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ltalya A vrupada da harp 
edecek kuvvet bulur! 
Süveqş kanalı kapatib.rsa ... 

Bir Hava Müda
faa Kurumuna 

Muhtacız 

B 
oğazlan herhangi bir suikasta kar

şı müdafaa edebilmek için Lo -
zan muahedesile gayri askeri ha· 

le getirilmiş olan bölgelerin tekrar tah· 
kimi yolunda hükilmetin aldığı teşeb • 
büs yakında iyi bir neticeye varacaktır. 
Şimdiki halde bu neticeyi emniyetle 
bekleyebiliriz. Fakat hlikfımcti bu tür· 
lü teşebüslere sevkeden sebepler ayni 
zamanda !havadan gelecek taarruzlara 
karşı büyük şehirleri muhafaza için ay
nca bir de hava müdafaa kurumuna ih
tiyaç gösterdiğini unutmamalıyız. 

Gerçek bir kaç yıldanberi memleket
l:e hava taarruzlanna karşı hazırlanmak 
hareketi vardır. HükQmet hava filola· 

Roma, 26 (A.A.) Bazı İngiliz gaze
telerinin ileri ııürdüğü Süvey§ kanalının 
kapatılması tekliflerinden bahseden Tri· 
buna gazetesi, bu teklifi bir çılgınlık o· 
larak tavsif ediyor ve diyor ki: 

"Bu teklifin arkasında gizlenen a • 
damlar yalnı% Akdenizdeki değil Alp -
lerde ve Afrikadaki umumi vaziyeti de 
dütünmelidirler. İtalyanın Afrikadaki 
ordusunun büytik bir kısmı Habeş mu• 
kavemeti kırıldıktan sonra serbest ka • 
lacaktır ve elinde mahalli kuvvetler de 
bulunacaktır. Bu müsellfilı kuvvet her 
istikamette hareket ettirilebilir. Emper 
yaliat Donki§otçuluğun hizmetinde bu
lunan Milletler Cemiyetinin palavracı
lan harbi veyahut Süveyş kanalının ka· 
patrlmaınnr teklif ettikleri vakit düşün
meli ve ayni zamanda kendi mes'uli • 
yetlerini de göz önünde bulundurmalı · .. 
dırlar.,, 

Tuna meselesi 
mruzı kuvvetlendirmeğe çalı§makta • 

drr. Şüphesiz icap eden yerlerde bava Macaristanın istek
taarruzıanna karp müdafaa tahkimatı 

da vücude ~e~~ce~r. Biz~ bug{ln /erine bağlı 
bahsetmek ıstedığınuz cihet ıse. müda- Pe,te, 26 (A.A.) _ Ujmagyarsag 
faa hazırlıklannın daha baıka hır cep • gazetesi, Polonya başbakanının zi-
hesidir. Daha doğrusu maksadımız ta • ti ll betil diyor ki: 

İ . "bi bil .. k yare m nase e 
tanbul, Ankara, zmır gı yu !e • "M.acaristanın muhik t.alepleri is-
1.: .. 1,.",. O'iinnii?. veva gece herhangi bir af olunmadıkr~ Tuna meselesirun hal 
hava bombardunam ve zehirli r;•uı a..;a ~ 

edilmesine imkan yoKıur. .l"oıonya. 
cumu olursa sivil halkın korunması için 

nm başbakanı Macarist.anın haklan. 
ahna·ak muhafa.,.a tertibatını belediye-

nı teslim etmiştir. Bu demektir ki, 
lere bıraknuyarak bu işi aynca bir hava garpta iki büyük devlete istinat eden 
müdafaa kurumuna bırakmak lüzumunu 

Macari.c;t.anın dış siyaseti, şarkta da 
göstermektedir. 

hak.iki dostluklar bulmaktan hali ka-
Bugün hava filolarını en ziyade iler lamazdr . ., 

letmiş memleketler bile gündüzün, bil·ıııı---------------... 
hassa gecenin herhangi bir aaatinde hu-

Görlng 
Geniş salahiyet 

alacak 
Berlin, 26 (A.A.) - Bazı mahfel • 

terde Bay Göring'in yakında daha bil • 
yük siyasi salahiyetlere sahip olacağı 
söylenmekte ve belki de Başvekil mua
vini vazifesini ifa edeceği ilave olun -
maktadır. Bu tedbirin perşembe günkü 
Bakanlar kurulu toplantısında kararlaş· 
tırrldığr ve pazartesi günü resmen ilan 
edileceği söyleniyor. 

Salahiyetli mahfeller bu haberi teyit 
etmemektedir, 

Şapka 
il ataları 
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tSTANBUL 1 

PAZARTESi 

Parasız ! 
Muayene kuponu 

Bu kupondan yedisini birik
tlrc!n okuyucumuz KURUN dok 
toruna kendini parasız muaye -

ne ettirebilir. 
(Tafsilô.t iç sayıfalanmızda) 
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l Güneş takımı Hakova 
ile berabere kaldı 

Enerjik ve sert oyun 
Viyanalılar muvaffak 

karşısında 
olamadılar 

.. 

Fencrlmlıçcyi 5 - 1 yenen Rakor a takımı diin Güneş takımı ile 2 - ı 
berabere kaldı. Yukarıki resim bu maçtan lıcyccanlı bir saniyeyi teıbit 
ediyor. Yazısını 4 üncü sayıfamızda bulacaksınız • 

Kral Faad ölmemiştir 
bildiren haberin ölümünü 

olmadığı 
doğru 

Mısrr Kralı I. inci Fuat'ın srhhati 
son zamanlarda çok fazla ağırla§mıştx. 
Evvelkl gece gelen bır ajans telgrafı 

da kralın öldüğünü bildiriyordu. Fakat, 
gerek §ehrimiz Mısır konsolosluğunda ve 

gerek Ankarada elçilikte bu haber teyit 
edilmemiştir. Bunun üzerine, ölüm ha
berinden sonra direklere yanm çekilen 
bayraklar tam olarak yükseltilmiştir. 

Kahireden son gelen haberler de kra· 

anlaşıldı 
lın hentiz yaıamakta olduğunu bildir • 
metkedir. 

Hastanın vaziyetinde bilakis bir iyi~ 
leşme olduğu memnuniyetle öğrenil • 
mektedir. 

Londrada bulunan Prens Faruk Mı~ 
sırla telefonla temasta bulunmakUdlt'• 
Kendisinin Mısıra çağırıldığı haberi de 
henüz teyit edilmemiştir. 

dutlarından içeriye bir düşman bombar
dıman tayyaresinin girmiyeceğine emin 
olamıyor. Onun için her memleket bü
yük şııhirleri müdafaa ve ııivı1 halla ica· 
bmda koruma tedbirlerine büyük ehem-

iki günlük 
•• •• omru .. Rey sandığı oldu! Kadis şebrl yanıyor 1 

Paris, 26 (A.A.) - Parisin muhtelif 

.niyet veriyor. Taarru% zamanlannda vak 
tile halla tehlikeden haberdar etmek ve 
yer altlarında evvelden 'hazırlanan sığı
nak yerlerine götürmek, bombardıman· 
dan mütevellit yangmlann önüne geç
mek, yollarda bayılanları toplamak, düş
man tayyarelerine karp mukabil ate! 
açmak gibi mtidafaa tertibatlarının hiç 
birini ihmal etmiyor ve biltün bu işler 

ASIM US 
(Sonu Sa. ! Sü. 4) 

Maltepe 

Müsabakamızda üçün
cülüğü kazanan hikaqe 

Müsabakamızm 10 lira müka
fatlı üçüncülüğünü kazanan hika
ye, Sclanik bankası umumi mü
dllrlük mütercimi B. Osman Tuğ
rul tarafından yazılmı§br: "İki 
günlilk ömrü .. ,, adrnı taşıyan bu 
hikayeyi de bugün altıncı sayıfa. 
mızda neşrediyoruz. 

nolrtalannda milntehiplerin sayısı sa
at ondan itibaren hissedilecek derecede 
artrnı§tır. Müntehipler gitgide artan bir 
kalabalık halinde birikiyorlar. Haber 
verildiğine göre saat ona doğru, "Suf
raget,, terin Monge sokağına ve Saint 
Michel bulvarına yerleştirdikleri gayri 
resmi iki seçim mahalli etrafında hayli 
hareket görülmeye başlamıştır. Şapka 

kutuları rey sandığı vazifesini görmek
tedir. Rey puslası veren kadınların ve 

1 
erkeklerin sayısı çoktur. Her tarafta sü· .. ---------------"'* kQnet hüküm sürmektedir. 

Askeri Lisesinde tören 

Diln Maltepe askeri li.<Jcsinde, llse yl muvallaldyetle bltlrenlere madalyalar törenle verilmiştir. Yukarıki re
•imlcrimlz bu törende alınmıştır. Yazuını 3 üncü sayılamızda bulacaksınız. 

Kudüs, 26 (A.A.) - Havas ajansı Yahudi telgraf ajansı yahudi alemi• 
muhabiri, Kudüs şehrinde şiddetli bir ne bir hitapta bulunarak Filistindeld 
yangın çıktığım haber vermektedir. Siyonist eserini müdafaa etmiş ve bu 

Arap liderlerinin toplantısı esnasın- eserin büt:"n tazyiklere rağmen devam 
da, açık kalacak dükkanların yağma e- edeceğini söylemiştir. 

dilmesine mani olmak üzere istisnai ted INGIL TERE MODAHALE EDECEK 
birler alınması kararlaştmlmrştr. İcap Kudüs, 26 (A.A.) - Havas ajansı 
ederse mektepler kapanacaktır. muhabiri, yeni kargaşalıklar zuhur e • 

Başmüftünün riyaset ettiği yüksek (1ecek olursa asker kıtalarının ciddi surette 
milli komite Arapların aşağıda yazılı müdahalede bulunacaklarının resmi ma 
asgari metalipte ısrara kat'iyyetle az • kamat tarafından büyük Arap şeflerine 
metmiş olduklannı söylemiştir. haber verildiğini bildirmektedir. 

1 - Yahudi hicretinin derhal ve ta- Bu sebeple, müslümanlarla yahudiler 
mamen yasak edilmesi, arasında bir çarpışma ihtimali şimdilik 

2 - Gayri menkul mal satışlarının bertaraf edilmt~ gibi görünmektedir. 
yasak edilmesi, Buna rağmen vaziyet vahimdir ve 

3 - Milli bir Arap hükumetinin teş· umumi grev tahmin edildiğinden fazl 
kili. sürmektedir!.' 
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Vaziyetin düzelmesi 
umut olunabilir 

1 ispanyada 

Küçük Antant ve Balkan Antantı yakında 
iyi neticeler vereceklerdir 

Romanya Dış işleri Bakanının beyanatı 
Bilkreı, 26 (J\.A.) - Rador ajansı} 

bildiriyor: 
Kral saat 11.30 da Bay Titillesko'yu 

kabul etmig ve Ba§bakan Tataresko ile 
birlikte öğle yemeğine alıkoymuştur. 

Baıbakan Tataresko ve Titülesko'nun 
birlikte kralın huzurunda bulundukları 

esnada, Dıı itleri Bakanı beynelmilel 
vaziyet hakkında izahat vermiştir. 

Başbakan Tatarcıko ve Titülcsko hu .. 
ıusi bir trenle akpm saat 18,50 'de Bük 
reşe gelrni!Jlerdir. 

Bay Titülesko gazetecilere aşağıdaki 
beyanatta bulunmuştur: 

''HukUmdara ve Ba§baJiana, Londra, 
Paris ve ~nevredeki vazifelerim neti-

ceslnde beyenelmilel umumi vaziyet 
hakkında izahat verdim. Çok ciddi ol • 
ırıakla beraber, beynelmilel vaziyet, iyi
leşeceğini ümit ettirebilecek unsurları 

haiz bulunmaktadır. Bugünkü drı siya· 
sa ve bu siyasanın kendi tabit direktif
leri dahilinde derinleştirilmesi ve ge
nişleştirilmesi keyfiyeti, tam surette 
tasvip olunmug ve bu, bugünkü güç va
ziyete kar~ı koyabilecek yegane çare o
larak telakki edilmi~tir. Bu siyasa çer
çevesi içinde, Küçük Antant ve Balkan 
Antantının iş birliği, çok yakın zaman· 
da, en müsmir surette kendisini göste
recektir.,, 

dün mecliste 
okudu 

Yunan hükumeti 
beyannamesini 

Kabinede değişiklik olmıyacaktır 

:A.tina, 26 (KORUN)' - Dün öğle-( 
Cien sonra Başbakan Metaksas meclis
te hükf1met beyannamesini okumuştur. 

Bu beyannamede ezcQmle §ÖY.le de
nilmektedir:-

••sulh fikrine Dağlı b"ulunan Yuna.
nistanm arzusu, bütun devletlerle ~k 
dostça. münasebetlerini devam ettir
mek ve memleketi dost milletelre ba.ğ 
lıyan paktların ahkflmmx saihk bir 

urette infaz eylemektir, Yuna.ulstan, 
Balkan devletlerine Balkan paktı ile 
ok sıkı bir surette bağlıdır. Bu Bal

kan paktı, sulh için çok mükemmel 
bir gnranti teşkil eylemektedir.,, 

.. Hükumet şunu memnuniyetle mü 

şahede der ki memleketin silahlı kuv 
vetleri faaliyetlerini yalnız askeri iş
lere vermiştir. Hariçten gelecek hiç 
bir tesire kapılmamaktadır. Ordu bu 
gibi tesirlerden kat'i surette kurta.rıl
ınıatır.,, 

Başvekilin beyannamesi alkışlarla 
kıı.rşıla.nmıştır, Ya.rm kabineye iti
mat reyi verilip verilmiyeceğine dair 
konugmak için parti liderleri bir top
lantı yapacaklardır. 

Diğer taraftan, B. Metaksas, ka
binede değişiklik olacağına dair çıkan 
şayiaları tekzip etmiş ve nazırlar ara
sında tam bir fikir birliği olduğunu 
söylemiştir. 

Rus ~ Japon hudut 
anlaşmazlığı 

iki taraf arasında görüşmeler başladı 
Moskoya, 26 (A.A.) - Tas ajansı kasında hudut komisyonları ihdas1 

Seçimlere kimse 
iştirak etmiyor 

Madrit, 26 (A.A.) - 10 Mayuta 
Cumur başkanını ve parlamento üye
lerini seçecek olan ikinci seçiciler in • 
tiha.bı bugün her tarafta tam bir sii
kfın içinde cereyan etıııiştir. Seçimin 
çok az kişi iştirak etmiştir. İştirak 
nisabı yüzde 25tahmin olunmaktadır. 
Bazı işçi çoğunluğunun bulunduğu 

yerlerde bu miktar yüzde elliyi bul
muştur. Kadınlar seçimlere pek az 
alAka göstermişlerdir. Mesela Karta
jende, hiç bir seçici artık uğramadı
ğından dolayı, seçim dairesi öğle üs
tü kapatılmıştır. Bazı yerlerde muha 
f azakar cumuriyetçi namzetleri ile 
birlikte diğer yerlerde ise yalnız ola
rak halk cephesi namzetleri bulundu
ğu için mücadelesiz geçmiştir. Evvel~ 
ce de tahmin olunduğu veçhile halk 
cephesi bUtUn İspanyada bu seçimde 
muvaffak olın~tur. 

=== -
Sovyetler Birliği 
Çocukların sanat 

terbiyesi 
Moskova, 26 (A.A.) - Yabancı 

memleketlerle kültilr münasebetleri 
cemlyetinin JJe çocukların artistik ter. 
biyesi merke~ idaresinin tertip ettiği 
Sovyet çocuklan resim sergisi lngfl. 
terenin ve lıkoçyanın muhtelif şehir
lerinde büyük muvallaldyet kazan
maktadır. 

Observer, Times, !Jlanchester, 
Guardian gibi bir çok büyük gazete
ler, Sovyetler Birliğinde çocuklann 
artistik terbiyesi alanındaki muvaff a
klyetlerinl kaydetmektedirler. Sergi 
lrlandada da gösterilecek ve bilahare 
Belçlkaya yollanacaktır. 

Büyük elçimizin 
Bükreşte temasları 

Btlkreş, 26 (A.A.) - Anadolu A
jansmm hususi muhabiri bildiriyor: 

Hariciye genel sekreteri büyük el
çi Numan Menemencioğlu bugün öğ~ 
le üzeri Başvekil B. Tataresko tara
fından kabul edilmiştir. 

Yarm da Kral Karo! tarafından 

kabul edilecek olan Numan Mcnemen
cioğlu salı sabahı Varşova. yoluyla 
Moskovaya hareket edecektir. 

Askeri elbise kanununa 
ek laqiha 

bildiriyor: Moskovaya gelen malftma- işine vermelidir. 
ta göre, SovYetler Birliğinin Tokyo B. Orita, bu beyana.trmn Sovyet Ankara, 26 (Telefonla) - Hazerde 
büyük elçisi Yurenev ile Japonya dı hükOmetine bildirilmesini ve Sovyet yarsubaydan yüzbaşıya kadar bir kı-
işleri bakanı Orita arasındaki ilk gö. hiikQmetinin cevabının bildirilmesini smı subaylara ve efrada, bütün su-

baylara., askeri memurlara elbise, ka
rüşme, hudut komisyonlarının vü- rica etmiştir. 
cuda "'etiriJmesi jı:foe tahsis olunmuş. put ve çizme verilmesi hakkmdaki ka 

4" :.- n. Yurenev, B. Oritanın bu be- nununa "Hazerde takım, bölük ve san 
tur. yanatını Sovyet hükOmetine bildire- at mekteplerinde ve bunların deniz-

B. Orita, prensip itibarile bütün ceğini söylemiş, fakat aynı zaman- de muadilleri bulunan yarsubayle.rdan 
Sovyet - Mançu hududu boyunca da sulh halinin yalnız hududun şark yüzbaşıya kadar subaylara birer kat 
komisyonlar vücuda getirilmesine mu- mıntakasmda değil, fakat bütün efrat elbisesi ve kaput verilir •. Deniz
halif olmadığını bildlrmistir.. lfa- hudutlar üzerinde vücuda getirilmesi de er elbisesi yerine deniz subayları-
mafih, şimdilik yalnız bu hududun lüzumunu da tebarUz ettirmiştir. na. mahsus iş elbisesi ve kaput veri-
§ark kısmında bir tahdidi hudut ko. lir,, şeklinde bir madde eklenmesi hak 
misyonu ne bir nrılaşmazlıkları hal T .. k d kında bir layiha. Kamutaya gelmiştir. 
komisyonu vücuda getirilmesi lazım- ecavuz arşısın a 
dır. A ·k ·ı n Tarihi eserleri korumak 

merı a ı e ranama 
B Yurenev cevap olarak demiş. için 

tir ki.: birleşiyorlar 
Hudut tam surette ~izilmiş ol. Nevyork, 26 (A.A.) - New York 

makla beraber, Sovyet hükumeti, hu- Times gazetesi Birleşik Amerika ile 
dudun şark kısmının yeniden tahdi- Panama arasında imzalanacak olan ye
di hakkmdaki Japon teklifini bir ni muahede projesinin metnini neşret -
ı;;artla kabule hazırdır. Bu şart da mektedir. Bu muahede mucibince Birle
bütün hu hudutta sulhun vücuda ge. şik Amerika, kanal mmtakası methali
tirilmesi<lir. Aynca l\fançuko ile ni muhafaza etmek taahhUdünden kat'! 
l\Iogolistan hn lk cumuriyeti arasında surette feragat etmektedir. Muahede 
da bu tarzda komisyonlar teşkil edil- mucibince tecavilz vukuunda her iki 
mek çok iyi olacaktır.,. memleketin menfaatlerini korumak ü • 

Ankara, 26 (Telefonla) - Evvel. 
ce askeri işgal altında iken mimarı 
ve tarih! bakımlardan 1Jilksek kıyme. 
ti haiz oldukları için Başvektilet em. 
rile tahliye ettirilen ve sonradan Zi
raat Bankasınca işgal edilerek buğ. 
day ambarı ittihaz olunan Diyarıbe. 
kirdeki Hüsreviye ve Behrami11e ca
mllerinin hemen tahliye ettirilmesi 
Başvektilet tarafından vilayete bildi
rilmiştir. 

D. Orita ıoıu cevabı vermiştir: 
"Bu tarzcla komic::yonlar Mançuko 

ile dıı:; Mogolisfan arasında da teşkil 
olunabilir. Fal~at bu mesele, Japon
) ayı doğrudan doğru, a alakadar et
mcmekfodir. Sov~ et - Mançu hndu. 
duna gelince, şimdilik biitün dikka
ti, yalnız bu hududun şark mmta. 

zere Birle~ik Amerika tarafından itti - Başvekil lsmRt lnönü bu münl18e
bazı icap eden tedbirleri tayin etmek betle yaptığı bir tamimde Val.ıflar 
için her iki hUkumet arasında evvelce- Umum Müdürlüğünun muvafakati a
den bir isti§are yapılacaktır. lınm.adıkça hiç bir cami, mes~it ı•c 

Dış işleri encUmeni bu yeni muahe- vakfa ait diğer binaların ve en 11iil.-
c enin metnini tetkik etmekte olup tet•i sek aUJkadar makamın mıwafakatile a
kikatınr a~lebi ihtimal hafta nihayetin-1· lınmaksızın vakıftan gayri idarelere 
de bitirecektir. ait eskl eserlerin hiç bir sebep ve ba-

Fransanın cevabı gayet 
dostçadır 

"Türkiyenin meseleyi istediği gibi 
halledilmiş görmesi pek muhtemeldir,, 

. Parla, 26 (A.A.) - Tenıps ga.zete-ı 
sı yazıyor: 

Fransanın Türk notasına cevabı 

gayet dostça ve uzlaşıcı bir ifade ile 
yazılmıştır ve bu cevap, Fransanın 

1923 Lausanne muahedesini imzala
mış devletler arasında müzakereler 
yapılması prensibini nazarı dikkate 
almağa mütemayil bulunduğunu gös
termektedir. Fakat Fransa, mesele
nin esası için ihtiraz kayıtları koy
maktadır, Çünkü Fransa kat'i hattı 
hareketini ancak Türk talebinin, Bo
ğazların askerileştirilınesile alakı:ı.dar 
büyük menfaatler üzerindeki doğru

dan doğruya veya bilvasıta tesirJerini 
tetkikten sonra, ittihaz edebilecektir. 

"Tamamiyfo maıüm olmıyıın,, ltal
yan noktai nazarı hakkında ihtiraz 
kayıfları dermeyan eden Temps gaze
tesi yazısına şöyle devam etmektedi,.: 

Lausanne muahedesini imzalamış 
olan devletlerin malfım temayüllerine 
göre, Tilrkiyenin, arzu ettiği şekilde 

meseleyi halledilmiş görmesi ciddi 
surette ve çok muhtemeldir. Her ta
rafta Türk hattı hareketinin dürüst
lüğU manevi kıymetiyle takdir olun
maktadır. Türk hattı hareketi, bey
nelmilel taahhütlerini tek taraflı ola
rak ihUU eden Almanların hattı ha
reketile tam bir tezat teşkil etmekte
dir. 

Harp 15 Mayısta bitecekmiş ! 
4 bin yaralı Habeş Adisababaya dündü 

Roma, 26 (A.A.) - Mareşal Ba -
doglio'nun 196 numaralı resmi tebliği: 

General Graziani Sasabeneh bölge -
sindeki Habeş istihMmatrna karşr tek
rar taarruza geçmiştir, General Verne' 
nin motörlü kıtaatı 23 nisanda Dagga· 
medo'yu baskın suretile işgal etmiştir.! 
General Verne 24 nisanda düşmanın 
şiddetli hücumunu kanh bir murebeden 
sonra defetmiştir. İtalyan zayiatı milli 
ve yerli lataattan yirmi ölü ve elli ka
dar yaralıdan ibarettir. 

15 MAYISTA HARP BiTECEK Mt? 

Asmara, 26 (A.A.) - Deıye'deki İ

talyan karariahı umumisi, şimdi Adi· 
sababaya doğru ileri hareketi hazırla -
makta meşguldür. Birinci kolordu, yer
li asker kolordusu ve ayni zamanda ha
va krtaatı Desye'de müçtemi bir halde
dir. Makalle ile Desye arasındaki yol 
va!!lttı:ı!!iyle h::ırp ve iaşe levazımı nakti· 

·Bir Hava Müda
faa Kurumuna 

Muhtacız 
(Başmakaleden devam) 

bu memleketlerde her türlü teknik bil· 
gi ve salahiyetlere sahip merkezlerden 
idare ediliyor. 

yatı yapılmaktadır. Şimdiye kadar ü; 
bin otomobil Desyc'ye gelmiştir. Bun
lar Adisababaya doğru yola çıkacaktır. 
Perşembe günü, Desye'nin 70 kilomet• 
re cenubunda Vorrailu mevkiini elde e
den yerli İtalyan askerlerinden ba§ka, 
ikinci bir İtalyan yerli asker kolu bu· 
giln cenuba doğru hareket halindedir. 
Sanıldığına göre, 15 mayısa doğru mu• 
hasamata nihayet verilebilecektir. 

VAHŞi KABiLELER iHANET 
EDiYOR 

Adisababa, 26 (A.A.) - iki günden 
beri, yaralı Habeş askerleri, 700 kilo .. 
merelik bir yolu cebri yürüyüşle katet
tikten sonra bitkin bir surette Adisa• 
baba'ya vasıl olmaktadırlar. Bu yaralı 
askerlerin mikdan 2 ila 4 bin tahmin 
olunmaktadır. 

Bunların şimaldeki muharebeler hak-
lınır1a ........ ...1:1-t--! _._.ırvıı:a."u su'.Lll1, =\\.~uıı • 
lerini en ziyade yoran şey ·~fatyaniar 
ile mücadele olmamıştır. Zayiattan en 
mühim kısmını ne bombardımanlar ne 
de gaz hücumları yapmıştır. Fakat bil• 
tün bunların en mühim sebebini Raya -
arebu ve Galla vahşi kabileleri teşkil er 
}emiştir. Bu vahşi kabileler, muharebe 
esnasında, daima Habeş karargahlarım 
soymağa koyulmuşlar ve Habeşleri bu 
suretle iki ateş arasında bırakmışlardır. 
İtalyan tayareleri bu vahşt kabilelere 
mütemadiyen mühim mikdarda para 
göndermiş, kendilerini silah ve mühim· 
mat bakımından techiz etmiş ve aynca 
vazifeleri hakkında kendilerine talimat 

Fakat bize öyle geliyor ki bütün bu 
hava müdafaa işleri bizde henUz belli 
başlı bir kurum elinde toplanmı§ değil .. 
dir. Hele büylik şehirlerde taarruz za - da vermiştir. 
mantarında halk için sığınaklar ve sair BütUn soygunculuk vak'alarmm ! • 
muhafaza tertibatı yapılması ve bunlar- mili bu vahşi kabileler olmuştur. Desye 
dan istifade edilebilmesi için icap eden nin İtalyanlar eline geçmesine de bu 
hazırlıklarda bulunmak i§i - belediyele~ vahşt kabileler sebep olmuştur. Desye' 
re bırakılmak suretile - kendi haline nln düşmesinden Ü!f gün evvel gecele• 
terkedilmiş gibidir. Eğer bu işler hiç ih4 yin bu vahşi kabileler muharipleri bir 
tisasr olmıyan belediyelere bırakılmak· takrip şehre yaklaşafak benzin ve mW
ta devam edilecek olursa hiç bir vakit himmat depolarını bulmuşlar ve bura '" 
büyük §ehirlerimizde hava taarruzları- lat'ınt ateşlemek suretile berhava etmiŞ" 
na karşı tam bir emniyet elde edile - lerdir. l 

mez. F • J • 
Şüphesiz şehirlerde sivil halkın mu- ransız seçım erı-

hafazasI için yapılacak sığınaklardan ve 

sair tertibattan istifade edecekler sade- n in i 1 k ne ti cesi 
ce halktır. Bu sığmaklar:::n yapılmasr ve 
tertibatın alınması için onlardan istifa
de edecek olanların masrafa iştirak et
meleri tabiidir. Bu itibarla büyük şehir
lerin müdafaası işinde belediyeler vası
tasile halktan para istenebilir. Fakat bu 
cihetteki al§ka hava taarruzlarına kar
ŞT ~ehirlcrin hazırlanmasını belediyele· 
,e bm~l';mak tazım gelmez. Bu işte mu
vaffak olabilmek icin her biivük şeh;r
de belli baslr bir hava mUdafaa kuru -
mu yapmaktan ve bu kurumlan Ge • 
net Kurmayın emir ve dirc'~tifi altmdr 
toplamaktan başka çare yoktur. 

ASIM US 

hane ile iwaline me11dan uerilmemesi 
son defa ka[ldi ile talep edilmiştir. 

:ı~ Demirle milrettcp mukaı·l:a 

kundura düğmelerinin :un sa11ılı 

T:onlcnjan kararnamesine ter.fl!.an 
iktisat Vekôlctinin miisarzd<'sile itlıa. 
li calı listeler irine alrnma:ııı l'el•iller 
Heyetince kararlaştırılmıştır. 

Pariı, 26 (A.A.) - Seçimden ilk a• 
Jınan neticeler, yeni Fransız saylavlat 
kurulunun eskisinden mahsus dereccdt 
farklı olmıyacağını göstermektedir. 

~ ~ "' 
Faris, 26 (A.A.) - Bu dakikaya ka• 

dar neticeleri alınan 156 seçim dairesin• 
de, ikinci tura kalan saylavlıkların ade-
di 106 dır. 

Yeniden seçilen şahsiyetler arasmdl 
şunlar vardır: 

Ticaret bakam· radikal ıoıyı.li.C 
Bonnet, radikal sosyalist partisi ba§kl" 
m Daladier, iş bakanı Froıısard, P.T.11 
bakanı Mandel. 

HERRIOT KAZANAMA.Dl 
Faris, 26 (A.A.) - Lyon'dan bildi• 

rildiğine göre, Lyon belediye batk•fl• 
eski devlet bakam Bay Herriot mutlak 
ekseriyeti alamadığından ıeçlmin bd 
ilk turunda muvaffak ulamamıştır. sar 
Herriot "elecek pazar günü ikinci tur~ 
iştirak edecektir. 



Gençlerle başbaşa 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n•11••••••• .. •••• 

Maksat cilt dolusu yazı 
yazmak mı?, 

firmayı siper 
soruyorlar 

Kendilerinin olmıyan 
yaparak bizden eser mi 

Genç §airlerden Otman ismet Ulu
kut sorgularımıza aşağıdaki cevap
ları gôndermi§tir. Bu. cavaplarla bu 
anktitlmizo aotı veri.yona: 

Hececilerin, kendilerinden ıonra ye. 
nl bir neılin gelmcdillnl ııHylemeleri. 
bugün kendi "adıtokrat., çılıJmalarına 
rakip, naıir bir varlıfın bulunduğuna 
inanmak iıternecUklerindcndir. 

XIV cU Louia de ayni tekilde hare
ket ctmemiı miydi nnki? 1'Devlet b~ 
nim" demekle, hakikaten devlet ve hak 
fikrini ortadan kaldıracafma ne kadar 
inanmııu. bugUn onlar da "Şair biziz,, 
demekle apaçık bir hakikati ortadan 
kaldırmak iıtiyorlar. Buna imk!n mı 
var? 

BuıUn ortadaki anlaımamazlığrn en 
birinci ıcbebi, ''Eıı1dler, Yeniler" diye' 
matbuattı bir edebiyat ınnxfmm değil, 
bir ıınıf edebiyatımn olmaıı. Eıki he • 
eceller kendilerine mıhııuı bir çalıt -
ma tarrt ile, daha dofruıu tam bir ''a
riatokrıt,, idareyle yenileri çekememe
leri, kurdukları "Matbuat ıilcıi,. nfn 
daha uzun müddet yaıamaaını teınln 

için olsa ıerckl 

Oıman ismet Ulukut 

firma :mı yoksa? Mehmet Emin ( 4·4-4·3) 
çil doldurmaia çalıtırken 13 cü aıırdan 
evvelkiler hattl bugünkü edebiyat ta • 
rihini doldurmu§lardı. Onların kendi 
haklın olan bu 0 Hececilik,. ten uzakta, 
unutulrnug bir halde kalmaları, sırf bi
orcr ''Halk ıairi" olmalarından mı acaba? 

Binaenaleyh niye bu kadar ileriye 
gitmeli? Kendilerinin olmıyan bir f_ir -

Malta 8 Asker L,.sesi 
Liseyi muvaffakıyetle 

madalyeler takıldı, 

bitirenlere altın 
•• ve gumuş •• 

tören heyecanlı oldu 
Maltepe askeri lisesinin diploma 

tevzii merasimi dün lisenin Topkapı
daki binasında yapılmıştır. 

Okuldan bu yıl 300 talebe mezun 
olmuştur. Törenc!c General Fahı i.ı 
Halis, Eyüp, Nurettin ve Mustafa ha
zır bulunmuşlardır. 

Evvela istiklal mar§ı söylenmiş, 

daha sonra inkılap tablosu, pil'amit 
hareketleri yapılmıştır. Bundan ;. nra 
okul direktörü .,.L 1 ~ "ıylc _1iştir; 

Yüksek saygılı komutanlarım, 

kıymetli misafirlerim; 
Maltepe lisesi diploma verme bay

ramlarının birini daha bugün §ereflc 
kutluluyor. Lisemiz diğer eşleri gibi 
bugüne kadar daima artış grafikleri 
çizen yüksok verimler almt§tır. Alı

nan bu, neticeler memleket ve ülkü 
adına öğünmeğe değe?' derecededir. 
Bu değerli i§leri, vazifelerini candaıı 
bir bağlılık göstermekle btı§a1'an ok'tl
lumuzun değerli ve tecrübeli öğret
menleri, azimkdr subayları takdire la
yıktırlar. Bu sene lisemizi bitiren 300 
gencin istiklal tarihinize armağan e
decekleri 2af er bayra1clarını daha 
şimdiden görilyomm. Bu gençlere cid
den ve hakikaten güvenilir. 

Sevgili talebelerim: Lise bir tekti-

müZ devresidir. Şumiillü, teferri,atlı 
ve güçtür. Bugünden sonra ihtisas 
tahsil çağınız başlıyor. Aslrerlik 
hayatı bu yeni devrenin kapısı

dır. Hayatta hiç bir kuvvet sizi 
askerlik üniforrııanız kadar ay
dınlatamaz. Ona Ziiyık olmıya çalı

şınız. Ve hayatınızda, Cumuriyeti 
btı§ka bir yerde aramaymız, o, sizin 
kalbinizdedir... Bu vazife yolunda u-

Polis haberleri: 

Şahlanan beygir 
Bır sürücüyüağır surette 

yaraladı 
Üsküdarda Aşçıbaşı mahallesin

de Nasrattin hoca. sokağında araba 
sürücüsü Cemal mühendis mektebi 
idare mem.muru Faik'ın ahınndan 

arabaya. koşmak üzere beygiri çıka· 
rırken hayvan şahlanmış ve Cemal'i 
sol kasığından yaralamıştır. 

YAKALANAN KUMARCILAR -
Kuruçeşmede iskele üzerinde Veli'nin 
kahvesinde Sabit, Abdullah, Dursun, 
Hakkı ve Kazım zarla. kumar oynar
larken yakalanmışlar ve haklarında 

ğurum~z açıl\; olsun., 
Bay direktörden sonra okuld 

harbiyeye giden bir talebe ile okul 
ilk sınıfında. okuyan bir talebe de b 
rer söylev vermişlerdir. 

Okulu birinci derecede bitirme 
muvaffak olan Temel, Kenan, ve Ma 
sut adında üç gence gümüş ve :ılt 
saatler hediye edilmiş, hediyeler bi 
zat General Fah:ettin tanıfmdan ge 
lere verilmiştir. Bundan sonra geç 
töreni yapılarak merasime son veri 
miştir. 

Deniz harp lisesinde 
Deniz harp lisesi son sınıf talebe 

şerefine de ikinci sınıf talebesi tar 
fmdan diln saat on üçte Hcybelid 
ki mektepte bir müsnmero verilmi 
tir. 

Müsamerede amiral Şükrü Ok 
ile bir çok deniz zabitleri ve tale 
velileri hazır bulunmuştur. Müsam 
reye istikliil marşile başlanmış, ok 
marşı söylenmiştir. Hazırlanan -pro 
rama göre sırasile bir tablo göster 
mi~. bir azizlik ve Çapan oğlu isi 
iki komedi oynnnmı~. alafranga p 
çalar çnlmdrktan sonnı. müsamere 
geç vakit nihayet verilmiştir. 

Fakat onlar ne kadar "Aristokrat,, 
beler, yeni hececiler de o kadar demok
rat! mayı ıiper yaparak bizden eser mi ıo • -------------- takibata ba§lanmıştır. ---------------; 

"Eser yok0 diyorlaru., bundan neyi 
kaıtediyorlar? Mabat, tahlfe ve cilt 
~oluıu yan çıkarmak mı, yokıa ıUtUm 
temin etmek istiycn mecmua ve gaze • 
tclcrde gündelik his ve zevklerin tatmi 
nimi? 

Eser lıtiyıenler eser verdilet mi ki ... 
Altı - beş, yedi - yedi, dört - dört 
diye ıaatlarca parmak saymak, kafiye 
-~-_...,,. ı..ır- .;; .. wıi voba? Eğer bil • 
tün bunlarla sahifeler, ciltler, Bütwuar 
loldurmak birer eserse, daha liseyi bi• 
tirmiyen gençlerimiz bile matbuatmıızm 
yüzünü a~artabillrler. 

Hiç beğenmedikleri Teceddiltçillcri 
gölgede bırakacak ne yaptılar, ne gös .. 
terdilcr? Parmak hesabı mı? Bu, onla .. 
rm işi değil ki ... Anlaşahın. "Hececiler" 
denenler bu tabire nereden hak kazan
dılar? Bu da edebiyat piyasasında bir 

ruyorlar? İ!lte: Genç inkıllbrmıza uy • 
gun demokr•t bir edebiyatla genç ve 
yepyeni sesler ... Bunlar onlara hoı gel
mes ve gelmiyecck te.. Onlarınki de es
kilere Hyle gelmişti de ondan! 

DONKOLER, BUGUNKOLER 
- DünkU ve bugünkü edebiyatımızı 

nasıl buluyorsunuz? 
- Dünküler bugünkü inkılabın için

de yapsalardı çok zengin bir edebiyatr 
nuz olacaKtt • .tiamıt, u zaman yaınız 

"Makber" le Hamit olmıyacaktr, belki 
edebiyat H!ınitle1ecekti 1 Fikretin fel -
scfesini daha iyi anhyacaktık. Yeni bir 
sana'tla nazmı değiıtircceğine, bu defa 
daha büyük bir inkılap hızile bize yep
yeni bir edebiyat getirebilirdi. Aruz ve 
hece davasını, o Aruz - Hece şeklinde 
hallederdi. 

Fakat bunu bugünkülerde de az çok 

"iyi amma 
küfeyi 

canım bayım, bayanım; 
indirmeden evvel. .. ,, 

BQ/cırkövünde lnanbul caddesinde oturan seyyar satıcılardan B. 
Hdşf.m yazıyor: 

"Şehirde gürültü ile mücadele için talimatnamenin tatbikine 
geçileceğine dair haberlerin ilk satırlarını okuY11nca bundan böyle 
bizi 12, 15 snat biteviye ezen kilometrelerce dolaşışh işimtıden baygın 
döner dönmez silkQna ve gece istirahatına kavuşacaiımızdan ötürü 
o kadar, amma o kadar sevindik ki... Zavallı bizler karanlık sıy. 
nJmadan, ışık ıökmeden o gun satacağımız nesneyi hallere koşarak, 
toptancılara baş vurarak bin bir türlü aldatıcılıkh gürütlü karşısın_ 
da f tllere~ silrüştUrülerek, kakıştırı1arak sıra bekliyerek aç, uyku
suz temin eder, sokakları dolaşntağa b.aşlanz.. Her çağnlr~ımızın 
yüzde sekseni bir azaptır. 

- - İndir bakayım? 
- Aaa bunlar mı yedi kuruş? Ayol 6 tanesini beş kuruşa veri. 

yorla:r, beş okkalık bir torik yedi buçuk kuruşa ayol Sen ne söyli. 
yorsun?. 

- lyi amma canım bayım, bayanım; küfeyi indirmeden bunlar 
"ince mersin,, demiştim .• 

Him dinler.. Ya sahur der, küfeyi yardımcısız güçle yüklenir
sin. Üşüşen yavrularm ellerinden küfe içini zorla kurtarırStn .. 
Haykıra haykıra dolaşmıya koyulursun. Toz, toprak dolu bitkin bir 
halde akşam karanlığında kümese varırsın. E11i yedi buçuk kuruş 
karın bir kısmı muhakkak eksiktir. 15 portakal yerine 11 adet por. 
takal üzerine hesn.planmı~ olanları hatırlar, acıklanıl'Sın. "Eh yarın 
Allah kerimdir.,, diye konfora meraklı olduğu kadar faktr demeyip 
5 lira aylığı ay başında çatır çatır alan ev sahibinin sokak başın
daki bodrumunda tahta kerevete kıvıılırsm. Yanm saat l'lonra 30 
tocuk kapının önünde... Şurada, burada bağırmalar. haykırmalar, 
iddialar, türkülel', ayrı ayrı serenadlar, kornalar, motosikletler ... 
Hele yaz geceleri saat üçlere kadar sürer.. Bekçi ağzındaki düdükle 
bunlara ka.nşıl', bayanın ftnOBu pençereden, bayın kurdu kapıdan 
havlar, havlar!. 

Kimin istirahati?. 
Gürültü ile mücadele edilirken düşlinUlecek işte böyle nice şey

ler rnr hnyım .. 

görüyoruz. Bilhassa serbestçiler aı:uzu1 
heceyi biribirine karıştırmadalar. Bu • 
günküler bu kadar acele etmeseler bize 
çok derin, çelik asrın çelik şiirlerini ve· 
recekler. Bu sabırsızlık içlerindeki bü
yUk istidadan köpürtüyor ve bu köpük
lerle yalnız satıhtan akisler veriyor. 
Fakat inkılaba inandığım için, edebiya
tımızda mutlaka yeni bir simanın do -
ğacağına inananlardamm 1 

KIMLr:.JU DE<'aENIYORT 

''- Çok sıla ve tehlikeli bir zaman-

SARHOŞLUK YÜZüNDEN -
Mercanda Pastırmacıyan han 11 nu
maralı odada oturan 65 yaşlarında 
Hezar Gravi kendini bilmiyecek de· 
recede ispirto içmek l!luretilc eo.rhoe 
olmug ve dJ§arı çıktığı zaman iki bu· 
çuk metre yükseklikteki setten dUee· 
rek ya.ralanmıgtır. 

00 ARABA ÇARPIŞTI - tsUklAI 
caddesinde Bekdr ııokağı önünde Kur· 
tuluı - Beyazıt hattına. i91iyen 191 nu· 
maralı vatman Elmas'm ldarcslndek' 
tra.mvay Taksim hstikametine gitmek 

da bağı~a~a~ ko!'kmıya~ ~amık Ke· te olan 2430 numaralı eoför To.hir'in 
mal bugünkü ınkılabımız ıçınde yaşa - otomobiline ço.rpmıg otomobil sağ 
ıruı olsaydı ... ,, diye düşündükçe, onu . çamurluğundan zedeİenmi§tlı'. 
beğenmiyor, hissediyorum.! YUMURTA SANDJOI İLE GE~ 

B~günkil edebi!ata i~a~ak !çin ÇERKEN _ Tnhtakalede Dede oğlu 
Recaı Zade ~kre.mı, H.a?1idı, Fıkretı \1" yokuıunda 28 numaralı evde oturan 
nutmak kabıl mı? Akıfın mısralanm hamal Ahmet yumurta. sandığtle Zin
tekrarlamadan duramam. Cenap benim dankapıdan geçerken aUrücli Kft.znn'm 
için büyük bir şairdir. Hüseyin Cahit arabası ça.rpmı~. Ahmet sa~ böğrUn
Yalçınm yazılarından ders almak bana den yaralanmıştır. 
bir talihtir. İsmail Habibi aı: okumak DÜŞÜP YARALANDI _ Beyler~ 
ıartile çok beğeniyorum. beyinde oturo.n on yn~larmda Rizıı 

Bizden eski olanlardan Faruk Nafi- çocuk soka.kata oynarken muvazene· 
ı:i daha ziyade yazılarile hissediyorum. sini kaybederek dü§mliş, sol kolu çık· 
Fazıl Ahmedi bana okutturan zamanla· mıştır. 

ra minnettarım. Bugünkillerden de: SEBZELER1Nt AŞmMIŞ _ Ba-
Behçet Kemal. · kırköyünde Hamam sokağında 48 nu-
SAN'AT HAYATINDA NE YAP. marah dükkanda sebzeci Mehmet ya-

MAK iSTiYOR? nmda çalışan Hasan'm altı çuval seb-
Her yazı yazanın kendisine göre zesini aşırdığından şikayet etmiş, Ha.

san'at hayatında büyük bir emeli vat" • san yakalanmıştır. 
dır. Fakat zaman ve kültür hazan bu PARMAKLARI KEStt.D! _Top· 
emellere başka mahrekler verir. Benim hanede Enli yokuşta oturan Rüştü 
~imdiki en büyük arzum bu: Kemanımı oğlu Sadık, Hakkı Nedim marango~ 
mısralar içine sokabilmek l fabrikasında çalıgırken elini makine-

EN SEVDlc:'it YAZISI ye kaptırmıış ve her iki elinin ikiger 
- Her yazdığtmı severim. Fa.kat be· parmağı kesilmiıttr. 

ğ'enmek bir mesele ... Bence, yazdıkları- =ı 
nı beğenenler terakki edemezler. Fa· KONFERANSLAR 1 
kat hazan istenmeden, serbest bir ruh uıiııı---..----------•· .. 
ve heyecan akışile yazılanlar vardır ki, Milli TUrk Talebe Birliğinin tertip 
bunlar yazanın maneviyatmd3 çok de· etti~i konferanılırdan ''Oençlik ve ti • 
rin izler bırakırlar. Bu arada size ''Her yatro,. mev.ıuluıu bugiin aaat 18,30 da 
Akşam,, isimli kitabımdan ''Deniz" ad· Eminönü halkevlnde B. t Galip tara • 
lr şiirimi işaret edebilirim. fından verilecektir. 

K 1 S A H AB ERLER 

* Bir kısım yiyecek maddeleri s 
hafta içinde ucuzlamıya ba§lamı§ 
Bu arada beyaz peynir ve kaşar f iy 
lan da dügmektcdir. 

• Liselerle, orta ve ilk mektepl 
deki talebelerin nUf us cüzdanları m 
tep idarelerinde saklanmaktaydı. 
cüzdanlar di11arıda talebeye dai 
lbım olduğu için bundan sonra me 
teplerde ısurct.leri kalacak ve asıll 
talebeye iade edilecektir. 

* Belediye ile hazine arasmd 
davaların sulhıın halli için tcekil e 
len komisyondan istenilen netice 
namamı6tır. Bu ihtilA.fta. evkella 
lediye arasındaki ihtilô.fa bakan 
kem heyetine havale olunnıugtur. 

"' BUyUk harp senelerinde tbr 
vapur e.ca.ntcıfne ait Şahin vap 
askeri sevkiyata tahsis edilmişti. 
acente şimdi milli müdafaa vcka 
tinden Şahin gemisinin icar bed 
tutarı olan 300l000 lirayı dava etm 
tedir. 

* Üniversitede yeni yapılan h 
vanat ve nebatat enstitüsünün lli§ 
tı bitmi~tir. Bu enstitüde önümüz 
ki yJl derslere başlanacaktır. 

* lstanbulda mayıs başında aç 
cak olan Türk Kuşu için talim mah 
11 olarak Beyazıt kulesi intihap e 
mi§tir. Kulenin etrafında asansör 
sisatı yapılacaktır. 

* Bnğdattnn verilen malfunata 
re Irak hUkntneti parlamentoya v 
diği bir knnun projesile Irakta kul 
mlan boy, paao., efendi, han, Sir, 
Bahat gibi bUtUn clkabı lAğvctml 
Ba!jveılr bnş pn3a ilk olarak "Pa 
hk Unvanını n.tmıetır. 

• Yae tnhdidl dola.yısilo taısfiy 
tabi tutulan inhiımr mcmurlarm 
mUnhe..1 knlan yerlere gelecek y 
memurlar hnzira.ndıı tayin edilece 
lcrdlı'. 

Ankarada Kızılay kongresi murahlımJ ları - Kongre azaları maske fabrikasını geziyorlar. 
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) ita/yan .4 Habeş harbi ( 
~ 1 Cenup cephesinde ayın 24 ündenberi Sasabene 
( önünde kanlı bir muharebe oluyor J 
~ JtalyanJar, 14 - 18 nisan arasında ~ ~ ~ § 
:: Gianagobo' da Habqlerin on bin ki- = 
§ §ilik bir ileri kuvvetini mağlup et • § 
~ tikten sonra §imale doğru üç koldan ( 
~ ileri yürüdüler. General Grazyani'nin ~ 
~ kuma.nda ettiği ve bir ltalyan fırka. ~ 

=_~- sile (Agostini), bir yerli Arap Soma. =--_= 

:=_==~---~~: t:~~~:§f sa: ._§_-_=_~-~_:=_: 
metrelik bir cephe üzerine yayılan 

bu İtalyan kolordusu, Habeı mevzii-
~ ni her iki cenahtan kuıatarak ayın ~ 
--=:_:: 24 dündenberi taamiza geçmiıtir. ~----= 

Bir iki gün içinde, Ru N uibu ile 
~ Grazyani aııumda cereyan ebnekte g 
! olan bu meydan Dlllharebeai, Oga • _} 

den'in talihini tayin edecektir. Mu • 
i 

._ .ı:u-ebenin neticesi hakkında timdiden Ogaden cephesinde 24. 4. den· ~ 
\ bir ıey söylenemez. beri cereyan etmekte olan mey- ~ 

i Bununla beraber, Habeılerin se. dan muharebesinde iki tarafın=-:~ 
ferin 1...-ınd--'-......! tahkim ~-ıen· k 

--! cınuen ~ vaziyetini gösterir kro i. 
Sasabene mevziinde tiddetle müda • a 

E faa edecekleri ve ltalayn)ara pek çc* bir ltalyan ilerleırnai için bir kaç~ 
% zayiat verdirecekleri mıuhalckaktır. günlük bir hazırlık zaruri idi. ~ 

~ Şiınalde, Deaye'den, Adisababaya Harar ve cenubunda, Raa Nuibu ~ 
~ doğnı ilerliyen ltalyan kuvvetleri, orduAIDUD henüz muharebe kabili - g 
~ Habeı payitahbnm 200 kilometre ti- yetini muhafaza etmekte olduğunu~ 
~ malinde Uorailon'a vanm,lardır. gözönünde bulunduracak olan Ma • ~ 
~ Habeıler, Desye'den cenuba giden reıal Badoglio'nun zayıf kunetlerle ~ 
~ yollan tahribe uğnııyorlar. Eğer, Adiıababaya girmekten çekinmesi§ 
= payitahtın müdafaası için kafi kuv • de pek ımıhtemeldir. Her halde JtaJ. ~ 

vet hazırlıyamazlana sadece yol - yanlar, Habeş payitahtına, Desye'nin § 
lan bozmakla ltalyanlan durdurmak iıgalinde olduğu gıöi, zayıf kuvvet • ~ 
mümkün olmıyııcakbr. Desye'nin İt· le girmiyeceklerdir. ~ 

_ galinden son: a cenuba doğru, yeni B. O. ~ 
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"Darüşşafaka,. da müsamer ~ 

2.3 Nisan günü yurdun her köşesinde olduğu gibi, Darü11efakalılar da, 
civar okulları davet ederek yuvalannda samimt bir çerçeve içinde 23 Nisa.. 
nı hararetle kutlularmşlardır. Törene istiklal marşı ile başlannuş ve güzel 
seçilen mektep piyesleri cidden m.uvalfakiyetle temsil edilmiştir. Oynıyan
lardan Cemal, Mehmet, Turgut, Küçük Aziz, Refet, çok mm;affak olan
lar arasındadırlar. 

Birlikte söylenen Cıımu.riyet marşı ile törene nihayet verilmiştir. Perde 
m alarmda mektep cazı güzel parçalar çalnuştır. Bunlardan mlida mını

mini misafirlerden Süheyla, Gültekin, lfakat güzel manzumeler söylemiş
lerdir. 

Romen Koro heyeti 

Romen koro heyeti dün şehrimize gelmiş, ve dün gece Fransız tiyatro
sunda "Kızılay,, için ilk konserini vermiştir. Yukarıdaki resim Romanyalı 

misafirlerimizi Galata rıhtınunda vapurdan çıkarken gösteriyor. 

Romanya kabinesinde 
değiş;klik yok! 

Bükreş, 26 (A.A.) - Rador ajansı, 
Romanya kabinesinde değişiklikler ola
cağı hakkındaki şayiaları yalanlamak • 
tadır 

Avusturqa Faşistleri 
Viyana, 26 (A.A.) - Heimatschutz 

şeflerinin Prens Starhembergin riya
setinde yaptıkları gizli konferans, 
Başvekil Schuscbnigg hakkmda itti
fakla verilen itimat rer.ini müteakip 
niha~et bulmuştur; 

Hakova - Güneş maçı 
beraberlikle neticelendi 

2 -2 

Güneş takımının enerjik oyunu 
muvaffakıyeti 

karşısında Viyanalılar 
gösteremediler ilk maçtaki 

Güneş - Hakova maçı 2-2 bera · 
berlikle neticelendi ve bu netice Fener
bahçenin 1 - 5 le mağlubiyetini gö • 
ren seyircilerden mühim bir kısmı üze
rinde bir sürpriz oldu. 

Güneg takımı çıkarabileceği en kuv • 
vetli kadrolardan birisini taşıyordu: 

Safa - Faruk, Yusuf - Daniş, Rı
za, İsmail - Melih, Fefii, Salfilıattin, 
İbrahim, Rebii. 

Maçı Sadi Karsan idare etti. Tak • 
sim stadı Galatasaray - Fener maçm• 
daki kalabahğı andıran bir seyirci küt
]esile çevrildi: 

Maçın ilk devresi güzel oldu ve ye
dinci dakikada Hakovanın bir golile a
çılmasına rağmen Güneşlilerin mahsus 
derecede ağır basmalarile devam etti ve 
kapandı. Oyun başlar başlamaz Hako
valrların yanlardan yaptıkları hücum • 
lan gördük. Bununla beraber bu hü • 
cumlar gevşekti. Güneşin sert ve ener· 
jile müdafaası karşısında kolayca eri • 
yordu. Yalnız bunlardan bir tanesi Ha. 
kova solaçığının hesaplı bir vuruşile 
netice verdi : İlk gol. 

Fakat bu gol, seyircilerden çoğunun 
tahmin ettiği gibi, başka gollerin bir 

ı habercisi olmadr. Çünkü Güneşliler dik• 
kat ve alakaya değer bir enerji göster· 
meye başladılar. Salahattinin oyunu a• 
çan makaslama paslan iki açığı besli • 
yor ve bunlar Hakova kalesine kadar 
dayanıyordu. Bununla beraber topu a· 
yaklannda fazla beklenen iki iç dola -
yısile gol fırsatları kaybolup gidiyor • 
du. Güneşliler o kadar canla başla oy -
nuyorlardı ki her Hakovalı topu ayağı• 
na aldığı valtit laakal iki Güneşli oyun
cu ile karşılaşıyordu. Bu zor karşısın· 
da Hakovahlar ilk maçlarındaki mu • 
vaffakiyetleri gösteremediler. Hatta ya· 
vaş yavaş oyunun açılıp kapanmasını 

Güneşlilere bırakmaya mecbur oldu • 
lar. Güneşliler 27 nci dakikada artan 
tazyiklerini beraberlik golile neticelen· 
dfrdiler. Bu gol üç orta oyuncunun top· 
la beraber kaleye girmelerile elde edil
di. .. .,,. 

Ne yazık ki ikinci devrede maç bil -
tün güzelliğini kaybetti. Evvern. ikinci 
dakikada hakem Hakovayı bir "penal· 
tr,, ile cezalandırdı ve Güneşliler ikinci 
golünü böyle kazandılar. Sonra oyun 
gittikçe sertlenmeye ve Güneş oyuncu
larından bazıları sinirli görünmeye baş· 
ladı. Hakova takımının yedinci dakika
da çıkardığı ikinci sayıdan sonra bu 
sertlik iki taraf için de derece derece 
artmaya başladı. İki takım da ortaya 
mUsaviye benziyen bir oyun veriyorlar, 
iki kale de tehlike geçiriyor, bütün o • 
yuncular tek bir galibiyet golü peşin • 
den koşuyorlardı. Fakat bütün didin -
meler sonuna kadar neticesiz sürdü ve 
maçın futbolden daha ziyade bir güre
şe benziyen ikinci devresi de böylece 
bitti: 

GUneş takımını tebrik ediyoruz. 

"' :{. :{. 

Sadi Karsan maçı iyi idare ettL Yal· 
nız verdiği penaltının yerinde olup ol· 
madığı münakaşa edilebilir. 

· Pera - Kurtuluş maçı 
Stadyomda bu maçtan evvel Pera -

Kurtuluş takımları karşılaştılar. Pera • 
nm 2 - 5 kazandığı bu maç futbol iti
barile Güneş - Hakova maçından faz

la olmasa bile o maç kadar dikkate de
ğer bir manzara gösterdi. Atılan golle
rin hemen hepsi güzel ve değerliydi. 

Dl~ER MAÇLAR 

Dün lik maçlarının tehir edilmiyen
leri yapılmış, bu arada Topkapı Süley
maniyeyi 1 - 3 yenerek güzel bir mu
vaffakiyet kazanmıştır. Beylerbeyi Or
taköyü O - 6, Altınordu Sümeri 1 - 3 
yenmişlerdir. 

iki takım bir arada ve maçtan bir görilniiş. 

Beşiktaş Ani ara Gücü 
ile 3 - 3 berabere kalclıl;; 

Ankara, 26 (KURUN> - Beşikt:ış Anadolu Çankayayı 
takımı ikinci müsabakasını bugün An 
kara Gücüne karşı yaptı. yendi 

Oyuna saat 16 dan az sonra hakem Dün Ankarada yapılan Anadolu -
B. Mitat'ın idaresi altında başlandı. Çankaya maçında da Anadolu 1 - 1 
Beşiktaş Şeref'ten mahrum olarak galip gelmiştir. ı 

sahaya çıktı. 10 dakika kadar süren J ·ıı J v l 
ilk çarpışmalar esnasında Beşiktaşm n g l e 1 e u e n.. Ta 
kalecisi, Bilal ile sıkı bir surette ç-ar kupası maçı 
pışarak baygın bir halde yere düştü lngilterede Kral kupası maçınm 
ve sahadan çıkarıldı. Beşiktaşm ihti- finalı yüz bin Bi!yirci önünde oynan
yat kalecisi olmadığı için yedek oyun mış ve Arsenal takımı Şefilt takımını 
culardan biri kaleye geçti. Siyah be- O - 1 yenerek kupayı kazanmıştır. 
yazlar da oyunu kendi kalelerine inti- --------------
kal ettinMk için mütemadi bir taz-
yike başladılar. Bu hücumların biri 
esnasında hakemin düdüğü ani bir 
penaltı cezasiyle öttü. Ankara Güç
lüler itiraz ettiler. Beşiktaşlılar bu· 
nun üzerine oyuna devam etmemek 
istediler. 10 dakika süren bir tevak
kuftan sonra hakem sahayı terkeder
ken Ankara Güçlüler karan kabul et
tiklerini bildirdiler. Beşiktaş da pe

HALK OPEHE'l'l 

Ankara Yeni 

sinemada 

Pazartesi akşam 

BAY BAYAN 

naltıdan ilk sayısını bu suretle yaptı. :------.... ----..----.. 
Fakat Ankara Güçlüler de vakit T k • Pazartesi SALI 

geçirmeden Bilal'in çok güzel bir şü- 8 Vlm 27 Nisan 28 Nisan 
tü ile bir gol temin ettiler. Devre bu =======! 5 Sefer 6 Sefer 
suretle 1-1 berabere bitti. GUn doğu§u 5.06 ~ 04 

GUn batışı 19,00 19,01 
İkinci devreye Beşiktaş daha bü- Sabah namazı 4,30 4 sn 

ytik bir azim.le çıktı. Oğle namazı J 2 12 I 2 12 

Bir defasında topu ayagm~ a alan Hakkı Cklndl namazı I6,0l 16,01 
A.kşam namazı 19,00 19.01 

hafları, bekleri birer birer atlattı. Çek- Yatsı nııroazı 20,40 20,42 
tigwi "Üt yine ayagwma gelince bir kaç lmsak :~.! 2 3,10 

:ı Yılm geçen gUnterı I ı 6 I l 7 
hasım oyuncusu arasından Nazıma çok Yılm kalan günlert 249 248 

gilzel bir pas yetiştirdi ve takımının ~---------------...
beraberlik sayısını temin etmiş oldu. Bu 

golden sonra Beşiktaşlılar açıldılar. Sağ 

dan, soldan, beş on dakika Ankara ka· 

lesine sıkı şiltlere başladılar. Az sonra 

herkes Beşiktaşm bu tazyikler esnasın• 

da bir üçüncü galibiyet sayısını çıka -

racağı zannında bulunurken Ankarah

Iar ani bir taarruzla ve Bilalin ayağiyle 

bir üçüncü sayı daha kazandılar. Niha• 
yet Hakkı takımını yine mağlUbiyetten 
kurtardı. Oyunun bundan sonrası iki ta
rafın neticesiz akınları ile geçti ve Be
şiktaş Ankaradaki ikinci maçını da 3-3 
beraberlikle bitirerek sahadan ayrıldı. 

ATATÜRK KÖPRÜSÜ 

Yeni Atatürk köprüsü inşaatını üz~ 
rine alan Hügo Herman grupu çalış • 
maya başlamıştır. Grupun fen heyeti ili 
belediye fen heyeti köprünün yerini ..,, 
meydanın alacağı şekli eldeki plan '!fi 
projelere göre tesbit etmektedir. Bu sıJ"' 
retle tesbit edilen yerlere işaretler koıı
maktadır. Köprünün bir tarafında]ci 
faaliytten sonra Azapkapı tarafına ge
çilecek ve ayni ~elrilde orada da çalı§~ 
lacaktır. Bütün bu çalışmalar esnasın" 
da bugünkü kazazede Unkapanı kö.P"' 
rüsünden de istifade edilmektedir. 



1 iıaretler 1 
Yabancıların 
Heykelleri 

Gazeteler lstanbul belediyesi
nin bir /raTaTından bahsediyorlar. 

Bu karara göre, Gülhane par

kında nra •ıra heykeller görece
ği%. Bu heykeller Türklüğe hiz
met etmif yabancıların hatıraları· 
nı mermere, tunca nakıedecek
tir. 

lstanbul belediye.inin, hizmet 
eJenleri böyle mermer ve tunç 
üserintle ebedileıtirme arzusu 
bana ıirin gözüktü E)'iliğe, ve-
laya karfı en güzel mukabele, 
fiiphesiz ki do•tlukları, iyi halı· 
ralan uzun zaman yaıatmalıtır. 

Bu tlüıünce, muhakkak ki iyi 
lıalpli bir bulut e•ericlir. Ben bu 
taTalına dokunacak cleğilim. An
cak "Türklüğe hizmet etmi4 ya
bancılar,, •Özünü çok müphem 
bultluğuma açıkça söylemeliyim!. 
Jılcaba bu yabancılar kimlerdir?. 
Bu yabancJarın bize yaptıkları 
hizmetlerin çeı · tleri rıelcrdir? 

• • • 
"Türklüğe h "z.met etmi"' yaban 

cılar,, sözünü ııkı bir •ıırdte tarif 
etmeden bu i~e girişmek iıtiyecek 
vatantlaıların bulur.acağma inan
mak i.temiyorum. 

"Türklüğe h "zmet etm:ş yaban 
cılar,, sözü bizde türlü türlü z.ih· 
niyetlerin tebellür etmesine ve~ilc 
olacak mahiyette-lir. 

"Hizmet,, i zihniyetler itiba· 
rile taril etmek bunu daha iyi te
'Nllür ettirebilir. 

Mesela kendinizi Abdülaziz. 
yalnıt Abdülmecit ve Abclülhamit 
devri z.ihtiney;tini YCl§tyan bir a· 
tlam ıelılinde taıavvur edin. 
M~v_e hizmeti asla bizim bu
gii~'lrizmet,. telakkimize ben
zemez. 

Abdülaziz. devrinin en büyüh 
hizmeti "Bu memlekete mahiyeti 
meçhul İf getirmeh ve alabildiği 
ne sermaye •okr.-:zhtır.,, 

ıl • • . Uzaktan • • Yakından .•. 

Taş devrinden kalma balt~lar ••• 
Balkaş gölü civarında da 15 

olan hayvan!ara ait 
milyon yıl 
kemikler 

evvel yaşamış 
bulundu 

Ukranyada Çernigöv havalisinde, 
yer yüzünden yedi metre derinlikte 
pek büyük baltalar bulunmuttur. 
Bunlar taş devrinin en eski zaman. 
larına aittir. Bulunan üç baltadan 
ik~inin uzunlukları kırk dört ve kırk 
beş, genişlikleri 17,7 ve 19,3. kalın. 
hkları 12,l ve 9,9 santimetredir. Atır
lıkları 8,S ve 8,25 kilogramı bulmak. 
tadır. Üçüncüsü bunlardan daha 
küçüktür Biri beyzi şekilde, diğer

leri intizamsız bir haldedirler. 
Müteh388ısların fikrine göre, §İm

diye kadar hiç bir yerde bu kadar 

8ir dilenc:n~n 
kulübes;ndt! 
1800 atın! 

Berutun Hünkar mahallesinde kil • 
çük bir kulübede yatıp kalkan yetmit 
yaşında bir kadın son günlerde hasta· 
lanmış, mahalleli tarafından hastaneye 
kaldırılmış. ameliyat yapıldıktan sonra 
ölmüştür. 

Bir kaç gün sonra kadının bir erkek 

kardeşi ortaya çıkmış, kulübede araı -

tırma yapmış. bir çikın içinde bir çok 

tahviller, banka senetleri, çekler ve 

1800 sarı Osmanlı altını bulunmuıtur. 

Bernarşav ile Nevyorklu 

kılapçı 

N ev korkun tanınmıı bir kitapçısı, 
bir kabul töreninde meşhur muharrir 
Bcrnar Şav'ın yanında bulunabilecek 
bir vaziyet aldı. Fakat Şav bundan hiç 
de memnun olmadı. Kitapçıyı görme • 
mi9 gibi. davranarak dütünceye daldıiı 
hissini vermek istedi. Bir müddet son-
ra kitapçı dedi ki: 

büyük baltalara tesadüf edilmemiş. 
tir. Büyüklüklerine bakılacak olursa 
Mamut fillerinin ve gergedanlıtrın 
en kalın ktmiklerini kırmak \'e ağaç. 
ları devirmek ve yontmak için kulla
nıldıklarına hükmedilir. 

önceleri de gene Ukranya \evre. 
sinde mamut, gergedan, at. ren 
geyiği ve sair hayvanların toplu hu. 
lundukları yerlerle işlenmiş bir çok 
çakmak taşları hulunmuştu. 

Bulunan kemikler 
Kazakistanda Balkaş gölünün şar-

S C' il -.· l ~

e n~UtlUIO ı 
Betgıadda Necaşi 

caddesi 
Belgratta son zamanlarda yeni 

bir cadde açılmış ve mahalle aha
lisi tarafından bu caddeye (Necaşi 
r ldesi,, adı verilmiştir. Balkanların 

bir köşesinde açılan yeni bir cadde
nin böyle Habeş Necaşisine izafe e
dilerek isim verilmesi bir çok kimse. 
lerin garibine gittiğinden sebebini so
ranlar olmuştur. Bu türlü suallere 
bu mahallenin ahalisi: 

"- Ne yapalım! Bizim mahalle 
altaliainin talihi tıpkı Habef NecqL 
ıinln talihine benziyor. Necaıi na. 
ııl Milletler Cemlydl.M lın giJn mll
racaat ediyor, bu tiJrla müracaatla.. 
ra kulak (llJan olmuyorsa bizim 
mahallenin arzulanna 11e dileklerine 
de belediyece, hllkllmet memurla. 
nnca ehemnılget ,,,,.Uml11or ! .,, 

Diye cenp •ermi9lerdir. 

- Ne düJündüğünUzü anlamak için _ 

1 am akıllı bir 
mebus namzedi 

lıir dclar veririm. 

- Bir dolar mr? Değmez. DU1ündü· 
ğüm o kadar ehemiyetli bir şey değil. 

- Ya! ne düşünüyorsunuz öyle iıe? 

- Sizi düşünüyorum! 

Fransada bugünlerde mebus inti
habatı yapıldığı malQmdur.. Büyiik 
bir mücadele cereyan etmekte olan 
bu intahabatta vaktile tfmarhaneye 
girip çıkmış bir kimse de namzetllft-

kında, Golodna,> a isteplerinde, Şu 

ırmağının vadisinde bundan on beş, 
on yedi milyon yıl önce yaşamış olan 
memeli hayunların kem ikleri mey. 
dana çıkarılmıştır. Bll kemikler ger. 
gedan ile at arasında bir nevi vası

ta olan büyük bir ha)".ana ait bulun. 
maktadır, 

Bu keşif üzerine Kazakistana fen 
heyetleri gönderilmiştir. Bunlar Go
lodnaya ısteplerinde ma) ıstan ağus. 
tosa kadar bulunacak ve kemikler ü
zerinde tetkikat yapacaklardır. 

Amerika elçisi 
işaret etti: 8 u 
bir masaldır! 

Entransijandan: 
Homer'in destanile ebedileıen meı -

bur Trova muharebesi Amerikada fil • 
me çekilecekti; fakat son zamanlarda 
Amerika hükfimeti buna mani olmuı -
tur. Sebebi ıudur: Bergame ve Efezde 
Trova harabelerini tetkik eden, Cin • 
cinati üniversitesi arkeoloji profesörü 
Kari W. Blegen Amerikanın Türkiye 
elçisi Rober P. Skinner ile görüımüı, 

böyle bir temsilin ciddi bir ıey olımya· 
cağını anlatmııtır. Profesöre göre, gU
zel Helenin kaçınlması bpartahlar ile 
Trovahlar arasında bir müsademeye ıe
bep olmuıtur. -

Amerika elçisi raporunda ıu aaztt yaz 
mııtır: 

- Homer'in anlatbft bu çok g{lzel 
maaalm bu suretle mahvolmuı olması 
gerçekten yazık bir ıeydir. Fakat ne 
yapalım, hakikat her ıeyden evlldırl 

litiOY.iluıııur. Bu '4$ma, evvelce 
ilfahaneye girip çıktılı hatırlatrıın. 
ca şu cevabı nrmlştir: 

"- lfte İJ!i söylediniz ya!. Ben 
vaktile timarhaneye girip çıktım. Fa
kat elimde akıl h(llJtalığından ıila 
bulduğuma dair vir vesikam var. Bu 
suretle tam akıllı olduğu reımen mu
ıaddak yeg(Uıe bir mebuı namzedi. 
ybn!.,. 

1 Gezintiler 

"Santor,, gibi 
günler! 

Baharı beklerken an•ızın ır 

len bir yazla karıılcqmııhlı. Belld 
bir halta temmuzdan kalma gün
ler ycqatlık.. Termometre 27 ye 
fırladı. Ceketler ağırlcqh. Tram
vay kapıları açıldı. Alınlarda ter 
parıltı•ı görülmeğe ba.ılatlı. O 
kızgın havalann giirlüğü ile mcr 
rullar ıifmanlatlı. Ağaçlar do
nandı. Dallar yemiflerin ağırlıfı 
ile •arkh. 

Herke:z aldanmıth• Kurnaz 
ticaret adamlan bile... Gazetele
rin en göz alıcı yerlerinde buz do
laplarının re.imli, ıatalatlı ilan
ları ba•ılıyordu. Hani nerede İ•• 
deniz hamamlan lalan da açıla

caktı. 

Derken elendim! bir alııam 
hava karardı. Bulutlar Jört yan
Jan akın etti. Gökler gürleJi, ıiin
ıekler çalılı, atqi kırbaçlarla 
kamçılanan ululılartla lırhnalar 

ıalJanJı. Y almar bOfanJı. So
lıaklan •el, afaçlan yel bmh .. 
Kapkara bir kıta girJik. Sobalar 
yeni baıtan çıhrtlatlı. Kaldırılan 

paltolar tekrar omuzlara hrman
Jı. "Santor,, un yann iruan, ya
nn beygirdi. l•tanbultla günlerin 
yann kıf, yann yaz oldu. Sis 
gelin de e.atire inanmayın! .. 

Konuıanlara dikkat edinis, 
hepn nezleli.. lstanbul hımhım
laT ülke.ine döndü. T evelıkeli 
dedelerimiz "Oküz sofulu,, tir 
memiıler. Mübarek gerfelrten 
öküz gibi tosliyor. 

NePi, "Bah«Tiye,, sinde "Ni
san,, ın dünyayı cennete çevirdi· 
fini .öyler. O zamanlri ni.anlar 
mı bafka itli?. Yoku, "Boh 
ye,, Je "Cilaailiye,, glW ,,._,Ut 
retintle bir alay mıdır?. Bozpn 
vermİ§ bir hükümdara: "Kılıcını 
artık arıa al,, tliyeatlen ne belı
lenmez ki ..• 

Dün lıopartlr.jım talıoim yapra-

S. Gezgin 
'(Ut/en aayıfayı çeuirini"') 

Ama bu İf; mcm1eketin hal 
kına zararlı olurmuı. gelen •er· 
maye memleketi laizile kaııp ka· 
vararmuı. Bunu kimıe ta•avvur _._. ...... ,..._... .............................. .-. ........... _. ................. ._. ................. ._. ................................................................ ... 

bile etmek iıtemez. 1 
Baron Hirı Üe yapılan ıimen 

Jiler mukaveleleri. zamanındr l 
memlekete bir hizmet cliye az mı 
.ayılılantlı?. 

Osmanlı bankannın kuruluşu 
bir hizmet sayılmıı h. T erkosun 
bir yabancı ıirhete verili§i de 
memlekete bir hizmet cliye yıllar
ca Jiltlen Jile clo!astı. 

Bugün bu nevi "hizmet .. sözü- ı 
ne gülersiniz. Ve bu nevi h "z.met-

1 
lerin nasıl alk:1lanclığına hayret 
etler.iniz. 

Geme aynı devirleri hatırlaya· 
nız: Bir /ngiliz •elin Türki)'enin 
bütün itlerine karıııyor ve bunun 
adı hizmet oluyor. 

Aynı devirlerin ekonomik ve 
aiycui hizmetleri yanında edebi 
uyılan ve atlına clo•tluk denen 
hizmetleri vardır. Mesela Piyer· 
lotinin Türkiyeyi anlayııı, Klod 
F aTerİn Türkleri •evifi gibi .. 

Bunlara bugün biz hizmet adı
nı veremeyiz. 

Hizmet telakki•i, mü•talıil Tür
kiyeyi mü•talıil bir vatan olarak 
.evmelı demektir. Onu huaui bir ı 
alaluı Ue benimsiyen yabancıla-
7tı fiiplaaiz ki biz ti e sevgi daya
nz. Sevgilerinin derecesine göre 
onlann hatıralarını ebeJilqlir
..U ö Ut.u. 

Satir) Ert•m 
r,s-u S.. 8 Sü. 1) 

cı 
-::-::-·:.::-::-::·::-::-::-::-::-::· 

Bir genç kadınla nasıl konuıul maaı lamn ( 
geldiğini bilen terbiyeli adamdı. Bunların ba
zı lan pek o kadar genç sayılamazdı ama ne )'llllma• 

lı, zamanım:zda genç erkekler o kadar kayıtsız ve ha
vai ki Sevim, ister İstemez, payına düıenden tilcayet 
etmemek lüzurr.aanu anladı. 

Sevim, buradaki kadınlann hemen hepsinin "lu· 
tufkar ve ır.üaamahakar,, davrandıklannı ıönnüıtü. 

Kimsenin dııanclak.i itini, gücünü, ne ile ıeçindi
ğini, nerede çalrıtığını, hangi aileden olduğunu sor· 
mr.k biri' iin yaaaaına uypn deiildi; onun için ne 
ofi::te birl:ie yazılırken, ne ele birlik üyeleri arum
da böyle ıeyler konutulmuyordu; fakat Serim, öyle 
keıtiriyordu ki burada gördüiii Alman kadınlan, Al· 
mftn jimnastik hocaaının ab1-planndan ve latanbul
da yerleımiı tüccar Almanların ailelerinden olmalıy
dı. Bunlardan buılan ahnanc:adan 1-tka hiç bir dil 
bilmiyorlardı. Çotu otuzunu ıeçmif, uzun boylu, 
sağlam yapılı, insana dargın gibi bakan yÜzleri, IO • 

luk ve aofuk kadmlarclı. Fakat harikulade cüzel jim
nastik yapıyorlardı ve iıte ozaman vücut ıüzelliii· 
İnsanın karııamda tür ve hareket halinde canlan • 
mıı sanılabilirdi. Bu kadınlann bazılarının bekar ol
duldan belli olmıamekla bel aıber kendilerile ıürekli 
ıurette beraber bulunan Alman erkekler vardı. 

Kampta almanca bilen yalıudiler, Almanlardan 
pek ayırdeclilmiyordu. Anlatılıyordu ki Hitlerin ka
nunlan burada hüküm sürmemektedir. Bununla be
raber yine anla,ıbyordu ki Almanyadan kovulup ela 
Türkivede İt güc bulan ve yerleıen yabudiler, yerli 
yalıudilerden çoğunun bir kelime bilmeyip fransızc:a 
konuımalarmı yadır...,.orlar, hele yahudilerin türlr.. 
lepneai davasını - Türldyenin ıünclen güne gürbüz
leıtiilnl, dedifini ve diledifinl yaptırabilir hale gel
dlln ı&rerdr - dalıa çok arblıyortardı. Bunlarda• 
Wr estetik c:ernlıiai mitmuaıa proleelr Coldpya 

• .· ~~
RllPiK AHM 
SEVEN 

vardı ki onun fC>yle bir vecize.i dillerde clolqıyorclu: \ 
- iyi bir yabudi içinde buluncluiu kabın teklini •· 

lan mayi Pli olmalıdır! 
Bu estetik cerrahisi mütehutms porfesör, Çıplak

lar birlijinde daha çok pçkin kadmlann peıinde do
laııyordu; fakat ayni iti yapan ilhanla aralannda 
fark vardı; profesör Goldıtayn, aadec:e ameliyatha
nesi için yüzünün çiqileri, gerdamnın bunıtuklukla
rı riderilecek, derisine yeni bir tazelik verilecek ve 
keseleri bofaltılac:ak müıteriler aramakta idi. 

Çıplaklar birliii kampındaki yerli yahudilerden Se
vimin en çok tuhafına giden kendiıini, Bay Ennan 
adiyle tanıtan ve zengin bir antika tüccan olduğu 
söylenilen kırk betlik 'bir adamdı. Ennan adı Herman
dan mı bozma idi, 'bilinmez, ancak kendisi türkçede 
er ve man sözlerinin insan mlamrna geldiğini, ken
disinin insanlığı çok sevdiği için soyadı olarak bu söz
leri aldıimı söylüyordu. Bay Em.an, Türkiyede do. 
fup büyümüı, burada kazanmı1t zengin olmuıtu; 
yabudilerin türkçe konuf1118ıı ve Türkleımesi cere • 
yanını ilerletmek için Halköyde cemiyet kurduiunu 
övüne övüne söylüyordu; fakat Bay Erman türkçeyi 
hemen hemen bilmiyor denilecek kadar az bildiği için 
bunlan fransızca söylüyordu! 

Çıplaklar hirliği kampmda ehemmiyetli simalar
dan biri de Karagözyan adb genç bir Enneni idi 
Düzgün türkçe ve İngilizce konutuyordu. Spor traı· 
b kabn enaeei, kalın kara serçeveli Amerikan gözlü -
ğÜ, kaim kara katlan nrdı. Bay Oaep Karagözyan 
Robert Kollejt!e okumtıftu. Bahası ve 'babasının 'b'l • 
bası Çarııbpıda qçı imiı; o timdi Boğaziçinde, Be
yoilunda ve Adalarda otel sahibidir. 

Çıplaklar hirliti lampmda kimin ne it yapbğını, 
hangi aileden oldufunu IOl'IDllk yuakb ama iıte her
lre1 herkesin irim oldutunu pelc ata biliyordu. Hele 
timdi Ada ....,..,.... blallitn içinde Sevimle ann. 

ılkı dizdize oturan ve ricudunun JWDUtllidıiı Sevime 
bir genç kız arkadqile yanyana otunayonmaf hiaainl 
veren ritmik danslar hoc:aaı ıibi eekiler herkeain ne
rede naııl yaıadığı, kiminle düıüp kalkbfl, kimdea 
hoılandığı, ne kadar parası ve hansi gizli itlerde par

mağı olduğu meselelerinde ıenit bilıi saluDi idiler. 

Sevimin kampta ilk kartıl•tbiı bu efemine tiptea 
aldığı ilk kötü intiba pek çahuk silinmifti. Fuat Ya. 
mupk, aım ve sılacı nezaketine ve y..,macık Rlll• 

lan mü'baliğalı hareketlerine rajmen animli bir a • 
damdı. Hele o kadar çok dedikodu biliyor ve o kadar 
güzel dedikodu yapıyordu ki sözler aizından çıkar • 
ken tatblaııyor sanılabilir. Kadınların hususi hiz • 
metleri için mükermnel bir adamdı. Herkeain sırmu 
liiJiyordu ve herkes onun bu gizli pyleri sizlice yay. 
drğının farkında idi de yine kimse ona kızmıyordu. 

ilhan, Sevimi kampta üç sün bir tlllum orta Y•t
lr kibar hovardalann alikalanna terkettikten ve za. 
rarlı neticelere vanlmamuı için de uzaktan ıözcü oL 
duktan sonra üçüncü gürtün ak ... ,...r. sözünü geçirt• 
mek istiyen zorlu bir erk•k tavrile gelmiı: 

-Annenden aldıiın izin 'bitti; haydi bak.alım eve! 

Kumandasını vermiıti. ilhan cfönmüyordu; Sevime 
yolda Fuadın arkada,lık etmesi kararlaıhnlmış ,,. 
böylece yola çdrlmı§tı. 

Sevim, vapurda kulağına yan fısılb '8klind~ lnm. 
pın dedikodulannı sayıp döken ribnik danslar hoca
sını dinlerken biraz da bunlan dü~ünüyordu. Fı•<t: 

- Arkadaılanmrzın hepsi iyidir, hanımefenclimf-. 
dedi; vallahi nam".ı11uzum, çok tatlıdırlar. 

Sevim, birden o dakikaya kadar aklına ıelmiyea 

düıünce ile irkildi. Yanrbaımda, omuz omuza oturup 
vücudunun 11cakhğını cluyduiu bu genç a"1.ı da iL 
han cibi hi11iz mi idi? 

(Arkaaı var1 



DiL YAZILARI 

"KADIN,, anlamlı kelimeler 
BAYAN f 

Kadına saygı ile hitap için kulla
nılan "dame,, kelim.esinin dilimizde 
yeni konulmuş karşılığı ''bayan,, dır. 
Kelimenin etimolojik ~ekli §udur: 

(1) (2) (S) (4) 
(ağ + ab + ay + an) 

(1) Ağ: "Kuvvet, kudret, sahiplik 
hakimlik efendilik,, anlamlarma ana 
köktür. 

(2) Ab: Ana kökii kaynaştıran, 

anlamını üzerine alarak temsil eden 
süje veya objeyi gösterir prensipal 
elemandır. 

(3) Ay: Kelimeyi tamamhyan ve 
isimlendiren ektir. 

(Ağ + ab + ay) serisinde birinci 
gelen ana kök kendisini tecelli ettiren 
ikinci elemanla kaynaşır ve baştaki 
vokal de üçüncü elemanın vokaliyle 
tekerrürden korunnıak üzere düşer; 

kelime: (BAY) olur. 
Bay: Kuvvet, kudret, sahiplik, hfi.

kimlik, ef cndilik anlamlarını haiz olan 
bir süjenin adıdır. Vokal incelerek 
husule gelen (Bey) de bunun aynidir. 

Kelimenin bütUn anlamları • yani 
Türkçede "hükümdar, reis, asil, kibar 
adam,. ; fars lehçesinde "zengin, ser
vet sahibi., mnnalarmnı hepsi • bu 
izahtan çıkar. 

Böylece (Bay), doğrudan doğruya 
(erkek) anlamını da ifade etmiş olur 
ki bugün de erkeklere verdiğimiz say
gı unvanı budur. 

(4) An: Yukarda izah olunan 
(Bay) ın en yakın. muhitinde, bitişi
ğinde bulunan, onu tamamlıyan, o
nunla tam bir birlik yapan süjeyi 
gösterir. 

Görülüyor ki (Bayan) kelimesi ta
mamiyle kadın anlamına gelen ve onu 
saygı ile anmağa yarıyan bir sözdür. 

Not: 1 - Kelimenin "gani,, (1) 
anlamına gelişi de "Bay,, sozunun 
"zen<:?in,, anlamından ileri gelir. "Ba
yan,, sözünün 'beka, hayat, mevcudi
yet,, (2} manaları ise, sondaki "n,. 

. 
Yabancıların 
Heykelleri 

( Beşinciden devam) 

l1'ze bir yarı koloninin ideolo
j', --. hissini, fikrini, menfaati· 

ı bir homisyoncu gibi getirmek 
isti)ederin sırtında nasıl bir üni
forma olursa olmn onları artık 

dost, uc bize hizmet etmi§ insan 
telakki edemeyiz. 

:{. ~ ~ 

Bence lıtanbul belediyeıi, ls
tanbulun meydanlarına, katrana 
batınlmı§ şu heykelleri dikmeli· 
dir: 

Loid Corc, Franıede•pere, 
Klemat'lıo. Ve bu heykellerin al
tına şu cümleyi yazmalıdır: 

"Bu üç adam ve dünya seni 
hiçe saymı§tı. Sen şimdi her §ey
ain, ve yarın senindir!.,, 

Sa r; Ertem 
.......,... uı••tntı ı,_ıumııunar..JUIHtlı tttttt "'1HttU'tfftttt""' ............ 

ğıncla "Sittei. sevrin sonu,, cümle
si vardı. Şu halde hepimize geç· 
mi§ olsun!. Artık gene bir halta 
önceki parlak güneşli, ılık gün
lere kavuıacağız demek .. Bilirim, 
adam sen de bir halta sonra da 
sıcahtan sızlanacağız. Bize ne 
gül yarar, ne diken!. Diyecek
siniz. Doğru. Şimdi ıslak dallar
daki genç ye§illiği, gergin taze 
yaprakları yarın güneş kurutup 
sarartacak, toz buruşturacak .. 
Sokaklarda siyah urbaları tahin 
rengine boyayan sihirbaz rüzgar
lar esecek. Keten mendillerde 
yüzümüzün karaBt belirecek. Evet 
bunların hepsi olacak. Ağustoeta: 

- Ah kı§, canım k,ar ! 
Diyeceğiz. 

J(anunlarda: 
· .4h bahar, tatlı yaz! 

Demşmİ§ miydik?. Ömür za
ten sonsuz bir özleyiş dc>f:il mi? 

nin bir "g,, den değişme olması haline 
matuf olur (3). 

Not: 2 - Eski Türkçede "Bey,, 
in dişisi olarak "Beyüm,, denilmesine 
- ve "Hanım,, sözünün de tıpkı bunun 
gibi "Han,, m dişisini anlatmasına -
bakarak, "m,, konsonunun bir dişileş
tirme rolü oynadığma da hükmedil
miştir. "Güneş • Dil,, teorisi, bu hük

tST.ANBUL - 17 Üniversiteden nak1l. 1n 

lolAp dersi. Esat Bozkurt tara1'mdan. 18: 

Senfonik muslld. (plA.k). 19 haberler. 19,lli 

muhtelif plft.klar. 19,30 Çocuk Eslrgemc ku 

ramu namına konferans. 20 H&llt musildsl . 
20 Halk mustklsi. 20.SO Stüdyo orkestralan 
21.30 Son haberler. Saat 22 den sonra Ana 

dolu ajansmm gazetelere mahsUs havadis 
setv1s1 verilecektir. 

mün de asıl doğru izahını göstermek----------------:--

tedir. Bunu anlamak için "Beyüm,, T a v 1 a 
sözünü ele alalını: Bunun baş tarafın-
daki (Bey), yukarda analiz edilen 
(Bay) ın aynidir. Ondan sonra gelen 
(tim) ise ayrı bir süje gösterir ki 
(Bay) dediğimiz kudret ve kuvvet 
mümessili süjenin yanında bulunan 
bu süje onun eşinden, zevcesinden iba 
rettir. 

"Femme,, ve "dame,, kelimeleı-inin 1 

analizinde de görüldüğü gibi, yanya
na iki süjenin ifadesi, birinin ötekine 
eş olduğunu anlatrr (4). 

"Hanım,, kelimesinin analizi de 
bu noktayı izah edecektir. 

HANIM 
Kelimenin etimolojik şekli şudur: 

(1) (!) (S) 
(ah+ an+ ım) 

(1) Ah: Ana kökün yerine geçen 
ve onun "kuvvet, kudret,, anlamını 

kendisinde tecessüm ettiren birinci 
derece prensipal köktür. Süje anla
miyle "kuvvet ve kudret sahibi, efen
di, hakim,, demek olur. 

"Ah,. kökünde bu mananın varlı
ğinı gösteren delil - buna tayin ve üa
deye yarıyan bir "ığ,, getirilerek te
şekkül eden - "abığ = ahı,, kelimesi
nin - "akı,, ve "ağı,, şekilleriyle bir
likte - "cömert, sahi,, anlamına gel
mesidir ( 5). 

(2) An: Yakın muhit, bitişik saha 
anlatan (. + n) ekidir. Bu eleman, 
{Han) kelimesinde daha ziyade (ğ) 

den değişme olarak alınır ve kelimeyi 
tayin ve üadeye yarar. Fakat (Ha
nım) kelimesinde yakın saha manası 
daha çok yakışık almakta.dır. 

(3) Im: Aynca bir süje göstermek
tedir. Bu süje asri "efendi, haklın, 

sahip,, olan "ah,, süjesinin - 11an,, ile 
anlatılan - yakın muhitinde, yanında, 

Mıntaka müsaba
kalarımız devam 

ediyor 
Dün yapılacağını ilan ettiğimiz 

Eyüp mıntakası tavla müsabakaları 
bazı sebeplerden dolayı geri bırakıl
mış. Müsabaka yeri değiştirilmiştir. 

Eyüp mmtakası müsabakaları yarın 

akşam Camiikebir karşısında Bay Ce
m.il'in "Şark,, kıraathanesi salonunda 
yapılacaktır. 

Cibali, Küçükmustafapaşa, Fener, 
Ayvansaray ile Halicin karşı sahille
r1nden müsabakaya iştirak etmek is
tiyen oyuncuların Eyüp müsabakası
na gelmeleri l!zımdır. Eyüp ve diğer 
mmtakalardan müsabakaya girmek 
için kupon almıyan oyuncular, sah 
günU akşamına kadar V AKIT kütüp
hanesine gelip kuponlan almalıdırlar. 
Müsabakaya iştirak hakkı, on kupon
dur. Müsabaka gecesi iştirak edecek 
oyuncular, kuponlu gazetelerini ala
caklardll'. Müsabaka saat sekizde baş
lıyaca.ktll'. 

S1RKEC1DEK1 MüSABAKA 
Sirkecideki müsabaka önümüzde

ki perşembe gecesi saat sekiz buçuk
ta Sirkecide tramvay durağı karşısın 
da B1y Hüseyin HüsnU'niln Melek 
kıraathanesi salonunda yapılacaktır. 

Üsküdar ve Kadıköy semtlerinde 
yapılacak son müsabakalar ayrıca 

illn edilecektir. 

SEMT ŞAMPİYONLARI 

bitişiğinde bulunmakta.dır. Semt şampiyonu seçilip resimleri-
(Ah + an+ ım = aha.mm) sözün- ni verm.iyenlerin bu hafta içinde birer 

den yalnız kökün vokali düşmekle resimlerini göndermelerini rica ediyo
(Hanım) şekli meydana çıkar ki bu ruz. 
da "kuvvet ve kudret sahibi,, olan M. A. İmzası ile mektup yazan o-
"hakim, efendi,, vasıflarını haiz süje- kuyucumuza: 

nin • yani erk~ğin - ittisalinde bulu- "Tavla miisabakasının sonu mayıs 
nan, onunla birleşerek bir tek varlık haftasında belli olacaT,tır. Birinci, ikin 
yaratan süjenin - yani kadının - adı- ci ve üçüncü gelen oyuncular yüz lira 

dır. müMfatlarını oyunlar biter bitmez 
Bu kelimenin sonunda görülen ildn edilecek günde alacaklardır. Bu 

"ım., elemanı kelimeyi dişileştirmeğe karşıla§manın yapılacağı yer ayrıca 
değil, kelime yapısına yeni bir süje ilAn edilecektir. 
sokmağa yarar. Bu süje, kelimede da- !!!!!!!"!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'~1 ~!!!!!!!!!!!!~~!!!!'!!!!!!!!!!~ 
ha önce bulunan 11ah., süjesinin eşi "mer'e,, ile birdir. 
olduğundan "kadın,, a delalet etmek- Etimolojik şekillerini altalta yaza-
tedir. lım: 

MER'E 
J\rapçada "kadın,, anlamına gelen 

"mer'c,, ve "emree,, kelimelerinin de 
analizini gösterelim. Bunların etimo
lojik şekilleri şudur: 

(1) (~) (S) (4) (5) 
Emree: Eğ + em +- er +- eğ ·~ eğ 

Mer'e : Eğ + em + er + eğ + eğ 
(1) Eğ: "Kuvvet, kudret, sahiplik 

hakimlik, efendilik,, anl:ı.mları ile ana 
köktür. 

(2) Em: Ana kökü içine alan, onu 
temsil eden, onun süjesi olarak ma
nasını tece~süm ettiren prensipal ele
mandır. 

(3) Er: Ana kök mefhumunu te
celli ettiren süjede, yani "kuvvet ve 
kudret sahibi, hakim, efendi,, vasıfla
rını haiz olan "erkek,, te bir süjenin 
tekarrür ve temerküz ettiğini ifade 
eder. 

( 4) Eğ: !şte "erkek,, süjesindc te
karrür ve temerküz ettiği anlatılan 
süjedir. Burada "kadrn,, fikri bu sü
jededir. 

(5) Eğ: Analiz ettiğimiz iki sôzden 
{emree) kelimesinde (e) !erin teker
rürü ile ve (mer'c) kelimesinde de 
ses duraklar.-ıasile varlığı ~nlaşılan 

bu son eleman kelimeyi tnınamlıyan, 

tayin eden, ifade eden, isimlendiren 
ektir. 

Not: - "Zevce., anlamına gelen 
"maric,, kelimesiyle "Meryem, Mari-

(1) (B) (S) (4) (5) 
Mer'e : eğ+ em +er + eğ+ eğ 
M:arie : ağ + am + ar + iğ + eğ 
Meryem : eğ + em + er + ey + em 
Mariya : ağ + am + ar + iy + ağ 
Marika : ağ + am + ar + ik + ağ 

Görülüyor ki, bütün bu kelimeler
deki elemanlar biribirinin tamanıiyle 
aynidir: (1), (2), (3) numaralı elc
rru:ı.nlarda • manaya tesiri olmıyan -
vokal değişmelerinden başka bir ay
rılık yoktur; (4} numaralı elemanlar
daki konsonlar ise (ğ = y = k) hep 
biribirine müsavidir ve bir fonksiyon 
ifade ederler. (5) numaralı elemanla
rın konsonları da umumiyetle (ğ) dir; 
yalnız bir kelimede (m) ye tahaVVUl 
etmektedir. Bu iki konsonun da se -
mantik rolleri birleşmektedir. 
. Bütün bu sözlerin anlamı, "kuvvet 
ve kudret sahibi olan erkekte teseb
büt ve tekarrür eden bir süje,. dir ki 
"kadın,, demektir. 

!. N. DiLMEN 

(1) lbnümühenna lı!gati. 
(~) Radlof, iV. "Kırgız lehçesi,,. 
(3) Bıı anlamlar "Osmanlıcadan 

Türlcçcye söz karşılıkları Tarama Der 
gisi~, nde yazılıdır. 

( 4) "Kadın anlamlı kelimeler,, hak
kında bir kaç gündenbcri dct,arıı eden 
yazılarımıza bakınız. 

(5) Orhon yazıtları; Büyüle Türk 
lUgati. "Uugur lehçesi,,. Radolf, 1. 

Müsabakamızda üçüncülüğü 
kazanan hikaye: 

iki günlük •• omru •• •• 

- Yahu; elini çabuk tut. Daireye geç ı 
kalacağını. Ne kaynamaz çay bul 

- Sıkılmadan da söylenip durursun. 
Kömür mü var ki 1 Bir kaç tane sön -
müş buldum da onları yaktım. Tabii 
çabuk kaynamaz. 

- Bir çuval kömür ne çabuk da bitti. 
- Elbette ya .. ne sanıyorsun! Yenen-

le yanana ne dayanır ... Sen sade bir ra
kı zıkkımlanmayı öğrenmişsin .. Kömür 
kalmamış, şeker bitmişmiş umurunda 
mr. 

- E, bu kadar nankörlük de fazla. 
Kimin ekmeğini yiyorsunuz be. 

- Yook, bu derecesine tahammül e • 
demem. Nankörsün; hem saçxnr süpür
ge et, hem açlıktan ağzın koksun, hem 
de beyefendiden böyle laflar dinle ... 

- Hay ağzın kurusun. 
- İnşallah seninki kurur. tnim inim 

inlersin de ondan sonra can verirsin, 
emil 

Çayxnı içmeden hiddetle evden ~ı -
kar. 

Yazan: Osman Tuğrul 
tım nerede kalır ... Sonra arkadaşların da 
geç gelmeye, asmağa başlarlar. Yoksa 
dayınrzın elbette hürmetkarıyım 1 

~ ~ ~ 

Kapıdan içeri girerken karısı süpür
ge sopasını indiriyor: 

- ilahi herif, ben ekmek bekliycyim. 
sen meyhane meyhane dolaş, sabaha 
karşı gel... Boyun posun devrilsin emil 
diye mahalleyi inletiyordu. ......,.,......• 

Sabahleyin yine bir lokma yemeden 
evden kovulma, dairede yine şefin haş
laması ve tekapu, tabasbus ... Bir kaç a
lacaklı ile hırlaşma .. Akşama yine mey
hane ..• ve evde dayak 1 

İşte iki günlük ömrü .. Hayır, bütün 
ömrü .. 

BELEDiYENiN YENi 
GELiRLERi 

Belediyenin havagazı, elektrik ve te
lefon ücretlerinde belediye 'hissesi ola • 
rak zammettirmek istediği rüsum bu • 

- Efendi bilet 1 
, günlerde meclise sevkedilecektir. Fa • 

kat haber aldığnnıza göre belediye is
teğinde serbest bırakılmıyacak zam ta• 
lebi meclisteki alakadar encümenlerce 
tesbit olunacaktır. Diğer taraftan zam 
yapxldrğı takdirde belediyenin bu zam• 
mı şehrin muhtelif işlerine harcayacağı 
söylenmektedir. 

- Aldıkya ... 
- Aldınsa aldın, öyle ne bağırıyor -

sun! 
- Haydi, başına dert arama, sabah 

sabah beni belaya sokma ... 
- Ne belbı be 1 Alikıran başkesen 

misin. Hele şuna da bak, kılıbık 1 
istediği istasyona gelmiş bulunur, 

bu söze de fana halde içerlediğinden 

söylene söylene tramvaydan iner. 
• ~ :(o 

- Geç kaldınız. Her gün her gün 
bu .. Sizi şikayete mecbur kalacağım. 

- Vallahi hakkı aliniz var gibi gö -
rünüyorsa da bendeniz de mazurum. 
Bu sabah saatlarca tramvay bekledim. 
Binmek mümkün değil ki.. Kalabalık 
haddi aştı, geç kalmıyayım diye bir 
şey bile yemedim, ağzxma daha lokma 

SIRT HAMALLIGI 

Sırt hamallığmın ortadan kaldml • 
ması için tç Bakanlığı tarafından yapı• 
lan yayım üzerine belediye ilk hazırlık· 
!arını bitirmiştir. Ticaret odası ile güm• 
rüklere birer tezkere yazılmış, ve alı • 
nacak kararları müştereken tesbit için 
birer mümessil göndermeleri istenmit
tir. Bu mümessillerin de iştiraki1e bu 
hafta içerisinde belediyede bir toplantı 
yapılacak ve kat'i karar verilecektir. 

ırnııııı.ııııntıttttıııımııııtıırmıımıııunımımıuuuııınnı••m&amu1tu111iil..H+....,·iWiıılıl 

girmedi... Ch b )aı·n'iıi~Peş 
Sonra kendi kendine içinden söyle - am er 

nir: 
- Eşşek herif 1 Başımıza amir olup 

çıktı. Ciğeri iki para etmez ama kime 
anlatırsın .. 

~ :{o ~ 

- O maşallah, hem parasızlıktan balı 
sedersin, hem böyle lüks lokantada ye
mek yersin. Şu bizim on lirayı ver ba
kalım. 

- Vallahi Mişon, param yok. Bura -
da yemek yediğime de bakma girmiş 
bulundum bir kere .. On lira değil, on 
para bile vermem bu ay sana ... 

- iyilik ettik de fenalık bulduk de
ğil mi? Kaç aydır beni böyle atlatıyor
sun .. Ben parayı isterim. 

- Yok ki.. 
- Boğazından kes de ver. 
- E .. uzun etme. Celecek ay gel, pa-

ram al.. Bir lira da fazla veririm. 
- Böyle masalları çok dinledim. 
_Yalan söyliyorsam Hazreti Musa • 

nm hışmına uğrayayım .. 
Mişon söylene söylene ayrılır. O da 

hafif sesle arkasından: 
- E ta.bii ! der, benden on lirayı al 

da on biri sonraya kalsın 1 

~ ~ ~ 1 t 

Geceleyin meyhanede bir taraftan 
içerken bir taraftan da etrafrndakilcre 

anlatır: 
- Bu günüm fena geçti. Sabahleyin 

bizimki ile atısttk. Bari yaptığım bir 
şey olsa .. Km~ öyle bir tokat aşket -
tim ki dişi kmldı. 

Ondan sonra tramvayda biletçi ile de 
kavga etmiyeyim mi, herifin pastırma· 
sını çıkarıyordum ... Ne ise, yolcular a
raya girdiler de elimden kurtardılar. 
Yoksa belki de katil olacaktrm. ! 

Bu hızla daireye geldim. Daha ka -
leme girmeden bizim şef karşıma çıkıp 
ileri geri söylenmeye başlamaz mı. 

Tepem fena halde attı, "Bana bak -
sana sen, dedim. benim dayım mahke
mede kadrdrr, böyle horozlanmağa kal
karsan sandalyanda zor oturursun.,, 

Süt dökmü~ kediye döndü, sırtımı 

okşıyarak: 

- Canım, hemen hiddetlenme dedi, 
u kadar aö lemesem amiri et 11ıfa .. 

te'deki temaslari 
Budapeşte, 26 (A.A.) - lngiliz 

elçisi Sir Geoffrey Knox, Sir Aus.. 
ten Chamber1ain şerefine bir akşam 
ziyafeti vermiş ve dış bakam B. De
Kanya da bu ziyafette hazır bulun. 
muştur. 

B. Chamberlain yarın öğle yeme.. 
ğini Kral naibi Amiral Hortinin sa
rayında yiyecek ve bir çok Macar 
şahsiyetlerle, ezcilmle Kont Riebldo 
Zicky, Kont Laszlo Szecheny ve Ma
car kral taraf tarlarınm reisi Kont 
Antal Sigray ile görilşecektir. 

B. Chamberlnin matbuata, seya
hatinin sırf hususi mahiyette olduğq .. 
nu söylemiş ve her hangi bir beyanat. 
ta bulunmaktan imtina etmiştir. 

I 

lskanqada seçim 
gevşek oluqor 

Madrit, 26 (A.A.) - tsyanyada bU" 
gün 473 "Compromisario" nun seçimi 
yapılmaktadır. Bunlar 10 mayısta, meb' 
uslarla müştereken cumurreisini seçe • 
ceklerdir. 

Bu sabah başlıyan seçim umumi blıı 
lakaydi içinde devam ediyor. 

Üç devlet Dış Bakanları 
toplandılar 

Riga, 26 (A.A.) - Letonyanııa 

yarı resmi Ritz gazetesi, Estonya, 
Letonya ve litvanyanın dış bakanla
!mm Reval<la yedi, sekiz ve dokuz 
mayız tarihlerinde toplanmalarımn 

takarrür ettiğini yazmaktadır. 

lspanyada karqaşalık 
devam ediyor 

Madrid, 26 (A.A.) - Argandada 
belediye meclisi toplantısında bir 
bomba patlamış, azadan birinin Ölü .. 
müne ve dördünün de ağır surette 
yaralanmasına sebebiyet vermiştir. 

Bir takım tezahilrat yapılmış ve 
tezahüratçılar sağ cenaha mensup 
kimselerin evlerine girmişler \'e evle
ri tutuşturmuşlardır, 

1 
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"Geçti Bor' un pazarı!,, 
Bor nasıl yer? -

kevi - Bor 
Nefis şarap - Hal

için yazılan kıt'a 
Bor, (Özel) - Gönlilm, her .zaman 

buradan İltanbula, KURUN okuyucu
larına bir armağan salmak diler, oku -
yuculara İstanbulda çok zaman yanlı! 
olarak "geçti Bolunun pazarı ... ,, §eklin
do söylenilen: "Geçti Bor'un pazarı, sür 
eıeği Niğdeye 1,, darbımeselini izah et
mekle başlıyayım. 

Borun pazarı, Rumlardan kalma eski 
bir hurafe olarak uğursuz sayılan salı 
ıünU yapılır. 

Köylerden gelen halkın toplanıp bir 
kalabalık halinde ıehri doldurduğu bu 
pazar alafranga saat on ikiden sonra ya. 
Ti§ yavaı dağrlmağa başlar. 

Bir gUn Bor pazarına yetiımek üze
re Niğdeden yola çıkan bir yolcu tesa
düfen geç kalmış olur. 

Saat on ikide pazardaki işini bitirip, 
tekrar Niğdeye dönen bir yolcu da mem 
leketine dönerken bu hemıerisine yarı 
yolda rastlar; §Unu da burada söyle -
meliyim ki, Niğde ile Bor arasındaki 

mesafe yakınlığı, hiç bir viliyet ile ka
za arasında görülmiyecck ıekilde az -
dır. 

25000 lira ile başarılacak olan igin 
projesinde yapılması Bakanlıkça is
tenilen tadilatı yaptırmak Uzere, ls
tanbula gitmie olan ilçebay Uzunköp-
rUye dönmilgtUr. 1 

Umumt · mUfettişimizle valiimi-
zin de önem verdikleri elektriklenme 
işi yakın zam.anda belediyeler banka
sından yapılacak istikrazla başarıla

cak. Uzunköprü ilçesi yıllardanberi 

iştiyakla bekleyip durduğu elektriğe , 
kavu§llluş olacaktır. • 1 

Adana mualli mle1 inin 
tasa1'ruf sandığı 

Adana, (Özel) - Merkez ilk mek
tepleri muallimleri kendi aralarında 

bir tasarruf sandığı yapmışlar ve f a- 1 

aliyete de geçmişlerdir. Mayıs ayın

dan itibaren her muallim almakta ol
duğu maaeından mühim bir miktarda 
sandığa apra yatıracaktır. • I 

Hem kendi menfaatleri ve hem de 
sıkmtıda kalan arkada§lannın men- j 
faatleri için kurulan bu tasarruf san
dığına kazalarda ve köylerde bulunan 1 
muallimler de memnuniyetle iştirak 
edebileceklerdir. 

Bordan dönen yolcunun, (Niğde) den 
(Bor) a gelen yolcuya ilk hitabı şu olur: 

- Geçti (Bor) un pazarı sür eşeği, 
(Niğde} yel - Adana Halkevinde 

Geç kalan yolcuyla, vaktinde gelip Adana, (Özel) - Adanamızm Hal-
itini bitiren yocu, birlikte Niğdeye dö- kevi son aylar içinde verimli çalışma
nerler.. , sile muhite kendisini sevdirdi, Kütüır 

• Bor, on bin nüfusludur: yeşillikler 
içine gömülmüş bir kasabadır. Bir kaç 
aene evveline kadar buraya tren uğra
mazdı, şimdi sabah akşam işliyen (Ulu
kışla - Kayseri) otorayı uğrayor, her 
akşam da Ankara, Toros treni geliyor. 

istasyondan şehre gündüz inen bir 
yabancı yolcu, şehirde bir çok kusur -
ar-görür-

Emrin harici §ekillerf, uzaktan §e
hir hakkında hiç de iyi bir fikir ver -
mez. Fakat §ehire yakla§ıp, evlerin içine 
girildiği zaman rahatlık ve değişiklik 
duymak mümkündür 

• Ankara hukukunun yetiıtirdiği, ça
htkan kaymakam Faik, altı aydanberi 
ıehirde, her gün yenilik ve deği§iklik 

yapmak için, hummalı bir ıekilde çalış
maktadır. Hatti bu çalışmakta biraz da 
ifrata gittiğini söylemek hiç bir zaman 
samimiyetten uzaklaşmak demek olmaz. 

• Borda yeti§en üzilmler, İzmir ha -
valisinde yetişen üzümlerden pek baı -
ka olduğu için, bunlardan !arap yap • 
mak hususunda çok fayda g5rillmekte
dir. Bor garabı Ankara ve İstanbul ıa
raplanndan hem başka, hem nefis, hem 
de pek ucuzdur. 

• Bor halkevine de kavuıtu ; yeni 
halkevimb:de te§kiHit ilerlemekte, mun
tazam toplantılar yapılmaktadır. 

Bu milnasebetle, göğsüm kabara, ka
bara ıunu da söyliyeyim: Şimdi (Er -
cit} kazasında şube reisi olan binba -

' fI Halil Nurinin Borda tesis ettiği oku
ma evi bir çok vitayetlere pannak mr
tacak kadar zengindir. 

Binbap Halil Nurinin adını bu yilz
den herkes minnettarlık hisserile anı -
yor. 

• Değerli eserleri Milli. kütilphane -
mizi sOsleyen meıhur edebiyat muallimi 
Sadettin NUzhet vaktile buraya geldiği 
zaman fU ktt'ayı söylemiş: 
V,11r1nea Niğdeye insanı aç kor 
Harimlnde barmmak haıılı zor 
Soranan akili ferzaneden ıor 
Diyan marifettir ıüpbesiz Bor! 

A. Cemalettin ART AM 

hane ve neşriyat komitesi, Akgfuıler I 
gazetesini, köylü ve şehirlinin orta 
tabakasına hitap eder eekilde ne~redl-1 
yor. Bundan ba§ka bir sıra konf erans- 1 

lar verilmekte ve hoparlörle binlerce 1 

yurtda§a dinletilmektedir. . j 
Tarih, dil, edebiyat komitesi de 

tarih bakımından büyük bir kıymet 1 

ve ehenuniyet kespeden günlerin yıl 
dönümlerlni kutıuluyor. 

Bir kaç gece evvel de bilyilk halk 
§airi Karacaoğlan için tören yapıldı. 
Memleketin en münevverleri Halkevi 
salonunu doldurmuşlardır. 

Lise edebiyat hocası Arif Nihat 
Asya, Karaca.oğlan ve hayatı hakkın
da çok istif adell bir konf eraruı verdi. ! 
Bunu, saz şairlerinin yanık fasılları 

takip eyledi. 1 
Bu Karacaoğlan gecesindeki tür

küler ve şiirler, hoparlörle de halkı-1 
mıza diriletildi. 

Kadirliden gelen saz §airlerinin 
büyük kabiliyetleri şidedtli bir ımret-
te alkışlandı. 1 

KARGALARLA MÜCADELE 
Edirne, (Hususi) - Karga müca

delesine şehrimizin her semtinde o
lanca şiddetiyle devam edilmektedir. 
Yıllardanberi ihltlal edilmiş olan bu 
savaşm mahsullerimize amansız za- 1 

rarlar veren karga snldırmıma sonu<' 
vereceğini uman çiftçilerimiz alman 
tedbirlerden ötrü memnuniyet göster
mektedirler. 

SONE ÇOGALDl 
Ceyhan, (Hususi) - On beı;ı gün 

e~el Mersin ve Tarsus havalisinde gö
rülen Süne haşerest Adana Misis ve 
Ce!han arazisinde de üremeye başla
dıgı görUlmil§ ve Misis nahiyesine 
Yolgeçen köyüne, Ceyhana ve Osmani 
YeY_e Adanadan ziraat memurları gön
derılerek tertibat alınmıştır. 

~Süne şimdilik az miktarda ise de 
çogalıp ileride bir tehlike te§kil et
memesi için ihtiyaten bütün bu~day 
~rlalarmm taranması ve bulun~ bil· 
tun Sünelerin toplanması kararlaştr
rılmı3, bu hususta her tarafa em!rler 
verilmiştir. 

Silnenin bugünkU vaziyetine göre 
alman tedbir bunlan elle toplamak· 
tan ibarettir. 

Parasız 
o ·oktor! 
KURUN okuyucularına yeni bir 

hizmette bulunuyor: Parasız mua . 
yene .• 

KURUN hekimleri İstanbul ve Üs
küdar ve Kadıköy taraflannda hafta
da birer gün KURUN okuyucularını 
parasız muayene etmeye hazırdırlar. 
Bundan istifade etmek için sadece 
KURUN okuyucusu olmak ve neı· 
rettiğimiz kuponları kesip biriktir
mek kafidir. Yedi kupon bir defa mu
ayene için yetecektir. 

·MUAYENE YERLERi 

İstanbul için muayene yeri Kurun 
idarehanesidir.Okuyuculanmız, Anka 
ra caddesinde Kurun idarehanesi ya· 
runda ''V AKIT" kütüphanesine mil· 
racaatla biriktirdikleri kuponlardan 
yedisini gösterdikleri takdirde ken• 
dilerine bir vesika verilecek ve bu ve
sikayı alanlar pazartesi günleri öğ
leden sonra saat 14 den yirmiye ka
dar kütüphanenin üstünde KURUN 
idarehanesinde doktorumuza kendi . 
lerini muayene ettirebileceklerdir. 

DICER YERLER 

• Usküdar için muayene yeri Us . 
küdarda Ahmediyede cenaze yanın -
daki 20 numaralı evdir. Muayene gü
nü ve saati cumartesi günleri öğle· 
den sonra 14 den yirmiye kadardır. 

• Kadıköyiinde muayene yeri Mü· 
hürdarda 30 numaralı dokt.:>r Lcon'un 
evidir. Muayene günü çarşamba, sa
ati 14 - 20 arasıdır. 

• Beyoğlunda muayene yeri Par -
makkapıda tramvay durağında 133 
numaralı Hasanbey apartımanmda 2 

inci katta rôntgen mütehassısı ALt 
MAHlRin muayenehanesidir. Bu -
rada muayene gilnü pazar, aaati 14-18 
arasıdır. 

• Kasnnpa§ada Postahane karşı -
smda Trakya apartımanmda doktor 
Kirimi muayenebanesidir. Muayene 
gUnil pazartesi, muayene saati 14-20 

arasıdır. 

Yukarıda işaret edilen yerlere ya
zılx saatlerde KURUNun yedi ku -
ponu ile müracaat edecek okurlarımız 
KURUN doktorları tarafından para
sız muayene edileceklerdir. 

RöNTGEN iŞLERi 

Yedi kupon karşılığında KURUN 
sağlık servisinden alınacak bir kart
la müracaat edildiği takdirde ront
gen mütehassısı Bay Ali Mahir film 
almak hususunda da hastaya azami 
tenzilat yapacak ve her tilrlü kolay
lığı gösterecektir. 

RADYOLOJIK VE OPERATIK 
MUAYENELER 

Doktorlanmız tarafından muay· 
yen günlerde yapılan muayenelerde 
bazı radyolojik ve operatik mua. 
yenelere ihtiyaç hasıl olduğu görül· 
müş ve bu gibi hastalardan 
Şi§lideki Şifa Yurduna ve • 
ya Kadıköyünde Moda caddesinde 
Röntken apartımanmda Röntken mU. 
tehassıır Bayan Saadet K!milin mua 
yenehanesine müracaat edeceklere a
zamt tenzilat ve teshiUlt gösterilmesi 
kararlaıtınlmı§tır: ancak bunun. ı. 

çin önce idarehanemize yedi kupon 
getirmek ve sağlık servisimizden 
bu mlieHeıelere hitaben bir tezkere 
almak llzmıdır. 

Doktorlarımız istiyenlerin tansi • 
yonuna da bakacaktan gibi Belso . 
ğukluğundan, kulak hastalıklarından 
şik~yetleri olanların da temin edi • 
len miltehusıslar tarafından, sağlık 
servisimizin vereceği vesika muka· 
bilinde muayyen gilnlerde parasız 

muayeneleri de kararlaşttnhnı§ttr. Uzunköprü 
Yakında elektriğe 

kaouşacak 

KUPONLAR 

Kuponların neşri devam edecek . 
Muğlatla at yarışları tir. Kupon biriktirmek için tarih it• 

M ğl rasma riayet etmeye :ı:aruret yoktur. 
UzunköprU, (Husust) - Yıllardan

beri elektrikten mahrum kalan Uzun
köprUnUn elektriklenmesine karar ve
rilmlıtir. Bu karar en kısa bir zaman 
da tatbik 11ahe.sma konulmak· için ay
ni amanda Şarbaylık vazifesini de
ruhte etmlı bulunan ilçebay N. Ünal 
tll'afırııdııı takip edilmektedir" 

u a, 26 (A.A.) - özel muhase-
b 

• Yedi kupon gösteren her okuyucu 
enın tertip ettiği ilkbahar at koşuları 

bugun Öğled bir kere muayene edilmek hakkmı 
en ıonra yapı1--tır. 

Bu 
""'t kazanmış demektir. 

tUn Muğla halla koıuda idi. Ko-
k 

DİKKAT - Kuponlanmız her 
§. u. ço mükemmel olmuş ve birinci, 1 
k i Ü 

gün birinci aayf amızda, gazetemizin 
ı ınc , çüncü gelenlere para milkifatı 

rllm 
başhğt yanındadır. 

ve ittir. En aonda zabitan koıusu •-----.-------.---.-1 yapılnuıtır~ • • . 1 

Bütün dünya fikrimizle 
beraber 

Boğazların tahkimini istemek 
Türkiyenin en tabii hakkıdır 
Boğazlantı tahkimi talctJim.i::: ge

rek aUikaru:ır devletler ve gerek bütün 
diinya memleketleri tarafmdan çok 
müsait bir surette karşılanmt§tır. Tür 
kiyenin bu isteği her yerde haklı gö
rülmektedir • 

Aşağıya bu mesele hakkında ya
bancı basınında okunan yazılardan 

bazı parçalar alıyoruz. 
Pariste çıkan "Ere Nouvelle,, den: 
Endişeleri farazi olmadığı gibi 

'rürklerin talepleri de tamamen haklı 
göztitmektedir. 

Renin tahkimile Boğazların tah
kimi arasında bir müşabehet aramak 
kimsenin aklına gelmez. 

Her§eyden evvel tarzı hareket na
zarı dikkate alınmalıdır. Türkiye Av
rupayı emrivaki karşısında bırakmı§ 

değildir. 

Bundan sonra Boğazların tahkimi 
, hiç bir devlet aleyhinde değildir. '.l'ür

lerin bu talebinden maksat, ayni za
manda, rencide edici mahiyette olan 
bir hUkme nihayet veren tedafüi bir 
tedbir almaktır. 

İngiltere dahi dahil olmak üzere 
hiç bir devlet bu hUkıniln li.ğvine ma
ni olmağı düşünmiyecektir. Bu hUküm 
Türkiyeyi madun bir vaziyette bırak
tığı gibi mülkt tamamiyeti için de 
her an baki kalan bir tehdit te§kil 
etmektedir. 

Türkiye siyasal basireti ve beynel
milel ig birliği medlt11Une bağlılığı hak 
kında son zamanlarda bir çok deliller 
göstermiştir. Bunun için bu mevzu 
etrafında kendisine giklnlık yapıla

maz. 
Türkiye bütün dostlarile sulh için

de yaşamaktadır. Türkiye; Yunanis
tan, Sovyetler ve Yugoslavya gibi, 
vaktile harbetmi§ olduğu devletleri, 
tecrübe edilmiş dostlar haline getir
miştir. Avrupa ve ABya hudutlarında 
Türkiye medeniyet ve terakkinin mu
hafızı hallni almıştır. 

İsmini Türkiyenin kurtuluguna ve 
ihyasına bağlamış olan bUyük §Cf, 
Boğazlar üzerinde devam edegelen 
ipoteği kaldırmadan muazzam eserini 
ikmal etmiş sayılamazdı .. ., 

Sovyetler Birliğinin "1zvestiya,, 
gazetesinden: 

Genç Türkiye Cumuriyeti kuruldu
ğu gUndenberi milU hllkimiyeti için ve 
barı§ için mUca.dele etmektedir. Tür
kiye barışı takviyeye müteveccih bü
tün tedbirlere daima müzaheret et
miştir, 

Saldırmama paktlan aktedilirken 
daima dünya sulhUnU ön planda gör
müştür. Binaenaleyh Türkiye Boğaz
ların emniyeti için en büyük ve mü
nasip bir katil olacaktır. Şüphesiz ki 
barış taraftarı bütün devletler Tür
kiye cumuriyetinin bu notasını alaka 
ve hüsnü niyetle telakki ve müzakere 
edecektir. 

Pravdadan: 

<lirler. ıle Fransa ile Ingiltere arasm• 
da uzlaşma yoktur. Hiç şüphe yok ki 
Boğazların tahkimi bir müdafaa kas
tile yapılacaktır. Türkiye bütün sulh 
anlaşmalarına, ademi tecavüz misak
larma, tecavüz ve mütecaviz aleyhin
deki tedbirlere zahir olmu9tur. 

Boğazlar rejiminin tadilini de ala
kadar devletlerin müzaheretini temin 
etmek suretile kanuni yollardan halle 
çalışmaktadır. 

C. C. C. B. nin Boğazlar hakkın
daki noktai nazarı değişmemiş olarak 
kalıyor ve bu noktai nazar bir taraf
tan sulh siyasetimiz ve diğer millet
lerle sulh içinde yaşamamız ve bütün 
ülkelerin hak müsavatı esasına da
yanmaktadır. Sovyet mümessilleri Y.8.

ten Lozan muahedesini imzalamı§ ve 
fakat bu muahede hükOmetimizce za
ten tasdik edilmemi§tir. 

Türk hUkfunetlnin sulbü takviyeyo 
müteveccih ve Türk hudutlarmm em
niyetini temine müteveccih teklifi, 
ayni zamanda Kara ve Akdcnizlerde 
de sulbü takviyeye medar olacaktır. 

Yunan gazetesi ııEtnos,, tan: 
''Türkiye kanunt bir §ekilde Ulus 

1ar sosyetesine baş vurarak hakkml 
istenmektedir. Hatt!i bu işte epey g 
clkmiştir. Çanakkaleyi tahkim etın 
den yaşamasını snğlamlaştırmas 

mtimkUn değildir. 
Bu pek stratejik geçide müted 

Lozan ahkftmmm liğvini istemek] 
de Şimal kısmındaki denizlerinde ar 
srulusal bakımdan hakimiyet eld 
etmekte ve bir bakımdan da yak 
Şarkta nilzım mevkiini almaktadır. 

Zağrep (Yugoslavyada} çıkan "O 
zor,, dan: 

Sevres muahedesine nisbeten 
zan muahedesi, Tilrkiyenin muzaff 
olduğu bir harbin nihayetini ifade e 
mesine rağmen Türkiyeye bazı 

ditler vazetmi§ti. Umum! siyasa b 
kıınından TUrklyenin daha uzun 
man bu tahditlerin altında kalına 
istememesi tabii bir ııeydir.,. 

EN SULH PERVER MiLLET 
RUSYADIR 

Nevyork, 26 (A.A.) - Nevyo 
Times gazetesi, Sovyetlerin dı~ si 
sası hak~ndaki bir yazısında hiç b 
devletin Sovyetler Birliği kadar su 
perver bir siyasa takip etmediği 
bildirdikten sonra diyor ki: 

"Sovyetler Birliğinin, Boğazl 
rın tahkimi hakk-ındaki Türk taleb · 
dostça müzaharcti, Boğazlann .e 
bestlsinde i.srar eden ve Avrup 
sulh için bir tehlike tcşTdl eden Ç 
lığın ananevi siyasası Ue tam bir 
zat halindedir. Sovyet hükfJmetin 
Türk talebine karşı aldığı vazly 
münferit bir jest değildir. Diğ 
memleketlerle dostça münascbtel 
tesis etmek, Moskovanın tipik tem 
yülüdür. Ban incmnıak istemiy 
slyasf müşahitler, bu siyasanın 
mim! olmadığını söylüyorlar iae 
her halde 1ıadiseler yalnız başına 
küm verebilmek için Mnm olduğu 
dar beliğdirler.,. 

"Türkiye notasile beynelmilel va
ziyetin değiştiğini ve 1923 de imzala
nan Lozan muahedesinin Boğazlar 
hakkındaki ahk!mmm artık Boğazla
rın ve TUrkiyenin emniyetini temin ---------------.1 
etmemekte olduğunu işaret etmekte- Kudüsfe grefJ 
dir. Malfundur ki Boğazlar gayet bü- J d 
yük bir stratejik ehemmiyeti haizdir. uevam e iyor 
Bu itibarla emperyalist devletler Bo- Kudüs, 26 (A.A.) - Arap part· 
ğazların, kendilerinin her istedikleri ri liderleri yaptıkları bir toplnnt 
zaman Marmaraya ve Karadenize kuv- umumi gre,·e devama karar nrmiş 
vetıerini geçirebilmeleri için açık bu- ve hütUn memleket i~in bir yü 
lundurulmalarmı istiyorlar. Eğer Ka- grev komite.si st>çilmiştir. 
radenizde bugün sulh devam ediyorsa 
bunun birinci sebebi Sovyetler sulh si 
yasetl ve ikincisi Türkiye - Rusya 
arasındaki dostluktur. Halbuki Bo
ğazlara uzanan Akdenizde son zaman 
!arda vaziyet gayet gerginleşmiş İtal
ya - Habeş savaşı dolayısile İtalya 
ile İngiltere arasındaki münaf'cbet 
kesinleşmiştir. Bunun karşısında Tür?c 
hükfunetinin kendi emniyetini ve top
raklarmm müdafaasını göz önüne al
ması kadar tabii bir şey olamaz. TUr
kiye Lozan muahcdesilc temin olunan 
garantileri artık gayri mevcut farzct 
mektcdir. tki garantiden Japonya ve 
ltalya yabancı ülkeleri istila peısinde. 

Belçika Başvekil 
Lehistanda 

Varşova, 26 (A.A.) - Belçika 
ve dış işleri bakanı B. Van Zcel 
Polonya dış işleri bakanı B. Bec 
mart ayında Brüksele yaptığı ziy 
ti iade suretile bura) a gelmiş ,.e 
rnkta B. Deck tarafından karı;;ı .:> 
mıştır. 

Polonya dı~ işleri bakanı bu 
şam B. Van Zeeland şerefine bir 
yaf et vermiştir. Belçika baş n 
işleri bakanının bu ziyareti iki 
sürecektir. 



ABONE ŞARTLAR/ 

Memlekettınizde 

Yabancı yerlere 
Posta birliği.ne l 
girm.lyen yerlere~ 

Yıllık 

750 

1350 

180 

6 &ylık 

420 
72:S 

950 

! aylık 

2311 
tOO 

GOO 

Aylık 

110 

1110 

180 

TUrk1yenln her pt:sta merkeziOOe KURUN'a abone yurlır. 

YAZI VE YôNETIM YER/: ~ 

ı.tanbul, Ankara Caddesi, (VA.KI'I' yurdu) 

jldare: 24870 
Telefon lYazı işleri: 21418 

Telgraf adresi: KURUN latanbul 

Posta kutusu No. 46 
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PRqP:}OANDA SERvtsf il Senelik muhammen kirası 200 lira olan Vefada Molla Hüsrev ·-·v .. ~ ...,,. . mahalle.sinde Kovacılar ~okağmdaekmekçi başı Ahmet paıa medre

sesi 937 veya 938 sen es ~ mayısı son una kadar kiraya verilmek üzere 
pazarlığa konulmuıtur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. 

Çok mühim 
VAKiT 
Propaganda 
bürosundan 

1 - Propaganda servisimizin İs• 
tanbulda ve Türkiyenin her yönün. 
de olduğu gibi A vrupanın belli baş
lı merkezlerinde de iyi tutulmuş 
gündelik, haftalık, on beş günlük, 
aylık neşir vasıtalarile bağlanışı var
dır. İsti yenlere reklam şeklini büro
muz hazırlar ve bunlann uygun 
şartlarla neşrini temin eder. 

2 - İstanbul belediyesi sının i . 
çinde her türlü ~iş, tabela ve her 

• türlü elektrikli ve elektriksiz ıek· 
Um vasıtalan büromuzun elindedir ; 
bütün müesseseler, bankalar ve ti· 
carct evleri bu gibi yayım ve rek • 
lam vasıtalarından faydalanmak is· 
tedikleri halde bize haber vermeli
dirler. Hiç bir karşılık aranmadan 
her türlü izahat verilir; istenirse 
mütehassıs memurlarımız yerlerine 
kadar gelir. 

3 - Propaganda büromuz ken· 
di posta kutulan vasıtasile cevaplı 
ilanlar kabul eder. 

4 - Propaganda servisimiz Av· 
rupam.ı her tarafından memleketi· 
mize ve memleketimizden Avrupa· 
mn her yanına karşılıklı çalı~ır, ha· 
ber alma teşkilatı kurmuştur. Ti • 
caret işleri üzerine her türlil istih. 
baratı ehven ücret karplığı temin 
eder. 

5 - Propaganda servisimiz her tür-
lü kiişe, afi~, tabela resimlerini ter
tip ve tanzim ettirmefi en clveriıli 
fi:ıtlarla üzerine alır. 

istekliler 15 liralık muvakkat tem inat makbuz veya mektubile bera
ber 28 - 4 - 936 salı günü saat 15 de daimi encümende bulun· 
malıdır. {l) (1817) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Ş; mdiye kadar bin 1erce kişiyi zengin etmişt;r 

Yeni tertip planını görünüz 
7. ci keşide 11 Mayıs 936 dadır. 

Büyük ikramiye 25.000 Liradır 
Aynca: ] 5.COO, 12.000, 10.000 Hra'ık ikramiyeleri~ 

(20.COO) liralık bir mükafat vardır. 

Akay işletmesi direktörlüğünden: 
Kadıköy - HaydarpaJa - Yalova - Adalar ve Anadolu hatla

rına iıliyen vapurların Kahve ocakları mültezimliği 1 haziran 936 

tarihinden itibaren bir sene müddetle açık arttırma ile ihale dilecek~ 

tir. 

Arttırma 15 mayıs 936 cuma gunu Akay Şefler Encümeninde 

saat 15 de baılıyarak 16 da ihalesi yapılacağından isteklilerin ıart

nameyi görmek üzere her gün lşletme Şefliğine ve arttırma için de 

%7,5 güvenme paralarile encümene gelmeleri. (1691) 

VENi 

Modeller 
GELDi 

OSMANLI BANKASI 
ILAN 

Osmanlı bankasmm Galata, Yenl
cami ve Beyoğlu daireleri Bahar bay
ramı mtinasebetile 1 mayıs 1936 tari
hinde kapalı bulunacaktır. 

Sayın hemşirelerimi ---------------

URT 
Traş Bıçağı 
Zabitan, Muallim, Memurin, Talebe ve Tanesi 5 Kuruştur . 

bütün Türk gencile ve münevverlerinin bıçağıdır. 

Yurdumuzda BOZKURT traş bıçağından yüksek ve yeniliklere malik başka 
bıçak yoktur. Tecrübe ederseniz bir Türk gencinin yalan söylemediğini bir 
daha öğrenmiş olursunuz. 

HALK Tr~ş Bıçağı 
Herkesin kesesine uygun olmakla bera
ber YURDUMUZDA mevcut ecnebi 
markah bu fiyatlı bütün bıçaklara taş çı

kartmıştır. 1anesi100 Paradır 

6 - Propaganda servisimizin elin
deki neşir vasıtalarında açtığı kU
ç ük ilan sütunlarından istifade edi
niz. Bu ilanlar yok bahasına yapı• 
lacak ve işçi arayanlarla işçi ilanları 
meccanen neşredilecektir. 

Ev, apartıman, mağaza, dükkan 
alım ve satrml~n veya bunların ki
ralanması gibi ihtiyaçlara ait, fakat 
ticari mahiyette olmiyan ilanlarla 
işçi arayanlann, iş istiyenlerin, oto
mobil, radyo ve saire almak veya 
satmak istiyenlerin ilanları kilçük i-

Hesap edelim, Sahibi: ASIM US_ VAKIT Matbaası MARDİN AÇANTAMIZ: Yardımcı oğlu Ahdülbasit. 

~ ................................. . 

lanlar kısmına girebilir. 
7 - Evinin ön veya caddeden gö · 

rünür yan duvarına, dükkanının ü
zerine muayyen mü;:ldetlerle :lük
k!nlarırun vitrnlerine, gazinoların, • 
berber dükkanlannm iç veya dış 
duvarlarına afiş ve ilan kabul et
mek istiyenler veya böyle yerlerde 
itan yapmak istiyenlere propa~anda 
servisimiz delalette bulunur. 

8 - Propaganda servisimiz dün
yanm her dilinde, her mesleğe ait 
her türlü yerli ve Avrupa kitapla-

• nru sizlere temin eder ve gönrlerir. 
V AKIT Propaganda servisinin 

yapmak istediği bu hizmetlerden ~ Şık 

lktisad edelim 

Elbiselerimizi. 

Kendimiz dikelim 1 

Kendimiz örelim 1 

~ık geyinelim ı 

AZ 

PARA 

1 LE 

Giyinelim! 
tifade ediniz. Bir telefon, bir kart, 
bir mektup, bir haber, bir ziyare
tinizle bu işlerinizde muvaffak ol
mak sizleri bekliyor. 

• "VAKIT,, evi - Ankara caddesi, 

MODA SALONUN DAi 

Mektuplara 6 kuruşluk cevap pu
lu konulmalıdır. 
Adres: İsta:ıbul Ankara caddesi 
VAKIT Yurdtı Propaganda servisı 
Telefon: 24370 

i 
: . 

... !~!e!: .. Y.~.~!.! .. ~~-~~!!~;ı.~····-···········J 

SATILIK ARSA 
Küçük Ayasofya Bostan Ali soka • 

ğında eski 17 numaralı arsa ucuz fi • 
yatla satılıktır İsteklilerin V AKIT pro. 
paganda servisine müracaatları. 

(15340) 

Dahiliye Mütehauısı 

Dr. Hafız. Cemal 
Pttıaı-r.lan başka gtinlerde öğleden 

sonra saat (2 1/ 2 tan 6 ya) kadar ls. 
tanbulda Divanyolunda (104) numa 
ralı hususj kabinesinde hastalarını 

kabul eder. Salı, cumartesi günleri 
sabah "9 1/2 . 12" saatleri hakiki fı. 
karaıa mahsustlll'. Herkesin haline 

Aradığ·mz ~ütün yeni modellt'ri bu 
lursunuz ı Telefon: 243 70. 

klufassal notlu kanun 
medeni 

Herhangi bir hadise sebebiyle karıu · 

nu tetkik ve o hadiseye müteferri ka • 

nun hükümJerini bulup çıkarmaktak 

müşkilat malUmdur. Eserin sahibi, be 

müşkilatı giderme~ için (Her maddenin 

altına: Kanunu Medeni, Borçlar, Tica· 

ret Kanunlarında t.ıaka ve irtibatı o 

lan) maddeleri hilia~alarile biriikte yaz 

mış tetkiki son derece kolaylaştırmış -

tır. Hakimler, avukatlar, talebe, ve hu 

kukla iştigal eden 11·vat aradıklanm deı 
hal bulmakta güç1\;k çekmiye!'.ckler~fü 

Fiab 200 kuruş. Satış yeri İstanbul tn 
kıla;> Kitaphanesi 

göre muamele olunur.Muayenehane ve 
ev telefon: 22398. Kışlık telefon :21044 
yor. 

Neşriyat Direktörü: Refik A. Sevengil 
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