla 
için, Timi.ir için, Yavuz için, Fatih için 
mısralar yazmasını yalnız zevk değil ay· 
ni zamanda san'at sayıyorum.. Yalnız 

Türk olan bir genç sana'tkarın değil, 

herhangi bir insan sana'tkarın insanlık 
namına övünerek, insan dehasının yara• 
tıcılığına misal alarak hakkında kitap
lar ve destanlar yazmasını makul ve 

GUn doğuşu 
r:>ihı bat.ışı 

sabab nıımn.z 
1ğle namazı 

ikindi namazı 
Akşam oamıı.r;ı 

\"ataı nıamaz.ı 

imsak 
Yılm geçen gtınlen 
Yılın kalan g11olerl 
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2?ö () -... ;;, 
ve mukadder olan kimseler ve hadiseler •------"'----------= 
için kendimizi ve ulusumu7.u öven mıs
ralar yazmak neden san'at. neden ye • 
nilik olmasın? Eğer "Demir ağlarla ör
dük anayurdu dört baştan,, ve ''On yıl
da on beş milyon gene: yarattık her 
yaştan.. mısralarına hadiselerin - ya
lın mısralar halinde - sade ve olgun 
akislerinden ba§ka bir de milletim na • 
mına asil ve haklı bir gururun ve ifti -
harın havasını sindire bilmişsem ki: 
Suat Derviş onu sezmiş ve belirtmis -
b:ına ve san'ata ne mutlu! .. "Zaten her 
Türk bir parça Mustafa Kemal de -
mek !,, diye öviinmeye neden hakkım 

olmasın? Bir gün kendi.:;i "Mustafa Ke
maller yirmi yaşındadırlar! .. demi~ti ve 
bizler o vakitler yirmi yaşlarındaydık ... 

Vala Nurettinin fıkrasını da "Fikir 
yürütüşü,. saymamın arkadaşlığınızın 

bir cemilesi sayryorum. Klasikleri öne 
süren bir cümleden başka neresinde ne 
fikir yürütülüyor, "Cep takvimi", ''Or· 
ta yaşlı meslekdaş,. birer köhnemiş ke
lime oyunundan başka nedir? ihtilal 
görmüş memleketlerin coşkun havasın 

da yıllarca kaldıktan sonra, san'at heye
canı yalnız sinmiş ve cücelmis olarak 
dönen ve okuyucu sinirlerini gıcıkla -
makta ve meraklarını ayartmnkta bir 
zamanlar adamakıllı muvaffakiyet gös -
teren bu yazıcının inkılabın n?.sıl teren
nüm edileceğine dair görüfjleri varsa, 
onları iptizale uğramış nüktelerden a -
yıklanmıs b'r iki yazısı ile bize anlatır· 
sa. kendisi ile saygı ve ciddivet daire -
sinde, o zaman konu~ur ve fikirleri üs -
tünde dururuz. 

Size yemin ederim ki: Eğer bizim içi
mizde bir Puşkin, bir Bodler, bir Dos -
tovevski ayarında eserler vereceği şim
diki yazılarında bu meşhurların ilk ya -
zılarındaki al~metlerdcn daha kafi ve 
vizıh alametlerle sezilmesi mümkün o • 
lan arkadaşlar olsaydı ve kendi sütun -
larile komsu sütunlarda yazsalardı bi -
le yine farkınc'la olmıyac~klar. yine "<' -

debh•atımrzoa bir ı:ey yok, bir yenillk 
yok. hic bir yeni kıvmet belirmiyor • ~ 
seklindeki r'.)• ·lenmelerinc devam eclip 
luracak1ardt. 

Fik•et d?ı.. Hamit ve Ekremin köt;i 
'.fr taklitcic:: il-en o zamanın büyükleri 
nrıu etiıırlen tut.,,uslar. tesviklerini eı;ir
yememişkr. "etismes=ne umulmaz 17;1·. 

,ı ,mhr va"""'>lardı: Farl'k Nafiz. a~u
.,.un ahtn"'ioıe •::.i?rnarak ilk sevda 5;; .. 1f'. 

-in; , .?•:orlr.('n renan cmun san'at kudre
•irıl scfkat ve tcsvik dnlu miib:ılağalar-

lzmir • • 
sergısı 

• • 
ıçın 

İzmir, 29 (A.A.) - Muhtelif vila -
yetlerden arsıulusal tzınir fuvarı için 
müracaatlar artmaktaaır. Vilayetlerin 
güzel paviyon yaptırmak hususunda bi· 
biribirlerine rekabet edecekleri tahmin 
ediliyor. Bu paviyonlar arasında l>irin
ciliği kazanacak olana altın madalyadan 
başka para mükafatı da verilecektir. 

Panayır için gelecek yabancıların vi
zelerinin parasız yapılacağı ve vilayet 1 
lerln de bu yıl f:ı:mir fuvanna daha ge
niş mikyasta iştirak edecekleri fuvar j 
komitesine bildirilmiştir. Sovyet Rusya. 
Yunanistan ve handan başka Macaris. 
tan hiiki\meti de panayıra resmen işti

rak edecektir. 

Iranın if 1;afal ve 
;h,"catı 

Tahranda 29 (A.A.) - Geçen se -
neye ait ııcşredilen gümrük istatistik • 
!erine göre hanın ithalatı 823.614.17 4 
riyal ve ihracatı 513.747.220 riyal ol -
muştur. İhracata ait rakamda petrol ve 
Hazer denizi balıkçılık ihracaı dahil de
ğilclir. 

iti! ..... ttnf~llf'lll"'lllifllltlftH'flHIHfltml1• ıınııutııtlfffııfttlJlillJNHIHlfl'""' .... ""' ...... 

Ha§imin bir Abdülhak Şinasisi. Mehmet 
Eminin bir Hamdullah Suphisi vardı .. 
Bizleri ise air olduklarını iddia eden 
selcflerimizdcn daha özlü ve derin san'
at fikirleri olan ve s;ın'at haricinde kut. 
tür ve bilgi vazifeleri almı§ olan bir çok 
olgun ve sayın kimseler inanlı ve ha -
raretli makaleler ve tenkitlerle tanıtma
yı ve memleketin yeni kıymetleri diye 
öne sürmeyi bir zevk ve vazife bilirler
ken üstatlarımız yalnız sustular, yalnız 
bir kac isme takıldılar fakat biz yetit
tik, ba.;Jatlık ve devam edeceğiz ve on
lar. hala bizi inkara yeltenmekle meş -
guller ... 

Edebiyatımrzda h:r yeni kımıldanma 
yapmak istidadında olan bu anketler 
hakkında fikirlt'riri vazacaklann gün -
delik endişelerden. bayağı nüktelerden, 
kendilerine o giinkü mevzuu çıkarmak 
hevesinckn uzak. snn'at münakaşasının 
gevezelikten ve snıı 'atkarın tufeyliden 
baı;ka seyler oldııl'unu belirtecek yazı -
larla i~e ~irişmelerini valvarırız .. A7.iz 
ve ilahi san 'atı f.dind("lik oyuncak yap
ma va kıvanlıtnn e11eri kurusun. Ve biz, 
vı-lnrz knsemi,.ne herldna ile kalaı:ak de
ğiliz. onların hevl'!'tlrri:ıi C\lsıtn kırma -
ya ve mevdanı ehliyetsizlere bırakma -

8o~otot 8ioorıası 
Şişman, kırmıır yüzlü, fakat 

itina ile tıraş olmuş bir adam, .. Om
niyum,, müe.~~esesinden içeri girdi. 
Burası "her tehlike) e karşı., sigorta 
)apan bir müessese idi. I\.artını çı. 

kardı. Odacıya uzatarak amirane 
bir ~öyleyişle eledi ki: 

- Haydi t::ıbuk, kartımr direk
töre götür ve acele işim olduğunu da 
"öyle. 

Salonda direktörün yanına gir. 
mek için sıra bekliyen daha dokuı 
kişi vardı. Şi~man adam hunların 
kısknnc; l'e bir az da öfkeli bakışları 
arasından ı;;ıyn la rak odaya girdi: 

- Ben .Jozuah Moning, Şikagoda 
Ruher limitet kumpanyasının direk. 
tiirüyüm, Şirkete ~lit isler it:in ü~ ay 
Fransada kalacağım. Pnkat yalnız
lıktan pek ~1kıldığım için heni eğlen
direcek, zaı if. heyaz. inci di~li 

Paris1i lıir kızn ihtiyac duydum. 
- Güıt>l ama hu bizim işlerimizin 

clışında<lır. 

- Hayır. hayır!. Si1in i~lerini1e 
u.YJ.!llııd11r. Hen .cıizdı>n ktz i~temiyo. 
rum. Hi.iget d'Erming adrnda bir ar
ti t lıuldum Çok güzel hir kız Pek 
ho:"llnta gitti. On beş hin dolara !'İ. 

ıı;orta ettirmek istiyorum. 

- Kızın h:n·atrnY mı? 
- Hayır. yalnız adakatini E-

.ı!cr hu :;:adakat tehlikeye dü;erı;;e ba. 
na bu parayı ,·erecek.<ıiniz.. Haydi. 
muameleyi yaprnız, beklemeye \'ak
tim yoktur. 

Sigorta ~irketi mnamC''e"i ,·aptı. 

kırk sekiz :;:aat içinc~e usulüne uygun 
bir pntice tanzim etti. Şikagolunıın. 

metre~inin üt aylık sadakati bu ıııu. 

retle temin eclilmi~ oluyordu. F.i'er 
hu ~ıdakn t t<'h lift eye rlü~cı·.;;t' kendi
ı;;ine on be ... l1in dolar ''erileteht; An. 
rnk .Jnzuah. b(iyle bir tf'hlik<' rnkua 
{!etmekte olrl11i!unu yirmi dört .saat 
ilnce haber ,·ermesi ~art konulmu~tr. 

Şirket, vazife.;;ini hakki le ya pıt bil 
mek i~in sigortu t>dilen malın kendi 
nc.':ı!'eti altında hulunmnc:ınr isti,·or. 
du. Bunun irin arfoıl Hiiget, şirk<> 
tin gfü;terdil/i hir aµnrtımnna nllklct. 
mek mecburh C'ti!\d<' ht•h•tnh1. Yanr
n:ı rlört lfic:i !:t' in erH!ıli: flir c:oför 
hir a~~ı, hir kndrn oda hi1mt•tı:i,.i, 

hir de d:ıire ~fi. 

Arfr.;tin olııo hil"ıı i"''""'len h'•he. 
ri yo!.1n. O .:nınız hii,·le hi7mef~i1er 
auısınd:ı nt1'hte~Pm hir h:ıy:ıt ..;:ür
mnktcn ·ıe\'l\ •ıln:orrlu. no~tlnrı onu 
biiyle gifrmck'P. kim hilir neler diye_ 
ce•·ler, nt' kıs•.nnncnklar .. 

Bir hırnftnn da .-$ika~ohmun he 
"ahma öte heı-i almağa haştnmı-tır. 

Her giin hi\\ iik mağarnhırd<tn pakı·t. 
lt•r m~ !iyonlu. r,enc: kız. hu ~4'<'cıı 
g-ürılcrde ~:ıdakatten :n ı"lmnmı fı. 
Fal,:ıt e:iin !!e..tikc·e gönlü u~lu otu. 
ra nı:ı-orchı. .1 o·ruah'ın f erlnkarlıkla rr 
inkfır edileme1rH. T/ıkin hu madrti 
feclnk'"ırlıkl:ır kızın ruhnnu do.\ uı·a. 
mıyor<lu. rnr arn oda hizmetc;iRiıt(' 
clerclini :ırma', istedi: 

- Emili, ne cliyor.;;1111:'. .Tozuah 
lıC'nİnı ~ibi ciddi lıir kadınla iftihar 
ectr.lıilir cl,,:ril mi?. 

- JJ·ıkkmız ,·:ır. nu kacfnr ciılcF 
olmak da giiç bir ey, l\ma ne ~·apa
c:ıltı;;rnız?. Ba} hir kaplan ~ihi Jnı-;_ 

kandır. 

Hiiget. artık hu yaşayı~tan hık 

mı:<tı. Al.lrna nl"recl<>n e.-:ti ise esti. 
i;nce oynndığı bara gitmeyi dü:;;iincHi. 
Şil\agolu ela Pari<:te pek durmuvordu 
t~ıerinin gösterrii~i liizum iizerine 
Ilordo'ya. ~farsilya •ya, I.i} on'a e:i. 
dip geliyordu. 

Arti~t en güzel elmasl:trını h1l\tı. 

en zarif tu,·afetini giydi. ('~.;;ki arka
daşlarının hulunduğu hara gitti. .\r. 
kadaş1arı etrafını sardılar. I\endis;. 
ni tebrik ettiler. Oraya yeni gelmic: 
genç bir erk.-k oyuncuyu takdim et. 
tilrr. Bu, güzel, yakı~ıklı bir adam
dT. Hüget gözünü ondan ayıramıyor. 
du. Nihayet hir daha &·örii-:mek n~
dile ayrrldılar. 

nu küçiik hadi.<:e. im1.a.~ız hir mf'k . 
tupla Şikagolura bildirildi. Jozunh 
derhal sfgorfn kumnan ·asına \didik 
bir mektup ~önderdi: 

"Telt\ike yakındır, rözünüı.ü a
crn ! . ., df!di. 

- Fransızcadan -

Tabii on be bin dolar ödi) ecele 
olan kumpanya telaşa dfr~tü. Muf1ıı .. 
fazayı arttıı·dı. Hüget randev11 ,·er· 
diği yerde genç artist ile görü::ereJ\ .. 
1eri !'ırada, bir talnm adamlar tıii· 
cum ederek zal'allı genci adam akıl .. 
h patakladılar. Hiiget kendini ıor 

kurtardı. Bir otomobile binf'rf'k er• 
geldi. 

Bu efer gene artiı;ti ev;nde ka
bul etmek istiyordu. Gi7.lice haller 
gönderdi. Sonra oda hiımetri~i1'• 

talimat ''erdi: 
- Bir arkadaşım beni görmiye sre .. 

lecektir. Kendi~ini arka kapıdan a• 
lır. odama getirirsiniz. 

Hizmetçi t'f'YaJ> '"ermedi fkf 
dakika sonra Hügete kaht~inl 
~eth'di. Bir u geçince Hüget eFJ1t• 

me~·e ba..;ladı. Ağrr bir uyku }}a.C• 

mrştı. Sokakta keri alrnacaiı ümidf 
ile guip dolaşmaktan yorulan artilift 
gönliinü başka bir yerde eğ1endtrınt• 
ye gitti. 

Hüget fena halde k•ımr tı. Şi1't· 
di de talihini başka yolda denemek 
i~tedi. Yanına verilen ı;;oför de ,:enf 
ve yakı~ıklı idi. Rir gün şoförli O• 

da~ına kabul etti. r.ürnm~iyer.-k il· 
tifatta hulunmıya haşladı. ŞofiSt 
krp kırmrır oldu. Drdi ki: 

- Beni mazur görünüz Ht!fatf• 
nı1..a ka ~ıhk ,·nem emek büylik bff 
nezaS;etsizlik olur. Fakat Omniyu1' 
knmpanyaı:.ıntn hic= ~kMı yoktar.ı 

Beni i"imden ah\"t-rir 

Omniyum mu? Ru ıfa ne:' 

- Bir k11mı>a.nya •17.ln iic ıt'"lı1r 
!lladakatfniz biiyiik bit· para nau1'abl• 
tinde ~igorta edilmi~tir. 

- ,.n. f;,~ıe mi? ... 

r.en" karlın k:ahkahalınhı ~ütfffi .. 
~onra ciddi hir dii,iinre fikri"clc" 
geçti: 

B11· antal heıif, heni "" 1.Jt1' 

etti"! ParisH kii<'iil\ hir hayan üc af 
tı~ltı otvrnnrnz mı inti"? 

A•·tı\.: :\''rılnrnk Y.~mtmı Plnıi..tl.ı 
Hiir7ı•t elini ..:ıkan Şilmgohıyıı c!e~ 
eli ki: 

- :'\nsıl 
mw:•ınuz?. 

maclım. 

~ar!a1<n1imden nwmn''" 
~i1i hir rlefn hilf' ıı!dsıt· 

- ~i7.i telJrik ttclerim FaJrnt ı:ıı" 
ettiğirıiz kıH'11ı· mt'mnun dt.>ğilim. 

- . 'erlen? 

- Neden ol:t('l'k. ~:ıcJ:ık:lfi11ir.I 
<ıi'"'orhtva koyrhı~umıın c:t'htthi hncıJ\11' 
dır. BPn h·ıradn enirtt maı;raf ,.ttiıT'I· 
F.~er siz bir az dnha dii~itn('eli. tıif 
az rlnha nazik ol~ı' dınız. htni nlrfıt· 
tırchnız O 7.:tman <:İ~rırtn dan a lıl• 
<'aC:ım on h""' hin ıfolarla c:e,•nY.ıtf 
m:ıc;r~ ,.,,,.,, çık~ rır, siıo:f' de bir h:tl1~ 
'"t'l'irdim !. 

''"''"""'"" "'~"""'"~''"'"""''''"""""~'""nuıııonııı rım "'""'''"""'" ., 

it altıan - Arnovullrık 
an ıaşmns1 l.'alnız 

konomikmi~ 
Tiran, 29 (A.A.) - Meclis dUııJ.~ 

celsesini yeni !talyan-Arna\-utW 
mali ve ekonomik anlaşmalarını t:Dt • 
kike hasretmiştir. Başvekil Bay frS' 
~eri, bu anlaşmaların chcmmiyctirı ' 
den bahsctmiı:;, !lalyan - Arnawt • 
luk dostluğu tarihini anlatmış ve )'~ 
ni anlaıımala.rın Arnavutluğa baM~ 
tiği ekonomik faydaları izah etıniştıt': 

Bay Fraşeri, Karaburun tahkiJllll 
1 

tiyle ordunun seferberliği ve yab~~ 
matbuatm an1aama1ara atfctroel< 1 

tediği askeri mana ile gizli madd<'Jır 
ri ihtiva ettiği hakkındaki iddiaıııfl 
kat'iyycn tekzip etmiştir. ~f ~~ 
!is imzalanan anlaşmaları 1 ıl 
okunuşta ittifakal kabul etmiş ve tıt• 
metin tetkik edilmC'k üzere salahbre 
tar bir komisyo:ıa tevdi edilmi§tir· 

Rus ar Şrmal Kut h1' 
keşif terine çıkf ııar 
Moskova, 29 ( A.A.) - Kutup •'~ 

h · · · · h d d'l di1' atı ıçın suretı ma susa a ta ı e _ _.,,. 
rek Sivyetler Birliği kahraman ta1~ 
recilerinden Vodapianof ile uy"f'r ııt 
M ak ot kin tarafında'l pilote edilt11 / 

ucak bugün saat 10.45 de Moslco~• ,4 

Arkanjet - Yeni 7,almbl - Fratıfıl 
Jozcf kıtaaı uçuıuna çıkmıtlardır. 

, 
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ltalyanlar Oondara 
doğra ilerliyorlar 

Karşılarına 
Habeş 

şimdiye 
kuvveti 

kadar hiç bir 
çıkmadı 

Asmara, 29 (A.A.) - Şimal cephe
sinde İtalyanların ileri hareketleri de
vam ediyor, Habeşler hiçbir mukave • 
met ıöstermiyorlar. Debareş'e var -
rnakla, İtalyanlar Takaza ile Gondar a
rumdaki yolun yarısından ziyadesini 
katetmişlerdir. 

Diğer taraftan üçüncü kolordu So -
kota'yı işgal etmiştir. Burası bilhassa 
son zamanlarda vücude getirilmiş olan 
uçak n:ıeydamndan dolayı İtalyanlar için 
çok mühim bir üs olacaktır. 

AFRIK.AYA YENi KUVVETLER 
GiDiYOR 

Napoli, 29 (A.A.) - Sardenya va • 
puru dün akşam M usavva'ya 80 za -

lar: 2.000 ton, mitralyöz; atışı: 300.000, 
düşen askerler ve zabitler: 49. 

HARAR ATEŞE VERlLDi 
Adisababa, 29 (A.A.) - İtalyanın 

tayyareleri bu sabah Harrar'ı şiddetle 
bombardıman etmişlerdir. Ciciga da tek 
rar bombardıman edilmiştir. 

~ :{. :(. 

Adisababa, 29 {A.A.) - Otuz kadar 
İtalyan tayyaresi bu sabah saat 7 ,30 
dan 9,30 a kadar süren bir bombardı -
man neticesinde Harrar şehrini ateşe 

vermişlerdir. Fransız hastanesi, katolik 
manastm ve bütün kıpti kiliseleri ha -
rap olmuştur. 

bitle 500 aske~ götürmüştür .. Ko~e "Saltanatın son gün
Vcrde vapuru da 1000 yolcu ıle dogu 

Alrikaya hareket etmiştir. Bunların a- leri,, ve Denizlililer 
rasmda Bayan Badoglio da vardır. 

Dün Derıllliden aldığmuz bir mek • 
HABEŞiSTAN AVRUPAYA MU-
RAHHAS GöNDERMIYOR MU7 tubu aynen neşı·ediyonız: 

Kahire, 29 (A.A.) _ Habeşistanın ''Günlerdenberi .. TAN" gazetesinde 
eski Roma elçisi Bay Yesu Afevork. {<Saltanatın son günleri» başlığı altın -

Portsaide gelmiş ve ailesine kavuşmak d~ ~~zrlmakta olan te~rikada Denizli • 
üzere Cenevreye gideceğini söylemiş _ lerımızı alakadar eden hır çok noktaların 
tir. tamamile hakikate mugayir ve uydurma 

Bay Afevork, kendisinin ttalyada bir olduğu görülmüıtür. Bilhassa, Denizlili 
vazifei mahsusa ifasrna memur edildi _ lerin Demirci Efeyi Galip hoca aleyhi
iine dair olan şayiaları tekzip etmiş ve ne krşkırttıklan hakkındaki fıkra tama
hali baıp dolayısile esasen İtalyaya gi- ~e~ yalandır. Bu ~ış~ırtma o.z:unan Na
reıniyeeeğini beyan eylemiştir. zillıde bulunan Hurnyet ve Itilafm mU
RABEŞ ASKERLERi MUALLIMStZ messili İlhami tarafından yapılmıştır. 

KALDI Bugün Galip boca ve Efe sağdrr. Ha .. 
kikat bunlardan pek al~ öğrenilebilir. 

Tefrikada o zaman bunların biricik kah
ramanı gibi gösterilen Şefik'in becerik 
sizliği mil11 hüktlmetimizce görülerek 
bu havaliye şehit Nazım kumandan o • 
!arak gönderilmiştir. Aydın cephesin • 
deki ric'atin de yenie Şefik'in idaresiz 
liği yUzUnden bozgunluk teklini alması 
üzerine Şefik frrka kumandanlığından 
azledilmiş ve yerine halen millt müda • 
faa müsteşarı bulunna General Nazmi 
tayin edilmiştir. Bugün yaşamakta olan 
zatlarla da tevsiki kabil olan bu tarihi 
hakikatin gazetenizde yazılmasını say• 
gıfartmızla dileriz. 

Adfsababa, 29 (A.A.) - Havas a -
Janıı muhabiri bildiriyor: 

lUikumet Habeş krtaatmın tallın ve 
terbiyesine memur Belçika zabitleriyle 
mevcut mukaveleleri mali sebeplerle 
fe!!hetınistir. Zabitler mukavelelerinin 
Fnhedildiğini bildiren mektubu aldık -
larr günden itibaren üç ay içinde vazi -
felerini bırakacaklardır. 
.• '· KlZJLDENtZDE tTALYAN 

MANEVRALARI 
Asmara, 29 (A.A.) - Duc de Spo

lete'tün kumandası altında Kızıldeniz
de mühim deniz manevraları yapılmı~ -
tır. Doğu Afrika frrkalarına mensup bü 
tün gemiler fırtınalı bir havada yapılan 
bu manevralara iştirak etmişlerdir. 
TA. YY ARE J .ER NE F AALIYETTE 

BULUNDU? 
Roma, 29 ( A.A.) - General Valle. 

d.oğu Afrikadaki İtalyan bava faaliyeti
nin §U şekilde hülasa edilebileceğini sö:rl 
letniştir: 

Uçuş saati: 20.000, anlan bomba -

Güzellik 
ve 

Sıhhat 

tşt~ JOLI FAM kremlerini pud
rasnu ve diğer güzellik rnüstahza· 
ratmr kullanmakla bunları kazan
dnn. 

A> bir zaman JOLI FAM 
kremlerini (gece için yağlı ve 
gİ.indüz için yağstz) kullandıkt.an 
~nra, yüzümdeki siyah leke ve 
8lvilcelerden eser kalmadrğmı 
hayretle gördüm. 

Böylece tenim kadüe gibi yu
nttışadı, tazelendi ve kendimde 
~inç ve çekici bir güzellik h~t.. 
l?n. 

Hakikaten JOLI FAM güzellik 
llıüst.ahz.aıatmm emsali yoktur. 

Esat 'Ka'!f11lakç-ı; Fevzi oğlıı Ali 
Küçüka; Naili Kiiçüka, Ahmet Cevdet 
Ege. 

lzmir at yarışları başladı 
İzmir, 29 ( A.A.) - tıkbahar at ya -

rışlarr nisanın beşinci pazar günü ba§ • 
lıyacaktır. Yarı§ ve ıslah encümeninin 
koşulan dört hafta sürecektir. 

Joli Fam krenıi, pudrası 
ve allıkları 

Cevdet Kudret 
söylüyor 

(Vstyam 1 incide) 

Vezinleri mi bozuk, kafi
yeleri mi yanlış? İşte hepsi Orhan 
Seyfi kadar vezne hakim, Yusuf Ziya 
kadar kafiyede uygun yazıyorlar. 

Ve bir çok İstanbul bayanları penbe 
zarflara giren aşk mektuplarında türk 
çeyi onlardan daha çıtır prtır kulla -
nıyor. 

Demek ki, san'at bütün bu şeyle -
rin üstünde başka bir şeymiş. O §e· 
yin ne olduğu tarif edilemezse de, 
bir çok eserlerde parmakla gösterile -
bilir. Onu; Hamid'in Makberinde, Ne
cip Fazıl ve Nazım Hikmet'in şiirle· 
rinde, Sabahattin Ali ve Sait Faik'ın 
hikayelerinde bulabiliriz. Amma ça -
lışa çalışa nihayet 

Botunuzun düğiimü 
Pek muammalt geldi! 

kabilinden meşhur manzumeler yaza
bilen bir nesilde o mübarek "şey,, yok· 
tur. Onlarda var olan sadece basit bir 
santimantalizmdir. Dikkat buyurun, 
"lirizm,, demiyorum, satimantalizm ... 

İşin asıl acı tarafı neresi bilirmi -
siniz? Çok defa bu kadarını bile ken· 
di kafalarmdan yapamıyarak Fran • 
sızcadan tercüme etmişlerdir. Bu par
çaların bir kısmı, asıllarile beraber, 
"Varlık,, mecmuasında çıkacaktır. ts
tiyen her gazete ile beraber siz de o 
yazıyı aynen alabilirsiniz. Ben, telif 
hakkından feragat ediyorum. 

Şimdiye kadar söylediklel'imizin 
şöyle bir hülilsasını yapacak olursak, 
Hamit, Fikret ve Haşim'den sonra şiir 
bu zümrenin elinde müthiş bir suret
te sukut etmiştir. 

Ne ıamandanberi var olduğunu . 
bar bar bağıran bu nesil, madde ola -
rak, evet, henüz vardır. Ve Eabıali 
caddesinde daha bir hayli zaman sa
lına salına yürüyen vücutlarına tesa
düf de edilecektir. 
DüNKÜ VE BUGüNKü EDEBİYAT 

- Dünkü ve bugUnkü edebiyatı -
mız hakkında ne düşünüyorsunuz? 

- Avrupa kültürü çevresine gir -
diltten sonra edet,iyıı,tnmzı başlıca üç 
devreye ayırabiliriz: 

Evvelsi gUnkilleri, yani Tan2imat
çtlar; dünküler, yani Serveti fünun -
cula.r; bugilnkUler, yani 1908 den son
ra gelenler. 

Bunlardan ilk iki devre, içlerinde 
ne kadar meşhur §ahsiyetıer olursa 
olsun, nihayet bir görenek, bir taklit, 
bir hazırlanış devresidir. 

TUrk edebiyatı, içinde bulunduğu 
cemiyetin ifadesi olmağa ancak bu -
günlerde başlamak üzeredir. Bu işi 
değil yapmak, onu düşünmek bile bir 
ileri gidiş demektir. Nerde kaldı ki, 
içimizde bunu hakikaten yapacağ~ 
benziyenler var. Maddeyle ruh bizde 
ilk defa karşı karşıya geldi 

BEGEND1KLER1 
- Yeni ve eski nesilden beğendik 

leriniz? 
- Eskileri rahat bırakalım: yeni

lerden, şiirde: Necip Fazıl, Ahmet 
Kudsi, Kemalettin Karni; en gençler -
den Ahmet Muhip, Cahit Sıtkı ve da
ha. bir kaç kişi; sonra Nazım Hikmet, 
Illıami Bekir ve bu tarzda muvaffak 
olmağa ba~lıyan bir kaç genç. 

Hikayede bugtinlin muhakkak en 
kuvvetli iki hikayecisi: Sabahattin 
Ali, Sait Faik, Bunlara Samed Ağa
oğlu, Reşat Enis ve nesirde Behiç En
ver'i ilave edebilriz. 

Fakat liste neşretmekte ne fayda 
va.r?. Okuyanlar için bunları bile söy
lemeğe lüzum yok. Okumıyanlar için-

Dlakft 
(5 üıci sayı/adan devam) 

Eyübün genç takımının da Galata
saray karşısındaki durumu ne ola -
caktı bu düşünülüyordu. 

Düdük çalındığı zaman sahaya ta
kımlar şöyle çıktılar: 

Galatasaray: Avni, Lfıtfi, Reşat, 

Suavi, Hayrullah, Hicri, Danyal, Bü -
lent, Fazıl. Aşuk, Necdet. 

Eyüp: Ruhi, Neı;'et, Alaettin, Sab
ri, Abdul, Refet, Faruk, Mehmet, Ad· 
nan, Zekai, Haydar. 

Hakem: Adnan Akın (1.S.) dı. 
Birinci devrenin bir çeyreği her iki 

tarafın güzel akınları arasında geçti. 
Bu sıralarda her iki tarafın sayı ya
pamadığı görüldü, Eyüp iyi bir plan
la Galatasaray akınlarını kesmeyi ba
şardı, fakat ani bir hücum yapan Ga· 
latasaray akıncıları karşılarındakinin 
tutamamalarmdan istifade ederek bu
nu golle neticelendirdiler. 

Devre bu suretle 1-0 bitti. 
İkinci devrede oyunda hakimiyeti 

ele alan Galatasaray akıncıları 4, sa
yı daha yaptılar. Biri Bülend'in şütile 
diğeri penaltıdan Necdet'in köşeye at
tığı güzel bir vuntşile üçüncüsünü ge
ne Necdet'in sağ açıktan bir atışile. 
dördünciisü oyunun sonlarına doğru 

sol iç Bülend'in kale önünde kargaşa
lıkta çok güzel bir çevirmesile kaza -
ntldı. 

BEŞİKTAŞ - SüLEYMANİYE 

Şeref stadında yapılan bu maç Be
şiktaşm hakimiyeti altında başladı ve 
bitti. Beşiktaş takımı maçı 1-5 ka . 
zandı. 

KADIKÖY STADINDA 

Fenerbahçe ile tstanbulspor arasında· 
ki maç 1-1 beraberlikle neticelen -
mfştir. 

Ankarada bisiklet 
yarışı yapıldı 

Ankara, 29 (A.A.) - Ankara bi -
siklet kurulu, Kış Seri Kros Konteri 
yarışları arasında boş kalan bugün 
havanın güzel oluşundan istifade ede· 
rek, 55 kilometrelik bir bisiklet yarışı 
yapmıştır. 

Yan§ia tam dokuzda Ta,şhandan 

kalabalık bir meraklı kitlesi önünde 
başlanarak Sincan köyüne AkköprU 
yoliyle gidilmiş ve ayni yoldan dönü
lerek Taşhanda bitirilmiştir. Bugün
kü yarışa, Ankara giicünden Niyazi, 
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a 
Faruk, Kemal, Güvenç spordan Nurl, 
Talat ve Çanka.yadan Osep olmak üze
re altı kişi iştirak etmiştir. 

• 

Berlin olimpiyadına hazırlanmak 

üzere bisiklet federasyonunun kura • 
cağı kampa, 1935 Türkiye birincilik • 
!erinde en iyi derece alanlann alına • 
cağı ancak, mmtakalarda yüz kilo • 
metrelik mesafeyi iki saat 50 dakika
da koşabilecek bisikletc:iler bulunursa, 
bunların da kampa davet edilerek 
kampta bulunanlarla yaptlacak seç • -
me yarışlarında iyi derece aldıkları 

görülürse, kampta ipka edilerek fena 
derece alacakların mmtakalarma iade 
edilecekleri, kaydını göz önüne alan 
mmtaka bisiklet kurulu bu yarışı ter· 
tip ederken daha ziyade rekor vaziye
tini nazarı itibara almış ve bu husus-
ta müsabıkı.arın kendilerini bu kayıt .. 
lara tabi tutarak koşmalarını bildir • 
miştir. 

Nitekim, yarışa oktan fırlıyan bir 
yay gibi başlıyan müsabıklar, yolun 
yedi kilometrelik ilk asi'alt kısmmı 
kırk kilometrelik bir süra.tle koşmuıt
lar ve şosaya çıktıkları zaman en ön. 
de Niyazi, Faruk, Nuri, Talat olmali 
üzere iki gruba ayrılmışlardır. Çimen. 
to fabrikalarına gelindiği vakit Talat 
ve biraz sonra da Niyazi'nin listiğl 

patlıyarak geride kalmışlar bunu fır
sat bilen Nuri ve Faruk, aradaki me
safeyi çoğaltmak için bütün enerjile
rini sarf ederek Sincan köyüne doğru 
koşmıya başlamışlardır. Bu arada laa 
tiğini değiştiren Niyazi, biraz so~ 
tekrar lastiği patlamak suretiyle ya • 
rışı terketmiştir. 

Yirmi altı buçuk kilometre tutarın. 
da olan Sincan köyünü ilk dönen Fır 
ruk ve Nuri, bu mesafeyi 42 dakika.
da almış bulunuyorlardı. Bu hesaba 
göre, koşunun çok iyi bir netice ile 
biteceği tahınin ediliyordu. Fakat r~ 
kipsiz kalan bu iki genç, 42 dakikada 
gittikleri bu yolun dönüşünü, zaman 
zaman süratlerini 15 kilometreye ka
dar düşürerek bir saatte bitirmişler
dir. 

Neticede, Ankara gücünden Fam 
birinci, tekerlek farkiyle Güvençspor
dan Nuri ikinci \'e Ankara gücünden 
Kemal üçüncü gelmişlerdir. 

Haber aldığımıza göre, bisiklet ku
rulu 19 nisan pazar günU Ayaşa gidip 
gelme 115 kilometrelik bir yarış ya .. 
pacaktır. 

Fransız altınları lngilte
reye gidiyor 

Bu, lngilterenin kendi siyasetini kabal 
ettirmek için çevirdıği bir manevra mı? 

Parht, 29 (A.A.) - Stefani ajan
sı bildiriyor: Biiyük miktarda Fl"an
sız altınının Londraya gitmesi, Paris 
mali mahfellerinde derin bir 

hoşnudsuzluk uyandırmıştır. Çün. 
kü bu vaziyet, lngilterenin Fransa. 
yı tazyik etmek ve onu kendi arsıulu
sal siyasasına iştirake mecbur etme!\ 

üzere ~evirdiği manevranın tesirine 
atfedilmektedir. Bu manevraların 

Tngiltere tarafından Fransaya veıi-

len altı milyon sterlinlik istikrazın 

son tertibinin Fran~ara tedfye~inden 

hemen sonra vuku bulduğu söylea .. 
mektedir. .. 

FRANSA ISKONTO FIATlNI 

YÜKSELTTi \ 

se istediğiniz kadar isim yazın, gene --------------

Londr~ 29 (.A.A.) - Fransız han.. 
kasının iskonto fiatım yüzde 3 ha. 
çuldan yüzde beşe çıkarması, son iiç 
gün zarfında, külliyetli miktarda 
vuku bulan frank satışı üzerine bir 
takım koruma tedbirleri alınacağnu 
esasen tahmin eden finansa) mahafil
de hiç bir hayret uyandırmamıştır. 

İngiliz kontrol ~ermayesinin frangı 

tutmak için uğraşmasına rnğmen. 

Fr:ınsadıın altın çıkma.sına mani ola
mıyacağı anlaşıhyor. 

işe yaramaz. 
- San'at haya.tınr1.da ne yapmak 

istiyorsunuz? 
- Çalışmak. 
- En çok beğ<>ndiğiniz eserin· 

hangisidir? 
- Hiçbirisi. Bitti mi? 
- Bitti! 

Göç işleri 
( l\l';unı I inridP ı 

Bugüne kadar bu müza
kereler etrafında intişar eden malu
matı, meselci, gelecek göçm.erılerin 
sayısınm 11,000 olacağı oe eoveld ge
çen yaz mülklerini satıp Romanya
<laki alakcdanm büsbütfin kesmiş o
lanların. mcmlekC'timizt> gctirUeccği 

yolundaki haı,'(l(fisin doğru olup ol-

madığını soruuorRunuz. Bunlar tek
zip edilecek şenler değildir. Gene 
kulağınıza çalınmış olduğu (libi göç 
edece1'lere ait zati muamele, emlôk Diğer taraftan Franga nazaran 
re arazi satı~larının. teşe!:kiil edecek doların vükselmesi. dolar piy~-.:asmı 
mulıtelit bir knmiRyon tarrrfrndan Ro- Fransız a.ltmmın çıkış fiatına yakın 

men hiiktlmeti.rıe deım?<!ilecPfji re hir hadde utaştrrm1ştir. 

re bank nas!Jorıal tarafından hunların iskonto fiatmı böyle yükseltmekle 
l:ı!ımtlerini b;ldiren makhu=ların da h 1 ·· 1 "t•• ·• ı: 

•• , _ w• s::ermaye urucunun lUS!>U un OJ1ufte 
Ronradon Turkıııede aynen odenecegı · ·ı d 'dd tl •· hd.di · 

• • • w ge~ı efl1ezse e sı e e w ı ne ım. 
lıeııfrrıetı de dorrnıriur. Ancak bun- k • h 1 1 - d.1 kt d' 
l 

· · ·an asr o acag-ı zanne ı me e ır. 
ar, 11U'Vcrıt anlasmanın Nrer cüzii-

n;i fe.~kil etmP!de1ir. Anlmımu bir 
rnk maddeleri ifrtiva ediııor. n edi
;Jim f!ibi. ancal.· Anf..·oradan döniiş· 

ıı;imde ıize kati fzalıab oercbllece. 
ğim .• , 

Riikrec; elrimh: ırn., v.erer-i P? rk 
nfolinde ~eçirmic::tfr. Bu akşam An
karaya gidecektir. 

Piya~a mahaf'ili. ticari mübade.. 
lelerle üzerinde yapacağ1 tesirler do. 
layısile Fransad.aki finansal buhra
nın ı:;afahatını dikkatle takip eyle.. 

mektedirler. Bununla beraber, Fran
sadaki hu buhranın tngiltereye fay. 
da-sı dokunmuş, ~terlin lirası dolara 
nazaran düşmüştür. 
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5.000 
Liralık ikramiye 

iş Bankası Kumbarası sahipleri ara
sında 1 Nisanda Ankarada noter 

huzurunda çekilecek kur'ada 

Birinci ikramiye 1000 Lira 
ikinci ,, 250 ,, 

10kişiye100 erden 1000 ,, 
20 " 50 ,, 1000 " 

175 ,, 10ardan 1750,, 
ki cem'an 207 kumbara sahibine 5000 

lira ikramiye tevzi edilecektir. 

Ankara Jandarma genel komu
tanlığı satınalma komisyonundan: 

1 - Elde bulunan pli.n, umumi, hususi ıartname ve mukavele pro· 
!elerinde yazılı vasıflar dairesinde jandarma Mektebi için 8758 lira 
lrefif bedelli otuz iki çeıit ve müstakil tabur için de 348ı lira ketif 
hedelli on çeıit "Şartnamelerinde etraflıca yazılı yazıhane, koltuk, 
ID&aa, kanape ve saire,, 

Mefnı,at ayrı ayrı eksiltmeye konulmu§tur. 
2 - Mektep mefru,atına ait kapalı zarf eksiltmesi 3ı '3 1936 salı 

günü saat onda, Müstakil tabur mef ruıatı açık eksiltmesi ayni gün saat 
onbeşte yapılacaktır. 

3 - Mektebe ait mefruşat §artname 43 tabura ait şartname ıs ku. 
ruı karıılığmda komisyondan alınabilir. llk teminat 656 lira 85 kuru! 
ve 261 liradır. 
~ - isteklilerin kanun ve ıartnam ed e yazılı belgeler içinde buluna 

cak teklif mektPpla rını ve açık ek s' itme içinde vesikalarım eksiltm~ 
Taktinden en az bir saat evvel komisyona vermit olmaları. "534., 

"ı277 ,, 

Türk Hava Kurumu 
Büyük p·yangosu 

Şimdiye kadar blnler,•e kişiyi zenJ{in etti 
6. cı keşide 11 Nısan 936 dadır. 

Büyük ikramiye 200.000 Liradır 
Bazı kimseler tarafından piyango bilet numaralarını havi cet· 

veller tertip edilerek ihtiva ettiği bütün numaralarda ittiraki tazam· 
mun etmek üzere sahf yapıldığı ve alakadarlara bilet verilmeyip 
yalnız bu cetveller verildiği işitilmektedir. 

Bu suretle yapılan satışlarda Direktörlüğümüzün alakası olma 
dıjını sayın halkımıza bildiririz. 

Ademi iktidar 
ve Bel gevşekliQi

ne karşı 

HORM OBiN 
Tafsilat: Galata P. K. 1255 Hormobin 

P. No. 111 

Çikolatacılık ve Şekerlemecilik Türk 
Limıitet Şirketinden 

Devlet Demıryolları ve Limanları iş ·etme 
Umum idaı esi ilanları 

Muhammen bedeli 22630 lira olan kağıd ve kartonlar 8 / 4/ 936 
çarşamba günü saat 15,30 da kap alı zarf usulile Ankarada idare bi-
nasında satın alınacaktır. • 

Bu işe girmek istiyenlerin 1697 ,25 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14>30 a 
kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. Şartnameler Anka
ra Malzeme Dairesinden. Haydar paşada Tesellüm ve Sevk Müdür 
lüğünden parasız olarak dağıtılmaktadır. (1531) 

Muhammen bedeli 391 600 lira olan 40000 ton yerli maden 
kömürü 10 - 4 - 936 cuma günü saat ıs de kapalı zarf usulile 
Ankarada ldare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin ı9,414 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini aynı gün saat 14 e ka· 
dar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 19,50 lira· mukabi linde Ankara ve Haydarpafa vez-
nelerinden alınabilir. (1608) 

1 ıstanlau• belecıllyesı tlanıar• 1 
ı-------
Keşif bedeli 1172 lira olan Çubukluda yapılacak gaz depolarına 

istinat duvarı açık eksiltmeye kon ulmuttur. Keşif evrakı ve tartna· 
meJİ levazım müdürlüğünde görülür. Eksiltmeye girmek istiyen!er 
2490numarah arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika ve bele
diye fen itleri inıaat ıubesinden alacakları fen ehliyet v~sikası ve 
88 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 10 
nisan 936 cuma günü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır .• 

(B.) (1584) 

Ş. k t• . . 3 k~ . 936 . Keıif bedeli 5872 lira 20 kuruş olan Kadıköy ve Haydarpasa aruındaki 
ır e ımırın anunusanı tarı • . . . . • 

hinde içtima eden umuınl heyeti tara _ rıhtım ve ıosenın tamırı kapalı zarfla eks itmeye konulmuştur. Ek· 
fından ittihaz ve kabul edilen karara siltme 9 nisan 936 pertembe günü saat ı6 da daimi encümend~ va· 
göre; hissedarlardan Nikifor Etnopulos pılacaktır. istekliler f&rtname ve projesini 30 kurut mukabilinde 
ve Apostol Etnopulos şirketten aynlma- levazım müdürlüğünden alabilirler. Eksiltmeye girmek istiyenler 
lan ve bu suretle OTUZ BiNDEN 2490 numaralı arttırma ve ekailtm e kanununda yazılı vesika ve 44~ 
ALTMIŞ BtN lira ıermayelen1·nin t:~- liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile teklif mektuplarını 
zili ıuretile ıermayei !irketin Ki YuZ . l .. . • .. 
YETMiŞ BlN liradan !Kt YOZ ON havı zarf ~r~nı yukarıda yazılı gun de saat ıs e kadar daımı encume-
BiN liraya tenkiei kararlaımrıttt. ne vermelıdır. (1.) (1583) .. u.....,• 

Şirket mukavelesinin bu suretle de- ---------------------------- 
ği§en maddelerini sicilli ticarete kayıt 
ve ilin ettirmit olmakla ticaret kanu • 
nunun 396 ncı maddesi mucibince ala
caklılann malQmatı olmak ve bir ala • 
caklan varsa kaydettirmek ürere key -

fiyetinin gazetenizle ilanı rica olunur. 
Çikolatacılık ve Şekerlemecilik Türk 

Limited Şirketi 
Sennaye: 270.000 T. lira11 

P. Dabas Kostantin Melopulos 

Neşriyat DirektörU : R~fik A. Seveıııif 

Sahibi: ASIM Ua - Vakıt Matbaa• 

o 

KUMBARA BIRE, 
1000 

TARLADIR 
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