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PARA 

Hatay anlaşması çarşamba 
günü Meclise veriliyor 

Meclisin itilô.f nameqi cuma qunU 
mü akere etmesi ve Dışbakanımı

z n izahat vermesi muhtemel .. 
Atatürk yarın 

'l'rabzona gidiyor 
· mnıunııı1111111ııaııııı11ııttınıı1" 111ıııınmHı"ııu:ıııtttın"""ıııMlll 

t._~i .~ün lıtanbulu ı«eflen· 
'1ıt Uyuk Önderin fark seya -
di Yarın baılamaları muhte • 

nasında Dahiliye Vekili ve Parti 
genel sekreteri Bay Şükrü Kaya 

Bugün ve yarınki 
sayılarımız 

Halayda heyecan 
Araplar, Türk memurları 

dövdüler, yaraladılar 

~1· Reisicümhurumuz İzmir 
1 e T rabzona hareket ede -
~~~an otomobille Erzuruma 

41- ır. 

ordu müfettiti orgeneral Fahret - Hatay itilafını ve Türk - Fran 1 

tin Altay, meclis ikinci reisi Bay sız muahedelerini Cenevrede im ·ı 
Hasan Saka ve meb'uslardan ba - lamıt olan Dış Bakanımız doktor 
zıları refakat edecektir. SA YJF' A Tevfik Rüttü Arasın yarın Kös • 

Atatürk seyahatinden sonra i"t lence tari~ile ve Romanya. vapuri-
lürk' e ıark seyahatleri es • yine lstanbula gelecektir. le gelmeıı beklenmektedı:. Dıt 

_. .. _.,._lftlilfRI zzı ....... • ı•ııılliil · Bakanımız lstanbulb~an ~odgdru An 
karaya geçecek ve ır mu et ora lfQmidigedeki Türk denizcileri 

eçhul Asker abide
ine çelenk koydular 

E • Abd il h da kaldıktan sonra Bağdat, Tah -m 1 r U a ran ve Moskova seyahatlerine çı · 

Dün Göksu, Çamlıca 
ve Suad/ye taraf /a

rını gezdiler 
Birkaç gündenberi !ehrimizde 

iueliJerimiz Yunanistanda fevkalade Atatürk'ün misafiri olarak bulu. 
nan O ı clün Emiri altes Abdullah 

iezahÜrat/a kaTŞl /anıyorlar dün sabah Beylerbeyi sarayından 
~ti sandalla Göksuya gitmİf, bir müd 

il&, 6 (Huıuıi) - Bugün tertip edilen kabul reımi münue· det gezdikten sonra dönerek öğle t111 birde bqlannda kuman · betile iki dost ve müttefik memle- yemeğini sarayda yemittir. 
· '!'l~unan "Hamid iye,, mektep ketin denizcileri pek samimi bir 
~ 1.ıı_ın ıilihendazları mızıka - hava içinde vakit geçirmitlerdir. Emir öğleden sonra otomobille 
· Qtrlikte Methul Asker abi · Türk deniz zabitleri ve talebe- Kısıklıya ve Çamhcaya gitmiş, o· 

\Gil tiderek çelenk koyd.ular. s i. :arın .. grup ~alinde Akropol ve radan asfalt yolu takiben Suadi • 
~eden sonra Türk denız za - dıger muzelerı Slezecekler ve ak • yeye gitmittir. Emir akşam üzeri 
f~ Pire liman dairesini ve de- şam şerefleri~e · Türkiye elçisi Ru- saraya dönmüştür. 
~ {P trıektebini ziyaret ettiler. şen Eşref ~naydı~ tarafından lrnir Abdullah yo.rm Romanya 
~b ~nan mektep gemisi müret- Kifisia' da Sesıl otelınde verilecek vapurile Hayfaya gidecektir. 

kacaktır. Bilindiği üzere Bağdat· 

ta şark misakı konutmalarını ida· 
re edecektir. 

Diğer taraftan, Cenevrede im· 
zalanan Hatay itilifnamesi büyük 
Millet Meclisine çarşamba günü 
tevdi olunacaktır. Meclisin itilaf • 
nameyi cuma günü müzakere et • 
mesi ve Dıt Bakanımızın izahat 
vermesi mühtem~ldir. 

(Sonu, sa 4 Sü, .'i) 

~L~ ''Hamidiye.'' yi ziyaret ziyafette bulunacaklardır. 
~trı saat yedıden gece ya· Sah günü Aris mektep gemi - s K B k Fener bahçenin 29 uncu ylldönümü kut/ulandt: 
~dar Pire deniz harp mek-1 si zabitleri Türk arkadaşları ,e - poı ili umu aş anı · 
"'fürk denizcileri ıer•fİn• csonu:sqsü.

3
) General Ali hik- Rapid takımı Fener· 

~ Göringin bir nutku met istifa etti b h • 4 1 d . 
~ı k k t ı Tetklllt itlerine Aydın a çeyı •· yen 1 
~ nıanyanın or u u a- mebusu Bay Adnan Galatasaray da Ankaragücüne 

'
1 ilecegw İzama ngeçmiştir,, Ankar •• ~·:;.:::01•>-Türk 4 - 2 magvliıp oldu 

'-~li Genrnl Göring 
~~· 6 (A.A. ) - Goering, 
~ ~~ lb. olimpiyat stadındaki 
\:~t ~ lıyatrosunda hava mü -
~İt. Pklnftda bir nutuk söy -
S 1'l(id tuaya buvekili, Alm:" 11 
\:._ '~ afaa teskilitının 12 mil-
' ' \ 65.000 bürosu, 400,000 

t.ı:-'• . ._ ,400 muallimi, 5 mil • 
~ .... 

tııı ve 3,400 mektebi 

olduğunu kaydettikten sonra, hal
ka mahsus bir gaz maskesinin ıa· 
tışa çıkarıldığını ve bu maskeler
den birkaç milyonunun hazır bu -
lunduğunu bildirmiştir. 

spor Kurumu reisi ve Gaziantep 
meb'uıu general Ali Hikmet A - Biitiin ... por ,·n::.ılnrı son sayfamızda 
~rdem"hhl~~plerd~ dola~------------------~-------

Hatip, bundan sonra Deutach
land hadisesine telmih ederek de
miştir ki: 

"Almanyanın korkutulabilece
ği zaman geçmittir. Biz tekrar 
kendimizin hakimi olduk. Alman 
kanı aktığı zaman, yapılan haka • 
ret ancak kan dökmek suretile ta
mir edilebilir.,, 

doktorların gösterdiği lüzum üze
rine istif asını Cümhuriyet Halk 
Partisi genel sekreterliğine vermiı 
ve bu istifa kabul edilmiftir. .. 

Şükrü Kaya generale yazdığı -=: 
bir mektupta ayrıhıından dolayı 
teessürlerini bildirmit ve yap• .ğı 
büyük hizmetleri yidetmittir. Ge
neral Ali Hikmet bugün bütün 
mıntakalara ve federasyonlara bir 
tamim yazarak veda et.:rıiştir. Bü
yük kongreye kadar tetkilat itle • 
ri ikinci reis Aydın me b'usu Ad -
nan tarafından idare edilecektir. 

• 

Goering, erkekler ceph~de ol · 
duğu zaman hava tehlikesı karşı • 
sında. kadınlara dü,en vazifeyi te
barüz ettirerek tunları söylemit -
tir: Y 

"Kadınlar, Romaya karşı yap-
tıkları muharebelerle bütün dün· Hitap mezarlığı 
yayı hayrette bırakan büyük ana-
larına livık olduklarını isbat etme Yazan: 
lidirler. ·Erkekler, öldüğü zaman, Celil Nuri ileri 

Bu sene Florgaya çok rağbet var! 
cenk arabalarile te,kil edilen bijrç 

· I d " Ayrıca Kadircan Kaflmm leri kadınlar müdafaa etmıt er ı. 
M·ıı · d J güzel bir hikayesi t etlerin biribirlerile miıca e e-

lerinde sinir buhranı Şleçiren ka ·! Kin neye yarar? 
dınlara ihtiyacımız yoktur. Kadın l ....----. ....... ..._. __ _.._ 
ların da ceaur olmaları lazımdır ... 

İlkbahar mevsimi olmasına 
rağmen dün Floryada denize gi -
renler üç bini mütecavizdi. Dev • 
let demiryolları tarafından 
tren ücretlerinde yapılan 
büyük tenzilat bu ıene Floryaya 

halkın fevkalade rağbet edeceği -
ni SlÖstermektedir. 

Resmimiz dün Floryadaki plaj
larda eğlenenlerden bir grupu göı 
teriyor, 
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lngiliz -Fransız dostluğu Ven İ b İ r S ...--
Fransızlar bu seferki dostluktan daha 'iki devlet arasında daimi bir dostf 0 

. verimli neticeler ümit ediyorlar· · İ . . f f k J ? 

ir 

~ondra, mayıs - lngilterede mi tasvibine uygun bulunmakta - em ı n 1 ne mu va a o a ca 011 • 
vakı olan kabine değitikliği ya - dır. ..

11 
~ı1 

hancıların dikkat nazarını İngiliz! Fransızlar İngiliz milletinin Almanla J •Jf • • B ı · ı d k. Al uo:uti.inu A 
efkarıumumiyesinin ba~lıca cere- kendi taraflarına döndu"g-u··nu·· bu·· - r, ngı .erenın yenı er ın , susun a l rnan - d .. rseı . 1 'J' rr.ctine kanaat ha&ıl e "'enf•al1 
yan arına çevirmeğe mecbur et · yük bir memnuniyetle görmekte · b •• ••k l • • • fh J d pa hal: mın mü~terek ~" ıı;eJ!I 
miştir. Bunların en önce tesbit et· dirler. Son zamanlarda iki mille· UYU e ÇlSlnl me e e e e h b' Al l"r pv h 
tikleri karakteristik bir hal eski · tin biribirine bu kadar samimi bir b . , . [ sa ına ız mnn '"1 JegrllP 
d k zfzremz oluyoruz . ., (Daily e aar.J .:'! y~lnız siyasi alemin ittigal et· surette ya v~nl~şmas! yalnız siyasi yor ar lin muhabirinin yazı~ıtt 
tıgı hır mesele olan memleketin sahada degıl ınsanıyet sahasında 
harici politikasına karşı efkarıu - da pek faydalı olacağı ileri sürü -
mumiyenin gösterdiği şiddetli ala lerek bu defaki samimiyetin 1904 
kadır. Muharebeden evvel lngil - te samimi anlasmadan daha ve · 
terenin iki büyük partisi arasında rimli ve daha ileri olacağı kayde· 
intihaplarda harici siyaset mesele- dilmektedir. 
leri kat'iyyen ortaya konulmaz ve --------------

seçim mücadelesine esas tutulmaz· 
dr. Bütün seçim mücadelesi dahi -
li meseleler üzerinde yürürdü. Fa
kat Umumi Harp İngilizlerin bu 
zihniyetini değiştirdi. Yeni bir 
muharebe başgösterir göstermez 
Londra gibi büyük tehirlerin pek 
büyük tehlikelere maruz kalacağı 
düşünceleri İngiliz mahafiline as· 
ri bir muharebenin sebep olaca -
ğı felakete kartı halkın himayesi 
çok şiddetli bir arzu vermiş bulu· 
nuyor. Gazeteler ve politikacılar 
muharebeden sonra siyasi tecer
rüdii ilan ediyorlardı. Fakat bu· 
gün tecerrüt hem faydasız; hem 
de gayrikabil sayılmaktadır. 

Geçen ıııeneye kadar İngiliz mil 
Jetinin sempatisi Almanlar tarafı
na dönmüştü. Çünkü Almanlar 
mağlup -bulunuyor ve Fransanın 
Rur'u İşgali gibi bazı hareketleri 
lngilizlerin ho§una gitmiyor; bun· 
dan başka İngilizler Almanlarla 
aralarında kan hısımlığı bulundu· 

ğuna inanmağa b~ladıklarından 

Bühı eş ista.f)yonunda 
bir casus yakalandı 

Bükreş (Htı-.ıı,-i 111ulıahiri111İ7.dl'n) 
- Honıcn hi.ikfınıctinin gizliden giz· 
liye hir yıldanheri t:tkip ettiği hir 
ca U!i:, diin ahalı So'' et Huwa' a 
hurı·ket cclecrk trene binmek üu.re 
iken Rükre~ i,;ta~yornınclıı yııkalaıı
mı~tır. Te,·kif etlt"'n Romen erkanı
harp zabitin~ kar,.ı c·n,;mı ilah j,.frnal 
"imek i teıııİiSe de mm affuk ol<ınıa
ıııı-;tır. Ca:-u~ıın üı.crinclc :;iiphı-li hir 
ç-0k enak, ta hanca 'e iki homha hır 
hınmu~tnr. 

" 

HRISTOF KRAL BORİSLE 
GÖRROŞTU 

Sofya, (Hususi muhabirimiz
den) - Bulgaristanın Ankara sefiri 
Hristof geçen hafta Sofy~ya gelmiş
ti. Bulgar sefiri Kral Boris tarafın- 1 
dan kabul olunmuştur. Bir iki gü
ne kadar Ankaraya dönecektir. 

Fransızlardan ziyade Almanlarla -------------
uyuşa bileceklerini tahmin ediyor • 
lardı. Bu sempati hatta Versay mu 
alıedesinin mükerreren nakzedil -
meaine ve Alman ukerlerinin Reni 
iual ~tmesıne rağmen devam et -
me!ttıe iCli. Fakat geçen sene ha -
berlerinin yeni yeni arzulara mey 
dan actığını gören lngiliz efkarı -
umumiycsi birdenbire değişiverdi. 
Her türlü korkulardan maslı'n hu· 
lunup kendi kendilerini müdafaa 
ve muhafaza etmek için fevkalade 
kuvvetli bulunmak lazım olduğu -
na kanaat getirdi ve bunu yapma· 
ya ba~ladı. 

Silahlanma bütün partilerin 
müntehipleri taraf mdan tasvip e -
dildi. Almanya ve ltalya ile bu 
suretle daha iyi anlaşılacağı ve 
daha kolay sulhun temin edilece -
ği kanaatine varıldı. 

1 Geçmiş Kurunlar 1 
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T ın,tS'IYl1t iDARESİ . 

Miitarchcdcn ~onra diğ<?r miiessc· 
sat gibi tnlıtr. İ§galc alman tahfüiyc 
idaresinden bu İ§galin rc/'i için tc§eb
biistc bulunulmaktnydı. 

Miittefil.·lr!r eııı:rfcc 1.'l'rdilderi rc
rnpta i~galin rf'f i lıahhındaki tal<'bi· 
mi:::i muhallkal: görmcl.-le lwrnber 
i~nr<'nin beyne/mi/,.[ malıiy<'tİ lwsc
bıle birer /ngiliz, Fransı::: ı·c lıahnrı 
dcf ,.gc~i tayini s11retile me.~elcyi İwl
fotmch isti ·orlardı. 

lliifiiinlf'ti milliy,.mi: b11 /&aran 
kabul f'fm<'diğind<'rı alıiren hnpit,.n 
Bo!.:erıirı d<>lf'g,. olma. ıııa 11111t·af nl.-nt 
f'di/<liği talalird~ İ§J!.nf dnı 'fırf ırıa::;ar 
<'di lebi f ,,c,.'{!i bi /diril mi.~t i r. 

Bu tel.-lif Arıf;ararn bilrlirilmi.~ıir. 

Bir s!gorta şirketi 
tasfiye ediliyor 

Tiirkİ)f'ıle kn;ı:n i~leri ile çalı~nıak· 
ta oları La Pre' nayans kaza 'c van
gm . igorta <:İrke:ti \cniclen si,.,·orla 

k ~ '· r; 
mıı U\ Ple i akclctnıcıne:;c \"C e'' (']c•e 
ak<letrııi oldu~u rııuka~ ele nıiiddet i
n.in hitamına kadar ~irketin Lasvjye-
6ıne karar vernıi~Lir. 

İngiltere ile Almanya arasında 
yakında tam bir fikir itilafı vücu· 
de gelebileceğine dair emareler 
çoğalmaktadır. 

Berlinde "İngiliz - Alman ce· 
miyeti,, tarafından verilmiş olan 
bir ziyafette lngilterenin Alman -
yaya yeni göndermiş olduğu ve 
fevkalade sempati uyandıran se -
firi Sir Nevil Henderson'un, ver
diği nutuk, Almanya siyasi maha· 
filinde büyük bir intiba bırakmış· 
tır. 

İngiliz sefiri bu nutukta Al · 
manya ile İngiltere arasında da · 
ha iyi bir anlatma teminini dile· 
misti. 

~İngiliz sefirinin, çok ehemmi -
yet verilen nutku Alman gazetele· 
ri kesif mikyasta yazılarına mev . 
zu ediyorlar. 

"B Z M'tt " . · l' . . am ı ag ısım ı Ber · 
lin gazetesi ezcümle diyor ki: 

Bir büyük milletin hükumeti · 
nin, diğer bir büyük millete gön -
derdiği miimessil, gönderildiği 
hükumetin siyası, iktıaadi ve icti· 
rnai gayelerini anlamak arzusile 
ite haılarsa, Bundan her iki taraf 
için fayda mevcuttur. Hele bu a · 
dam, her iki memleket ahalisin -
den de bulunan bir kalabalık ö · 
nünde bu arzusunu itiraf ederse, 
hiç şüphesiz daha faydalı bir neti· 
ce umulur. 

Biz Almanlar, İngiltere hüku · 
· metinin, Sir Nevil Henderson gi -
bi bir diplomat bulup bize gönder 
rneıinden pek nıemnunuL.,, · 

Yine Berlinde inti,ar eden 
"Boersen Zeitung,, yeni f ngiliz se· 
firinin, vazifesine hüsnüni · 
yetlel girdiğini i~aret edip 
buna, son verdi<!i nutku misal gÖf 
tererek diyor ki: 

"Sempati ve açık J?Örüşlülii~ün 
bir sahidi olabilecek kıymetli ke· 
limelerle, Büvük Br!t~'lyan, .. Ber· 
lin büyiik elçisi İıı~iliz - 41man 
münas~~ct!nrinde hir ilerleyiş lü
zumundan bahsetti. 

Husumet ifı:ıı de Ptmir•n bi .. tar? 
da anlattı ki. f ngilter"de hircok 
kimseler. (~illi !o~v"li'lt rejimi) 
nin hakikat<"" neyi ifar1e ettiö-i -
ni bil~iyor. Bir yeni sefir tarafın· 
dan yapılan bu beyanat, cidden 
bizim teşekkiirümüzü icap ettirir. 
Ümit edelim ki, bu beyanat, bir · 
cok lngiliı halkını Almanyava ge· 
lip, yan~ış int!balarını doğrultma· 
ğa tesvik eylesin ... 

"Boeraen Zeitung,, makalesini. 
İngiltereye, Avrupnda sulh lemini 
için, iki taraflı sulh misakları ak • 
tetmek yolundaki Alman metodu · 
nu tavsiyo ederek diyor ki: 

"Tecrübe gösterivor ki bizim 
metodlarımrz, muvaffak olmuştur. 
Ve sulha karşı müsbet ve mahsilı 
bir yardımı da dokunmuştur. Bi7 
bu vasıtayı "müşterek., veya "gay
rikabili taksim,, sulh nevinden 
müphem bazı metotlara tercih e · 
deriz. O metotlar ki, bize değiş · 
mek bilmez bir inat ile tavsiye e· 
dilip durmaktadır. 

Egt:r hıgtllere; -sumu temın nu· 

Günlerin peşinden: 

Bahşişin ilgası 
Fransada bahşiş usulü bir kanunla kaldırıldı. Bundan sonra 

lokanta, gazino ve kahvelerde müşteril~re hizmet eden garson· 
lara bahşiş verilemiyecek. Rüşvet almak ve vermek nasıl kamı· 
nen bir suç i~e bahşiş vermek ve almak da galiba ona benzer bir 
suç teşkil edecek!. Zahiren bakılırsa bu tedbir F ransada mü~te
rilerin değil, garsonların aleyhine alınmış bir usul gibi görünü
yor. Fakat hakikatle öyle değili Çünkü kanunun esbabı muci
besi şudur: 

Bah,iş usuli.i garsonların izzeti nefsini ihlal eder. insanlık hu· 
kukunda mÜ§tcriden farkı olmıyan garson muayyen bir iş muka
bilinde muayyen bir ücrete hak kazanan bir işçidir. Lokanta ve 
gazino sahibleri garsonlara hakkettikleri iicreti vermelidir. On· 
lan müşterilerin keyfine bırakmamalıdır. 

Bundan başka bir miişteri bir garsona insaniyet namına bir 
Yarclrm olsun diye bir bahşiş vermez. Verdiği paraya mukabil 
mutlaka bir hizmet ister. Bu hizmet de bir müşteriyi diğerine 
tercih etmeden yapılaınC\Z. Bu da kanunen ve ahlakan doğru bir 
şey değildir. 

Acaba birdeki gazinocu ve lokantacılarla onların yanlarında 
calışan garsonli"\r· ne diyorlar? 

Hasan Kumçayı 

f ngilterenin sağ ve sol propa -
gandalarmdan müteessir olmıya -
rak Avrupa kıtasmda yegane mu· 
hafazakar karakteri bulunan dev· 
let olduğuna hususi bir ehemmi -
yet atfedilmektedir. Bu, efkarıu -
mumiyenin kendilerini idare eden 
iyasi şahıslara emniyet etmeleri ve 
ekseriyet vermelerinin parlak bir 
neticesidir. Yeni Başvekil Cham • 
berlain tabii eskisi gibi hatta mu· 
halifleri tarafından bile büyük bir 
emniyet ve hürmetle kartılanmış -
tır. Günden güne nüfuzu artmakta 
bulunan hariciye nazırı Eden ken· 
di partisi kadar da muhalif parti Orta okullarda talebe niçiıı muvaffak olamıyor? 
nin hürmetini kazanmıştır. 

Amele partisinde bugün üç 
grup vardır: 1 - Lansbury'nin 
başında bulunduğu mutlak sulh 
taraftarları. Bunlar pek azdırlar. 
2 - Müfrit sollar. Bunlar sınıf 
muharebesine ve İngilterenin fa -
şizm memleketlerine karşı gelme· 
sine taraftardırlar. 3 - Amele 
partisinin en çoğunun dahil bulun 
duğu gruptur. Bunlar Milletler ce· 
miyetinde kalmak; cen1iyete karşı 
bütün taahhütlerini ifa edebilmek 
cemiyetin ölii vaziyetinden kurta· 
rılm:ısı için lngilterenin şiddetle 
silahlanmasına taraftardırlar. Bt' 
siyaset Eden'in takip ettiği siya -
setin aynıdır. Avam kamarasında 
bazr mu halef etlere uğrnmışsa da 
bugün lngilterenin takip ettiği si
yasetin esasları İngilizlerin umu -

Programlar yüklü mü? 
İlkokuldan or · 

taokula gelen ta· 
lehe niçin ilk sı • 
nıflarda iyi ran · 
dıman vermiyor • 
lar? Bu mesele 
etrafında Yeni 
Nesi] okulu direk· 
törü Bayan Talat 
kendisile görüşen 
bir muharririmi · 
ze fikirlerini şöy· 
le · anlatmıştır: 

Bayan Tal at "- Çocukları-
mız ilkokullarda 

muvaffak oldukları halde ortao -
kulda neden muvaffak olamıyor· 

ht'. l"te bu mesele günün mesele· 
si ve hepimizin derdi. Sebebini or 
ta tedrisatla meşgul olanlar daha 
yakından bil\yorlar.. Bu hususta 
tam bir §ey söyliyemiyeceğim, 
yalnız bazı ortaokul öğretmeni ar 
kadaşlarla görüterek bu mühim 

.derde temas ettik. Bu konusmadan 
elde ettiğim intibalar §U oldu: 

1 - Ortaokul müfredat propra
mı bugünkü tahsile göre yüklü · 
dür. Bunun hiç olmazsa dört yıla 
tak'lim edilmesi lazımdır. 

2 - Ortaokul çocuklarile ilko· 
kul çocuklarına tatbik edilen tah· 
sil sistemi arasında fark çok mü -
himdir. 

Çünkü ilkokdda toplu tedris 
sistemini takip eden öğretmenler 
talebe ile yakından meşgul oluyo:;-. 
Bu suretle çocukların zayıf tnraf · 
larını daha kolay buluyor ve bu -
nun üzerinde çalışıycr. Halbuki 
çocuk ortaokulda ancak öğretmen 
le ders saatinde karsıkar!'ıyadrr. 
Çocuk ortaokul tahsil çağlarında 
çok işlenmeye muhtaç olduiju bir 
çağdadır. Sınıfların ka:abalığı ve 
müfredatın doluluiru noktainaza -
rından öğretmen ilkokullarda ol -
duP.u gibi çocuklarla ayrı ayrı meş 
gul olmaya vakit bulamıyor. Şüp· 
hesiz ki bütün bunların ıslahı ge · 
rektir !,, 

811/gaı tah/1118 
ola<·ak jl 

Bir erkek e~I 
bek eniyor 

......... 
• (fld,,, 

Daily T elegraph Sof ya 

, 

birinin yaz.ısından: Je~ 
Sofyadan on mil ~~~~~ept~ 

ı ..... ...-.u. • .. •• '" .... " ıc... ~ ... ~--., • ge ~ı1r 

krali~esi_n~n dünyaY.a .~e~~ıırlı 
çocuğu ıçın her turlu 
yapılmıştır. "1'h~ 

si!İ· ~' Bulgar kanunue!a l e1' e'.tl 
b. er ( • ,,-_ 

doğru dan doğruya ı; ,,.. .. 1;111 ıif 
dının tahta varis olc.bıle...- ı:r' · 
koşmaktadır. Onun jçİ~tilt dı>~ 
.Joanna' clnn bir erlte'k. t.0 r. . 
yaya gelmesi arzu cdı ı} •. t"~ 

··ol<ıı de 
Kanunuesasinin ~1•1~~hlM e lı~ 

line ııöre, kra 1 Borisı Hr.'ttİlı 1'~, 
cek kimı1e yck~ı•r .. ,. tr.htıJ 'pı 
kardesi Prens Cyrıl 1 side 1." ,~ 
kılmi\k icin Kanunncsa 5 ,.tefl 1~ ~ 
lacak değiı:;iklik b1.lc. f11:alli d~I J' 
cak hemen husrün ırın ~ C'/t1 

olacaktır. Cü~kü Pretı / 
evli değildir. 

Konf uçgıısll~ 
7 5 nCl ııö~",~!~ 

oı{I u Pa rıs 111e 
giYlfle ııdr' 

f ngiliz kralının ta~:ıere J 0 till 
ra:;iminde bulunnıak ~er ıııi!lebi,e' 
ya giden, dünyanın 0 ıııt•r• ı,.t· 

den büyük devlet. ae do11ii1~ ~eP 
birer memleketlerın heıııe 
Fakat. dönü<;te. her:,c:yor· 

111 
• 

si Paris sergisine ug\eriJlİ rı1de''' 
Si vasi işleri kend A "rııP' 11Jı '~ 

leketlerine çai{ırana•kll• .4tıJ ti~ 
let adamlarından bl rıJ1 ço 
Afrikalı hi.ikümdar a d · 
di Pariste. CiJ1İJ1 ~ ll~ 

11da ,ı; ı.J • 
Bunların aras~ 

11
fi:çYc' .,, 11'1 

h d ... k n ~o ı ur ınını ur~ IJll· 
f d d b .. d "ar· 'dor· a ın an ı rı e J{uJlS '&Jtl 
liye nazırı doktor fiiÇ)"J~IJ' 

!{ 
011 t >-•' b" 

Doktor I<ung, "lud"r·te11it1 . 
75 inci göbekten og bıJ ıı. 1• ci.iı1' ı1' 
danberi devam ed~~rıJ<iİ ~~ 11d• 
en son torunu bug~J· cJe" 
huriyetinin en biiY0 ~ i.ilı(j ' 
larındandır. ıııi!li }J t• it 

kiJ1de ·ııtıfl e • 
1927 de, Nan 011rıt 1 

11 
,eıı i~ 

met kurulduktan İtt.1.lf• •0 1eçıt' 
ve ticaret nazırı 0 ~JıS''"' 
lcrde de maliye naı• 
tir. 



Fikirler ve 
~ 

insaıılar 

~ 
j 

Şekil ve mana 

3-KURUN 7 HAZiRAN 1937 

Yazan: 

1 'NURULLAH AT AÇ 

ı ~alery bfr şairin bütiin l onun ynzılmını <;ok sevmedim. 1 -l~t
r tek manzume lizerindc la ncf rct ettiğim giinlcr uhıı · f· a· 

Şehirde tifo var 
J onun mısralarını mütc- kat onun fikir ile şiiri irnl;zaı ellir· 

lu !Qcltınekle geçirebilece • mck hususundaki mehareti iııkar 
~or. Bir kitab, bir destan edilemez. Paul Valcry şairlerin en 

tek "Ev filosofudur. Fakat belki de t"n az 

Daha çok Fatih mıntakasında tesadüf 
edilen hastalıkla mücadeleye başlandı 

cı manzume... ger 
~ts~ mısraı berceste kafi- şair olanıdır. Şüphesiz ki çok ze· 

t c. ~ır manzume. öyle bir ki adamdır. Fakat zekadan başka 
ilcaır~~· bir sanatkar ·olmak bir şeye kıymet vermiyen, zekanın 

Fatilı ııırntaka .. mıla terko il\ n· 
Tı a11ıvaydan 
atıayanlaı" 

ti.,. butün kudretini, maha- gayesini yine zekada bulan bir a-
b· edecek. Sadece onu dam... Bunun için onun elinde ze-

ol ır şairin biitün eseri ile ka insanı ~enişletmek kudretini kay. 

Cüı ıııü 11ıeşlıutta 

Annesile kardeşini 
döven Hüseyin 

tevkif edildi 

mm azh~ı 'e içileıııİ) C'l'ek ka<laı .pis 
olan Ualkalr ~ularmın kullanılmaı;ı 
vii.7.iimlcn tifo vakalnrma ra~tlammş-

1 ·ttr. nu t-<>mt~c oturan halkın kazany Dün 22 kişi yaka-
ları az oltlugıından ha~l.a 11 alnıaı;a 

~ı ~caksınız. Bir zamanlar bcdiyor, bir sınır (hudud) oluyor. 
tın Vardı: insnnları uzun Hem Paul Valery, zamanımız 

<la imkan bnlaınaınakıaılırlar: ı lana ra k ceza verdi 
1\f uzır sul:ırın :t.:ıntrını µ;ıtlerınck 

kc~. Yemek zahmetinden şiir aleminin en lüzumlu insanların-
~ ıçın, bir ferde bir giin dandır: şeklin ehemmiyetini daima 

kıı ?,hın bütün gıdayı ihti\'a takdir ediyor. Halbuki bugiinün şa-
lltıcük haplar icad etmek. irlerinde o hakikati inkar ctmeğe bir 
t ?d. de öyle bir manzume meyil var. "Nasıl söylediğimize de-
tıl 1Yor. ğil, ne söylediğimize bakın!,. di -

'llıı~:a hala çalışan var mı~ yorlar. Daha da ileri gidip söyliye· 
llku '. Varsa da nede etme· mediklerinin ancak söylemek iste · 
hep ~nsanlarm çoğu, hemen diklerinin kıymeti olduğunu iddia 
c:ıld 31~ Yemek yemenin bir ediyorlar. Halbuki şekilden mah • 
Ut dı.ı~unu heniiz kabul et_ rum mana, ancak boş bir hayaldir, 
der ır. Bilakis, onu başlıca tasavvur edilebilir, fakat ancak ken-
kı~ 

6
?iri telukki ediyoruz. di zihnimizde kalır. Her fikrin ta· 

ltk\.~rkaç cild kitabın özii- marn oiması icin muhakkak bir ka-
~·ı ubai veya beyte sıkış· lıba bi..iri..inme;i lazımdır: kalıb ne 

la 1 olsa bile bundcın hoş- gösteriyorsa fikir de odur. Şekle 
tıa~I bulunacaktır. Mısır ehemmiyet vermemek, ona bakıl-

>tıtı .. ~tıp avuç avuç, ıabak masınt istememek mananın anlaşıl· 
b'İgı sevdiğimiz gibi içi masmı istememektir. 
tı ıhe, yüzlerce sayıfayı 0 _ Gerçi bu:;ün şekle küskün olma-

'ıtı · ~şlannnlar vardır. Bir mızın bazı sebebleri vardır: bizden 
h:.:ıı bir daha söylr.mekten evvelkiler ona pek bağlı oldukları 
>~ ek uz. için manaya ehemmiyet vermediler, "'Vk un uzun ·azmanın 
~I Vardır. Hoşlandığınız ~eklin pek ala mananın da yerini 
tbir rdaya, beğendiğiniz bir tutabileceğini, yalnız onun ehem-
~ cfa mı bakarsınız? on· miyetli olduğunu söylediler. Hiç 
~ ltı~k~?n duyduğunuz hazzı şiiphesiz yanlış dü§Ünüyorlardı, 

t P soylersiniz?... çünkü manasız güzel ~ekil olamaz, 
l'ı aut Valerynin tasavvur şekli vücude getiren manadır. Gü. 
~~.,'!serinin de ~iizelliğini, zel şekil bize bir manayı en iyi an-

l·ı..ı "'' ••. - .l~0 :ı:.... ö J ı.._ 1:.t~n lr~lrMn· · ;r;n,.:ı,. hir ~~v vnk-
ll'ı l:\.tde getirmek kabil mi- sa ne anlatır? nasıl güze) olabilir? 
~~ll'l: kabil olmasa bile ta- Buna mukabil biz de yanlış dü. 
l llhcl. Zaten bu gibi şey. ~ünüyoruz, mananın kendi kcndi-
1 ~.e~miyetli olan tasav- ne sirayet kabiliyeti olduğunu sa-
~;·· ıdır? Paul Valery 0 nıyoruz. Bunun içindir ki düşün· 
klcı :Ya(';masa da o fikri ifa- düğümüz birçok şeylere sekil vere-
o! 0 rtaya güzel bir eser miyor. mahvedip bırakıy~ruz. 
~t lıYor. Bazı filosoflarm: 
~k tek.asiif etmiş kemi· Bir ayhk ithalat v-e -
ı d.ı.ı a. bır şey değildir., de- ı hracatlmız 
~k l°ll'luş, fakat itiraf ede- Tutulan lıir istulİbLİğc gifrc ıııart 

Binbinlirekte oturan ] liio:c~ in, tlün 
·abalı anne .. i Fatıııu, karclc~i Seııilıa. 
ile ka,·t;a ctıni~, her iki~ini dönnii~
tiir. Fatma \C kızının ~ikaycti üzei·İıw 
dirmii mc~hut mnlıkemcsinc ''t>rİlt'n 
IIü,,cyin. inkar etmi~, clünııcdi~ini. 
anııç i ilP. karık,inin kctHJi8ini <lii,·
mck İıotP.cliklcrini Fiivlcıııiş 'c tahki
katın ı:;C'n işi eti lnıcsi İ!;in sr.rbP.st l,ıra
krl 1111~lır. 
1 

Hibeyin ıo.t•rhP.~t hırakıl<lıktan hir 
kaç ~aat ~oııra tekrar polis marifctile 
malıkeıııc) c ~<'tiril m i~tir. Fakat hu 
gf'li~te annc:.inin ı;tİ7.İİ yara YC ~iirük 
İ<:inıle olıluktan maaıla rliirt cli~inin 
dC' kırılım': olclıı~n giiriilınii:;tiir. 

JI ii~e) İn, rıınlıkenıe<lcn çıktıktan 
sonrn eve cWnUncc anne~i ile karde
;:ini 'r. kard~inin !:OC'11~1ınu da dih
mii ... kaılml:ır :=ii!;liiklc kıırturılmı:;; 
larılrr. 

Ü~letlcn :-onraki ıımlıakemede llü
~c,· iıı tekrar suı;nnu inkar etmiş: 

- Ben hii ·le hir ~er -yapma<lıın .. 
Onlar beni ıli.ivmek htf'dilcr: ittim. 
Hu esnada clü~mii~ olar.aklar .• Rapm
cla demirle ' unılnm~ ıleniyor. Br.n 
hiiylr. hir ~ey ~ aparak olursam ku" c
ıim.:- ~iivcne.rr.k ynpnrım .. ılcmi~tir. 

Hakim orıııu~: 

- O lıalıl" 'uınrııkla yaptın .. 
- lla\ ır .• Hanr .. Rı•n 'urnıaı!ıın. I 

l\c 'mnr~ıkl:ı. 111: ılC' ılı·111irlr. .. 
Kaılrnları kurtaran iki ki~inin İıii

' iyetlcri tc-:-hit ı•ılil111c111iş oltlıı~un-\ 
dan malıkcıııt' ~alıiılrrin ı·r.llıi ic,:iıı 
kalını:. Tliisr,·in le•\ kif eılilıni-:tir. 

Yeni antrepolar için 
tarife hazrrlanıyor 

0 <ınlryamanuştım; şairin d 9 • 006 J · ı 
1 

tıu 1 b :ıym a .69j.o ıra ık ihraf'at, 
'ın. n a clki bi.iyük bir a· n 139 J ı 1 · · J k ··ıqll'l ..,,, ,522 l iralık it ta at )aprlnmtrr. .ıman 1< nrı~~inin ,:ıptınııa ·ta ol-
~~ a <ısına rağmen - ba- Ha~lmı ilıra~ etli len maddeler :un- ıluğıı nüınunc nnlr<'JI~ bitirildikten 
da"~ınlattı. Anlattı demi- !ardır: • ~onra di~cr antrr.poların rnprlına~ına 

~tıl fazhsmı temin etti: Çanlar, dan, ku~)f>rıtİ, fındık. acli ha~lanac-.ıkt ı r. Jlir lıcHl ~iıtHliden an-
' ~ıkrab~ına hacet kalmıyacak ~ün , c ke~i kıh, huğclııy. kuru üınm. trcpolara konat'ak "~~ aıa'r hakkın,la 

;:.fı' 1 ır hale getirdi. r • • l . •. 1 J "' p arpa, krom, ZI!) tinynğr. 1 iirk imaline vcnı ıı r talim11tnanıc ta7.ır aına~a 
1 '· ... aul Valerynin söyle. 1 r J ı \ ı · ı ı·· 1 

anrak ~U) u kaynattıktan :.on ra iı;mck
)c ıniimkiin ,,)makta. fakat halk lıunu 

k t \T ' t " ·• ~ J yııpmaıııa tacıır. azıyr. ı µ;or<'n ~ı ı-

hat miidiirlii~ii on giinlı-rtle hu mm
takada ~eni~ mikyasla mi.iı-atll'h~ye 
ha,Janıh 'e Faıilıtr.n ha~ka ıli;:er .. ~ ~ e 
!'«'ınt lt'nlr. ılr miicaıl ele-.ini ~eni Jet· 
mi ... tir. 

Halka. lıtr~iin. Fatih kavnıakaın
lı~; claire~incle. Sanıal) ada. Şclırrıni
ninılC'. E, iipte. Unkapanrnda. F<'ner. 
Kara<?iiı~rük, Eminiinii, ı\leıııdar. 
Kumkapr ve Beyazı<lcla a~ı ) npılnıak
tadır. 

Takas tetkik heyetlerJ 
Son zamanlarda takas nmanH·lah

nın ı:eni~lenH'- İ hr~ahile ta1 ... u .. Letkik 
heyetlerinin. yapılması l!:C'rC'kli i~lni 
ha-;anna~a kiifi gC'lınedi~i anla~ıl<lı
~ınclan. fı,tanhul. İzmir. Mer,..in 'e 
Sam:-unda hugün lllC\ cut olan hu lıı!
~ctl"rin 'erine Tiirl.ofi:- nıii<liiriinün 
rci:-li~i altında kamhi~·o miidürii. ol
ma\ an Ycrl ... rcle mahallin en hüYuk 
maliye ~miri, l\Tcrkeı hanka~1 nıüclü
rH \'eya namına harekete ı-alalıiyettalı 
hir memur Tica ret 'e Sanayi oıla:-ı 
umumi ' 'cva hali-katibi 'c aHrı·a \'Jzi
fe lrnkıın.ınc1aı; 1ktt,at VekaletinP. 
ha~lr olmak fü«'rc hir katiutr.n mii
rr.kekp Yeni hirer l1en•t tc~kiline k:ı
rar \'f>rilmiı: ,.e bu lı.arar alakadarla
ra hilclirilmi-tir. 

Bir· cinayet 
l.Jc~ilı.:ıa-.ta bir tiitiiıı dcpo:.tında ra· 

lı~an O-ın~n .ıclında birinin Emni;.et 
clirek.törlii~ii 'e ınfülıleiuı11uınil

0

i~c 
ınüraf'al cdt'rt•k t•,rarcngiz hir cina· 
yet ilıhar elli~i ~ a7.ılım~tı. 

0.-ınanm. Be\'o~lun~l a oturan ;'\[e, -
it.it aduula birinin Siir ıtr.n g:clcn bir 
akraha~ını ölıliirüp rc.:.t•cl ini ortadan 
kal drrdı~1111 h i ldirıni~· olıhığıı ri\'a) r.t 
edilmektc<lir. 

Diin hu 1111,.usta alakadar mal.. anı
lar lazım p:elcn maliımatı almak 
mümkün olaınamı~tır. 11ıh:ırın sıhlıa
h huı;iin anla ,111111~ ıılıı>·ıtktır. 

""tıı d "'ld" . l ıııa ı,;u ,air po~t l ar, a ) on. tazı> ha- ıa°' an n':tır. vrıc-a 11r ı e uı•c:ır arın 
hllq cgı ır: ınsan ar Ü· Irk. hanı lı:ılrk ,·e•air rlrrilı•r. lc!ıinc hir iin~t ıarif<'~İ lıaz rrlauac·:ık - • 

!'; ltı .. rca çalışılacak, fakat bu Be'edlye blnas1nda tır. B<!ro-::/rı llnlhm imlrn : 

Konferans 

tııcıııklafatr olarak tnmamilc sakatlık Sapanca tenezzUhlari 8/ 6/ 937 a lı ;:;ünii saat 18.:rn ·h 
~~ 0 ncak eserler yaratabil- E, im izin TcpPha~ınılaki nıP.rkcz hi-

\ı ~l~lllı daima beslemişlerdir. Be!e<lİ) P. hinam1111 Şehir ıııcdi i ba,ladı ııa ... ıncla hir toplantı ' npılal·aktır. 
.~ ~dlıltois'nın Au pays dcs daire.sinin ii~tii ndcki bina 'c arazi fla)clarp:ı-:a • ı\claparan ara ... ında ] _ Kon frraıı•: Cmıılıurİ)l!tc;ilik. 
,,ı~ k· ı Yarı hiciv, yarı hikü- 'crgileri tahakkuk ' r. ıalı~i l ıııiicliiı- 1

1 tntip cdi ll'n ıcnrıziilı trrnleri ıliin- tnC'\Zllll lHla ( h :n llı~:m .\ rif Giikpr 
~1ıı18 1 tab1nda kırk sene c.,lı- liiklcri kı.:-ımmrn ı ch l ikcli lıir hal al- <lf'n itiharm lı ıı~ l arıı r ~t ır. Halkın nar) t ara fınıfa ıt . 
~~~lı~O.lık bir manzume (~ma dı~ı giirii l ınfo~ t iir. Bir fen I H')l i rıc 1 11c·11 ıı·a hir l':l'\:tl ı at l f' f'~lf'nıli~i Sapnn- nn t nnl a n t ı,·a l ı rrkf" .. ı:"'··hilir. 
~~l v'>. yazan bir şair var- ~ aptrrı l an tctkiklcrılcn ::.onra lnı ral'-1- I ca f ... tanlmllıı l ar:ı dalıa h i hir ı:iin TUrk - Bulqar t fren 
~k alery de Andrc Mau- nm yrktırılırııı~ına ka~ar 'c·ri lmi~tir •• 

1 

~r.c:irtıııı>~ ... i~in t unziııı c"li lm"ktC'dir. tarifesi 
~tı:· alay diye söylediği- Bu kısmı, c a .. cn hına yapıldıktan Giilıl<' lıir pliij, ahilin C'll ;;iizcl '"- Bulgari taı ıla aram111la lıa7. ırlana-
c ıtl t krar ediyor. Fakat l'oııra ilave NJilıııiş lmhrnmakta idi. ı riıHI,. a~ri lıir 111<'1, ı:a1"110 . .., inrma 

0

ye ra~ını ,·azıııı~ cıld11:!11111u1 yrn i trf'n 
tıı,lft:y edilebilmesi onun a- Brl<'dİ) e hu iki nıiidiirliiğe ycrl<'~c- 1

1 lokımıa )ap ıl acıık. ~iilılc anılallarla tarife~in in tı-ı-hit cılilmr i için hu~iin 
, klı\bedcrnez: Andre Mau· cck ~er aramaktadı r. ı;r.zintifor tt'rtip cılikr,.ktir. ilJ.:. iı;tinı a )'dpı l acakıır. 

fli\tıl ~da• biz~ gtİ~aÜrebilcn rlllıtrı!lllllllJJJIJlllllllllUIJlllll((1 11tllllllll11Ulllllllıu1J1ıl'lll11111ıllllll1111111J111111111Jllllll11111ıllllll((Jlllılllllltlllllllfll11ııııllıtl11111ı11U111111111lllll11111ıtllllll111111lllllı11ı111ıM1111111ıllll11111t11lHl1111111lllll111111J1t, 

t~lt ıılerynın agzında be- "" -1 

,r. ·~~.n temiz bir ifadesi ~-5 Kı·m okur, kı·m dı'.nler "· ·,-... -" 
1
, ~ 0 Yliycne değil, söyle· 
'ıl Ctlcr; onun gibi biz de: g:.:: : 

tı~ ' 8.. d l • d b k i 
ı / oı eKı c rıya 8 · !.. l lalka, sözüm ona kolaylık olmak iizcre, ı mm. biniyornıuş gibi para öder. Tramvay duıak yerle· f 
i,. 1 ~llıttr.n bir söziin <tsıl '§ ,·ay durak istasyonları bir müddet_ evvel çnğalııl· rinin fazlalığı §tiphe8iz ki halkın lehinedi r. Hele : 

tle~il eyı . tcrki~1 eden keli· i mışlı. Şimdi, bazı yerlerde her otuz, kırk adm1cla tramvaydan atlamak yasağından sonra... Fakat bu I 
~ ' soylcnış tarzında- ;~ bir tramvay durak yeri bul"bilirsini:r.. Ynlnız durak yerlerinin böyle hesablanmı§ yerlerde ihdas ı l 
~ekıl ve. mana da,·asınn J dikkat edilecek bir nokta var: Bazı )'erlerde diyo- da iizerinde hakikaten durulacak \'C tram- \ 

tıqı tıate d · J • : ruz; çiinkii, sık sık istasyon yapılmaya başlanan vay şirketinin şiddetle nazarı dikkati celbedilecek -
1 ıtaa,, aır ıc .. r konuşma. =_:: b l b I ·· 1 · · 1 • E=_• 

!) -,.., Zat d d u yer er, daha ziyade i et ucret er~l)ın C4eği~eccği bir noktadır. Bu §ekilde meydana getirilmiş istas-
1· dav 11 oner ollışır, ~ noktalarda intihab edilmiştir. Mesela Taksim bah. yonların bilet ücreti değişen istasyona en yakın ! 
~~~ d:Ya ~?~?nır. Zaten 1 ~ çesinin önünde iki istasvon ,·ardır. Ne rniinasebet?. olanlarından iki mıntakalık dcg"il b'ır mıntakalık f 
it) h o sozu her şeyden § J : 
t c . - f\ 1ünasebet şurada ki kazara yanılarak Taksimden bilet iicreti alınmalıdır. Bu mühim meselenin kısa -

ıı- 1~' O lllınıyct verdiği için ~ tramvaya bı"nece~ı· 'vcrde, hemen Taksime ot\IZ · l 'hd d b k i 
:~ti ol nun .. cserind.e n.u1~.a· ~ ı:ıdmı mesafeden bin~n vatandaş, adeta 1 lnrbiycden :t~l:;a~n k~~u~ul~~ğ~~~a~~h~n i~d1ye~;u~~ha ;;:ya ~ 
~r;ı"'1n-ı lllad1gmı mı ılcn ırnr· § i 

fl\ı] ~ ~la.... itiraf ede- ~ K • k d l ~ ı~"t~~ alerynın gerek num-1 ~ zm o ur' kim in er ! ~ 
~tı dc~;~sur yazılarına bn- ı i. ~ 

&ılıın; hiç bir zaınan •~ıııııııı1111ııııııtı1111ıııııı1111ıı111ıı1ıı1111ıı1111111ııı1ıııııı11nıııınııı111ıııııııı111Mıı1ııııı11111ııı ı ı11111ııııııı1111111ıııı11111 1 ııııınıııııııııııııııuııııııııı1111ıııııı11 111 ıı1111111 1 1111 ıııııııııııııııııııııııııııııı 11111 ııııııı 111111 ıııııı 1ı 1 .. 

Traım ay<lan atla) anların l:ıkilıinc 
llevam cılilnıckt ,rılir. Sun 6İinlt>nlc 
iistibte y:ıkalıınarılıırııı miktarı ~iin 
gcçtikı;c azalınaktıı idi. 

Yakulnnnnlar ılcrlınl polis mcrkc-
7.İne götiiriilerck !Jir lira para t•czrısı 

alınmakta. para Yermek i tcıniyenlcr 
\'C paraları hulunmayanlar hakkımla 
ela zabıt lntulııınkta idi. llu siiratli 
lıarckct atlayanları :ıznlı;nakla lıC'ra
lıcr ıliin ._ dıir kal:ıhıılık olılıı~ıı iı;in 
yakalananların nılcıli 22 yi Jmlınus 
'c kcmlilcrinılf'n hirer lira ccrn alın• 
mt':lır. 

Tekaüt sandığ1na gönde
rı~ecek lsUdalar 

De' let (lcıııiryolları n limanlurı 
i-:lcıme mmını iılare"i ,-e miistalıdcm
lerinc ait olan tt-kaiit aııchğı itlarc,i. 
rc:-rni , .e lıiikmi şnlıı.iycti haiz olılu
i'.;untlmı. gerek clo~rıtılan ıloğruy:: 'I! 

l;<'reksc ı;cn· i~l<'r va. ıtasilc mczkiir 
idareye ~iinılcrilccck olnrı i~tcklı>ri 
lıa,·i istida malı iyet iıull'ki her HC\ i 
evraka "I 6., knnı~luk pııl yapı~trrıl
n1a.,1 ıaıııiın4•n lıilclirilıııiş tir. 
Terkos için yeni teslsal 

yaprhyor 
Tcrkos suyunun gölden galeri· 

ye akıtılma terlibatmın elektrikle. 
otomatikleşlirimes'n: kar::.r veril
miş, yeni tesisata ba§lamr.ıştır. 

Poliste 

Bir aile kavgası 
Unkapnıııııda İJcl.; ~nknğmda 9 

nuıııaracla olıır:ııı \, ~" kanlr i llii· . .. .. 
scyin ile ka,·~a etıııi . ka\"gn) n lliirl'-
\'İnin karı:-ı Kı·\ ~c·r ılc karı-ııııc: \C . . ~ 

karıkora lıir olarak An<') i clii,ınii:;-
liir. Sıll'hılur '::'alanım... ıulıkiknta 
lıa ~ 1 ıınnı~~ı ır. • • 

O'l'OMOJJİ IJ f' f/WTI - Soför . . 
Kfıınilin idare, inclrki oluıııolıil :5ir~ 
hcicle l\lı~ırclıı,; :ıclmd:ı hiriııc,. ı.:arpa
rak kolıımlan 'c lıc1iıul<'n ) uralmıu~. 
,,ofiir \'aknhınııu~t ır. 
Vİ\'ÇU~ l' 11\ fi, IVIJI - .J\ııırri

kım lıanılıralı Ek 1111uıt ':ıpurıııHln 
ı:a'ı~:ııı '\lı•!ııııd ' :111,:lc ) aralmııııı~, 
knlıı kırılıııı ~ ıır. Y:ırıılı hn"<t:ılı:ııw'o 

~ . 
k:ılılırılııı ı tır. 

TJİNA llİTl,B l' rn 1/, t \/>! - Kı
zıltoprakt:ı Koı )Hlıt~T111ln ııtııı an Yu
suf Giizlı·ııc• ~oka~ırıd:ı :ınılı:ıc·ı ))111~11-
111111 lı:ılırc·İıw m·ıl:ırnk kın il\ ıı J..:a-.. . .. . 
zarJ..rn kıılnllllı~ı diıınıııitll.' ) :mılaıı· 
ıııı~. lın~t:ılı:ıııl'\'1' kal dınlını:;lır. 

Dlll'Al:IJ f Ol'\' f UKH ~V - Eıııin
iiniiıul<' anıçi ) okıı~mul:ı 1 O nmıı:ıra
lr ,., d<· otıırmı Saliilımlılin i~min<leki 

ı;ocuk hnlıc;<' cim arı iiıcrindr o' nnr
krn ıl ii~rrrk 'ar;ılanıııı-:tır. 

1\Ul'UY ıf IJÜS.lf i'S - B:ıkırkö
yiindı• Zı> ·tin lik ı;uıhnl

0

lr~iıııl" ııturan 
Sıılrnlıaclcli11 lıalırl'ıl<'ki l ıl\ ııdan ::il 

çrk<'rkrn ıııİİ\ az:·ıır11 iııi k:ıdırılrrrl... 
İ!,;iıı" ılii ~ ıııii -: ıiir. . 

~:ılıalındcliııiıı f rn :ıılııııı ko,.,aıılar 
kııyıryıı İp l';ırkıtnrnk •:ık:ınııı lanlır. 
Genç ııııılıt,..Jif ) erlcriııcleıı ) :ıraları· 
1111~1 ır. 

KAÇAN lllltJ/, - S<ıımıı~arla 
TiaC'ıkaclm ın:ılıııllc inde 1 ınail kızı 
Pr, nıanı>nin "' inr- hırs ız hirıni-: lıir 
takıııı 4".Ş) n -.;alarak kaı:ım~ ır. llırsı:ı: 
arannıakt~ıdır. 

l'l~ lrnK l'İ.~İUİUKC\ - Fcnrı
,1r: oturan 1 l iirıııiiz, nıııtlı,ıkı:ı ) rınC'k 
pi:;irirh.{'n ılın nrıl:ııı dii~rn hir t,1~la 

ha~ıııılaıı a~ıı· \ll't'll•• ) arala111111~, hu ~ 
talrnll<')'C kaldırılını~tır. 
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Alman Hariciye Nazırı 
Balkanlara geliyor 

Fon Noyratın seyahati Çek devlet 
merkezinde ehemmiyetle karşılandı 

An karada 
Bisik let yarışları 

Ankara 6 (A.A.) - Seri }Jisiklet 
yarışlarının altnıcısı bugüu 78 kilo· 
metre mcsaf ede Akkt>prü - <,:iftlik as· 
falt yolu üzerinde altı defa gidip 
"elme surctilc ve dokuz ko:ucııırnn 
" istirakilc yapıldı. 

Yarı§a saat dokum be~ geçe hn~· 
landL Ku\"\'Ctçe birbirlerinden hiç 
seri olmayıp bu ko:.ucular yarışı ha§
ladıklnrı gibi sonuna kadar bcrahn 
selerek l>itirmişl~nlir. 

Ilugünkii varıı:ta, e'' ela, Yakuhun • :ı; • 

hi ikletinin bozulması, ~uri Ku~ un~ 
la tiğinin patlama ı \'C nıhııyet l\Jns· 
tafanm cin tekerliğinin kırılınaı:ma 
rağmen, takip otoınuhill<>rincle ycclrk 
biı;ikJet ve la tik hulunıııası neticesi 
olarak hu arızalar ı.;ahnk~a hertar:ıf 
cdiJmi~ ve hu ) iizden nrarln Jım•ı 1 olan 
aralıklar yapılım ıkı ataklar netiec~i 
olarak kapaltlahilıniş ve yarı~m neti
cesine ]ıiı;hir tesir yapmnnn, trr. 

Teknik neti re: 
] - Enloğ.m Ankara~ücii 2 nat 

22 dakika J4 nnivc. 
2 - Nuri l'" u~ • Gii\'cnı;!:por teker

lek' farkik 
3 - Yakııp D~mir~por 
Altı yarı am nctiı·clcriııf' ~1:irc Jltı-

\Sn vazi)cti F,rnlıır: 
1 - ' uri Kuş l~ purnn 
2 -1ernnil 20 pıınm 
3 - Erclo~ııu 2 J pm·nn. 

Roma- Berfin 
Ven I hl r asi< eri tttl f a k 

~raptılar 
Ruma 6 (.\. ~.) - Ha, as ajan. ı 

bildiriyor: 
\iman Hnrhi)c .. 1azırı mart~al 

'on Illoınhcrı;in Roma eryalıati siya~i 
hakıındnıı )Cni hi!,;hir ~ey orta~ n çr
k11r1Ha1111 olmakla hcrahcr Horıı:ı -
Bf'rliıı ıııiln l'riııin re anetini tryiıl 
C) lcnıi lir. llic;lıir nJ.:eri ittifak iıııza. 
lannıaıııı tır. 1asıl ki, ltıılyan Hariri· 
ye Nazırı Kont Cinnomuı Bcrlini zi
yareti ıra ıncla <la kr.lirncnin "ki 
mana ile yeni bir anlaşma yapılma· 
mı,.trr. 

Sofya, (Hususi muhabirimiz- ı--------------
den) - Bulgar, Fransız, Yugos· 
lav ve Çek gazeteleri, ·Alman hari· 
ciye nazm Baron von Neurathm iiç 
devlet merkezine yapacağı ziyaret 
hakkında birçok yazılar yazmakta -
dırlar. Belgradda çıkan Politika ga· 

1 
zetesinin neşrettiği bir makalede, 
Almanyanm Orta Avrupa ve Bal
kan yarımadasındaki hükumetlerin 
siyasetile fevkalade alakadar olmak
ta olduğunu yazdıktan sonra, Neu· 
rathın Yugoslavyaya yapacağı ziya
ret esnasında iki devletin iktısadi 
menfaatleri konuşulacağı ve bu 
mevzudan dışarı çıkılması her iki 
devletin de menfaatine uymıyacağı 
esasen, hali hazırda, iktısadi menfa. 

denizcileri 
Atinada Meçhul Asker 

A.bidea.4tine çeleııh 
/1ogdu/ar 

(Vstyanı Bfrinciclc) 
refine gemide bir kabul resmi ya· 
pacaklar ve ak~am üstü "Hamidi· 
ye,, Korfuya hareket edecektir. 
YUNAN BAHRiYE MÜSTEŞA-

RININ SôZLERI 
Atina, 6 (A.A. ) - Atina A · 

jansı bildiriyor: 
Kesif bir halk ltütlesi, Meçhul 

Askerin mezarına bir çelenk koy· 
mu! olan Türk bahriye zabitleri 
ile efradını hararetle alkışlamış -
tır. Yunan mızıkası, Türk n:illi mar 
şını, Hamidiyenin mızıkası da Yu 
nan milli mar~ını çalmıştır. 

atlerin, diğer bütün meselelere te -
kad8üm ederek iistün tutulduğu 
yazılmaktadır. 

Van Neurath pazartesi (bugün) 
sab.aht saat onda Berlinden tayyare 
ile Belgrade. gelecektir. Başvekil 
Doktor Stoyadinoviç ile gündüz ya
pılacak görüşmeden sonra gece ve· 
rilecek olan büyük bir ziyafete bir 
çok siyasi rical davet olunmuşlar -
drr.. Alman hariciye nazm salı 
günü Stoyadinoviç ile görüşmeleri
ne devam edecektir. 

Sloven yede isti rahatta olan Prens 
Pavl salı günü Belgrada gelerel: von 
Neurathı kabul edecektir. Alnılln 
nazırr çarşamba sabahı tayyare ile 
Sof yaya hareket edecektir. 

Pragdan gelen haberlere göre, 
von Neurathm Balkanları :r,iyareti 
Çek devlet merkezinde çok ehem· 
miyetle karşılanmıştır. Çeklerin Li
dove Novini gazetesi neşrettiği bir 
makalede şunları yazmaktadır : 

"Almanya, Balkanlarla Orta Av
rupada nüfuzunu fazla1aştırrnağa 
çalışmaktadır. Çekoslovakya bun· 
dan korkmamaktadır. Çiinkii von 
Neurathm Belgrad ziyareti ile Yu
goslavya - Çek münasebatı gev· 
şeyecek değildir. Yugoslavlar, Kü. 
çük itilaf ile olan münasebetlerini 
ihlal edecek bir harekete girişmiye· 
cckler, bilakis Ki.içiik itilaf hiiku
mctleri ile Almanya arasında sıkı 
bir yakm1ık husulii için sarfı gayret 
edeceklerdir.,, 

Gazeteler, Yunan bahriye müs 
teşarı Papa V nssiliou tarafından 
Türk misafirler şerefine çeltilmiş 
olan ziyafette Türk - Yunan dost 
lnğu hakkında teati edilmi, olan 
sözlerden bahsetmektedir. 

Papa Vassiliou, genç Türk bah 
riye zabit namzetlerini selamlaya
rak ezcümle §Öyle demiştir: 

"Donanmalarımızın inkişafı -
na, tensikinc fasılasız surette ça -
lışırkcn sarfebrekte olduğumuz 
mütlcrck mesaide hep sizleri dü -
f Ünüyoruz. Sizlerin samimi ve de
vamlr teşrikimcs!o".•si, hükümctle -
rimiz taraJındon llAlk~n Ant. ... n4;o 
mi.ittef iklerimizle sıkı bir tesanüt 
dairesinde hareket etmek suretile 
girişmit olduğumuz muP.lihane ic· 
raah tarsin etmekten başka, bir 
netice veremez.,, 

Türkiye 5cfiri Ruı;cn E,ref O · 
naydın, ezcümle söv le demiştir: 

"Genç bahriyelilerimb:in mes • 
feklerinin başlangıcındaki bu le -
masları onlnrm ruhlarında husu -
si bir mevki iş~nl edecektir. Bu -
na eminim. Biribirlcrini müteka -
bilen tanımak suretile müttefik 
Balkan memleketleri ara:nnda ye· 
ni bir devre açmış olan bu mukad 
des te rikime~ai mirasını tesellüm 
edeceklerdir. Bu tmrctlc dahn genç 
ya,Iarmda iken bu nizamın mı:ha 
f azasının nyni za:nnnda umumi 
sulh sahasmdn temayüz etmek de
me): obcar ,., ::\ k-ni olr--. ·1-rd ı-. , 

Doyç and yaralı)ar!.11 

an biri daha öJdu 
Bir Alman filosu Kadil<S 

ltmanında demirledi 
Cebelüttarık, 6 ( A.A. ) -

Deutschland, 4 tahtelbahir ve 4 
muhribtcn mürekkep bir Alman 
filosunun halihazırda Cadix lima· 
nında bulunduğu bildirilmektedir. 

Cebe)üttarık, 6 ( A. A. ) -
Deutııchland ynra!ılarından biri 
daha bugün hastanede ölmüştür. 
B:ı suretle ölülerin sayısı 29 a çık· 
mıştır. 

Bilbao. 6 (A.A.) - Haham~ 
vapuru yfü:dc 35 i çocuk olmak 
üzere 5.000 n:ülteciyi hiımilen bu 
sah~ h harc!,et etmiştir. 

Bilbao, 6 (A.A.) - Havas ajan 
sr muhabiri bildiriyor: 

Asi kıtahrı, Bask mil"slerinin 
kuvvetle tahkim etmiş oldukları 
Mont Lemona'yr istila için bey· 
hude teşebbüslerde bulunmu~lar · 
dır. 

Ovicdo cephesinde asiler boş • 
yere San Clnudio rr evziine hti · 
cum etmi§lcr ve birçok sa · 
atler süren bir muharebeden son· 
ra ricale r.ıc.cbur olmuşlardır. 

Mndrit, 6 (A.A. ) - Resmi teb 
liğ: Hükumet kıtaatı. muvaffakı -
yetli bir hareketle, Cuesta de las 
Perdices'de kıiin birçok oteller • 
den asi çıkarmışlardır. Hükumet· 
çilerin bataryaları, Carabanchel 
askeri hastanesini bombardıman 
etmişler ve hastanede yangın çı -
karmışlardır. 

Bayonne, 6 (A.A.) - Louisette 
adındaki Fransız vapuru. Sanlan· 
der'deki Fransız ve Belcika kon -
solonlaı-ını hamil olduğu halde Re· 
quajada.'dnn buraya gelmiştir. 
İNGfLIZ VE FRANSIZ KON

TROL GEMiLERi 
(\:a;n• l.o-- ..l- J · · - , C ( ..l .A > 

lspanvol sahillerini koptrole me · 
mur Faukhor, Pury ve Firedrac a· 
dındnki lngiliz torpido!cırı ile 
Terrible adındaki Fransız tornido· 
su ve Audacicusc ismindeki Fran· 
sız ganbotu, buraya gelor,işler ve 
limanda demirlemişlerdir. 

Resolution adındaki lngiliz 

fra11•ıı 
ettikleri hakkında t11t 
lerinde ve bilhasta 1,ıarı 
gazetesinde çıkan ya 
derek diyor ki: dakİ ' 

İtalyanın İspanY~ 
8 11

1111 

değişmiyecektir. Jt•. yed~ 
sinden vaziyeti t~n"''kot11ite1' 
bir kuar bekfenıle~ I< e 
tirak edio etmet11e5I ço

11 
fi 

yetli değildir. halY~:1,, ı:t.• 
daki sivaseti Aınerı 3 f(oııt 
na verilen beyanatla ,pıl~ 
tarafından mecliste Y . .ıı# 
nattn. tasrih edilıtıi~t i~'ftSlr' 
BlR INGILIZ ~A7. 

YAZISI f~ 
Londra, 6 (A.A.) :.ı ~(ıj 

sularında kontrol Ya; ki t~ 
rin himayesi hakkın "·fiı;ıtef< 
tetkik rden "SundaY kat#.' 
zetesi, lneilterenin rn~İf~ 
misil tedbirlerine bedeınhe' 
bir harekete iştirak e 

yazmaktadır. d" "'er t'~ 
Ayni gazete ıg f 

Fransa noktainazar1f'-lerİ t1~ 
Sovyet ve fspanva ~s~~ril1 ıe" 
dan yapılan teşebbu frall'~• ( 
tında kaldığını ve :·$fcii1'1 

hareketinin birçok lr.ıudit· ff~ 
racağmı kaydetme tMVV1' 
M1LfSLER1N B1Rfl p 

KiYE - Gıı'~ 
Madrit, 6 ( A.~· )··JcÜl"et -

jara cephesindekı hu pe~ 
vetlerinin kumandanı e~ılt 
)islerin bu cephede ~,rııt1ıcı 
yice ıslah etmiş oldu li 5t P 

: . M"l' 1 evve d• ctmıştır. ı ıs er. 
11

rJ 
saba i~gal etmişler: .. 5~ b'~·r,, 
plegarcıı mekiile d~ge ·§Jet/ • 
· • 1 · ec•,.Jll1?tll' ,;., ztler1 e lcrıne ~. nıı ji '"il 

suo;;;v ;Mıwa- 111.-d'•. taarrıl >~ I 
Milisler yenıden clırlı.Jf· a aı 

meğe hazırlanınaktj rı t"f 
rin mukabil taarruz" ~·9 
miştir. tarı Vilııl 

Hükumet batarY1'
1 

iiıt1 .ıt" 
• yo u '" sarayile ~eg~":ıe uessi.r 

asi mevzılcrım ~ lcrdtf· 

zırhlısı kö~fcz açıkla:-mda demir· 
lemistir. 

RAPIDO VAPURU f JASIL 
BATIRJ.LDI? 

bombardıman etıtııf S' 

Hatay anl~Ş: 
sı Mecııs Alicante, 6 (A.A.) - Raphlo 

vapurunun tı::.y~aıımdan 6 kişi bir 
1 • 1 ı· 1) motörlc burnya r'"' ıntr ı~-- •r. ,>ur 

lar. tabiiyeti meçhul bir tahtclba· 
hirin Rapido'yu tevkif etmiş, ge · 
mi layfo:;ım g::miyi lcr'·e icbar ~y· 
lc.'"TIİŞ ve sonra gemirıin üzcrme 
25 tep ataı·nk a\r • .-· verip batır · 
mts clduğunu söy~cmif:.lcrdir. 

veriliY0~ i', 
rVst!J~efliJJ• 

ROŞTO ARt~ıEll l'l,i' 
ZIYA .)-.. ,~ 

Büşrcş. 6 (A.A (lU~tı.ı 1\ıı 
nazuı Antonesko, retİ11de bt' 1 

f . 1 • • e nez& • ,.c f Bununla hrrahcr Kont Cianonun 
hu ziyareti iki memlı>ket arasmrla 
siinliik iya i bir temas <lenine marc
~al \'ı>n Blomhcrgin ılc Roına zİ) nrcti 
crk:iıu1ınrhiydcr arn ıncla <le' amir 
lıir nokatinazar teati ine vol a~ım~· 
lır. İıalyaıı - Alınan ılostlu~ıınuıı ru
Jıu gfö~ i)niindc tutuhırsa, jki nıcmlc· 
k'ct ara ını l ııki ııskcri teşriki 111<' ai 
hir ittifak molıiyNinde olmasa ,Jn lın 
]ıalrlc crkanıharhi cl"r arnsıncla . aıle 
bir anin.mallan ela fazlaıyr. 

Fransız gazeteleri von eurathm 
ziyareti ile çok a!Ukadar olmakta • 
dırlnr. Fransızlar, Alman diplo -
rnasisinin Almanyanm nüfuzunu 
Balkanlarla c~nubu garbi Avrupn -
da gcnişletmeğe karar Yermiş oldu
ğunu zannetmektedirler. 

iT J\L YANlN StY ASETf DECJŞ· 
İT AL YAN DONANMASININ MIYECEKMJŞ 
TATBİKAT TALiMLERi Roma. 6 (A.A.) - Gicrnalc 

re me ıancıy . rtflıtı Jı:f ' 
bir ö<ilc zivafctı ve rı Yıl ,.e 

0 
• aZ1 t1 ..ı vaf cıtc cndiiıtrı !1 "'{ıJ !l~ie .,-

Erzuı unıda bir hasta
hane tenıe/i atıldı 
Erzurum, 6 (A.A.) - Vilayeti

miz hususi idaresince yaptırılması • 
na karar verilmiş olan cntaniye has. 
tanesilc imar birliğine aid apartıma
nın temelleri diin merasimle atıl· 
mıştır. 

LEHJST AN RE1SlCUMHURU 
BÜKREŞE GiDiYOR 

Varşova, 6 (A.A.) - Reisicum 
hur Moscicki, yanında hariciye na
zırı Bcck olduğu halde öğle üzeri 
hususi trenle Bükrcşe hareket et • 
miştir. P.olonya reisicumhuru Bük
reşte Kral Karolu resmen ziyaret 
etmektedir. 

Moscicki, dün Başvckille, harici· 
ye nazırı Beck de hazır bulundu<;u 

b 

halde Mareşal Smigly Rydz ile u-
zun bir mülakatta bulunınu§tur. 

Echo de Paris gazetesinde Pcrti
naks şunları yazmaktadır: 

"Almanya iktısadi tcfcvvi.ikunu 
temin ve tarsin etmek maksadile 
Balkanlnrla Orta Avrupada hareke
te geçmiştir. Fakat, fiatlarm yük. 
selmesi i.izerine zirai müstahsiller 
kendi mallarına Almanyadan başka 
'erlerde de piyasa ve pazar bulabi

leceklerdir .. , 

Oeuvrc gazetesinde Madam Ta
büyi de şunları yazmakta ve: 

"Alman diplomasisinin hareke· 
te geçmesi, Roma - Bcrlin mih
verinin nüfuzunu genişletmek ve 
Küç.iik hilaf hükumetleri ve bilhas
sn Yugoslavyayı bu çember 1çine 
nlmak maksndilcdir.,. demektedir. 

1K1 ASIRLIK BiR DAVA 
NİHAYET HALLEDlLDI 

Moskova, 6 (A.A.) - Bütiin 
cliinya riyaziye alimlerinin iki asra 
yakın bir müddettir halline uğra .. tık. 
!arı halde muvaffak olamadıkları 
"Goldbach .. davasını parlak bir su
rette halleden Sovyet ten akademisi 
l"Zasmdan riyaziyeci Vinogradof 
mezkur akademi divan•nca on bin 
rub?elik bir mlikafotla taltif edilmiş· 
tir. 

Romn, 6 (A. .) - 70 inci de- d'ltnlia Alrrıa.'lya ile ltalyamn a · 
nizaltı gemisi olmak iizere 120 par- demi ır.üclahab komitcııind~n çe· 
ça ltalyan harb donanması Napoli kilmclt :;urctilc kendilerine lrp:ın· 
körfezi ile Gcatc harh limanı ara • yol nasyonali5tlerinc daha r.cniş 
sındu tatbiknt talimleri Yapmışlar • mikyasla yardım imk~nını lcm!n 
dı r. "den imtiyazlı bir vazıvct tcmın 

•• 1 ••••!••················ ••••••••••••••••••••••••••• · ·-··············•ı••• ••••r•• •••••••• • I 

Çırpıcıda dün eğleneııler 
·~ 

Dün Vcliefendide Çırpıcı çayırı binlerce halkla d::>lr:ıustu. Arap· 

l 
ların yevmi ır.ah:ıu:;u clduğı·-.d- ~ İsta:ıl:uldn h.ul~na~ Araplar sabah 
tnn aksama kadar burada eğlenr.nı§lerdır. R--s·- ":ll:t bır kıdm çalgıcı 
ile bir · okuyucuyu ve dinleyicileri ni gösteriyor. 

Bükre.~tcki Tiirk1Y?· hııriC:' .. eı' 
Y 1 ·ıerı ı •• 

gcslav ortR e çı e~dii't\ııt· F 
tc~arı Radulesc~· ıu11ıııU~ !l d' ~· 
ti erkanı h~zır ~:o.toleY'de Jr ıı* 

An~orıcsko. a C 1oJ1l' e b ~ . o . ... .,, 
lÜ Ar:u ııcrcflrıC vcrf111f o•r' 

b. · fet e tasınd" ır zıY ı·ii " tll'" 
T .. k" cÇ ı u11 .ı 

da da ur r;e bıt1t111f1lı;c.A11 ~' 
nezarc i crkant.A f/f.f ,ı\t1t0:, 

HAT AYD >..) °iditil <' 
L'l~drn, 6 .<>-· ,nıı bt ,,J~' 'JJ 

R ·e.11' rı\r ıaııı 
dan ' eutr~. a 1 r ile g. 1dı.ıtr-- etlC 
ne ~öre. T urk r ı::ır 0 •·ı.ı"~. ol 

d l- .. 11dılt ı·er P b·•ı'1' tın a arı. as ' ' .. 
h il• h"•kfutıet ı . f1l' .f ra :ı ı u trneP ... ,~ 

rine rr.ür;ıca.at c ~· 
Lind .. kalmıştır· (/\ ·A·) ~11Jııt~c 

Antakva, 6 • ı-ts.t•11 0 )llfl .,,~ 
. b"ld' ·yor· ı. sı ,ıe 11 

a1an:n ı 1rı · 11e •'"' de ıııı'" 
"ının ~ '·d1 li;~e-ıd ı. \)it> 11tıl< · ,;
., S.I' rı•l'" İf' I ( 
yecan S"ncn1' 

1 
t1 J<l' j tjrl 1' tf.1" 

ı. d" Cı ~P. e cı ıı1 ·· t· eL.'lle~t" tr. .... uıer_...·r!< ··ttil 
b. . ... l .... " .. '\1 ,...,ıı 

m agır ,c '"51rçol< •;iii v· l 
r;ılanmısur. .. ,.e el ı>.ft 
ha.lrn.ret r-5rıtıU~ .. tlıS ~ 

1 y JV -,°'p!l ,. 
~•'l A ) / bir ' I:A'7SrRfD;;:..~ .• si ·tı1' ı· 

• 
1 

'"" : }-:1\16"' ·W 1d1· • Kayserı, 6. ( lİ bİtl I> }'1'f'\ 111ıl 
at koşuları yırn rorıclıt bııiı.I 
virci kiitlcsi h~.ztl ıl~ı1 

kı .. b .. un ıı h soor · u un 11dJ· 
vaffakiyetler kaz.8 



. ---- ----------- ---- --

5 - KURUN 7 HAZiRAN 1937 

Dünyayı Dolaştım Fikir ve Edebil/at 

Aşağıhk korkusu lleıı.ıfl ............... """""'4ı~"""""'"w..........,ıfll•......,.llll1111111ın111ıııııııııı1111ııuı11111 ııııll••ııııııııııııııııMllllllltııııııııı 

Yazan: Tltayna - & - Çeviren : Vlr GUI 

~Ubalağah fıkralar yalnız .Amerikalılara mı 
&tttir. işte size dolaştığım şeker fabrikasında 

gördüğüm şeyler ki ... 

Bir gazeteci arkadaş, hepimizin ı 
zevkle okuduğu bir kitabın sırrını 
bir yara Üstüne sarılmı§ sargı açar 1 
aibi söktü. Cerci bu sır ilk defa e> • • 

Sacır. Ertem 
gördükleri zurnan bu " 'te rc iirııecl i r 
muhakkak .. hükmünü bnstırmükta 
tcreddüd etmezler. 

Muvaffak bir ta bloyu görseler, 
mutlaka akıllurına Avrupa coğraf· 
yası gelir. 

~ 
~~enin ) anmda muz satan 

~l~~~bir ~e)den lıaheri yok. fa-
1)~ seçimi için namzetler 

' 0nların seçilmt- ·inde ne gihi 
~ ~ar, onları hili) or. Burada 
İlır Üzerine dcVil. ı.ahı iize· Sl. " s 

Ilı, tneııı lckctlerdc, seyyah ora
halH k8' galarclan lıaberılar 

,._Yeni 'eni rrönlü;;ü ıc,·lerin Fİ 
,.., • ,.. " l> J .. 

\> ar. Burada hunun imkanı 
\ L~~u güıel kırlara çekilmeli, in

) hm olan tabiata vermeli kcn· 
~ ~ Ut. da C) alıat (lenen sari \ ' f'· 

Ctnırdiii , erlilerin arasi111la . ı. ., • 

~'*ttin haricinde Guadalup'(la 
~ ·?.)ıık: ·c ihtira~. ne nıefkfı
. l~klıyaç. on derece hüyiik bir 

&;t 1 
• kcnclini ,·erıni Jik. 

Q~ 'aka nnlnt" orlar~ 
~atna 1 • ı · · ·ı · · 'tık n ar, Yer ı ı~çı erı ıuza-

ı .... ttıak İl'İn Fran adan hir iıı i~-
"• ı .. .. 

1 
gelıııi .... Giiıult• "ekiz saat ı;a· 

dı U~Unii 1.:0\ınak i temi~. Ol
~ r~1tı.ı~lcr. Oraılaki tarlalarıla 
~ı/"1kıılar<la i::çi giinde üı; ıli>rt 

~~,.,. • 1Yorrnu~. 
, ~ e - Ha e'tım. 'ekil olarak hn-

1• 'ali inin. ılo tluğuııda_n \C 

~11•111 nın ~nıafoı h (jzf crindcn 
~ ltıı. ; ~» 1J.;eııe Poinıe· - Pitre'iıı o ~ü-

0 11 B ·· 1 1 ·• · 1 · il l : u guze yo uzerınc e ~ı-
'ııtı~ ;ır iki ant lik ol un, in an !a

ltı" •ııı: lhıradaki in arılar en 
ltatıalarına kadar inıııi-;, hir 

fj ... 
nk . 

~d \aııı .,alıılıle ıı vılılızlıırm al· 
en· · · 

• 
1 

, .(\ ııı, nzaklarılaki dağları :::-")'· 
·I( lııı ı,,,d.aııııı lıcr kiişeııinıle giirdük
!ı ~l Jııı 1 .l.JJIUil lllll'il gc!,;ll l ~O· 
1 ~~ 

~~t.ah~p lııılıııuluğ11 toprağa lı:ığ
. ) o] para~ını lnıl -a kalkıp 

Sağlık 
._ Servisimiz 
~ ~ doktorumuz Pazartesi g11n.ler1 
~' 1~11 buçuktan yirmiye kadar ga• 
... ~t 1~tebancıılnde, Cumartesi g11nler1 
~"'1ılıt ten 19 a kadar LAlell Tayyare 
~~ 0~121•rı ikinci daire Uç numarada 
~ it 1.IYlJcuıanmıı.ı yedi kupon muka. 
~ •buı eder. 

~\.!aataııltlan doktorumuz da bu 
~ tanestnı blrllclh1p kendfıılne 
~ 8 cumart.eaı, salı, perıembe 

""-' ..,; 12 anw Akaarayda, Millet cado 
~'~ Uratp~a camii kartısıı:ıdakJ mu
~ h~de çocuklarmı:ı.a bakacaktır. 
~' ltude dlf doktorlarımız da oku
~ t)j.'l:ıtzı emirlerine baz:ır bulunmak. 
~~ doktorumuz FahretUn Dl§men 
S ~ıUkıa.ı caddcalnde 127 numa· 
1 lıııl 1 gUnlerl saat H ile 20 ara. 
~ ~ugu gibi doktor Necati Pak· / S:' 6y Mahmudiye caddeSi 1-2 

, \ a1t
11 

•a.ıı ve;cuma gUnlerı ayni saat. 
1 ~, ut l'lıcuıarımızm ~lerlne bakacah· 
~ lı.~ llc tcdavUerlnl yapacaklardır. 
~· ti'[ ~inanda Be~lktaı tramvay Cllô 

~ ~ 8Partımanında sUnnetçl Em!tı 
~ ~taç okuyucularmırzm çocuk 

~~hoı et edcoekUr. 

~ ~~ Aksaray Pertev Eczaııeal ya. 
"-lı"ıı ~numarada ınnnetçl ve Slbhat 
'~ ~Urt E!\SIZ KURUN dokt<>runun 
ltı llı1ı1c,~kıılyonları beherlnl yedi Jru. 
ıı..., ~tı 11tıde ve abonelerimize en eh. 
~~I l'ıı. e Çocuk! rınrn .uıınet ameıı. 
~~'11 Pacıı.ktrr. 

tte l'•tdığtmız doktor. dl;,ı:t ve sUn-
1&,.~tt it llıUracaat edcrkt'n ~URUN'un 
-"" Upoıı ~IJ-. - -~Undan vedl tane ı:ötürmek 

~--....___,...-...., __rw,.zı_ ~ 

la 1\ l J R lJ N 
' '11~ \1ılıoıı1ı met kuponu 
ı ltı"' ı: 44zeı,. ıı:UtresJue a:etıre&ler 

"Ilı tı 
._ ıclır ii nıarını ~ıanuııı tııuıtınrlar 

t .., lıl";ıın 
• \ tıı>l:inılerlrte parıuı1 tıakt 

\: ~l.lııık • 
'111111 t f' •ııH IJ ııı Uşııvır ıennr neı 

\ollArını pıırası:z. aorup l\,~nlr 

fa~ olunmuyor. Fakat bu sır da, 
her zaman ve herkes tarafından 
malum olan yara ve beze ne kadar 
benziyor? Her yaranın üstüne bez 
konur. Her yaranın üstünde kuru· 
yan bezler söküldüğü zaman yara 
sızlar. Arkadaş da yaramızı b ir 
kere daha sızlattı . 

Bir çalgıcının seyahati vesilesile 
bir psikolojimizi t.ıhlil etmek istiyo· 
rum. 

:(. Jf. Jf. 

Hikaye basittir. Bir kitab yazıl· 
mış. Bu kitab muvaffak olmuş, 
fakat mu\·aff akiyetini tercüme fir. 
masma biirümeğe mecbur olmuş! 

Niçin? 
Gi.izel eser, ve ondan zevk alan 

insan ki'\r~ı karşıya olduğu halde, 
üçüncü kıymete, üçüncü bir del.1-
lcte neden lüzum görülüyor? 

Aklı ~elim buna sebeb bulamaz. 
Fakat ruhumuzun tarihine bakan • 
lar bunun manasını idrak ederler. 

"' . . 

Barda iyi da nsedcn kndınlardan 
bah~etseniz mutlal~a. derler, Avru· 
palıdır. 

Bir roma n vesilesile bunları hn
tırlıyorum. Bunlara daha ne kad<ır 
çok misal ilave edilebilir! 

Bu misallerin ruhlarımızda der· 
len ip toplandığı nokta şudur: 

Enferyorite kompleksi. 

lfıılıarririn .~<'yalwt ettiği ycrlcnfon · Mehmed Tevfik yüzde yüz yer· 
li malını Alman firması altında ya· 
zı piyasasına sokmuş l 

Avrupalı karşısında kendini m;l
dun saymak hissi büyük korkulaı • 
dan, büyük felaketlerden \'e mağ· 
lubiyetlcrden, daha doğrusu mağ
lubiyetleri ruhuna sindirdikten son· 
ra doğar. 18 inci ve 19 uncu asır 
Osmanlıları arasında mağlubiyeti 
benimsemek, Avrupalıyı üstiin gör· 
mek, ondan korkmak psikolojinin 
bir vasıf halini aldı. Bu korku o 
kadar sari bir hal aldı ki ken di 
kendimizi bile bir Avrupalı hayale
tine dayamak mecburiyetini hissel· 
tik. 

Tanzimat ricali, ecnebi sefirleri le 

Franı.~ya ıı;elccck .. Saadet. çık.tı~ı ye~ r 
olan toprakta kalınıyor. Halı 'aktt 
ivi. okumu,.. )'azuııı;, ince zc' kli hir . . ~ 

Guaılaluplu adaya ancak lıir yolcu 
gihi geliyor. 

Guatlalup 'ı.t :.;elen ~cyyalı onu orn
c)a hulamn or. bulsa bulc:a Paris ope· 
rasrnua , c.v:ı Palai - - Bourlıon ( Palc 
Burhon) <la lmlıır .. 

Sah ilf' 'una~ır yann~ınaz c;e~·ah ları 
lıın rf'tlc hırakan lnıra,.ınrn naı;ı) bir 
;e,: olılu~ımu üYle anlatalıilirim: 
~ . M • 

Çm;ıplak hir zenı· i. Bir lliıufoıan 
rr.' ızı :ı~acmın nltnıda il\ uklııyor. 
Ra~ınıla lıir demir ha~lık. boynunda 
d:ı hir kol:tlı ,aka. S:ı~ l'liııılc hir rey 
fHl:ı ula:ı ı 'aı. ~oı ellııık ık IJlı ;eııı~i)t' 

na .. ı nrka\'a c1n ~nın ~. aı;zı bir karı .. .. . .. .. ,.. ~ 

a!:ık, lıavaclan rı İınt't lırkliYor .. 
'fo :(. 'fo 

Rir ka) ıkla ~eker fahrika,..ının rıh· 
tıııırna yann:tını. Bura"' rııcınlektin 
en lıiiyiik şeker r alırika~ı. 

Bu ahalı, hura' a :.;clrııeılcn C\' ,.J. 
~eker kaıııı"ı tarlalarını ı;ezdiırı. Bu 
tarlalarda zenciler, eker kamı~larını 
insanı korktıtncak ~l rrel'etle lıih·ük 
bıçaklarla ke:.irorJar . 

Siımli. fabrikanın nıiicliirü ile he
rah.cr. nıakinrlere hakıııa~a gidi~ o
ruz. Bana f ahrikayı ~rzılircn hu 
adam. heniın gihi hir calıilc. hiitiin 
hildiklf"rİn i hirr.r lıirı-r "3) ıp diiknwk 
için ı-ahır;;ızlarııyor. J;.k:ıı. iiylc 111:ıde 
H açık hir ekilllc :mlalıYor ki. hiç 
hilrııecli~iııı hir •:uıayiin hiitiin maki-

- 0::.<•riuw ba~lw bir -~<')" giymc•
<~cn T.-ombi11 f':oıwmla {th~mıı sol:aj!.a, 
nasıl olur tfrr.~irı ho("(1cığ1111? 

- Çol.- ivi ol ıı r. f:rı "~"ğı bir .~uat 
h a:.mıı rı:.. 

ne 'e kimya i~lcrini iki saatte öğrcııi-
yorum .. 

Anıerik:ı hakkmda mülıalagalı f ık· 
raf ur 'ardır: ;\fak.inenin bir tara!ın
ılıın can l r C'anl ı ta\ 'an \rnyuyorlarmı~ 
tln. öhiir taraf ıııılan ta,·.,an tiiyii ~ap· 
ka c·ıkıyonmıcı. Onun ~ibi. biz ele cıe
ker ~knı~u§ınır; huhınıh;~n yerden gir
,Jik. iibiir tarafta kenuinıizi şeker ı;ıı
vnllarmın arasınıla hulduk .. 

Arkanıızılu ııınkincler daha gülclür 
~iildiir i~li)or. '·Ve~u., dedikleri ~e
ker ~aım~ı u:-arc:'İ ~eker haline ı:;el
ınetlen c\\'el tiirlii hallere girip çıkı
yor. Kimyagerler i~ ha~ındıt. Kazan· 
lar kaynıyor. Küplerde hazı madeler 
ııı<t) al.ım) or. filitrelcr <lohıp hoşalı· 
yor. 

Bir taraftan ela Guatlalup'cla işifr 
i::itilen lıcp o terane: 

"Ah! Kafi ıniktıırcla i~çinıiz ol~a ! 

Hala, bizim yerli kumaş fabrika· 
lan türlü türlü Avrupa markalarını 
kumaşların üstüne vurmakla meş-
gul. . 

Terzilere başvuran genç yaşlı bir 
çok insanlar kumaş derken, onu ne 
bir mukavemet, n~ de bir labora
tuvar bakımından bir tahlile tabi 
tutmayı hatırl,mıyor. fakat ona mu. 
kabil herkesin kafasında tek bir mcf. 
hum vardır: 

Falan marka! 
Mukavemete değil, falan mar

kaya inanıyoruz, falan markaya 
kıymet veriyoruz. 

Adamlar tanırım, güzel bir eser 

şöyle konu§urlardı: 
- Siz süflör olunuz... Oyu -

nu biz oynıyalım l 
Onlar süflörden alacakları ma· 

neviyat ile ayakta duracaklarına 
kanidiler. 

Yaşamak, sevmek, beğenmek 
ancak tahayyül edilen Avrupalının 
mikyasına göre mümkün olabiliyor
du. Yani yaşamak, sevmek, be· 
ğenmek için "Avrupa,. artık bir 
fetiş olmuştu. 

Bu fetişin hikayesi yarın ıc:ın 
bir hayaldir. Ve akli selim onu ka
bul etmez. Fakat yarı koloni man· 
tığını, zihniyetini yaşayan memle· 

1 
ketlerin insanları daima içlerinde 

· "a§ağı olmanın .. korkusunu ta~ırlar. 

İnsan ) oklnğıınılan da 1.0rluk çekiyo

ruz? ll~yır ! Kahi1.iyctli .a~lam yok:··. ı • k • 
:;\lakınclcr fü:erımlekı 17.alıat hıttıl ) } 

ten sonra hana di) orlar ki: 

Türkiye - Finlandiya ticareti 

memleket arasındaki 
- Burada ~eker ) apnıaılan olmaz. e h •• • 1 • 

~lcmlcket ·~~1mı j,.ti)or .. Ouun için, tıcaret ergun genış ıyor 
~eker ~anayır yapılıyor . . 

'fo "" "' 

Kaptan: 
- Ru ... üıı ji~lt•dl'n sonra. hiraz 'a-

. "' tı 
purclan dı ... arı çıkaca~ım, ıle<li. Gran· 
de Terrr. ( Grantl Tt·r) " gitnwk i..;ti
yoruın: Guadalup'un arka taraf mcla
ki ~alıilin<'. Reninı1c heraher ı;clirıni· 
siniz? 

- Ha,· ha\'. 

Finlandiya hükumeti, iki mem- mümessilliğini tesis etmeği muva -
leket arasındaki ticaretin inkişafına fık bulmuştur. 
}:ardım e~~ek ~ç~~. Türkiyede -~İr Bu müı nessillik. geçenlerde, 
tıcar~t .~umessıllıgı açmış v~ mu - lstanbulda, foinlandiya elçiliği tica· 
messıllıge de B. Açko lv~lo yu ta. ret şubesi imva11ile te3is edilmiştir. 
yin etmiştir. B. lvalo bırkaç ay 1-k . 1 k t asınd k" f 
evvel memleketimize gelmiş ve ça- . . ·ık_m,fmhe e ' k~rt raf aı·ç·ı ıc~.re-
1 - b ı tın ın ·ışr. ı er ı ı a ın musa· 
t~maga a• amı~tır. . T "' k' f " l 

K b
. · · d T ·· kl vı olmaınıstır. ur ·ıycye ın an-

tsa ır zaman ıçın e ur er d ' ~.h t daha ç b k 
":ıat arasında derin bir sempatı kazanma- ıyanın 1 racadı d l ki a . u 

üc·ıe alırım. ff l l B l l T" k' artmışt cr \'e bun an o ayı · erıng 
- O İıaltl~ :sizi gdir otelden 

'" J" k 1 • J h' ya muva a ~ O an · Va O, Ur 1· • b 1 s· d ' b ... ant iiçte. ole ırı a n l'"ln< c ır F ' 1 d ' t' t .. müvazenesı ozu muştur. . ım ı u 
Il imli~tan reYİzİ ~crlıeti içiyorc.lum. bye 

1
-. hınkkan dıya 1 ıc~rt~ mk_unase • vaziye tten anlaşılıyor ki, \ki mcm· 

et erı a ·ın a aemış ır ·ı: 1 • d "'1" 
Kaptan geleli. .. B l . . d T" leketi11 menfaat arı aym u. a uva-

1, k . 1 - u son sene er ıcın c ur- . k · · T . k . 
- Haıli ıı:iılclim. ·,r en ~il elim ıle k' .1 f' l d ' . ~ d I. . zeney i tesı s etme ıçın ur· emtıa-

l"rkrn cHincliııı. ıye 1 
•• e ınba~ 1~ ad arba~.ın .. ka c.bı. tı~a· tarının Finlandiyaya ihrncatmı art· 

Po:nıe·o - Piın."in ııoıı koliihcleri- rk~t mf bunas~. e erı_n .e tBıyu.· ır ın- tırm< k lazımdır. 
.k. 1 1 'k l ı!!a a§ gostermıştır. u ıki mem- . . . .. . .• . 

ni otonıohill(" lıir ı ı 'n"ı · a< a arka- leketin ticaret miibadele~· T" k. t Fınlandıya tıcaret mumessıllıgı, 
ıım:da hıraktık. Giinc~ ıııüthi~ sıcak. "1 ur ısa- T " J • • "h' t' f ' - tiııtikl.!rine gurc şöyled' . ur ;ıyenın en mu ım ıcaret ırma· 
S:ı:",.•n;ıkl.·tr .. Vf' '· İrll' o hii.' iik orman.. ır · 1 ·ı t • k f 1' · b " Sene l OOO r arı e emasa gırere , aa ıyetıne u 

Trkr:ır Lii\'c ı;iıliyoruz: O fakir ku· 1933 ?
9

•ta noktai nazardan b?-§lamı~tır. Bu şu-
liilıcler .. anki. r.ı·nclıi ıntmleketler- 19 34 463 be, Türk ihracat =ılarını Fin1andiyn 
elen lıiri lıakkrnıl.ı ı;r.Hilrn lıir filmin 193 j 869 itlıalat firmnlaril-: temasa getirmeğc 
fena ılf"korları gihi. ııırnlanını .Jar. 1936 18 I 6 daima çalışacak tır. 

Diikküıılarnı iiurindr ) af talar.. f "' 1 d Bu rakamlardan anlaşılıyor ki ın an iyanın T ürkiyeye ilıracn· 
Allwl <l<'flU .~ll Türkiye - Finlandiya ticaretinde tı bilhassa aşrığıdaki maddelerden 

Rir lane"i ,ı~ı'i~;,.;·;~iliinç: büyük bir artış husule gelmiştir. ibarettir: 

.)rırıııı ı·ı• İ!\pirtof 11 iı:f.-il<'r 11w~cı::a.çı 
Bir kiiyden çıkar çık~11az paıııuk İ( 

l<'rıen lıinalnr. nmz. kon;,er\'e. kuma" 
:-atılan ıliikldiıılar grlİ) or. • 

( A rl..,,sı rnr J 

Bundan başka bu rakamlaı-ın biitün Kağıd •. e mensucat sanayi inin 
yekunları vermediklerini ve Ti.irk - ınamulrıtı . deri. lastik kunclra, 
Finlandiya ticaretinin biiyük bir kıs cam, çini. elektrik ld.mbaları ".s. 
mınm başka memleketler tarikile Finland.yanın Türkiyeclen iti·:!· 
yapıldığını nazarı itibara al:nak la- latma geli .1ce; Finlandiyanm Tiir-
zrmcLr. kiye tütünlerinin büyük bir mi' s· 

Türkiye ile Finlandiya arasında· tehliki olduğunu söylemek lazımdır. 
ki ticaret muahedt>lerine dayanan Tütünden başka kuru meyve v s. 

Radyo Müsabaka Kuponu 
- 98-

ve istikbalde karşılıklı mübadelenin ithalatı run miihim miktarda artmc:.n 
daha çok artacağı ümidini veren kabilc1.ır. 
bu müsait inkişaftan dolayı Finlan- T ürkiyenin Finlandiyaya ihr~ç 
diya hükumeti, iki memleket ara· ede1Jileccği diğer maddeler de bun· 
~undaki ticaret miinasebetlcrini ~c· lar• Jır: 
nişlettirmck ve alakadar makamla. . l ·h•bubat, maden kömürü. tuz 
rm bilavasıta t':masını kolaylaştır • v s . Finbndiya Türk kromu ile a· 

ısım: 

Adres: 

mak gayesile lstanbulda bir ticaret (Lü t fen saytfnyı çedriıı i:) 
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lngiliz siyaseti .... . ..ı. .... . ~ ··~ ~,,,..... . r , • . 

~Rer Gü~Bir DifuWeJ ---------------------------------
1 n g iliz hükômeti farazi., l: ' .- , . n . I> ~ •• ·". ı ,. "" . -.- .. 

yeden nefret etmektedir! Yoldan Dönüş 
lngilteıenin kuvvetli olmak isteyişi, herhangi! 
bir 111enılekete karşı değil, heı hangi bir ililai 

lıalinde kati bir unsur olmak içindir 
Yazan: Andre Moruva 

Günetin yakıcı aıcağı altında 
lcartılıkh oturmu, lar, tath bir öpü
cük g ib i dalgaların kumlarda kay 
b olu tunu seyrediyorlardı . 

Geçen gün, Avam kamarasında, bir 
meb'us sordu: 

tern~syonal or~ani:ı:asyona malik olma-ı 
nın ın~'-lık için gitgide daha ~erekli 
olduğu kanaatindeyiz. 

Sa im sevgilisini ne zamandır 
ısrar ettiği bu plaj gezintisine ni
h ayet gctirebilmiftİ. 

Şimdi b ir çocuk net'esile gülü· 
yo r lar, b u güzel günün hiç bitme
m esini i stiyorlardı. Kıtrn yağmur· 
lu bir g ün ünden, genç kızı evine 
göt ürm ek için motörüne aldığı an
dan beri deli gibi sevitiyorlardı. 
Kızın e lini sıkarken : 

- Falan vaziyet hadis olduğu tak -
dirde krallık hükQmeti ne yapacaktır? 

- Yirmi senedir, dedi B. Baldvin, 
faraziyelere müstenit suallere cevap 
vermekten istinkaf etmekteyim, ve her
halde bakanlığımın şu son ayında bu 
prensibimrlen vazgeçecek değilim. 

Krallık hükumeti, faraziyelere müs
tenit suallere cevap vermez, çünkü in
san zekasının istikbali sarahatle göre -
bileceğine kani değildir. İngilterenin 
planlarını öğrenmek üzere İngiliz ba -
kanlarını sorguya çekmeniz beyhude -
<lir. Onlar size, uzaklaştırıcı bir neza -
ketle, bütün planlardan nefret ettikte -
rini, ve esasen, verilecek izahatları olsa, 
bunu parlamentolarına vermeyi tercih 
ettiklerini söyliyeceklerdir. 

Bizim doktrinimiz mi? derler. Bu 
''hiçbir doktrine bağlanmamak., tır. Biz 
Avrupayr, politik ideolojilerin ayrıldığı 
iki cepheye ayırmayı kabul etmeyiz. Bir 
memlekete, sırf faşist veya komünist 
olduğu için, atıla harp ctmiyeceğiz. Az 
çok bizimkine benzer kuruluşları olan 
memleketlere karşı tabii bir sempati !du
yarız, fakat bu kuruluşların, muhte -
lif zaman ve mekanlarda, muhtelif §e -
killere bürünmesini de hoş görürüz. E
sasen, başka memleketlerin iç politika -
lan bizi alakadar etmez. 

Biz Avrupada bir tek askeri anlaş -
ma tarurrz: Lokarno antlaşmasr. Sebe
biyet verilmemiş bir tecavüze karşı 
Fransa ve Belçikanm smrrlarınr müda
faa etmeyi taahhüt ettik. Bu tahhüde 
riayet edilecektir. Avrupanrn diğer kı -
sımlarına gelince, bu hususta Milletler 
Cemiyeti paktına bağlıyız; hadiseleri 
ve milli kamoyumuzun reaksiyonları 
itibara alarak bu paktı tatbik ddeceğiz. 

Bir şark lokarnosu imzalamış olma
dığımız için, şarkta vukua gelecek hiç
bir kavgaya asla müdahale etmiyeceği
miz sanılm:ısrn. Şüphesiz, böyle bir mü
dahalenin evvelS, hemen bütün memle
ketin tasvibine mazhar olması icap e -
derdi. Fakat aşikar ve sebebiyet veril -
memi bir tecavüz halinde Milletler Ce
miyeti tarafından talep edildiği takdir
de( bu tasvibin yapılması muht emel -
rdir. 

Biliyoruz, birçok Fransızlar, müte -
addit akametlerclen sonra bu müessese
ye hala bağlı kalmakla t ngilterenin re
alizmden uzaklaştığı düşüncesindedir -
ler. Biraz daha derin düşünsünler. Sa -
nırlar mr ki. biz!:fe sulhtanberi dış po -
litikıımızın mes 'uliyetini bugün Üzerle
rine almış olanlann Milletler cemiyeti
ne sadık kalmış olmaları hiç sebepsiz -
dir. Biz, bilakis, bu bakanların bu 8U -

retle pek fazla r~list kalmış oldukları 
kanaatindeyiz. Sebebi de §Udur: 

Evvela kamoyumuzun geniş bir kıs
mı. ahlfıki veya dini sebpelre dolayısi· 
le, mukavemet etmemek doktrinine iş -
tirake veya, ho'dbinlik yüzünden enter· 
nasyonal taahhütlere ancak Milletler 
Cemiyeti paktı §eklinde girmek fikrine 
meyillidirler. Bir de, Milletler Cemiye
ti, dominyonların yabancı meselelerle 
meşgul oldukları tek sahadır ve onla -
rın kamoylarının tasvibini kazanmak 
bizim için çok lüzumludur. Nihayet 
milnakalelerin sürati yüzünden hergün 
biraz !daha daralan bir dünyada, bir en-

}~kadar oluyor. 

. Diyeceksiniz ki Habeş meselesinde 
Mılletler Cemiyeti tesirsiz, hatta tehli
keli bir vaziyet arzetmiştir. Do~ru. Fa
kat bu dava pek sakat bir şekilde orta
ya konulmuıtur. Bu akametin verdiği 
dersten istifade edelim. Bu birliği 

1
-; • 

!ah edelim: ondan, bir zecri tedbirler 
vasıtası değil, bir uzlaşma vasıtası vücu. 
de getirelim: onun emniyetimizi temine 
kafi geleceğini tıanmıyalım, bu hayal -
!erin en delicesi olur; bununla beraber 
Milletler Cemiyetini terketmiyelim. O, 
fırtınalı zamanlarda, bütün partile -
re, bütün itikatlara, hatta bütün mem
leketlere mensup anglo ııaksonların al _ 
tına sığınabilecekleri geniş bir şemsiye 
dir. 

- Yağmurlu giinleri ne kadar 
seviyoru~. bilsen diyordu. C::nkü 
böyle yağmurlu günler sana "tama
m ile sa hip o la biliyorum .. 

• J/. "' 

Neclanın babası zen~in, ıer -
b est fikirli bir adamdı. Kızını iyi 

taluil ettirmi!, ona iyi bir terbiye 
vermi~ti. Annesinin de pek "'üzel 
olduğu söylenirdi. Necla dah; kü
çükken annesi bir kaza neticesin
de ölmüştü, annesi hakkında bü -
tün bildikleri bundan ibaretti. 

Yazan: 

Nihad 1anpınaılı 

kullanıldrğını ıöy!•?~:;~ 
le bir ıiyah leke gı bı , 
törü takip ettiler. I•~' 

Birden nasıl oldu; •:11 ~ 
dılar; geniş bir uçuruMot~ .. 
rından geçiyorlardı. 1' 

Haditıeler bize ı;östermiştir ki, kol
lektif emniyet, onu temin etmek isti • 
yenler herhangibir muhalif kombi -
ncıondan daha kuvvetli bulunma • 
-dıkça boş hir laftan ibarettir. İngilte • 
re, kendisine, denizlerde ve havalarda, 
an'anevi üstünlüğünü temin edecek bir 
siliihlanmaya girişmiştir. Buna. progra
mı tamamile gerçekleşinceye kadar 
fasılasız devam edecektir. İngiltere la
zım gelen fabrikalara, insanlara ve kre
dilere maliktir. Bütün memleket bu işin 
lüzumunu anlamı~tır. Onu hiçbir şey 
durdura-ıuyacaktır. 

Mütemadi ısrarlarına rağmen 
kimseden bir şey öğrenememiJ, bu 
kaza ve ölüm kafasında daima bir 
istifham gibi kıvrılıp kalmıth. 

"' :f. :f. 

N ecla batından bu yersiz dü -
şünceleri kovmak istiyormuş gibi 
e lini salladı. 

- Saim, dedi. Babama tanıttı -
ğımızı söyleyip evlenmek iç in m ü
saade istediğim zaman ne kadar 
korku vordum. 

da bir kavis çizer~ lı"~ 
doğru kaydı. Tıp~ı ~~~jrlı~ 
yıldız gibi çizgisinı hı 1 d 
)arı da söndü. Kork~n~rttil- .ıl 
y ine boğucu bir sükut oh Ji t'::V 

Otomobildekiler bu ldilİ"...I 
ce n e yapmak liz~D.1 te k_,P ~· 
rib irler inin yüzlerıne doft" r 
dular. V e hızla ıehre 

Bu kat'i karaıidan Avrupa memnun 
olmahdrr. Çünkil bu İngiliz kuvveti bir 
muvazene ve sulh unsuru olacaktrr. İn
giliz silahlanması hiçbir muayyen mil -
Jete kar§ı tevcih edilmiş değildir. İtal ,.. 
yaya kar,r, son haftaların hadiselerine 
rağmen, hiçbir derin husumetimiz yok
tur. Zevahire rağmen, Akdenizde İn -
giliz ve İtalyan menfaatleri biribirine 
zıt olmaktan ziyade biribirini tamamla
yıcı vaziyettedir. İki imparatorluk ara -
sırl:la bir mücadele her iki imparatorlu
ğu tehlikeye koymaktan başka bir ne -
tice vermez. Almanyaya gelince, İngil -
terede hazan endişe uyandırmıştır, fa
kat husumet atıla, Mareşal fon Blom -
bergin ziyareti ve nezaketi biraz uzlaş
ma ümitleri doğurmuştur. Hayır. tn -
gilterenin kuvvetli olmak isteyişi. her
hangi bir memlekete karşı değil. her -
hangibir ihtilaf halinde, kat'i bir unsur 
olmak içindir. 

Babam hiç sesini çıkarmadan 
beni dinliyordu. Motörle beraber 
olan resmini 1röste rdim. O da k i
ka yüzünde anlayamadığım bir a · 
cı; sebebini bilmedi~im bir iç ~r 
kıntısı gördüm. R f'dde decek d i -

it- Elektrik, Hııvagazi, benzin, petrol ve ye ödüm kopuyo r du. Oh nihayet 

landılar... ~ 

ak' aııl'-=.i o; 
K a rakolda v ayı "ı;leP:"- ~ 

ken kadınlar cllerile go yı bit 
padılar; bu müthit kaıs ~ 

Birkaç h!ftadanberi, Avrupa ve -
ya dünya konferanslarrndan çok 
bahsedildi. İskandinavlar tekliflerde 
bulundular: B. Van Zelanda bir tetkik, 
işi havale edildi: B. Hitler, bir büyük 
devlet tarafından toplanmaya çağrıla -
cak herhangibir konferansa iştirake ha
zır olduğunu bildirdi. İngiltere böyle 
bir konferansın toplanmasını istiyor 
mu? Burada ham maddeler müşkül me· 
tıeksini konuşmayı kabul edecek mi • 
dir? Eğer bu konferans mükemmelen 
hazırlanacaksa, evet; daha öncekiler 
gibi, acele ve beceriksiz bir tuluattan i
baret olacaksa, hayrr. 

Londrada, bazı büyük devletlerin hir 
nevi humma nöbeti içinde bulundukla -
rı şu sırada. bir konferansın ilaniyle 
büyük ümitler uyanl:irrrlması ve sonra· 
dan bu ümitlerin ink1sara uğratrlmaısı 

bunlardan milştak maddelerden alman vergi ağzından çıkan sözle canlandım : 
ve reıılmlcrl yan yarıya indiren kanun IAyt 
hası Mecııac verllmiıUr. Bugünlerdı, ruzna• - Çok iv i kınm. dedi. Yalnız 
meye almacaktır. nefret c tti iiim bu gürültücü mak i· 

lf. Deııizyollan, Akay \'e emııaii dQ.O.lz ınU ,_ ne olmasa! 
esscıerlndc çaıııan memurlardan tekaUUUğü ' · .tsu SO'Zl"rClen bir tıey an laya • 
nU ikmal edenler yeni kanunla ladeal IA.zımge mam11tım. 5 1'1.sk , n ııaskın y\i zii n~ 
len yUzdo be§ tckaUUUk aldatmı e!An alama baka rken 0~ " tuhi\f, dedi. Belki 
dıklarından alAkadar makamlara mUracate d t .. .. k · f 
krar nrmı,ıerdir. sen e mo or•ı ço sevıyorsun .,, 
~Lctonya ile aramızda yeniden yapılacak ~ :t. Jf. 

Ucarct anlqmuı için bu aym onunda Rfga• Çılgın bir ! Cvinç içinde yüzdü· 
dan bir heyet gelecektir. ler. Açıklara, uzaklara kadar be • 

lf. Beyoğlu Ermeni kiliseleri mütevelli he- rabrr ~ittiler. 

Yetinin l~O lira maaş o.lan memurların maq Öyle zannedivorll'l.rdı , ki gü -
larmı 40 lira S'lbl göstererek verg"l kaçakçılı 1 
ğr yaptığı sabit olmuı ve 2;00 Ura pua ceza ne~, de niz ve atk on a ra pek ya • 
ııınıı çarptrrılmr1tır. raşmıs; tabiat ~üzellik1erini ken • 

lf. Ticaret odıuı memurları araamda bazı dilerile tamamlamıştı. 
değl§lkllkler yapılmıştır. Günes erimis bir altın halinde 

lf. Deyo#lunda Sakıza~acmda bir apartı. mor ufuklara · meylettiği zaman 
mıındA. eroin ııatrldığı ögrenllmtı ve lsma!J sandal ve kotralarla geçen renk 
isimli biri ile iki tanınmıı kadın Y&kalanmıe renk mayolular sahile mendil tı al
tır. 

11o Müddeiumumiliğe l<oca.smı §lklyet eden lıyor; çı~lıklarını kitara ve man • 
Sabriye fıı!mll bir kadının ııdreıılnl ıaklaya· dolin seslerine karıştırıyorlardı. 
rak zabıtadan kaı;tığı ve m&hkQmlyeti oldu Bunlar içlerinde ve gönül • 
ğu anlBfılmış Sabriye kendi ııyağile yakalan }erinde bir ezinti , plaidan ayrıl -
mıotır. mada n do~an bir acı ile avdet e • 

lf. lktl!at vekAletlnln hazırladığı iskele 
ve nhtım ocretlerl tarifesi tatblka b!.§lar. den insanlardı. 
mıotır. Saimle Necla da artık akşamın 

111- Belediye rel11 mua,1nı Nurinln Rize va geldiğini ve bu güzel yeri bırak -
lillğine ta)1nl mukarrerdir. mak icap ettiğini hatırladıkları 

ıı: Hnllç vapurları Belediyeye kA.r getirme zaman kederli gözlerle bakı,tılar 
ğe başlamıştır. b " "b" · d * Floryada bir ,·apur lııkele~ı için tetkik· \'C yanan kollarını ırı ırıne o -
ıer yapılmaktadır. layarak gitm~k için odacıklarına 

ili- Balıkesl rln Yakııp köyünde, bir kadın girdiler. 
Oç c;ocuk birden doğurmuştur. 

1(. 32 ııuçluııu olan meşhur Takaa ııuııatıma 
ll dava111na bakılırken o vakte alt Taku 
de!terler!nl kayboldu~ veya imha edildiği 
görUlmU§tur. Tahkikat& devam olunmakta. 
dır. 

1(. Dcnlzyo'ları mUdilrll Sadettin yeni \'Bpur 
lan görmek Uzere Almanyaya &"ldecektır. 

1(. ,,. 11-

çok tehlikeli bir hareket addedilmekte- ---~-----------
dir. Bunun neticesi, uyanacak olan ü- hususunda daha iyi imkanlara malikiz. 

Dışarı çıktıkları vakit g~nct 
batmıt; etrafı menek$e rengınde 
bırakmıştı. Ağır adımlarla yürü -
yen Necla 'mot~rü'? sağ_rr ed~ci gü: 
rültüsü ile silkındı. Saım bınme~ı 
için itaret ediyordu, bindi. Artık 
rüz'tarla gö~üı göj!üse idi.ler. Ka· 
natlanmıs bir gürültü halınde u · 
çuvorlardı. Sessiz kıvrılan ~olları 
uykularından uyandırıp geçıyor • 
lardı. 

mit sizlik yüzünden, önlenmek istenen Çünkü İngiliz silahlanması kuvvetler 
kavganın bir an evvel meydana çıkması muvazenesini tesis etmektedir, ve çün
olacakt ır. Böyle bir felaketi önlemek i- kü Fransa ile fngiltc re pek nadiren 
çin, hazırlrklarrn. konferansın ancak bugünkü kadar birihirlerine yakın ol -
neticelerini kaydetmek için toplanması- mu,ıard·r. Gelecek aylar içinde, gene 
nı temin edecek, kaıdar, kuvvetli yapıl- büyük güçlüklere tesadüf edeceğiz. Bir
ması icap etmektedir. Şimdilik. vakit - lik kalmatıınr bilir ve milletlerimiz iç 
siz bir konferanstan ziyade işte bu ha- bölünüşlerle kendilerini zayıflatmazlar -
zırlıkla meşgul olunmak lazımdır. sa, müşkül geçidi felaketsiz ~eçmcye 

Avrupanrn. bugünkü vaziyeti İngi - muvaffak olacağız. Tam istikrardan he
lizlere, geçen seneye nisbetle . daha az nüz uzağız, fakat Avruparun politik 
endişe vermektedir. Tabii sulh, kötü barometresi hafifçe düşmüştür. 

Şehre varır.ak için !ozlu volları 
dik yamaçlttrı aşmak lazımdı. Kol
larım Saimin beline sıkıca dola -
yan Necla gözleri~i .y~şart~n müt· 
hi~ sür'ati kesmesı ıç·ın bagırıyor, 
ya'lvarıyordu . 

Bir düdük sesi itittilcr. Bir o
tomobilin kızıl fenerleri karan • 

ha görmemek için.... . d ' 
k' rın e Heme n va a ye 'ki 

ıul!Jhrma neticeıinfu~Jno't. 
aagıımrt ceseuerı ktan P 

lerindc görülen evra d 
leri meydana çıkarıl 1

' .ıJ. 
~ 1(. "' ~~ 

Ertesi gün bu .acıYk ,~. 
bnbasma söyliyebılme .-ı~~ 'I 
k endilerinde bulanla:~ f tilP'" 
lhtiyar acı acı süldu; I 
sesle konuttu: • n bet ~~d' ' 

- Her §ey aynı, 0 
1et1 ~ 

velki gibi ayni! Kızı~ard•· bİf ~ 
zaman güzel karı.m bÖ'/le ~ 
çok s~v!yor?u.m· id~l~r; ~~f.f'jl, 
hah sızın gıbı ge . tiğİP' r'~ 
mın bir gençle ıevıı 11ıar d~ 
le r . Çıldıracaktı~ · O ençle jl' ~ 
la: ( Ne yazık ~1 0 tu g~el~ , 
bir motörle birhktdediler··· ~~, 
larak bulundu) kinedell ~~ 
vakittenberi bu m~ b·ıı• 1 

.. 1. . n ... ,,.,. • 
ret ediyorum, bug~. uyor•" . '!.,-
ğiniz bu habere şı~ryatıııı"'~ 

d ~· l ' na ,,,.,,r yabancı egı ım· , 
1 

te111>• 1'd 
rihi böyle bir vak ;yalt11•f 
dan bugün de zev ~ 

yor. b rad• 1 ol'i 
ihtiyar baba ıı cla'f'.tet 

sıkılan elleri ma53YtJabetC1 ~ 
rak gülümsüyord~· r· d~ ıtf' •. 
ribirlerine b~.k~~tı .. d;t1 ..ıı:, ~ 
ihtiyar, bir ı:urultu nı Jc•~ıl• 
iste r gibi kı,lakları 

11
Ja. 

bi kahkahalarla saf 
zaklnttı. 

__..ssıfl 

ı·················-· .. ··==fftll···u~ N f .......... tfü R ,.
1
,.,-1 

i1 AlOcıroe ts 
:: . ;rıJ' ..,.,. 
U Memleket ıç ... n11 " • • 1 IJV" ..,.,. ii On iki aylık: 550 "ofdf 
U Altı aylık: 300 ~.,fdf 
n 3 aylık : 110 
il 1 aylık: Jt1 
:: Jı1•" """" H Memleket ... ntl ..o1f 
:. 1~ J'.ır .. 
H On iki aylık: 9Z5 1'""" 

Tiirkler ve Finler milli karakter· 
!erinde benzeyişi ne ve iki ..memle· 
kette mevcud olan kartılıklr muhc:ıb. 
bete rağmen heni.iz biribirini pek az 
tanıyorlar. Ümid edelim k i iktısadi 
münasebetlerin daimi inkişafı kül
türel, spor ve turizm sahalarmda 
da derin bir dostluk vücude getir • 
öin. Kendi iktısadi faaliyetinden 
ba~ka Finlandiya ,elçiliği ticaret şu
beai bu umumi yakınlaşmayı kolay
la~tırmak için bütün gayretile çalı· 
şacaktır. 

bir tesadüfler silsilesinin veya tedbir - İ§te. 193 7 mayısında, şahsa göre ha· 
siz b:~ hareketin keyfine tabi kalmak - zı küçük değişikliklerle, İngiliz devlet 
taJdır. Fakat tesadüflere karşı mücade - adamlarının umumi hisleri bu merkez -
le etmek ve tedbirsizlikleri önlemek dedir. 

Irkta parlayarak geçti. . .. 
Otomobilde 1<$\dınlı erkeklı uç 

dört kiAİ vardı. Önl@r inde rık r.ibi 
hızla giden motöre hayr etle ha -
kıyorlardı. Onun pek mahirane 

H Altı aylık: 415 J'ıl~ 
H 3 aylık: ı~"' 
i! 1 aylık : •• :ı:s::.•• :: ·····:JC:··· =: :::::::::: :::::::::::: ••••• 



-

•=~=ı:: I 

Hi:i m memlela~ti
mi:c olıl11ğu gibi 
Aıırupada nıulıt<ı -
lif .~tiiı/yolm-uı bu
lımrluğu hir!,·nl• ~c • 
hirfore de )'a: gd
di. Fakat mayola
rırı $C/;/İ )'İne bu 
sinr;1111 ~tiidyola • 
rındn nı: f(<'l mrdpn 
çoh dnlın f'tll'cl in-
tiluıp <!dilmi~tir. 

' Re$imlerde Alman 
1 

yıldı:lnrının bu $C· 

1 

ne tf'rcih cttil.:leri 
mn ·olnr ;;öriilii • 
yor. 

Bunlnrın yukarı 
kr~rmlarr daha zi
'\'nrfo lmpalı bacak 
hı.~ımlnrı dnlıa çnh 
nçıl.:tır. Rıınıınln 
1· .. rrılwr 9.17 dr im-
ti 1,; r mm·o 
ynh. lTrrkr.~ 

~rfdi 

rlahn 

ziymlrı hrndi arzu 
rtti~i .<•r!.-li ter<'İlı 
etmrhtrdir. JJ 

> •=== 

·~ . .. 

Şimdi nerdeler?~ 
Sinemayı bırakan kadın qıldızlar 

nerede, ne qapılJorlar?Q 
NaHaıldin hocanın lıikil)e.ııi llH'!:· 

lnınlıır. Ho«'a)a orınu~lar: 

•'- E-.ki a) ları ne ) aparlar?., 

O <la ı·e,ap \ernıi~: 

'·- Kırpıp kırpıp ) ılclız ) apar
lar .. ,. 

Giil..teki ) ıltlızların eskisi yeni~i ol
nıacl ı~ı zaman lıerhalde, lıol'an rıı kar
şısıı1dal...i lcr: 
"- Eı"ki yılclızları ne yaparlar!.. 

diye soraııı:ınıı,tır. 
Fakat, hu gün ineına ı!Un) asındaki 

) ıldızlar giikteki aylar ı;ihi, e,.,kiyip 
c-~ki) ip ortarlan ka) bolu) or. e;ok.İ~i gi
ılip 'erine \'t-nisi ~eliyor. 

... 
... 

O halde hiz sorabiliriz: 

Ec;ki ''yıldızlar,, ne oluyor? 
Buna cc,·ap ,·ermeden evYcl, h1r 

\ıldızm ne kadar kıc;a hir zamanda 
4' eski .• olduğunu diişiin<'liın. 

Bu~Un ''ec;ki, hayılan yıldızların 
isimlerini hir ~iizden ı;cçirircek hunu 
anlarız. Çiinkü. hugiin artık maziye 
karıc:mıc olan hu arti:.tlcr. '1aha hcq 
on !'en: c', el, diinyanın en ıne~lıu; 
) ılchzları idi. 

f ~le bir ikisi: 
Norma Talnıarlgf", Con lanre Tal· 

ınacl~e, Colleen ~loore. Re:.~ie I. .. o,·e, 

Dorolly Gich. Lilian Gich, Buc;ter 
K<'aton, Charles Ray .. 

Hunlar Yaktilr. zamanlarmm rn 
giizclc arti tlcri idi. En hiiyiik filmlrri 

hunlar rcYİrirlcrdi. en ~iihrf't kaza
nan filn~lcr hunların filmleri idi. 

Fakat ~imdi. lıep~i. hatan hir gii
tıf"~ ı:ihi, cliinvanın iihiir taraf mcla 
ka, holıım~ hıılunııyor. 

' ) 

Şiııııli hunlar nereılclcr. onu göre· 
lirn: 

Ressie Lm e lnı;iltcreılr bulunu
yor. Sinema ha) atınclan !;Ok e' Yel çc
kilnı i<; olan Bf""'•ic. hir 111iiclılct ''Broıl 
d, a) ::\lelody,, ile Lckrar doğıııu~tu. 

Fakat. hu, nılı:ta, iinıııek üzere 
olan, ı:ı~ın, Hlll defa hir yanıp ftiıı
ınc-ine lıenunıi~ıir. 

nu son filminden onra, arti-t. 
Londrutla tekrar hir film ~e' irıııi~: 
fakat. hiç mm aff ak olaıııamı~tll' . 

Hunun iizr.rine. artık hir dıılıa 
fil ın ı;cvirn11•,i!,c ad<'ta Lii\ hı- eden Bf"5· 
şİe Lo' e ~iınıli Londrada. artık hir 
~İncrna :ırti•tİ olıırak de~il. ~incıııa •e
' irı·i ... i olarnk • ani lıcrke .... jhi - va· . .. . 
~amaktaılır. 

Aıııcrikaılan R) rıldıktan ~onra 
Re ..... ie Loq."ıın lıa) ntınıla "inema ile 
olan hir ralııta ılalıa knlmı0tı: Konı~ı. 

. . ' 
1 

l 
1 
1 
• 

"' 

! 
·ı 

1 

l . 
l 
i 
f 

Bir ~İııı>ınn kumpanyasının ınürlü• 
l'ii Villianı Jlak-"la c•dcndikteıı az 
•nnra a~ nlan •'r,.ki yıldız .. hu suıetle 
6iıwına ile hiitiin rahıta1::ını kecmi§ 
oldu. 

Sinf'tııaıl:m ayrılanların ço~u hu 
~iin C\ lenm i~ hu lım uyorlar. Bunlar
dan hiri Collccn ;\loıımlır. Ha)atın
rla Uç kere «'' lenıni~ olan artiı;t, on 
tlı•f a olarak til'arct i~leri ile n~ra-;an 
hirilP C\ ll'ııınii:tir 'c §İmdi ununla 
lıı-rahcı· ) aşaınaktııdır. 

1ki Talınaıl~r hcm,irC'!rr <le C\ li'" 
ılir. ~orma 'l'alnıad;;c. ı::incmaılan çı-
kilcfikten oııra ikinı·i ılt'fa olarak e, .• 
lrnnıi~tir. Y ıaııi koca ı Gcorge J mel 
hir raci) o ı:pikcriclir. 

Con tancc Talııınıl;:e <lı> koco<:İle 

hrrl\hcr hııı;iin ŞikaE;oda huhınıı) or.ı 

Sinemaılan ı;ı-kilr.n bılın arti tlcr 
arncınıla C\ 11·11111c111i~ olarak Lilian 
Gil'lı 'arcl ır. Erı ~on filııı i olan ··n o• 
meo 'e .luliet .. i çr' inliktrn ~onra 

,sinema ha) atıJHlan çckilı·n Lilian A· 
nıerikacla. tek ha~ırıa ) a~aınaktaclır. 

.Kanle.,. i Dorotty i. e C' liılir 'e ko
casile heralırr Connccticut da hulun"' 
maklaclır. 

Sinema~ ı hırnkan erkek artistler 
de Charlıa .. Ray İrıemaclan bü~hütün 
yaka. mı kıırtaramaım; , .e ~imrli bir 
sinema nwı:nııın;,ı çıkarmaktadır. 
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KA51ROASI 

Kad:rcan KAFLl Tefr i k a: G& 

Umur Bey hilcum emrini veri nce, demirden safta r blra nde hendeği 
atladı ve düşman üstüne kocaman bir silindir gibi yürüdü. 

Bizans ordusu darmadağı n ol m uştu! •• 
- Prm nıla hir dii man ı;cnw:ı, 
Bu. hiivii<'ek hir gıılerdi. Şimale 

floğru gidi, ordu. 
Türk donnnma:ır iki kola a) rıhlı. 

Onun iinünii 'c arılmı ketıti . 
Gıı ler kaçınnya ılannndr. Fnkat 

lıu ga) rl'lİn ho~ olclu~"lınu anlayarak 
çalııık ılımlu 'c Umur he) i lııı) rııkln 
cliiınladı. 

Hu. :\1 idilli 'ali i Kataneonnn ge-, 
ıni:ıi) di. 

Gl'ınİnİn horıla mclan bir sanılal 
ılcnize indirildi 'e jçinc altr kiirek1,;i 
ile iki ki~i 'e hazı Cfyanın l~ou<lu!;u 
glirühlü. 

~amini ) aklaı.mca Uınıır hey Or
) UUO) u tamdı. 

Ru e ki do. t ona 1'1 idi ili 'ali inden 
heci iye getiriyorclu: 

- Z::ıf crlcrinizi i~itiyoruz ve <lo~t
luğmııızub kıymeti l>ü~hiitün :ırtıyor. 
:-'inyor Kataneodan size kanle~çc sc· 
Hım \'C san;ılnr getir<lim. Şu kUçiik 
lıecliyeleri knhul ctrııenir.i riı·a cdi ·o· 

rn7. 
1 "uıur hey lwdiyelerc 

<h: 
lıic lıakma-.. 

- Orvano. 'rıktilc benim 'anm11la 
kalrıınk i .. tcmiı.tin. Gcııe R)n; arzu) 11 

bc-li)or mu~un? 
- Ona iiplıe etmeyiniz. 
- O lınlc!e nrtık grJ :. 
- Brnim iı·in ıı hü' iik hahtivar-

1 1 1 ,. ~ • 
ıı<. • • :- .at .. 

- ~e,·ar? .. 
- Bu jşi biraz onrn) n bırakc:~k ! 

Bir f;liıı ;ıncızm sizin yanınıza gcl.-cnı 
hr·ıi ivi knlıul cdcr;;İııiz. d<'ğil mi? .. 

Elheı !. 

Hizan onlıı u darnıa da!!ın olıııu • .. .. 
hı. 

Kalote<lo hirkNııı a·kcrle birlikte 
'c ~iiı,;lükle kaleye kapandı. 

Ya~111nya lıazrrlananlar -:imdi ~ıl
sın ~ilıi lıa) kıl'arak kıırr\"orlar. Sakız 
vali ine ih iip ~avırnrl;r~lr. 

•. iınıli lıütün Sakız ada~ı Tiirk or
clıı unun ayakları altında ı;anki titri
) onlu. Cç giin rnnra Tiirk clonanma-
ı tıklıııı tıklım mal ,.e e,..ir dolu ola· 

rak 1zıııir kiirf rzine giriyorcln. Kıyı
larn toplanan hinlerl'C lıalk ,Jo-thığa 
ilumet edenlerin cezalanclmlclı~nn 
~iirıııektcn <lo~an hir hazla clonannıa· ,, 
p damlı) ordu. 

Umur hevin hiiviik l...arı\f' i Hızır 
hr) ılr İznıi~C' gelrı;i;:: ha-lıra kmııan
danl:ırla lıirlikte onu kar~ılarııı~ıı. " . 

On iiç giin oııra Hizan... i111pnra-
lrının11ıı lıir l'l<"ici hir ıııı-ktııp "Clİr
cli \ndronik 1>aleolo7ro~ ı;unla;ı va-

r: • " 
zı) ord ıı: 

.... ·~ \rnııımlaki :ınla~ın:ıyı 'r 'rrdi
µınıı iizii hıızclmmz. Sakız 'afüinin 
hir sıııçıı 'ar,;a <'<'zacrnrn \'CrileC'f'ğ;nj 
lıilılirıli~inı lıalıl,. l>l'kleınC'ılini:r.. Ili;y. 
lt>likle kf'nıliniz sn,..fıı oldtınıız. .=a
kıztlaıı altlığınrz rna

0

llarla e, irlcr hir 
ay içindr geri 'erilmez 'e zarHrlar 
()elenmez e İmparatorlu~uıı ke-kin 
krlırını hacımızın ii tiinıl~ hnl•wnk ı
nız .. , 

Umur hey el"inirı iiniine ılo;;ru 'ii-• 1> r. • 

riidii. f ektıılrn parça parça eılrrek 
) iiziinr attr ve ha~ırclı: 

-- Git, İmparatoruna .ih·le! Vali· 
lerjnc öı gec;ircrniycn hir İıiiküııııl::
rrn, dine ayağına lıakim olamayan 

~a~km hir kafadan ne farkı ,ar'! Hm 
onun değil o hcniııı <lo::thığunıa ııınlı
laçlır. Türk ılo tlnğıınıuı değerini hil
ıııiven lııııwn l'CZU'-ını ı·ahuk ccker. 
Snkızcla ()(ikiilcn 1'ürk kanmr İıiitiin 
Bizans kıınr teınizliyeınez \C ~akızıla 
~ağmaya uğrayan Tiirk ımılr hiitiin 
üııparatorluklımlan dalıa ılf'ğerlic.lir. 
Ona iyice anlat ki. hnraya kaıla~ ) o
rıılıııa ına liizuııı yoktur. Pek vakınw 
<l:ı hen ona ~el İ) onun. · 

El!;i son lırzla t:-tanhııla cliinılii . 
İıııparaıorıı hu hahcri 'cnli~i znm;ııı 
Kantakiiun vanıntlaydı \C fena lıal· 
dr ı·aıır .:rkılıİr. iınparator.ı: 

- Bu ııetirc) i tahmin cdi, onluııı. 
Sanırım ki. hir ılcf a ılalıa h;ına hak 
\erıliııiz! Do tlıı~ıı kmntli oiaıı lıir 
atlaııım ılii~nrnıılığı ıla yaınan olur. 
l ımır Jıe, le hoın~nı:ınıalıy11.. 

n".ı i. 
_; Srn hiraz iirkek İn! Dü .. iin 

~ 

ki l'mıır heyi mağliıp edcrseııı lıiitiin 
ıliişma•ıhırnn korkularından lıir ke
nara cinrrcklcrılir. 

- Fakat hangi kun ctiıııize ı;iirn
ni) ormr.? Umur hrylc lıarp etmek için 
lıa:r.ırl ı~nnız yok. 

- Tt•Jiiş ctınr ! Şimcli kış ha~laılı. 
Dı•niz ııu!'. inıi geçti. rınur lı"" ıliirt 
:ıyılaıı e\' el İzmirılen çıkanın .... 

- Umur hev hiçhir ~eye clıeıımli
yet '<'nnİ\·en, lıer an hazır olan hir 
kumanclaa"dır. f lelik hiziın lıazrrlık
ııız olıhığuınnzu hilıli~i ı~ın c:imıli 
lıarp etmenin daha karlr oldu7runıı 

~ 

da hilir. Onu Yatr~tırırıalınlık ! 
- N'e yapahil iriz? . 

(Arlam rnr) 

Büyük RadY 
müsabakamıı 
Müsabakamıza iştirak etmek~' 

mükemmel iki radyo sahibi 
olabileceksiniz 

Radqo müsabakaf!!'ıJ 
nasıl o·lacak ? 

O Jınlde 1.)ıııılilik İ7.İn 'rriııiz. 
!.··'.. uıı. Çol grc·ıncz gelirim. :\Iidil-
1·(~ 'nıuleenk rniilıitıı bir i~iın 'ar .. 

- - '\"cdir? 
Haftalık 

~' 
. ,~-· TafsHah okuyu n uz. Daha fazla izahat 8 ıı' 

her J(Ün idaremize mürtıC8 
- H:mu iiyli)cmeın. Ne oldu~u-

:-.. mı 'al,ındn görlir-iiniiz ! Simdi ve 
1 -ı•l:>r hiterdi, fakat gth·cndiğiın };ir 
,: 

1 ! ·, o•.tn. ~izin il<' k:ıbul eılip rtıııc· 
' " ?'nizi lıilmiyorum. . 

- Ne zaman gelir en seni hir kar-
•' p;ilıi karsılarnn. 

- . :ığohın ! 
l ınur hr) hedi~ el eri al ılı Ye 'ali

) i lııraktı. 
Doııarııııa Çc~ınc liıııanııula ıle

mi rledi. 'on lıaztr) ıkları yaptı 'e 
ıığıırlanıak İ!;in oraya kadar gelen kar 
deı;İ Hızır he)den ayrılarak Sakız 
(iniine geldi. 

l"rrk Tiirk gemi i knleyc yakın hir 
) crıle kıy I) ıı demirledi. 

Karaya a kcr çıkarmaya ha~ladı. 
dtkız 'ali .. i i~in nereye varacağını 

kc tirdiği icin hazırlıklı dm raıınu~tı. 
Kumanda ı;ıcla on lıin a~ker vardı. 
l Tmur lıl') in ) ::ınmdaki a .. ker üç dört 
hin ki.iden rok tlf':;;ildi. Kalkan 'e • • o 
mızrakların kunluğıı clf'nıir saf, cle
ıııinlcn lıir ıf ıı, ar ~ihiyıli. 

Kalatcdo kcnıli onlu unun ancak 
iiçte hiri katlar olmı lııı orclunı deni-
1.c dökere~ini umuyor: lıiic~nı için 
ı.on hazırlıklarını yapıyor(lu. 

l"mur IH') o gccl' ahaha kadar ra· 
Jı~ar:ık afların iiniine uzun hir h~n
<lck kazcl ı 'c toprağı keneli tarafları
na yı~(lı. ahalı şef akla herahC'r clü • 

1' 

nrnn 1ıiirmn <>lmiı:;ti. Baltalı. oraklı, 
. opalı kiidiil<'r hile gclmi ler; l"'ınur 
he) in onlu 11 hozulunca )ağma)a lıa· 
zırlaıı nıı:;I ardı. 

K alott•ılo imparatora ) anıaıı lıir 
zafer lıahcri 'ereceğini lllllU) onlu. 

Şefakla lıcrnlıer lıiicuma p;cc_:ti ,e 
lıiicuııı ~den gruplar Tiirk oklarının 
nğnakları altında cpeyı·e nidikten 
onrn hendeklerin öniiıult> durdu. Bir

1 
iki dakika §a,.kın kaldı 'c geriı.in g<'·ı 
ri kaçmn) :ı ha~ladı. 

Kalotetlo kı .. kırtıp duruyor; fokntl 
netice nlanm or<lıı. 

l Tınur he;: 
Hiicımı! .. 

Emrini nrdi, ı'eınirden rnflar hir 
nncla lıcndc~i .ıtl:ıdr 'c clii~ı"'anuı ii -
tiine kocaman lıir il indir ·!:ihi yürii-
ılii. ı 

7 Haziran 937 Pazarte•i 

öCLE NEŞRİYATI: 
Saat 12,30 Pl4kla Türk musikisi. 12,50 

Havadis. 13,0:; Muhtelit plAk neşriyatı. 14,00 
Son. 

AKŞAM NEŞRfY ATI: 
Saat lS,30 PIAkla dans musikisi. l!I ::o 

Afrika av hatıralan Salt SalAhattln Cih::ır:
oğlu tarafından. 20,00 Rl!at ve arkadşları 

1 
tarafından Türk mu~lklsl ve halk ~arluları r 
20,30 ö R 'f 
20 4 mer ıza tarntından nrapça söylev. 

• S Sa!iye v~ ıırkad11şıarı tarafından TUrk 
musiki& ve halle §arkılnn (Saat ayarı). 21,15 
Orkestra. 

S:ıat 22,15 Ajans \•e borsa hnberlerl ve er
te.ti gtlnUn programı. 22,30 PIAkla sololar, 
opera ve operet parçalan. 23,00 Son. 

8 Haziran 937 Salı 

ÖÖLE NEŞRtY ATI: 

11 
Saat 12,30 !'!Akla Türk muaiklsl. 12,50 

So
avadls. l3,M Muhtelit pl4.k neşriyatı. 14,00 
n. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 
Snat 18,30 Kon!eran.ıı Beyoğlu balke\'ln -

den naklen İluarı Arlt (Cilmhurlyetçlllk vr. 
milllyetçlllk). 19,30 Konferans Eminönü halk 
evi n~rlyat kolu namına Bay Nusret Safa. 
20,00 Bclma ve arkad~lan taralmdan Tilrk 
musikisi ve hlk şarkıları. 20,30 Ömer Rıza 
tarafından arapça söylev. 20,45 Cemal Kı\ • 
mil ve nrkada§lan tara:mdan Türk musikl· 
si ve hlk şarkılan. (Saat ayan) 21.1:; nu•
yo fonlk dram (Hamlet). 

Saat 22,15 Ajaruı ,., borııa haberleri ve er
ll~sl gllnOn programı. 22,30 PIAkla sololar. 
opera ve operet parçalan. 23,00 Son. 

• 
9 Hazir~n 937 Çarfamba 

öCLE NEŞRİYATI: 
Saat 12,30 P!Akla Türk musikİ!i. 12,50 

Havadis. 1::,0/i Muhtelit plAk neşriyatı. H,00 
Son. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 
Saat 18.30 PIA.kla dans musikisi. 19,3-0 

Mnndolln ork~traıu Berk ,.e arkadaşları. 
20,00 Nezihe ve nrkadaşları tarafmdan Türk 
mwılklsl ve halk §arkıl:ırı. 20,30 Ömer Rıza 
tarafmdan arapça aliylev. 20,45 Blmen Şen 
\'e arkadaşlan tamtmdan Türk mu. .. iklsl ve 
hile ş:ırkıları. (Saat ayan). 21,15 Orkestra. 

Saat 22,15 Ajaruı ve borsa ha~rlcrl ve el" 
lesi gUpOn progTnmı. 22,30 PU'ıkla sololar, 
opera 'c operet parçalan. 23,00 Son. 

10 Haziran 937 Perıembe 

öCLE NEŞRİYATI: 
So.ııt 12,30 Plft.kla Türle musikisi. 12,M 

Havadis. 13,0!i Muhtelif plAk neşriyatı. 14 oo 
Son. ' 

AKŞAM NEŞRiY ATI: 
Saat lS,30 PJAJ:la dans musikisi 19.30 

Spor mUsahnbelerl E§rct Şetik tarafından. 
20,00 Sadi ve arltadaşlan tarafından Türk 
musikisi ve halk aarkılan. 20,30 Ömer Rıza 
tarafından arap::;a söylev. '.?0,45 Safiye ve 
nrkadnşları tnrnfınrlan Türk muslhisi \'e hnll< 
§llrkılnrı (Saat ayarı). :?J,15 Osl>c.!tra. 

Sant :?2,15 Ajan.ıı ve borsa haberleri \'e t'r

teııı gflnUn programı. .22,30 Plftllln 8<>lolnr, 
opern ve operet parçaları. 23,00 Son. 

11 Haziran 937 Cuma 

ÖCLE NEŞRiYATI: 
Saat 12,30 Plftkln TOrk musikisi. 12.50 

Havadis. 13,05 Muhlellt pllk neşrlyab. 14,00 
Son. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 
Saat 18,30 J>IAkln dans n1usiktııı. JO,::o 

Radyo fonlk komedi (1fobUynlı kıralık köşk). 
20,00 Ttırk musiki heyelf. Z0,30 Ömer Rıza 
tarafından nrapca söylev. 20,45 Vedia ve ar
kadaşları tıırafınılan Ttlrk muciklsi \'c hal){ 
şarkıları. (Saat ayarı). 21,15 Orkestrn. 

Saat 22,15 Ajıtns ve hor11a haberleri ve Pr
tesi ırilnlln programı. 22,30 PUı.kla sololar. 
opera ve operet pıırçnları. 23 00 Son. 

12 Haziran 937 Cumartesi 

ÖÔLE NRŞRfY ATI: 
S:'lat 12,30 PIAkla Tilrk musikisi, 12,50 

Hıwl\dls. 13,05 Muhtelif p!Ak neşriyatı. H,00 
Son. 

AKŞAM NEŞR!Y ATI: 
~aat 18,30 :Pl!lkla dan~ musikisi. Hl.30 

Konferans doktor Salim Ahmet tarntından 
CRıtmaı. 20.00 Fasıl Snz heyeti. 20.30 Ömer 
Hıza tarııiından arapça 5'iylev. 20,4v Fuıl 
Sa.~ heyeti !Saat nyan). 21,15 Orke3trn. 

Saıı.t 22,15 Ajans \"C borl".A habcrl"ri ve e..
tcsl gtlnlln programı. 22,30 Plakla r.oıoıar. 
opera ''e OJ><'ret parçaları. 23.00 Sl'Jn 

T ra~rtP<1I ı s.u.ı 
akvim 7 liazira,.. 8 II:? .. irn-

=======1-7 R. evvel 8 R. ev ıel 
' ;ııo doğı1".J 

:;un bat.ı,ı 

'la b&h oamu 
)~le oama7;1 

ikindi naınazı 
Akşam oamru:: 
Y' atın ıııuıııu:ı 

lmM.k 

4 ~<I 4 2() 
!9.:rn 19 ::40 
.:uo .:un 

12 13 12 1.1 
16,t:i 16 f.i 
19,~8 19 ~9 
2f ~Q 2l 40 

2 f2 ~.11 

edebilirsiniz 
ı.arfl'#> 

Bir müddettir kuponlannı koyduğumuz radyo müsabakası~Ul bildiri' 
yaklaşmıştır. Bunun için müsabakanın nasrl yapılacağını etrafıle 
yoruz. 

ı 

3 

. -
5-

G -

M jsabakaya radyocular da iştirak edebilirler. 

RADYOCULARIN lŞTlRAK ŞARTLARI 

Olm
.,k uzete 

Müsabaka Avrupa ve Amerika sistemi makineler .. 
esas iize:ine tertip edilmiştir. edebilir· 
Müsabakaya her kuvvet ve modeldeki makineler iştirak ede111t' 
Müsabakaya i;tirake çağııılan ve bunlardan iştiraki kabul ıar go11' 

rin adları önceden ilan edilir. Radyo acentelerine m~tuP i§ıiri~ 
derilmistiı isimleri unutulan müesseseler tafsilat alabıJır)er. detP'1 
edcnlerİr iştirak etmek için müracaat edecek firmaları peY 
bildireceğiz. ıııuı•· 
Mjsabakaya iştirak edecek radyolar memleketin tanıntnJŞccrObeft' 
hassıslarının iştirak edeceği bir fen heyetinin muayene ve t 
ne arzolunacaktır. ıtirıelt' 
Müsabakaya girecek radyolardan Avrupa ve Amerika rna i1311 

rinden ayrı ayn birer birinci tefrik olunacak ve birınci gelef1 

cd:lecektir. le .,e o1'ıl' 
Müsabakada birinci gelen radyolardan bireri satın atına'," 
yucular müsabakasında b:rinci gelenlere hediye edilecektıf• 

O K UYUCULARIMIZIN iŞTiRAK ŞARTLARI 
ııc•· 

120 olu ol• 
J - KURUN Gazetcsile neşretmekte olduğumuz kuponlar yaıılı 

b ·· · · d • d · d·~· · ı·maun .,uıı en son on eş gun ıçın. e, aşagı a ıste ıgımız ma u Jtıflcı " 
duğu bir kağıt ile birlıkte bize gönderilmiş olacaktır on 8 

• 

gelecek mektuplar müsabakaya iştirak ettirilmez. rJ1 bir t~" 
2 - Ol:uyucularrmrzın biriktirdiği yüz yirmi adetten ibaret t~oıarı iÇ~. 

kım kuponla tercih edilecek Avrupa ve Amerika rad~ e ait .,,u 
1 b. · · · · "k 1 b·ı· H 'k" d kinesın ya nız ırısıne ıitıra o una ı ır... er ı ı ra yo ına 

b · k · · 'k· 1~ ırndır· sa akaya gırme ıçın ı ı takım kupon göndermek c:ıZ dır: 
3 - Kuponlarla gönderilecek kağıtta şu malumat bulunına1' 
A - Tercih etmekte olduğunuz markanın modeli. 
B
C-

Senesi. 
Lamba adedi 

D - Kendi adresiniz. 
E - Markanın ismi. r•'' ıar 

. rnar"' . · 11 rı 
4 - Müddeti içinde gelen cevaplar tasnif edilecek hangı i1'İ b•r:ı,,. 

la rey alır~ o markayı int:hap eden okuyucular arasın~: radY'0 

ayrılacaktır, birine bir Avrupa diğerine de bir Arnerık 
kinesi hediye edilecektir. dSfl 
Eksik kuponlarınızı gaze:em lz fdareol'1 

f edarik edeblllrslniz .,; 
Kuponları biriktirmeği ihmal etmeyiniz. _ d• set"' _ _., 

Y'ıtın gec;eo J,'1lnler1 
Yılrn kıı.lıı.n ı.11oleri 

158 (!)<} 

207 206 

V AKIT Propagıın ııııııllJlll''r 
ıııııııııııtdııııı 

~lttıtnıttt#lfllltı1~----lrllflı1ıııııJtfllllllU1Hıııı~l!lllllUtu11ııtl11 
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O.evlet Demıryolları ve L-imC;1nla~, :·:işlr.tme·..,, 
Umum idaresi ila"l~rı <. "··~j·:~\-.· ,.· :-: 

• • ... ••• • f ......... _ı . ,; . ,. UM BARA 1000 
ilk eksiltmesi feshedilen 300.000 adet tclgra( b:ındı 16-7-1937 cuma 

günü saat 15,30 da kapalı zarF usulü ile ile Ankaıada idaıe bınasında satııı ah '\ 
nacaktır. 

i 
Muhammen bo:ieli (30.000) liradır. 

Bu işe girnıek iı;teyenlerin (2250) liı alık muvakkat teminat ile kanunun 
tilyin ettiği vesikaları, Resmi gazetenin 7·5·1936 gün ve 3297 numaralı nü:;ha -

TARLADIR 
sında intişar etmiş olan talimatname da ircsinde alınmış vcs'ka ve tekliflerini ay
ni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisli~ine vermeleri ldzınıdır. 

Şartnameler (150) kuruşa Ankara ve llaydarp şa veznelerinde satılmak • 

tadır. (3106) 

.. ... 
_.,~ 

-- --
•, I ·.İ;4., • ... 

,, 

Muhammen bodeli (13425) lira olan kazma, kürek ve saire 7.7-937 çarşamba 
günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın ·lmacak 

tır. 

Bu işe girmek İstiyenlerin (1006,88) liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tityin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7 .5 936 gün ve 3297 numaralı nüshasın. 
da intişar etmiş olan talimatname c1airc sinde alınmış vesika v: tekliflerini aynı 
gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisli ğine vermelcı i lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara da Malzeme dairesin'den. Ilaydaı paşada 
Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmak tadır. (3207) 

Liseler Satına ima Komisyonundan: 
Yiyeceğin cinsi 

Ekmek 

Tüvenan 
Kriple 

37 kalem yaı 
Eebıe 

Kok kömürü 

Beyaz peynir 
Ka~r peyniri 

Pirinç unu 
Un Ekstra 

Makarna 
Şehriye 

mikdarı beher Fi. 

Kuruş 

145000 11 

2050 ton 1200: 
100 ,, 1450 

ı 16650 kilo: 

ilk teminat Eksiltme gün 
Lira Kr. ve saati 

Şartname 

tedariki 

1196 25 9/6/937 çarşam 
ba saat 14 de 

1953 74 9/ 6/ 937 çarşam 
ba saat 14.30 da 131 

48000 demet: 25097L. 1882 L. 28 K. 9/ 6/937 ~arşam 
321650 adet: ba saat 15 de 126 

210 ton 

15900 kilo 
szoo .. 
ıooo " 

22500 ,, 
sooo ,, 
2050 " 
2850 " 

1850 

31: 
55: 

17: 
13: 
23: 
23: 
14: 

248.85 

707 .93 

470.78 

9/ 6/ 937 çarşam 

ba saat 15.30 

9/ 6/ 937 çarşaın 

ba saat 16 da 

9 16 93 7 çar~am 

ba saat 16.30 da. 

Emlaklot eyi fiyatla satmak 
ve Kelepir emlAk almak 

LOKMA:"J BEKİM 

Dahiliye Müteha.uııı 

İrmik 
Kuskus 
Niş uta 

450 " 
23: 

1100 " 
18: 

isteyenlerin HiÇ VAKiT geçirmeden 
IST L ,· Bahçekapı Sadrkiyc Han 11 numaraya mü-

racaatları bu işterini derhal temin eder. .,Junlardan başka 

Ani ÜLKESİNDE - Büy; aeyahat kitabı 1049 uncu ~umaradan~~i .devam ediyor. Almancadan çeviren: Damar Arıkoğlu. 

Yeme oturmuş, diişünüyordum: 
~ ehlikeli bir geceden sonra zencilc
tınıin neşeli taamı 1 

Hakikaten bu insanların anlaşıl· 
~tyan bir iştahları var; pars yüz 
·ılodan fazla idi. Bir saat sonra 
h_cmen ortada birşey kalmamıştı. 
kulan sade kemiklerden ibaretti. 

Mihlord, yalnız başına beş kilo 
c~. :Yediğinden dolayı böbürleniyor • 
r.tınlerini düşünerek seviniyordu. 
d~ı, zannediyorum ki geçen açlık 
~albuki o günleri artık dü§ünmeğc 
uıum yoktu, o giinler arkada kal

fl'ııştı. 

Arablar oyluk, göğiis gibi kı • 
81111lnrından daha giizcl parçalar al
~ıştı. Ardar yemekte çatal, bıçak 
ullanıyordu; diğerleri tamamen 

llarınaklarile yiyorlardı. 
) Pars kebabı, genç hayvan eti 

~· duğundan tıpkı dana eti gibi ne· 
ıs ve lezzetlidir. 

I .Zenciler, yemekten sonra sevinç· 
c~nden hep birlikte halay, ve kör 
l' oyunları oynadılar. Bu son o· 
~Unu birkaç gi.in evvel bizzat ben 
cncilere öğretmiştim. 

t, ... Bu oyuna ben de iştirak ettim. 

0 
ger böyle yapmamış olsaydım 
~~n kafi derecede neşeli olmıya • 
Q ktr, elimle ebenin gözünü bağla
'i.~?1: gamsız, kedersiz, pürneşe, 
1'kıc) bir bayram yaptık. Nihayet c ;ırn saat yedide bu şenlik hitama it 1• Hepimiz sabah erken kalkmak 

l.ere uykuya yattık. 
ı Derin bir sessizlik i~inde haki . 
"'· t~n 1· 'f 1 · .atı ve ra 1at bir gece geçti. 

1aıa l<ulıs ııaıunda 
-7-

Öldlirdüğiim pars doiayısilc l:'ly· 

ATEŞ ÜLKESiNDE 

dalı tahminlere girişmiştim. Önüm. 
de yatan ulu dağlar vardı. arala • 
rında ben bulunuyor, elimde hiç 
bir vasıta ve rehber yoktu. Bu vah
şi hayvanlar ancak suyun mevcud 
olduğu yerde bulunabilir; şu h<ıl· 
de y<.ıkmımızda su olmalıydı. 

Çlikur içinde ilk geceyi geçir • 
miştinı. Şimale doğru öniimdc ~~· 
niş bir vadi açıldı. Hafif bir yokuş 
içinde yolu.ı:nuz. daima yukarıya 
yükseliyor: uzerı açık toprak dağlar 
daima geriye bakıyor, vadi t>:iltik
çe vfümt peyda ediyordu. B~ arn· 
da nebattan ht:rhangi birşey g;:re
mediın. Kuraklıkta, susuz kum yı
ğınları ic:inde şurada burad;ı tesadüf 
edilen alfa otundan bile burada eser 
yoktu. 

Çöl halkası denilen til_ş blokla • 
rından birçokları dere içinde ve et· 
rafında darmn dağın yatıyor. Bun
lar adeta bir kaya deni~i mnf'zarnsı 
arzediyor, pek çok defalnr bunlar· 
dan volumuzun ilerisini göremivor· 
duk." Sabahtan akşama karkır ~·a • 
Yaş ya va~ ancak yirmi kilometre:· yol 
c.labilmiştik. 

Sonsuz taş tv.bakalarmın. bahıı
sus Jeolojik meraklı bir tarlanın 
tema~asına, önüme gelen bu büyük 
engeller hail oluyordu. Biit•.in go. 
rünenler fevkinde şu anlaşıl·y~rd11 
ki. bi .. çok zelzeleler burada binl~rce 
senedenbcri biribirini müteakib de. 
vam ederek gitmiştir. 

Sert kireç taşının derin tabaka. 
kasında gcniı1 bir mikyasta ilerliycn 
beyaz mermer de kristal gibi ~6rü
n\iyorclu. Yanardağların yüksekliği 
içinde mihek ta~ı (siyah mermf'!r) 
nmvi tnncler iizerinde pınldıyoıdu. 

'ATEŞ OLKESINDE 

Zencileri yatıştırınak i_çin konak 
yerine gittim hepsi benden kaçıyor, 
etrafımdan dağılıyordu. Bu ne de • 
mekti? Evvela anhyamamıştım. Bi
lahara idrak ettim ki bu kısa akıllı 
adamlara dehşeti hep ben veriyor -
dum, çünkü sabahleyin dinamitle 
yaptığrm işleri ~örmüşler, gürültü • 
siinü işitmişlerdi. Onl~ra göre bu 
zelzelenin sebebi de yıne bendim, 
bunlan bütün ben yapmıştım. Ken· 
dimi tutamıyarak gülmeğe ba,la • 
dım. lııin komik tarafını araplar da 
anlam:ştı. 

/rvanadan c:ıkan zencileri, teskin 
maksadile deri kamçıyı c;ıkarmağa 
mecbur oldum, muztarib ç1ğlıklar 
i~inde korkudan titriyen bu zaval • 
lıları çadırlarına güçlükle sokabil • 
dim. 

Hayvanları da yerli yerine bağ • 
lat:'l'·nk intizamı temin ettiktt-n son· 
ra tanyeri ağırıncnya kadar bira7. u· 
yumak iizere radırma geldim, tabi -
at kuvvetleri de sükun . bulmuştu. 
Y rıtağımda uzanmış bir halde iken 
uzaktan tatsız keskin bir ses kula • 
ğıma geldi. bunu derin bir inilti ta • 
kip etti. Bu boşanıp kaçan bir de· 
venin ölüm feryadı idi, dev~ bir par
sın pençesine düşmüş olabilirdi. 

Bu da bizim için bir felaketti. Der 
hal yatağrmdan kalktım, köpcg~i ca· 
~ ~ 

gırdrm. 
O dim dik olan saçlarilc yerin • 

den şim~ek gibi fırlryarak bir an i • 
çindc gözden kayboldu. Ben tüfe. 
ğİmi alarak köpeği takiben ilerle • 
.dim, fakat etrafımda, önümde bu -
lunan ta§lar süratlc yüriinıeme en
sel oluyordu. 

Biraz sonra öfkdi bağırtılar duy
dum. köoek yırtıcı hayvanı bulmuş· 

es 

tu. Kapalı kapıların gölgesinden S\İ· 
rünerek sıçrıynrak bir hamice.le rJn -
lnnn bulundukları yeri \'C parsın pı· 
rıl pml mnnwrasmı gürdüm. 

Pars ön pençelerini kayadan su • 
kut eden devenin üzerine koymuş, 
önünde birkaç adım ileride bulunan 
köpeğt> eğilmiş, mırıldanarak hoy • 
kırıyordu. Ben daha uzakta idim. 
Ayın ihtizaz eden ziyası doğru nil!an 

almağa mani oluyordu. Yavas a 
biraz daha sokuldum, tüfeğimi ~iığ
si.ime dayıyarak nişan almakta iken 
Pars kun·etli bir sıc:rnyış hnrekcl i 

yaparak hemen iri taşlar 11rknsınrln 
ka~·bnldu. Hiç ş\iphc yok ki e~cn şİ· 
mf'\I ri.izaarmdan kokumu nldı ynhut 

t> 

~ölgeınin bir harckdini gi'ı lii. Kci-
pek onu takip etmek istiyordu. l lil • 
fif ıslıkla geri çağırdım. 

Gecenin içinde fedaki'ır hay,·anı 
lüzumsuz yere tehlikeye sokmnk 
istemiyordum. Afrika pnrslnnnn 
zenciler 'şeytan,, adını verirler. Kap 
landan daha tehlikeli, gitrültiicii, 
kız~ın. ıyı koku alır, kuvvetli 

gözlere malik yırtıc1 bir hayvandır. 
Halbuki şimdi biz bıı ne_; lmyvnm 
kendiliğinden yere yuvnrbnrnış 
olan devenin ynnında bihuzur et 

rniştik. Bahusus parsın dişine knıı 
değmişti, bunlnn bizim iyi hecab 
etmemiz lazımgelircli. Hayvan tch 
likcyi hisc:etmiş ve kendini koru 
muştu. Biraz sonra şikarınııı yam 
nn tekrar dönecekti. Yalnız bir 
insan boyu içind(' bulunnn kayanın 
çıkıntısında köpeğimlt" birlikte bu 
lıınııyor ve bekliyorduk. 

On dakika sonrrı parsın Lckınr 
hafifçe sadasmı iş;ttim . Fnknt 1-cıı 
dini güremiyord\ım, bulunduğum 
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Kültür Bakanhğından : 
ı. - Orta okullarda Türkçe, Tarih-Coğrafya, Riyaziye, Tabiiyc. Fransızc"', 

Almanca ve İngilizce öğretmeni olmak istiyen]cr için bu yıl sınav yapılacaktır. 
2. - Sınavlar 1 eylul ça11amba ~ünü Jstanbul UnivcraitcGindc başJıyacaktır. 

3. - Sınava girmek isteyenlerin: 
A) - Türk olmaları, 
B l - 20 den aşağı ve 45 den yuka n yaşta olmamaları, 
C) - Hüsnühal erbabından oldukları, cinayet ve cünha nevinden mııhkü • 

miyctlcri olmaclıfı hakkında Mah311i vilayet veya kaza idare hcyetiı:~cn tir mm:• 

bata ibraz etmeleri (Halen memur ve öğ rctmen olanlar bu kayıttan müstesn::ı o
lup mensup oldukları daire amirinin vereceği vesika kafidir. 

D) - Her türlü hastalıktan ve öğretmenlik etmeye mani vücut arızaların· 
dan salim olduklarını isbat eder tasdikli hekim raporu ibraz etmeleri. 

E) - En az lise ve 4, 5, 6 sınıflı öğ rctm:n o!rnlu mezunu veya bunların mu
adili tahsil görmüş oJmaları. 

Öğretmen okullannd::ın mezun olanİarın en az iki des senesi öğretmenlik et· 
miş bulunmaları gerektir. 

4. - Gerek sözlü ve gerek yazılı sınav soruları Univers"te ve Yüksek öğ
retmen okulu talebesinin takip ettiği ldera müfredatından sc~ikccktir. Eundarı 
baJka sınava gireceklere pedagojik sorular da sorulacaktır. 

5. - Namzetler sınavda kazandıkları takdirde 17-02 numaralı kanunun ı. in· 
ci -ıaddesindc gösterilen dereceler dahilinde herhangibir orta öğretmen okulu 
yaröğr:~menliğine atanacaklardır. 

6. - Yukarıdaki şartları haiz olan namzetler bir istida ile Bakanlığa müra
caat edeceklerdir. Bu istidaya şu vesikalar bağlanacaktır. 

A) - Nüfus tezkeresinin asıl veya tasdikli ıtur<:ti. 
B) - Tahsil <lerccelcrine ait §ahadetname veya vcı:;ikalannrn a::ıl \'q•ohut 

suretleri, 
C} - Hüsnühal mazbatası, 
D) - Mahalli kültür idaresinden nümu~:sine tc-vfikan tasdikli sıhhat rapo . 

ru. 
E) - Mahallt Kültür idaresinden tasdikli ve fotoğraflı fiş. 

F) - Altı adet 4X6,5 büyüklüğünde kartonsuz fotoğrafları, 
Bu vesikaların en son 1-8-1937 tarihine kadar B.ıkanlığa göndcrilmi~ 

olmasr lazımdır. Bu tarihten sonra Baka nhğa gelmiş olan veya evrakı müsbitesi 
noksan gönderilmiş bulunan isth.:ialar ha kl:ında muP.mele yapılmıyacaktır. 

(1455) (3191) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

2. inci keşide 11 Haziran 937 dedir. 
Büyük ikramiye: 40.000 Liradır. 

12.000, 1.000, Bundan başka: 15.000, 
ikramiyelerle ( 20.000 ve 

iki adet mükafat 
100.000) 
vardır. 

liralık 

liralık 

Aynca: (3.000) liradan baılıyarak (20) liraya kadar büyük ve kü -

çük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bu zengin plandan istifa· 
de etmek için bir bilet almaktan çekinmeyiniz ... 

: l 
f' ~: 

~ 

~ . 

' ' \ j ,, 
' . 
. . 

. \ 

... .. 
t· .. , 

;-. . 

ATEŞ Ol.KESiNDE - Büyük &eyahat kitabı 1049 uncu numaradanlıeri devam ediyor.Almancadan ~vırcn: Daımr Arıkoğlu. 

a 

ye.macı tcrkcderek birkaç adım daha 
ilerledim. 

Bu snada köpeğim yanımda <le 
ğildi. ~ğırmaına rağmen itaatsiz 
lik ediyor, beni takib etmiyordu. 
Derhal ihtiyatsızlık ettiğimi onla 
dmı. Ne çare ki iş i~ten gc5mişti. 
Arkamdan yavaşça hır kedi sa.dası 
duydum. Bu sesten sonra süratle 
ilerlemek istediğim halde, çok seç 
kalmıştım. Kuvvetli bir hava ıtaz 
yiki altında kalarak karnımın üze 
r;ne .devrildim. 

Parsı gördüğüm zaman anladım 
ki arkamdan yavaş yavaş yaklafınış 
yukarıdan aşağıya üzerime atılmış 
h. Birçok defalar bu gibi hayvanla 
rın hücumlarına maruz kalmıştım, 
fakat böyle ani olarak arkadan hic 
':ir hücumla karşıla mumıştım .. 

4 

Eğer köpek benden daha akıllı cık 
masi.lydı şimdi hayatta olmıya~k 
bm. 

Hakikati anladım ama, çok geç 
anladım. _Art~~ olan olmuştu. Be 
r~k;t versın kopeğinı imdadıma ye 
h§Lı. Parstan daha tetik davrana
rak birdenbire Üzerine atılıp şid • 
dctle saldırmı~ ve pençcsile onu ya 
kalamıştı. Bu suretle kendimi kul 
clırmak jçin bana vakit kazandır 
mıştJ. 

Şimdi mütehev\'ir, yırtıcı hay 
vanla aramıula başlıyan mücadele 
hareketler ve gürültüler arasında 
Yerden bir metre yüksekliğe kalkan 
l~§ ve toprak içinde çok korkunç 
hır §ekilde devam ediyordu. Sadık 
a~~adaşım keskin dişlerini müdhiş 
duşmana sımsıkı geçirmişti. Onun 
~rbest harekatına mani oluyordu. 

Her ne ~adar parsı vurmak için 

ATES üLKESIND.E ,. 

uğraşını§ isem de imkan bulama 
clım. Nihayet ne olursa olsun diye 
rek tüfe~imi bir tarafa bırakıp bı 
çağımı yakn.ladıın. Bununla ku 
durmuş }myvana saldırdım. Yapmış 
olduğunı seri hareketlerle ona ehem 
miyetsiz birkaç yara açtım. 

Ölüm karsısında hayatı koruma 
yolµnda boğ~şanlar çok vahşi olu 
yor. Köpek, pars, b~n biribirjmiz 
elen adeta tefrik edilmez bir imle 
ge.lmistik. Mamafih, mücadele da 
hn çok uzun siirmcdi. Köpek kcıı 
diliğinclen sarsıldı. Artık nzaıneLli 
hayvanı öldi.irıncktcn başka biış"y 
diişiincmczdim, bıçağımı mütcad 
did defalar göğsi.ine, J;.afasma sap 
lıyordum. Vakıa gözüne, ciğerine 
tcsadiif c.tmiyordu. Fakat onu 
hurbe devam edemiyecck bir hnle 
getiriyordum. 

Purs köpeği serbest bıraktı. F n 
kat her ikimiz de kuvvetimizi kn) b 
ct.rniştik. Her iki hayvandan akan 
kanlar zemini ve elbjse.mi al l<'nk 
içine sokmuştu. Biraz stikfıncttcn 
sonra pars tekrar kuvvetli bi.r ha. 
rekctle i.izcriıne atıldı. B.en de vi.i· 
cudiimiin bütiin ağır]ıöilc bayvdnm 
arka kısmı iize.rine atıldım. 

Parsın ke'5kin pençesi clbir:cmi 
yak~l:ıyamk parçalarnJşlL 

Vahsi bir surette giiri.iltüler içiıı
dc alt ahn, üst üs~e uzun zaın~n 
boğ\ı§maı ben mu\•offak oluncayu 
kadar dalgalandı. 

iki nrka bacağı arşsmda açtığım 
derin )"ara, yırtıcı hayvanı ıztırnb 
iniltileri arasında gerilettiği 7.amnn, 
soluk soluğn köpeğimi yanıma ç11 • 
ğırdım. Ayni zamanda derhal t\if e
ğimc 8arılarak parsa ateş ctLinı. 
Kurr;ıun göğ~ünc tesadüf clnıİ§ ve 

A. TEŞ ÜLKESiNDE 

Jİr daha hü<.:uın etmesine imkan br· 
rnkmnmıştı. Acı ederle çıkardığı 
inilti arasında gözleri ıt1pkı ateş fla· 
can iki yuva~·lo.k gibi parlıyordu. 
Dah::ı yara~ı soğumamıştı. Ayağa 
kal]{arnk en wOn 60\•lctinİ yaparak iri 
ftişlerini vücudüme sap!amak üzere 
kenditıi tekrar denemek istiyordu. 
Fakat n~:nci, tıçüncü rıtc;;Un nctice
fiinde yırtıcı hayvan gözlerini hay.ata 
kap:m1ı~. artık bir d.aha kımılda
ınamm~ hale ıelmi§ti. 

Göğsi.imde, kollarında mütearl· 
did tırmık }·an:ı.km vaTdı~ dbisem 
kon içiııdc ı almt§lJ 1•e parçaları vü
cudi.imd~ sallanıyordu. 

Köpeğim de çok fena he.ide idi. 
rakat hiç birirni~n de yarası ehem· 
ıniyctli a"'fiildi. Son <lerecedc yor· 
gundum. Kendimi bir taş i.izerine 
nttun. ScvpHi nrkc:.dafımı iki kolla
rıın amsımı n.larak yukarıya kaldır
c:'ım \'C iin nyaklarrnı omuzumun 
üzerine koydum. uzun diündcn iSI· 

za:ı kunlnrilc yüz.~imü ısmtıyordu. 
Birn7- dinlcndil:fen sonra konak 

' ıah.:ıllinc gitmek ü::ero yolumuuı 
koyulduk. 

Sabahııı ağırnıası da ba lamıştı. 
l "<m-ı.k ycrfoclc hcrşcy sakin ve lıcr
l....e3 derin uykuda idi. Birkı.ıç Ara· 
b3 öldürdiiuüm parnı gc~irmcleri içiıı 
emir vcn:lim. Arnbhır bir saat son-
1·u .döndüler. 1 ;ayvrumı çok knlın 
h1faıa \'c hc:rbctii p"'nçevilc, hiç ol
mau:ı, bir ınctrc uzunluğu ve yiiz 
kilo siklC'ti vnrdı. 

Çok tıÜ5lii poslu. çetin boğuşma 
nrns:nd"1 tnşlı zeminin Bivri pnrçala
n tarafmdan bozulmuş ve çok fe. 
na bir hale .girmişti. 

Bu hayv.lln şimdiye kadur vur· l 
clu' luumm en güzeli bulunuyordu. 

- s1 

1 .• 1 •. 1 ·ı k" ve ıztırnb• -.apa ı goz erı e sa ın . Elrsı 

mz :rcrdc ratan şu awır.ctlı p .0 r 
zenciler şimdi korkusuzca tutu) 
ve kaldırıyor !ardı. · ci 

ı f . "ha verı 
e is kızartmosınm ıştı 

1 
·ror' 

munzarasmı dü,üncrek ncŞC!cnı. 
Jardı. 1;o· 

Çok uzun sürmedi, he~e~k p• 

nak yerinin kcmınnda bir b;J1 Hı:ıY· 
tcş çatırtısı duyulmağa ıba~~- 1

• üftıİ· 
vanm derisi tamrunen yi.1ztılıt1 
P'1rs bzartılmağn ibı:ı landı. J.; sili 

Ben;m için Mih1ord, kuyru 018 ğ,ı 
tarafından iyi bir parça kızart iiıcl 
k 1 K·· w• erı g oyu muştu. opcgımc "kf'ıl-(ll 

p.Jrçabrdan birini çi~ olar.ak 
1,nıct• 

ettim. Çünki.i kızarn11~ etı se' 
di. ·ıe 

k da!llı1r• 
Bu sırada Ardnr, ar ·a ·ııi de· 

'\' kayad n uçan1arrn yiildf ı:;diP 
velere yüklemiş olduğu hal l~jı:)er
yeti~iJcr. Tnm vaktinde Ge. tif vde 
di, onlar da bu ziynf et!eıı 'İıosSra 
ettiler. Gelen yülcler bı:az 0trııa· 
ıuğmmı .. şa da blisbütun zıyarı·ı,rdert 

,., rıc• •· . 
mışt1. Kc yadan uçan ze tJ11jd1• 
biriai de sapa eaülnm <lvdet h~oı oçıı· 
1 e .. t Is • 
nsan."\ korku \'cr~n bu nıu 1 1ı deh· 
nıındı:m )'u\•arlanan bu zaf'f yarD~1 

knnlınm baı-mdo biılcaç ha 1 rıııftf· 
wırch; b~ka hiç birşeY olrıı3 

Ardru- anlatıyordu: Jl"lc;tJJ11 

Çukura vardıkları zaman jrıd(:l'l ~ 
gecenin gürültü ve zelzelf (l;Jr çll. 
kadar korknıutılardı ki safl;~1·].:te dıfl 
kur kendilerini ölülerle bı 1 

diri yutaçaktı. .
1 

rife Jııı; 
Kuşluk oldu; artık .1 c fıı.1'2'1' 

rcket etmeği düşüncbilirdı~pc.k ço 
ucccki miithir:ı macera beoı 
e ~ d rı· 
yorrnu~tu. . . ç8 1

1, Elbiselerimi değiştırnııŞ• ~ııdB 
mm ününde a~ılır kapanır 



ı4l'ILIK, KiRALIK EV, ARSA, 
~l. Müteferrik ve saire 
t Jt ARSA 
llıgu 
~ ncukta Gazhane adile anı-
ıtlç~tafı duvarlı ve müteaddit 

ağaçları ve üç yüzü mütecaviz ıeç· 
me asmayı havidir. Fiyatı çok ucuz 
dur. Arzu edenlerin Senisimıze 

müracaatlan. • '•n tı. ve suyu bulunan bir arsa 
il( fıaua satılıktır. CiHANGiRDE SATILIK ARSA 

ae,
0

• kACJR HANE 22 - Beyoğluna yakın bir yerde 4 met· 
Cııı :lunda İstiklal caddesine ya- re yüz 12 metre derinlik maktuan 
i O!li tkar sokağında 10 numaralı 1000 liraya ~atılık arsa talip olan· 
b h bahçeli ve ayrıca çamaıır- larm Servisimize müracaatları. 
~ ~c. Sarnaşırlığrnda iki odayı ha. SATILIK KOÇOK ÇJF1L1K 
lrıc Cır hane satılıktır. 23 - Erenköy Bulgurlu şosesi üzerin 
~ltıbcl<.~CIR HANE de yüz dönümü mütecaviz kriz· 
de ta :lıtaıta Peykhane caddesin- me olunmu~ arazisi dcrunund<ı 
~lh cır 18-20 odalr iki kapılı dört müteaddit kuyuları ve havuzları 
•t h~~Partıman tertibine elverişli ve Marmara denizine' nezareti 
~ ~- 1 hazırda dahi müfrez dairele- bulunan köşkü ve eşcari müsmi 

'li'fi ka • h gır <ıne çok ucuz satı - re ve gayri müsmiresi bulunan 
lıl( küçük bir çiftlik ehven fiyatla sa-
§İtlid l(.\CJR 1J5.I EV tıhktır. Talip ol::ınların Servisimi· 
~ c Şifa yurdu civarında 3 ze müracaatları. 
tlttt ?cıer odalı bahçe terkos ve SATILIK YALI ARSASI 
~ığj vahi iki ev çok acele sa- 24 _ üsküdarda Şemsipaşa nam ma· 
lıl\ r alrnak istiyenlerin. halde Direkli yalı arsası namilc 

'~~t .. ~Ü.FREZ ARSALAR maruf iki bin beş y:.iz metre mu-
tGç kPc ile Bostancr arasındaki rabbaını mütecaviz ve kırk met· 
hr~ Yalı istasyonu ittisalinde 17 reden fazla sahili bulunan bir ar· 
~tıı r· hlÜfrez arsa tamamı 20.000 sa derunundaki köşkle veyahud 
~ltl( •attar uygundur. ayn ayrı satılıktır. Görmek için 
' ' APARTIMAN V AKIT Propaganda servisine 
~tf "Urköyü ile Bebek arasında müracaat. 
bir/~ kö~kü sokağında iki daireı: SATILIK EV 
~llıa ç ve diğeri dört odalı bahçe 25 - !stanbulda Topçularda Ramide 
ttlt ltı suyunu havi apart1man a· yeni yol 5-6 numaralı kışla ar-
lılı~latılıktır. Talip olanların. kasında dört odalı ayrıca iki o-

'~tıta i(UÇOK APARTIMAN da, tatlı kuyu suyu. iki dönüm 
'rı~lt ".11'.köyle Bebek arasında bahçe, içinde muhtelif meyva a-
bııııı ıçı_n~e ve içinde dağ suyu ğaçları. ı 500 liraya satılıktır. 
~ ~ 11atı ıkı daireli 3 ve dört oda • Müracaat: Mahmutpaşa Çık-
~. ~ havi apartıman satılık· maz sokak No. 6 Bayan Seher. 
lİlttj on fiyat 5000 liradır. İstek · (V. P. 1444) 

ltıl\11 servisimize müracaattan. iŞ ARIYOR 
}i~ l<AGtR KONAK 26 - Dört sene gümrJkte. altı yıl 
~ nta!tnda birinci sokakta on poliste çalıştım. Tahsilim orta-
,ıı:daJı Marm:rra, Boğaza, Ih- dır. Elimde vesikalarım vardır. 
~da 'Yıldız ve Mecidiye köyüne J: Verilecek ücret ne olursa kabu-
~r nezareti fevkalid~si ve a· • 
~t illan tarzında taksimatlı, ha· 
~ij~ı terkos, elektrik tesisatım ve 
' ah~eyi havi kagir konak ak 

le hazırım. 

Adres: Karaköy Necatibcy 
caddesi 222 No. da Şerafettin. 

l~Ooo liraya satılıktır. Talip 28 - Satılık fenJi an kovanı, kalıp 
llııt n servisimize müracaatları. peteği, ve petek kalıbı olanların 

ARI KOV NI ARANIYOR 

l.t~ AHŞAP HANE biçim ve fiyatını servisimize bil-
.. Çltada aktar soka<nnda altı oda- d" 1 • •t b b" ırm: crı. 

~loo 
1
. ahçeyi havi ahıap hane SATILIK OTOMOBiL 200 LiRA 

~l ıraya acele satılıktır. Talip 29 -Takside çalışır, hususi için çok 
lıtrın aervisimize müracaatlan 
~ EV ARANIYR 
trıcr 

elverişli az benzin serfeder, Jas. 

tikleri iyi bir halde. 
~rı Yolundan Bcetancıya kadar 
~~b Bahada 3 - 4 odalı bahçeli Karaköyde Şal benzin deposuna 
~~ u~ satılık bir ev aranıyor. Sat- müracaat. "V. P. 1458., 
~t. ısteycnlerin son fiyat ve eve SATILIK EV ARANIYOR 

~tqt~lahatlarile servisimize müra • 30 - Mecidiyeköyünden Harbiyeye lca 
lt rı. dar, Cihangirden Taksime, ka-
~ SAl'(LfK KAGiR KöŞK dıköy civarı tramvay güzergahı 

h.. ttrıkö .. d k" . . b ltt d lı 'lld yun e es ı ıstasyon cıva· manzaralı c~ a o a evi olup 
'~\6 odalı kagir iki buçuk dö. ta satmak isteyenlerin acele servi 
~ 111 ahçe içerisinde birçok mcyva simize müracaatları. 
~~ almak veya satmak istiyenl::rin ve bu işlerle alakadar olanların 

desinde YAKIT Yurdunda YAKIT Propaganda servisine müracaat-

~~=-=-=~-=:::======!:::=~~=====---=-----=-=== 

-~~ühim kolayh:<ıar 
~I b" 

t~ııı tzrnetlcrden birine ihtiyaç • 
~l it 
\ tl~0~ 
V ~lttup 

Bir Kart 
Bir adam göndererek 

veya bizzat gelerek servisimizle 
temas etmelidirler. 

4Kır PROPAGANDA 
\~~~ S E R V İS İ 
t ~Clll 
~ ~i annuza hizmet olmak il- s - Otomobil almak satmak veya iş 

ııı_;::lci hususlarda kendilerine !etmek istiyenler. 
~ ~ kolaylıkları kendileri gibi 6 - Radyo almak •atmak veya tam!r 

!edecek, i§lerini görecek - ettirmek istiyenler. 
~Oh· 1 - Tercüme ettirmek veya terciime· 
~~·ı~il, C§ya vesaire satmak ve- ler yapmak istiyenler bu hizmetlerini 
~r 11tiycnlcr, kolaylıkla ve emniyetle çarçabuk görc-
tı.ı 11> bilmeleri için (VAKiT PROPACAN · 
"ltt ' llluhasip, hizmetri, a•rı, itçi 

"c b h' 
1 

x .:n DA SERViSi) nde bu i~lerle mcıgul 
~ u ızmet ere talıp olan- olmak üzere aynca bir büro vücuda e-e· 

."-lııt ti rmiştir. 
ı 'b ' latdık ev, apartıman, dük· Müracaatlarda hiçbir kayıt ücreti alır.· 

, ıı.,~Ct~~ arayanlar. Kiralamak, ki- maz. 
"ltt, • Almak veya satmak is - Vakit Propağanda Serviıi 

Vakit Yurdu Ankara Cad. lstanbul 
Poıta kutuıu 46 Telefon 24370 
Telgıraf: Propaganda Yakıt 

btr, 
"crınck veya almak istiyen-
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•sAFO• Alfons Daode'nin bu ta-
heseri dilimize Haydar Rifat tara
f mdan çevrilmiştir. Sa. 258 Fi. 100 

"'AiLE ÇEMBERi~ Andre Ma -
urois'nın bu en güzel romanı 1. H. 
Alişan tarafından dilimize çevril -
miştir. s. 365 Fi. ıco 

*TiCARET, BANKA, BORSA* 
Muhtelif menabie müracaat edile 
rck meydana gelen bu eser Mulis 
Etem tarafından yazılmı§tır. Sa. 
~~13 Fi. 75 

*DEVLET VE IHTILAU'' Hay. 
dar Rifat tarafından. Bizzat Le
nin yazmıştır. Sa. 158 Fi, 75 

s.:~J~/1'' KAVGAS/ 111 Kari Kaut -
sky sosyalizmi nasıl görüyor? Sa
biha Zekeriya tarafından çevrilmiş· 
tir. Sa. 236 Fi. 75 

"*J. RASiN* Dör kitap halindr 
Bay Nazım tarafından tercüme e
dilmiştir. Sa. 260 Fi. 75 

*iŞÇi SINIFI iHTiLALi ,;e KA· 
UTSKY MEL'UNUı> Lenin tara -

(KWli~atın blrln<'I IM'rhıl (1 -

ı O kltab) peşin %31 ~e b~r •l ıoo 
kunı,, lld11d eerl 1 l J incide" 20 in 
<'ive kad;lt) peııln ôlH Vı> her a~ 

lOo kurut. üçüncü S('ri <21 ln<'İ
d~• so onnı~ a kadar) peıin ~32 
ve hf'r ay 100 kunı,: dürdfuı('ü 1Crl 
(Sl lncldı~ıı 40 ıncı~n kadar) p<•:ıtn 

3%0 ve llı>r ay l 00 ı.u ruı; bt'ı<ln<'l 
~eri (.ıl {Jl('ldPn 60 inciye kadar) 

~tin 113 kuru' ve aııu ay 100 ku 
ruş: altmcr •rl (Sl btd4en 60 m. 
CIJ& kadar) pe,ın 131> kuru, ,.,. 
bf':' a• ıtn \...,m.car-' 

ii :: fmdan yazılan bu tenkid eseri Bay tı.YENI iLMi ZIHNIYET0 Gas. 
ii Haydar Rifat tarafından lisanım1ıa ton Bacbelard'm bu eseri Hilmi Zı . 
:: çe\Tilmiştir. Sa. 150 Fi. 60 ya Ülken tarafından tercüırie ~ 
fi *RUHi HAYATTA LAŞUUR• dilmiştir. Sa. 210 Fi. 75 
i~ Dr. C. Yung'un bu eseri doktor M •KAPITALIZJl'in BUHRAN/• Pro 
!i .Hayrullah tarafından türkçeye ter- fesör Gaecan Pirou'nun bu eserini 
ii elime edilmiştir. Sa. 181 Fi. 60 A. Hamdmi Başar lisanımıza çe -
ii •ISF'AHANA DOGRU• Piyerlo virmiştir. Kitap, kapitalizm, gü -
r dümlü ökonomi. yeni sosyalcılık, U ti tarafından yazılan bu kitab, ba.h. 1 • 
~ 1. H. Alişan tarafından türkçeye kapitalizmin ilerisi ıs erıni ih . 
i! çevrilmiştir. Sa. 292 Fi. lOO tiva etmektedir Sa. 112 Fi. 50 n *J. UASIN~ Külliyatın ikinci eil . •SALAHBO • Güstav Flaubert' 
U didir. B. Nazım tarafından Türk. in senelerce tetkikatta bulunarak 
H çeye çevrilmiştir. Sa. ~56 Fi. 75 yazdığı bu eseri !. H. Alişan Türk-
•• "eye N>Virmi<11tir. Sa. 434 Fi. 12!'> 

*DE PROFUNDIS* Oscar Wıi-
de'in bir eserini bay Burhan Toprak 
dilimize çevirmİ§tir. Sa. 160 Fi. 50 

<'GÜNÜN HUKUKi VE iÇTi 
MAT MESELELERi* Suphi Nuri 
1Jeri'nin tanınmı§ muharrirlen~ 
imzalarını ta§ıyan makaleleri tt!.r
cilmc ederek meydana getirdiği 

bir eserdir. Sa. 240 Fi. 75 
*EFLATUN~ Haydar Rıfat. S:.:-• 

96 Fi. 35 
*GiZLi HARPLER* Antoiue 

Zischka'nı:ı petrol etrafında dönen 
entrikaları göstermek için yazdığı 

bu eseri H. Varoğlu türkçeye çe\'ir 
mistir. Sa. 250 Fi. 75 

•DfSRAELIN1in HAYATI· And-
:-c Maurois tarafından yazılmış, 1. 
H. Ali§aı tarafından Türkçeye çev. 
rilmiştir. Sa. 280 Fi 100 

*METAFiZiK NEDiR• Heide -
gger'in bu ~seri Suad Kemal Yet . 
kin v Mazhar Şevket tarafından li· 
sanımıza ç,wrilmiştir. Sa. 48 Fi. 25 

•YENi ADAM* Tercüme Hay. 
dar RifaL F. Strovski'nindir. Sa. 
165 Fi. 75 

~ iRSiYETiN TESiRLERi* Dok 
tor Nihat Kip ve öğretmen Remzi 
Türker tarafından çevrilmiştir. Sa. 
236 Fi. 75 

*POLiTiKA FELSEFESi* Sad-
ri Ertem birçok ecnebi eserlere mü
racaat ederek meydana getirmiş -
tir. Sa. 220 Fi. 75 

•ESTETiK• Suud Kemal Yet -
kin Estetiği Fransızcadan tam ola
rak lisanımıza çevirmiştir. Sa. 32 
Fi. 25 

i:::i: t-GORIO BABA• Kalzak'ın bu " .._- ,_ *J. RASiN • Külliyatın son cil · •ENEIT• Virgı'le'nin bu e~eri 
büyük romanı Haydar Rifat tara. • af d Tü' k :; di. H. Nazım tar ın an r - Ahmet Ra.~it tarafından Fransız -
fından çevrilmiştir. Sa. 370 Fi. 100 1~ F" 60 H çeye çevrilmiştir. Sa. 1 "I: 1• çevrilmiştir. Sa. 348 Fi. 100 

ii *DEL/LiGiN PSiKOLOJiSi,, *llETAFIZIK • Aristo'nun bu *PARAe Dr. L. REİNERS'det: 
::ı··. Londra ünh"ersitesi akliye müte - eserinin birinci cildi Hilmi Ziya Sa. 45 Fi. 25 

ha.ssısı Dr. Bernard'tan. Dr. İzzet- Ülk ta - 1 d t ·· d"I k 
!::!:: en r:am an ercume e ı ere *SEZAR* Plütark'ın bu eserin. 

tin. Sa. 180 Fi. 50 baiI notl:ırla bir de tahlil ilave o- Haydar Rifat dilimize çevirmiatir. 
:: *iLKBAHAR SELLERi• lvan lunmuştur. Sa. 110 Fi. 40 Sa. 133 Fi. 40 
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ii Turgenycf. Samizadc Süreyya lisa. •/SKENDER • Plütark'm bu e- -t;./LMI FELSEFE* Fehıefe tJ -
:: nımıza çevirmiştir. Sa. 255 Fi. 75 serini Haydar Rifat Türkçeye çc rctmeııi Ziya Osman taraf ıudan :: 

ii *ENGEREK D0G0Mü~ Fran virmiştir. Sa. 160 Fi. 60 çevrilmiştir. Sa. 82 Fi. 40 i:.:I: 

Ei ~ois Mauriac'ın bu güzel eserini qKADIN VE SOSYALiZM• Au. "'KARINCALARIN J/AYATl"' 
~f Türkçeye Peyamı Sah çevirmiştir. gust Bebelden Sabih1 Zekeriya dili. Maurice Maetclinck'in bu eseri Meh li.i 
g Sa. 214 Fi. 60 mize çevirmiştir. Sa. 408 Fi. 100. met Naci Ecer tarafından 20 bi - I 
ii *J. RASiN* Külliy.ı.tın üçüncü *DEMOKRIT* Demokrit'in ah· rinci basışından çevrilmiştir. Sa. 1! 
Ji cildidir. B. H. Nazım ta-:afından t~r Jaki düşüncelerinden başlıcaları. 157 Fi. 75 !: 
i! cüme edilmiştir. Sa. !~50 l'':. 75 nı bir araya toplıyan bu kitabı •DEMOSTEN* Haydar Rifat İl:Ü 
U •SAMiMi SAADET* Rus edibi Haydar Rifat tercüme etmiştir. Sa. Plütark'dan dilimize çevirmiştir. I 
ii S. Tolstoy'un eseri Ali1'an A- 48 Fi. 25 Sn. 45 Fi. 35 ı: 
ii Iişan Zade İsmail Hakkı tarafmdw *DiNLER T ARIIJ/11- Üniversite •Ç/ÇERON• Gene Plütark' fi 
i! lisanımıza çevrilmiştir. Sa. 142 F.. dinler tarihi doçenti A. Hilmi Bud- dan Haydar Rifat atrafından ter- H 
if 50 da bu eserinde Türk medeniyet \'·~ elime edilmiştir. Sa. 95 Fi. 40 ii 
:: / I •• i! •iSTATiSTiK* Andre Licsııe. kültürünün klasik dünyay~ saçtığı *R PNOT ZMA* Dr. Picrr., n 
i! Suphi Nuri tarafından çevrilmiştir. nurları göslermiş!ir. &ı.. 40 Fi. 12i Janet'ten Cemil Sena. Sa. 335 Fi. 100 •• 
ji Sa. 60 Fi. 30 ""FiLOZOF/ ı:e SANAT* Suuö •iNSAN• Paulhandan Mehmet ii 

!
:.i t;ÇOCUK DV.~VREJNLER• H. Kemal Yel1tin Sa. 116 Fi. 40 Naci Ecer tarafından tercüme edil· !i 

G 
. ,. b t C<ETIKA* P. A. KROPOTKlN" miştir. Sa. J59 Fi. 50 Si 

İİ ıonzale · Mcnusıer ın u eseri · in "Etika v~ ahlakın kaynağı ve a. '*YENi KADl'N* Cemil Sena İi 
H l'ikri Rasin tarafın :·ui tercüme çılı§ı" namındaki eseridir. Ağaoğlıı Ongun Sa. 84 Fi. 40 ::· •• =.· 

J; ('dilmiştir. Sa. 205 Fi. 60 
':!!: Ahmet dilimize c;evirmiştir. S ı *ViKONTUN ôLÜMÜ0 Mars-;-! H 

•
I:.· *iLiM 1·e PEUH.F'E* Morilz 340 Fi. 100 Prust'den Haydar Rifat tarafından i~ 
:: Schlick. Hilmi ZiSa türkçeye *IIERAKLIT• Filowf ve eser tercüme cdilmişt;r. Sa. 57 Fi. 30 :: 

çevirmiştir. Sa. 52 Fi. 30 ı F • •• ii lcri hakkında. Analo ransız m bir *LIZA"' Turgenycf'in en güze g 
•• "'CEMII'ETIN ASll.LARJ• Fri- mukaddemesini ta.51yan bu eser romanıdır. Süreyya Sami Sa. 277 :: 

l
ii c1rich Englis'in bu l.':iymetıi eseri Haydar Rifat tarafından di!imi.1~ F'i. 100 ii 

B. Muhittin tarafınc!an dilimize çenilmi§tir. Sa. 48 Fi. 25 •Lôıeidcııı Virgilc'in bu eseri ıl 
• ~C\.'rilmiştir. Sa. 2SO Fi. 100 • RURI MUCiZELER* p f f d f ! I ro e Haydar Rifat tara ın an tPrcümc • 

.: '-'HÜKÜMDAR M LLET* M. sör Dr. P. Yanet tarafından yazı • edilmiştir. Sa. 326 Fi. 100 i.1. 
:: Virgilc Rosscl tarafından ya- lan bu eseri Cemil Sena Ongun Türle *EVLiLiK* Fransu\"a Moriari:' :: il g~s: Bebel_'dc~ ~abiha Zekeri.ya di· çeye tercüme etmi~tir. Sa. 230. ın güzel bir romanıdır. Haydıtr Rı- !i 
h lımıze çevırmıştır. Sn. 408 Fı. 100 Fi. 75 fat tercüme etmiştir. Sa. 48 Fi 20 fi ·---..... -. ..................... -......... . . ......................... - ................... ::::::::::::::::::::::::::::::::= ::::=..-::::ı:::::.-:::n::::u..-:ı-.::::==:.r:=:::::::::ıu:nı:ı:=n::m:::::::ıa..a1nn:: 

ı .: ........... --•OHff-Oooo•ooo--OOOOOOHO••Ho•••.i f. ;;~. ~r~l~ ~~ır ;~e;~~ n·ı 
filo \e par2t1fo hutalık ların:ı ıuru 
nıamai için ağırdın ı ıınan ıiln hap )i A ç L 1 K ~ , H Umumi cerrahi \"t: sinir, dimağ 
landır l liç rıh:mızlık vı-nnr7.. Her : : il cerrahisi mütehassısı 

kes alabilir. Kutusu ss Kr. ! aji Paris Tıp Fakültesi S. Asistana İl 

TiFOBiL _ _. 
SA Mi Cr. iHSAl"t 

~~~~!!~!!~~~~~~~~ f ilH Erkek kadın ameliyatları, dimağ l:ı 
- R : estetik - "Yüz., meme, karın bu-

f ıtanbul albncı icra tnennırluğun Oman E ruşuklukları,, Nisaiye ve doğum 
dan: • 

:. mütehassısı •• 
Bir borçtan dolayı mahcuz ve paraya 

çevrilmesine karar verilen karyola, oda 
takımı döşemesi, kanape sandalya dö 

~emesiz 9-6-937 tarihine ınüsadif i 
perşembe günü saat 12 den 13 e kadar : 
birinci açık artırma ile Beyoğlu İstiklal i 

• 
caddesi sağ sol sokak 17-19 sayılı fab 

Yazan: "i 
Refik Ahmed i 1 Muayene: Sabahları M e c c !I R en !: 

: S den 10 a kadar U i! 
SEVF.NGIL f .! öğleden sonra ücretlidir !İ 

~ l i Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeh Ha.n H ! ifı:= N:. 1 Telef o o: 44086 ==:İl Yeni çıktı 
Dairtma yeri V AKIT Kütüpaneai 

Fiab 50 kunıf 

!1 i:: I ilk bahar selleri 
1 Türgenyef - Samizade S. 

rikanın önünde satılacağından talip o 

tanların yevmi mezkurda satı§ mahallin 
de hazır bulunacak memurumuza müra 
caatlan ilan olunur. (V. N. 22210) 

:.· ı Bu güzel romanı mutlaka okuyun;.:z 
VAKIT 'Kitabevi • 75 kuruş ........................................................... ~., ----------------
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Fenerbahçenin 29 uncu 
yıldönüm~ dün kutlulandı 
Rapid takımı çok qüzel bir OlJunla 
Fenerbalıçe takımını bire karşı 

dört qolle lJendi 
ve Fenerli mütekaitlerin 

beraberlikle bitti 
Güneşli 

1-1 
maçı 

l'ııT.-rırtlcı: f'enPrha1u;e ile Rnr>irl tnfomlnrı 
A~nğrda : Fcnrr • Giinr,~ trlrniitfori 

F enerbahçeliler, yurdlarının ku- attığı gole F enerbahçeli Zeki cevab 
ruluşunun 29 uncu yıldönümünü verdi ve maç 1 - 1 beraberlikle 
dün parlak bir törenle kutladılar. bitti. 

Saat tam on dörtte merasim baş· Sıra biiyük maça gelmişti. Bir 
]adı. Fenerbahçe klübünün mües- ceyreklik bir fasıladan sonra evvela 
sisleri alkışlar arasında sahaya çıktı- Viyanalılar ~ahaya çıktılar. içlerin · 
tılar. Hepsi spor aleminin tanınmış de Viyana futbolunun asları bulu
simalarından, dünün beyaz saçlı nan bu takım tamamen atlet yapılı 
beynelmilellerinden ibaret olan bu futbolculardan teşekkül ediyordu. 
miies3isler, halk üzerinde uzak ve· Fenerbahçeliler de beş dakikalık 
ya yakın maziye nid hatıraları can· bir fasıladan sonra gözüktüler ve 
landırıyorlarclı. halkı stadın ortasından selamlaya· 

Biraz sonra sporcular dı:ı. gözük- rak alkışlandılar. 
tüler. En önde kırki\ yakm sporcu FENERBAHÇE - RAPlD 
genç kız bulunuyordu . Sarı . Laci- TAKIMLARI SAHADA 
verd formalarile tenis ve deniz iki takım saat tam l 6,45 de kar· 
sporlarile uğrnşan bu genç kızların şılıklı dizilmiş bulunuyordu. F e • 
görünü~i.ı. stadı dakikalarca çınlatan ncrbahçeliler. kaptanları Cevadtan 
bir nlkışın bcışlangıcı oldu. Sporcu mahrum bir halde, şu kadro ile oy· 
kızlan erkekler takib ettiler. Atlet- nuyorlardı: 
ler, tenisçiler, denizciler Ye dört Hüsameddin - Yaşar, Fazıl -
futbol takımının teşkil ettiği üç yüz Esad, Aytan, Reşad - Niyazi, 
kişilik bir kafile, stadyomu çerçe· Namık, Ali Rıza, Naci, Fikret. 
veliyen halk kütlesinin alkışları ara· Hakem, Güneşten Şazi Tezcan. 
sında bir geçid resmi yaptılar. Oyuna Avusturyalılar başladılar. 

Miiteakiben lstikliıl marşı çalı- Sarı laciverdliler, rüzgarla oynadık· 
narak direğe bayrak çekildi ve Ata· lan bu devrenin hemen başlangıcın· 
türkün biistiine, F enerbahçeli gene· da bir sayı cıkararak kuvvetli rakib
liğin nişanei hiirmeti olmak üze;e lerine karşı . avantaj temin etmeğe 
sarı laciverd çiçeklerden yapılmış çabalıyorlardı. 
güzel bir çelenk konuldu. tik hücum ortadan inkişaf etti. 

F enerbahçeli sporcular, alkıı:ılar Ali Rıza - Naci - Namık hattı ı' 
arasında sahayı terkederken klÜbün üç dört seri pasla Viyana kale.ai" e 
ikinci reisi Hayri Celal kürsüye cık- , 
tı ve güzel bir nutukla arkadaşl~rı
nm hislerine tercüman oldu. 

Hayri Cel<l), nutkunda Büyiik 
Şefin &porcu gençliğe karşı göster
diği alakayı minnetle kaydettikten 
sonra Fenerbahçelilerin onun gös • 
terdiği yoldan yürüdüğünü ve yü. 

MÜTEKAİDLERIN MAÇI 
Sıra F enerbahçeli ve Güneşli 

mütekai.dlerin yapacakları maça gel
mişti. Iki klübün mütekaidleri bir
likte sahaya çıktılar. 1çlerinde daha 
dün denecek kadar yakın bir mazi
nin yıldızları bulunan bu takımlar 
şiddetle alkışlandılar. 

Maçı, Türk futbolüniin en eski 
simast olan Fuad Hüsnü idare etti. 

• 

doğru aktılar. Rapidin orta mua
vini topu keserek orta muhacime 
verdi. Ondan sol açığa giden top, 
Yaşarın uzun bir vuruşu ile Fikreti 
buldu ve Fikret, karşısındaki Viya
nalıları atlatarak kaleye doğru yıldı
rım gibi inmeğe başladı. Bu inişi 
tamamlayan şandelle Viyana kalesi 
öniinde bir karışıklı hasıl ol • · 
du. Rapidin kalecisi topu iyi blo
ke edemedi. Top Naciye geldi. Fa
kat kaleci, Naciye şüt çekmek im· 
kam vermiyen bir süratle topa ye· 
niden yetişti ve tehlikeyi bertaraf 
etti. 

Fenerliler Fikretin sürüklediği 
hiicumlarla avantajlarını muhafaza 
ediyorlar. Fakat bu hücumlar Vi
yana müdafaasının çok iyi yer tut· 
ması ve topu mükemmel kontrol 
etmesi sayesinde bir türlü semere 
vermıyor. 

Beşinci dakikada Viyanalılar ilk 
inişlerini yaptılar. iniş, neticesiz 
knlmııkla beraber, Viyanalı profes
yonellerin değerini anlatacak şekil
de oldu: Sağ hafm uzun bir vu
ruşu ile hiicum istikametini ansızın 
değiştiren Viyanalılar, Fer.er kalesi 
önünde derhal bir tehlike yarattılar. 
Fakat Yaşar, uzun bir vuruşla ka
leyi kurtardı. 

Dakikalar iler1edikce Rapidin o
yun tar71 anla~ılıyor: ~ Uzun veya 
kısa paslara dayanan muayyen bir 
sistemleri yok. Vaziyetin icabları· 
na göre, kısa veya uzun paslarla 
oynuyorlar. Takımın en esaslı has
sası, iyi yer tutmak. Bunun hari
cinde hücum sistemleri ani cenah 
değiştirmeler ve iyi dçplasmanlarla 
müessir bir ahenk arzediyor. 

Oyun ilerledikçe Fenerlilerin da· 
ha enerjik oynadıkları görülüyor. 
Bu gayret, lüzumundan fazla bir 
siirat tevlid ediyor ki netice olarak 
F enerbahçelilerin top kontrolünü 
kaybettiklerini görüyoruz. 

F enerbahçelilerin hücumları he· 
men dnima soldan inkişaf ediyor. 
Fikretin mütemadiyen topu Viyana 
kalesine indirdiği, fakat fırsatların 
bolduğu görülüyor. Viyanalılar, 
Fener hiicumlarının müessir cephe· 
sini anladıktan sonra Fikreti daha 
iyi marke etmcğe çalıştılar. Fakat 
üç ortanın ağırlığı yüzünden kay • 
Fikret bene fırsatlar yaratıyor ve 
Viyana müdafaa~ını arkasından sü
rü'diiyordu. 

Rapidin mukabil hücumları da-

Birer çeyreklik iki haftaym, he- · 
yecanlı ve gliliinç sahneler içinde · 
geçti. Neticede Güneşten Latif in Fcncrbalu;e ikinci ba§kanı nutl·wnu sör.lüyor •• 

Ankaragücü - Gaıaıs
sarayı 4- 2 yendi 

Ankaralılar dün çok enerjik bir of#' 
oynayarak galibiyeti hak ettil:.ıo 

Milli küme ına!;larma dün Tak im Güçlüler ilk golü bu t UJll 
staclyoınunda efe, am edildi. Fik!'tÜr zanclılar. Birinci de' re 6011da 'ft ...ı 
mucibince Galatasaray 'e Ankaraı;ü· karfılıklı hücumlar arasıllGal•""'i 
cü takımları karfıla~lyorlardı. ce11iz geçti. Zaman za~1an b,kill' . .:.1. 

Sahada iiç hine yakın bir kalabalık lılar 'e Gü~liiler 'azıyete edeO'lf"'i 
nr. İki takıın birlikte sahaya <;ıktı· yorlar. fakat netice elde 
lar. Ve kra bir törenden !'oııra karfl lar. 
lıklı dizildiler. Ankarn;?ii<'ii ~u kadro Dalika ~l :. Galatasara;ad 
ile ovnm·or: penaltı , crıldı. Fakat R~ 
Aic~: Ali Rıza. Erıv<'r • lsrıuıil, Se- zumundan fazla ptase ed IJettİr. 

milı. ı-\'üsrct - il nmdi, Falıri, Yaşar, tıı ı·arııtırdı n• f ır~atı kar 1 • 

· Güç:• Abdi, Şii.1.-rii. ci ıleHe hu ~ckilne 1-0 
Galata·aray da ~(iyle bir takımla hine bitti. 

dizilıni-;ti: ararı-. 
Sacid. Uit/ii. Tfo~ad - Bhrem. Har tk;nri ıJ.-, reele Galatas 1 rullalı . Suad • N~cdct, E.~/ak, Siiler ti. 3-2 ma~lüp '~ziyette 0 

tft 
man. lf mim. Biilend. Nitekin1 oyuna güzel bir 1.11 

Uakc;1 "uri Ilof'ut. laclılar: Fakat. Gü.çliiler ~:ı.r 
1 · dafaa ılr. vazıvctı kurtar Ü) una .\nkara ılar h:ı~l;ulılar ilk . rJJI 

Jakikatl:ııı itilıaren hüyiik hir lıızlu 1 i ind ılakiknlarıla Ya;a 
oynuyorlar. Galata~aray müclafaa·ı rilc iki ~ol çtkanlılıır. 
çetin hir ıniicaclf"le yapmak zaruretin· Galata aravlılar ~un~il 
eli' kn 1 ıvor. ınükabr.lt• <'tmekte ~ecık•~ a 

D;irıliinC'ii ılakikaıla lhınuliuiıı or· sah:ıka lıewcanlı hir ı::nf ı•Y 
1 1 - k k · · f l '- · •1 3-<> · -ı- · ·cw· olall ta ne ı;:ı topu ·esme· ır;ın ır ayan ~n· tı. ,, ... ınaf! up ''a7.:ı~ 

cicl kalf!~İni ho~ hıraktı. Ya~ar ' 'nzi- ı::ara) m hcrahrrlikle. ':~"~ac1-, 
w~ti takip cılerek torm ho~ kalen• vükff"lınr i nıiinıkiinclu. ~ _..,. 
f;ünclerıli . Fakat Liiıfii kale;inin veri- inri ılııkikaıla hir ~ol ılah• •fi r · 
ni almı<:lr. Şiitii ~lile kesti \e pentlltr tclılikcyi lwrtaraf ettiler 
ya sclıdıiyet 'enli. tan ·1-2 ~alip ı:ıkt•lar. ·ti 

ha ziyade sağ açıkla ilerliyor. Fazı· zamanda isabetli bir oyunu :S! 
im zayıf ve isabetsiz oyunu, hep bir ki getirmek için ,uurlu -~~· 
cenahtan yüklenen Viyana mu ha • zımdır. F enerbahçenin b~ ~ 
cimlerine karşı Raııidi çok müşkü] cum hattında tesadüfe ,;dtJ' 
vaziyette bıraktı. Fakat o istika • sarf edilen gayretlerin boJS ~ 
metten gelen toplar, bugün en iyi ni intaç ediyor. ~.,ııa, 
oyunlarından birini oynıyan YaŞa· Dakika 26: Aytan. f~ 
rın kuvvetli müdahalelerile uzakla- top darbesi yiyerek bayı~~ 

kısa bir fasıla ile arkadal ~ıyor. 

On dördüncü dakika: Viyanalı
lar sağdan bir iniş yaptılar, Viyana· 
lıların maruf beynelmilel!eri orta 
muhacim Binder, F azıl:n demarke 
bırakmasından istifade ederek güzel 
bir d~Qlaamanla .aağ içe geçtise çiz.
ginin üstünden çevirdiği topu sıkı 
bir şütle kaleye gönderdi. Bu sıra
da Yaşar dtt bütün hızile kaleye ge· 
liyordu. Top Fenerli miidafiin a • 
yaklarına çarparak kaleye girdi. 

Bu ilk golün Fenerlilerin mane
viyatını sarstığı görülüyor. Viyana
lılar bu sarsıntı arasında ikinci bir 
sayı çıkarmak için hızlandılar. Orta 
muavinin Fener müdafaası arasın
dan sıyrılarak daima yerini bulan 
pasları bir an içinde tehlike mahiye
tini alıyor. Sarı laciverdlilerin pa· 
niği kısa sürdü ve Fenerli muhacim
leri yeniden Viyanalıların kalesi ö
nünde görüyoruz. 

Dakika: 2 l : Niyazi güzel bir 
iniş yaptı. Ortal;ınan top, Naciden 
A li Rızaya geçti. Viyanalr müda
fi, Ali Rızaya katalı bir şarj yaptı. 
Firikik vuruşunu Fikret yapıyor. 
Demir ::;ibi bir şüt, golposta carpa· 
rak geri dün<lü. Top bleci ile şa
şıran Viyana müdafileri arasında 
yuvarlanıyor. Fenerlilerin üç orta 
muhacimlerinden hangisi koşsa to· 
pa vurabilecek. Fakat hareketsiz • 
lik yüzünden fırsatı kacırdılar. 

Viyanalılar çok se;t oynamağa 
başladılar. Hakemin göremiyeceği 
va7.İyetlerde mükemmel profesyonel 
hileler yapıyorlar. Yan hakemleri
nin hakemi ikaz edecek şekilde mü. 
dahale etmeme!eri onların vaziyetini 
kolaylaştırıyor. 

Dakika 24: Viyanalrların aley
hine gene bir firikik cezası verildi . 
Vuruşu Yaşar yaptı. Güzel bir şüt. 
Topu takibeden Fikret üç metreden 
topu kafa ile kaleye gönderdi. Fa
kat top, kale direğini yalayarak av
ta gitti. 

Fenerbahı;clil~r. büyük bir gay
retle Viyandıların yarı sahasından 
ayrılmıyorlar. Fakat netice alacak 
sonuncu vuruş bir türlü yerini isa
betle bulamıyor. F cnerlilerin riiı:
garla beraber oynC\dıkları bu devre
de oyunun neticesini lehlerine çe"i· 
recek miiessir bir ahenk göstere . 
memeleri Vi!•anr lıların galibiyet 
~;ınslarrnı artırıyor. 

Oyunun cereyanı gös 1eriyor ki. 
fazla çalr§mak ve koşmak, randı -
man almak için kafi değildir. Ayni 

hak etti. · lıil' 
Dakika 28: Fazılın yeıu 1ıif 

tası Viyananm sağ aç.ığuf~ 
çıkarmak fırsatını verdı . tartls 
sameddin güzel yer tu 
kesti. l 

Oyunun seyri, Viyana 1 ... 

sek kıymetlerini göstermese 
ediyordu. Viyanalrlar, 
vantajlarını hissetmek ve .0 

taraf etmekte üstadane bF 
gösteriyorlar. Nitekim, ıkı 
kışlarını kesmek için ona l, 
detli şarjlar yapmağa baş 
muavinin atılışını ve k 
bertaraf eden Fikret, dah'd.
toparlamağa fırsat bulma 
fer müdafiin şarjına ınarUI 
Hakem bu kasdi hataları 
kadar ciddi karşılamıyor. lıhat 

Dakika, 34: Viyana deO 
ilerliyorlar. Sol için yer~ 
yışmı ortamuhacimin 8.Y~ de' 
ile sağ içe verdi. Sağ ıçın -•~ 
bi şütü havadan git.ti. daO ~ 

Dakika 5 1 : Alı R~~ ;ki~ 
ğa gelen topu kesmek 1~~ ~.J 
nalı müdafi birden çı 1

11 
f'1~ 

Namık bu iki oyuncud~ d ~ 
maruz kaldı, bu ~.avlfj~erde" ~ 
olarak Viyanalı rnuda ~-~ 
topa elile de dokundu. nr-tı 
naltı verdi ve Namık .r0 ttİ· • 
raberlik sayısına tahvı e ·.,de~ 

D .k. . yı pefl evre, ı ıncı sa I .ı 

F l ·ı . 1 .. nı arı ener ı erın 1ucu ., 
1 - 1 beraberlikle n~l,'nc:İ 

F enerbahçelilerin bırıg~ 
sşrfettiklerigayretin rr rı ~k 
ikinci devreyi çıkarın; ~a iJI: 
kül göriinüyordu. d '\ıi 
ri.izgar da bu devre. e 58)11df 
lehinde idi. f enerlılr r . 

çük tebedüllerle çı~U 8~ift.tJil' 
dinin yerine Necatı (t~ ıt i•tl 
Bülend ve Namığı Şa a 

mişlerdi. k·kaıa_fJt!! 
D . ·ık da ı ~· 

l ·ı evrhc.nkı~ ı · · ~üni.iyor _,,.!""""!o~
ncr ı er a ım go• .. )iiSÜ 1•d4ı1 
kat Viyanalrl"r iistuııf ener.,..,.-, tAf. 
vaş ele geçirdiler ve l r. ...:..:wll"rı 
lesir:i tehdide ba~Iadfı ~erlilP .. ~~~ 

ilk dakikalarda e] 1<11i'f ' 
k. ete 11 ı" 

dafaası muvaffo 1Y 8a1'a,.- . 
vordu Fakat YMar fi" ı-A 
• • l\ "' ,...,-;;.~ 
iistüne dii~er~k oY'~e•!Jd t:ff""~: 
devam etm(~e. ve "''s ~ ... 
bir tt"kme j l ıa torRHıırı"v'i>''~ 

v • ·ve ~·· ca vaziyet degışt1•• i.i t/e 
rasile, ikinci, üçurı' ııÇ• 
gollerini çıkararak f11 


