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Bugün Yeşilköyde büyük bir 

hava bayramı yapıhyor 
Dün Ankaradan 

filo da 
bir tayyare filosu geldi, bir 
bu sabah gelecek · 

'T . 

B~~v~ı~~b~ük~rh~ r--~~~---~~~·••••~·~~·••~~~-r1 
bayramı yapıla<.:aktır. Bir haftadan 

~l'lkarayı şereflendirmiş olan Atatürkün orada Tiirk Dili Araştırma 
buna giderek heyet iiyelerinin fenni ıstılahlar hakkındaki çalışmala

'4\ı~·aşkanlık ettiklerini telgraf habe.ri olarak yazmıcıtık. Ankaradaki 
1 fotoğrafçımızın gönderdiği bu resim, Biiyiik Ö nderi, Tiirk Dili 
4tına Kurumundan çıkarken heyet üyelerile birlikte gösteriyor. 

nevredeki 
ili .. zakereler 

beri devam eden bayram hazırlık la
n dün bitmiş ve bütiin tedbirler a
lınmıştır. 

Y cşi lköye gitmek istiyen halle 
\'e talebeyi ~abat Mat 8,30 dan iti· 
haren gerek trenler, gerekse otob\ia 
ve otomobiller muayyen yerlerden 
taı1ımaya başlıyacaklardır. Tiirk 
Kuşu bayramına iştirak etmek Üze
re iki g iindenberi gelmesi beklenen 
bir filo dün Ankaradan gelmiştir. 
Bu sabah ikinci bir filo daha ge· 
lecek ti r. 

Merasi me tam saat 11 de istik
la l marşile başlanacak, daha sonra 
Türk Kuşu namına bir söylev veri
lecektir. Söylevi mi.i teakip uçu~la· 
ra başlanacaktır. esna sırıda 

~" . sızlar dün muka- Şehrimizde bir planör kazas 
bi b"r proje verdiler Tayyare ileA P_~anö~ arasındaki tel m_inar_,eye ~akılıP_ 
j,.ı • •• · kopunca planor Gulhane parkında bır agaca 'kond11.-
."-detlı munakasalara rağmen hiç " 
~,. lneselede karar vermiş değildir 
~~vrc 13 (A.A.) - Anadolu ajan. 

• 
0 

~~u ı muhabiri bildiriyor: 
~lte Türk projesinin Hk tetkiki • 
• ırd,, bu sahada cereyan eden mü. 

' izah, tenvir ve fikir teatisi hu. 
a~ll geçmedigı için, çok şiddetli 
, <ısaıc::ra rağmen. hiçbir meselede 
?r .. r verilmiş değığldir. 

~ıte }'eni.:len Sancaga i1hakını is. 
ırrıi~ Üc nahiye ile İskenderun li. 
."'e tnahalli polis ve jandarma kuv. 
,,' hakkrnda müşahitlerin maliıma. 
~~llleınıştir. 
tc' gümrük, ekalliyetler, askerlik. 
<tııtrıt ve mahalli polis meseleleri 

meselesi hakkında dinliyecektir. 

Uç Nahiye 
halk ı Türktür 

Millelleı· Cenıiyeti bll · 
esas iizerinde telkih

/er yapıyor 

J 

t~ Türk • Fransız mutahassısla. 
, ırakile Cemiyeti Akvam muta. 
~la dairelerin yardımı ile teknik ha. 
'l.: .Yapılıyor. Fransız mutahassısı 
t~r mukabil proje esasları metni, 

Antakya 13 (Hususi) - Bayır, Bu. 
cak ve Hazne nahiyeleri halkı Sancak 
birliği içerisinde bulunmayı tabii bir 
hak sayıyorl:ır. Milletler cemiyeti kon. 
seyi de bu esası göz önüne alar:ık baş. 
tan nihayete kadar Türk olan bu üç 
nahiye mukadderatını yeniden tetkike 
ba lamıştır· Bu nahiyelerin etnogı afik 
ve nüfus vaziyctle-ri Türk ekseriyeti 
lehindedir. Bu nahiyelerin umumi nü. 
fusu 28000 dir. Bu rakamın 21231 ri 

Sağda kazaya uğrıyan genç polise i:a1ıal ı·criyot', soldal:i aycwa l.'011111ıu1 planDriin itfaiye mm dit-enile indirilmesi~ 
ufjrçı.Jılıyor 

f Sn1111 ·'"· H Sii. 5) 

t~ ll'ıış ve komıtc tarafından lıu sa. 
ıt ~tlen geçirilmiştir. 

:"tııte p . .. h ' 1 . ı· • azartesıye muşa ıt erı ısan 

ÇQm--1-ıc_a_d_a_y_e_n_i _b_ir_s_a_n_a_l~r;;;m~ 

temeli atıldı 

Jira tahsisat koymuştur. Sanatoryom 
6inası 100 kişilik olacaktır. 

Plan Sağlık ve sosyal Bakanlığr ile 
Bayındırlık bakanlığıncii da tetki1< edil. 
mi ve 1 yg n ı::orulerck derhal inşaata 
karar vcrilmi~tir. 

Sanatoryom üç ayda ikmal edilecek. 
tir. 

D ün sabah saat on bir raddele
rinde şehrimizde bir p lanor kazası 
olmuştur. Kaza hakkında yaptığı-
mız tahkikatın neticesini ya7.ıyoruz ~ .r ~ 

Evvelki gi.in lzmirden şehrimize 
gelen Türk Kuşu planör m uallim . 
!erinden Vecihi, hem halkı yarmlıi 
uçak bayramına davet etmek, hem 
de bir p lanör tecriibesi yapmak mak 
sadile tayyaresine bir planör bağ
lıyara.k lstanbul üzerinde uçuşa 
başlamıştır. 

P lanörde Vecih in in Türk Kuşu 
talebelerinden Ali isminde bir Renç • 
vardr. Tayyare Y eşilköyden kalka
rak şehi r üzerinde dolaşmaya başla· 

......................................................... 
Büyük keşif 
seyahatleri 

Ka;:,aya u§rıyan 7J7dn6r ~ yükleniyor 

(KURUN) yarından itibaren 
(Oslo) Üni\'ersitesinde \'erdiği 

konferansları ve büyük keşif se
yahatleri ile §Öhret bulmuş olan 
doktor ( Örjan Olsen) in yazıla
rından kıymetli sayıfalar vermc
ğe ba§Iıyacaktır, 1ık yazı Karta
calılar devrindP. Afrika sahille... 
ıine yapılmı~ bir kesif ~e)ahali
nin gayet meraklı biı· hikayesi o. 
laca.li.ır. ..... -.. ........................................... -. 

mış, planördeki gence akrob~si 
hareketler göstermek üzere B. Ve
cihi bazı işaretler vermeye başla
mıştır. 

Saat 1 1 de tayyare Sultanahmet 
üzerinde birkaç devir yapmış ve 
minarelerden birini geçtikten sonra 
ikinci bir devir hareketine başlamak 
istemiş, fakat planörle tayyare ara
~İndaki tt~I minareye takılarak kop
mu,,, tur. 

PJdnÖr bu sur~tlr to.yyareden 
ayrıldıktan sonra tayyareı.:iniu ya • 
pabileceği hiçbir , hareket kalmamı§ 
olduğundan bütün İ§ P.lanördeki 

gence diişmekte idi. 
B. Ali planörde yalnız kalınca 

derhal dümeni eline almış ve rliz
garn kapılarak topkapı sarayına 
doğru yiiriimüştür. B. Ali hiç iti· 
dalini bozmamış. \'e gittikçe alçala. 
rak Giilhane parkı üzerine yaklaş· 
mrş, buradaki geniş yola inmek İs· 
tem iştir. 

fakat yqla inmiverck park kapı· 
. ından ~irdikten onraki ) olun sol 
tar. fındaki biiriık bir ağnca dtış· 
mü~ti.ir. Sukut ~ok §idçletli oldu
ğundan planör ün kanatlan 'kırılmış 

'(Sonu Sa. 8 Sü 5)~ 
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iktisadi suçlara 
karşı müessir 
tedbirler lazım 

A nkarnda toplanan üzüm kong- 1 
resi bu milli mahsulün dış pi· 

yasalarda rağbetini artırmak için ça
reler ararken memleketimizden mü
him miktarda kuru meyve alan Ho
landalı bir ticaret evinden acı bir şi· 
kayet geldi. Bu şikayeti şu satırlar 
ile hi.ilasa edebiliriz: 

olmalıdır ki en nhlaksız, en saygısız 
iş adamlarr bile müşterilerini aldat
mak teşebbüsüne cesaret edememe • 
lidir. Hele müşteri olan taraf ya. 
hancı bir memleketin ithalatcısı o
lursa tefti:;, yahut iğfal kötÜlüğü 
nisbet kabul etmez derecede ehem
miyet alır. Bu takdirde mevzubahis 
olan şey iki yurddaşm karşılıklı men
faatleri değil, iki milletin ekonomik 
münasebetidir. Yani herhangi bir 
Ti.irk ihracntçısınm dürüst hareket 
etmeme~İ bi.itlin manaııiyle ıktisadi 
bir cinayettir. Zira bu türlü kötü
liikler yabancı memleketler karşısın
da biitiin T'iirk tüccarlarını şüphede 
bırakır. Bunun neticesinde memle
ketin milli menfaati zarar görür. 
Onun için dış ticaret İ§lerinde dev -
let kotroltma o kadar dikkat etmek 

- Tiirk tacirleri umumiyetle 
florin üzerine yapılan mukaveleleri 
yerine getirmiyorlar. iyi kalite mal -
lan sonradan meydana çıkarmak için 
iptida en fena cins malları yolluyor . 
lar. En iyi kalitedeki Ti.irk üzi.imleri 
bile Ka1iforniya üzümleri kar§ısında 
a~Rğr derecede kalıyor. Sonra Türki
yeden üzüm alanlar daha ba§'ka ba
zı .zorluklara uğruyor. Bu gidişle 
Türkiyenin Holandaya üzüm ihraca
~ bundan sonra azalacağı tahmin e· 
dilebilir.,. 

Bu §İkayeti dinlerken insanın 
iç.inden d~rin bir ıztırap duymaması 
kabil midir) 

Şüphesiz biitün bu sözleri oldu
ğu gibi doğru diye telakki e..tmek, 
yahut i9in içinde hakir bir takım 
mazeret yerleri bulunduğunu kabul 
eylememek insafsızlık olur. Fakat a
teş olmry;ın yerden hiçbir zaman du
man çıkmayacağına göre bu ~ika
yetler içinde ehemmiyetle tetkike 
muhtaç noktalar bulunabileceğini 
de gözden uzak tutmamak lazımdır. 
Daha doğrusu memleketin menfa
ati bu sözlerde hiç mübalağa, yahut 
yanlrşlık yokmuş gibi hareket ede
rek hakikati görmekte ve bu vazi
yete karşı icap eden tedbirleri e.1-
mak tadrr. 

Ekonomi sahasmdA devlet kont..ı 
r~lu~un en_!fkHtiim ve en faydalr 
cıhetı muamelelerin dürfüıtlüğüni.i 
temin edebilmektir. Devletin bu 
yoldaki kontrolu o kadar müessir 

Fransız meclisinde bir bA.dise 

Blumq.n karısı 

şarttır. . 
Bir zamanlar dış ticaret işlerin

de kaıti kötiilükler için bir (kara 
liste) uııulii kabul edileceği söylen • 
di. Faknt aradan seneler geçtiği 
halde memlekette böyle bir cezaya 
uğrayan bir tek fert görli1medi. Ta~ 
bii maksadımız her ra8t gelenin al
nına birer kara damga vurarak milH 
ıktisat namına birçok ocakların sön
mesi değildir. Fakat haklarında 
tahkikatlar yapılarak, mahkemeler
den geçirilerek, nihayet mahkumi
yet kararları temyiz mahkeme..'5İnce 
de tasdik olunarak suçlan sabit olan 

k" rrıselerin itlerine olduğu gibi devam 
etmeleri de namuslu yurdda§larm, 
hatta bütün memleketin zararına • 
ağır suçluları himaye etmek değil-
midir? 

•r.tirk milletinin tarihi an'anele -
ri iÇinde e~ ziyade iftihara · m<'dar 
olart bir ırl1ftiyctf ' miıam·~1~lciin:t~ 
doğruluk, dürüstlüktür. Namuskar • 
lık Ti.irkli.iğün kendisi demektir. Bu 
itibarla memleketin dış ticaretinde 
iyi şöhretini muhafaza için alınacak 
tedbirler Tiirk milletinin varlığına 
bir takım menfaat düşkünlerind~n 
gelebilecek zararlara karşı da kıy
metli bir aed olacaktır. 

Bir kadm a kar,ı kocası- Ankarada toplanan kongreler 
mUdafaa etti güzel kararlar verebilir. Bu karar . 

Fra.nBız mecli- lardan beklenen semerelerin almabil
sinde üç kadın mesi ancak onların umumi disiplin 

içide tatbik edilnmesi ile mümkün· 
100,000,000 ster d 
!inlik müdafaa is- ür. Konulan usulleri günlük men-
tikrazı müzake- faatlerine uygun görmiyerek muha. 
resini bir çeyrek lif h'areketlerde bulunanlara tatbik 
saat kadar durdur olunacak teyit kuvveti ister. Bu teyit 

1 rdır kuvveti (kara liste) usulü olmaz da 
muşa . 

Ba.5vekil Blum, başka şekilde bir tedbir olabilir . 
nutkunu henüz bi- Şu kadar· ki bu yolda kabul ve tat
tirmenıişti ki~ kes- bik edilecek teyit 'Vasıtası mutlaka 
kin bir kahkaha müeuir bir ibret te,kil etmelidir. 

ı koptu. Bu kahkaha ASIM US 
:&.tJpn Blum sağ cenah mebnıı- -,-------~-

larından birisinin karısı olan Madam Bay Şutnlng Pe,teye 
Bletrix'in bulunduğu taraftan geliyor- gidecek 
du; aynt kadmm biraz ilerisinde otu
ran Madam Blum (Başvekilin karısı) 
yakın arkadaşlarından birile bu kah
kahayı giddetıe protesto etti. 

Başvekilin kansı: 

- Sus! 
Diye he.ykrrdı ve arkadaşı kendisi .. 

ne iştirak ederek gülen kadını şöyle
ce a7..a.rladı: 

- Sen onun yarısı kadar söz söyli
yemezsin ! 

Bu suretle çıkan münakaşa, parla
mentonun diğer sıralarına ve d;ğer 

§ahsiyetlerine intikal etti. 
Nihayet mebuslar haykırmağa b~ 

ladrla.r: 
- Eğer kadınlar konuşacaklarsa, 

kürsüye gelsinler! 
Gürültü ve istihza o kadar art~ .. 

tr ki, meclis, on beş dakika kadar mü
zakeresini tatile mecbur oldu. Başve
kil Blum, kansının oturduğu yere doğ 
ru ko:ttu, onun elini hararetle sıktı ve 
gülümsiyerek kendisile bir kaç dakika 
konuştu. 

Diğer iki kadın tekrar galeriY.e dön 
memiŞse de, Ma'dam Blum ıri~]{ere-. ~ ,~ 

Viyana 13 (A.A.) - B. Şuşnig gele. 
cek h-aftanın ortaarnda, muhtemel olarak 
19 martta, Budapeıteye gider~k B. 
Dranyi ile göril,ecektir. 

"" 
Resmi dairelerin 

dikkatine 
Hem A vrupaya fazla döviz ver. 

ı meğe sebep olan fazla kağıt sarfL ' 
yatını tahdit edebilmek, hem ga J 

zetenin mündericatını çoğaltarak 

ilan verenlerin dahi nef'ine olarak j 
okuyuculara fnzla hizmet imkanını 
bulabilmek için şimdiye kadar bü. 
yük puntolarla dizilen ilanlar, "U
lus .. refikimiz gibi, 16 mart tari. 
hinden itibaren küçük 

1 

puntolarla ~ 
dizilecektir. Puntoların yani buru. 
fat eb'adının küçülmesinden dolayı 
resmi ilanların ga?..etede istiap eL 
tiği yer nazarı dikkate alınarak bu 

! ni~bet dairesinde tesbit edilen üc. 
retler netice itibarile eski ücretin 1 

ayni olup hiç bir fazlalığı müstel. 1 

-·Gun-ıerin piŞlnden : 

Dilimizi unutacak mıyız? 
Anadolu Ajansı Mussolininin seyahatinden bahsederken telgrafların- ____________ _/ 

da "Libye,. ismini hep "Libya,, kelimesi ile dilimize çeviriyor. Asırlarca 
Tür~ i~ar~si a1t~nda ~~al~ış olan "Trablusgarb., ın bu ismini Arapça bir 
terkıptn dıye mı teblıglı;;ıne koymak tan çekiniyor? Eğer böyle ise "Garp 
trablusu,, yahut sadece T rablus,, demek mütnkiin olduğu halde neden 
dolayı kelimenin bu şekillerinden bir ini kullanmak istemiyor? 

Eğer bundan maksat "Garbtrablusu,, yerine "Libya .. kelime8İni kul
l~nmakla bahs_edile~ y~rlerin bir zamanlar Osmanlı imparatorluğundan 
bır parça, yanı eskı T urk vatanmın uzak bir kö~<"si olduğunu bir kmm 
Türk}ere hatır_latmamak ise b~nu da 1 makul bir sebep teliıkki etmiyoruz. 
~~tta t~mtersı gene Osmanlı ıınpara torluğundl\n ayrılmı~ bir parça olan 
~ı.ger ~ır takım kıtalar Mısır, Suriye, Irak, Hicaz, Yem~n gibi ~ıki 
ısımlerıle yazılıp dururken Garbtrabl usunu bir iııtiıına yaparak Tiirk diJi
ne yabancı bir kelime ile ifade etmek neden~ · 

Umıtmıyalım ki Türkçe gazeteler den herhangi biri b<lyle bir ifade ha· 
tası yaparsa bu ku~ur sadece o gazetenin k~n'disinde kaİrr. Halbuki Ana· 
dolu Ajansının kusuru bütün memleket gazetelerine olduğu sibi geçi· 
yor. 

Haaan .Kumçayı 

Sanat aleminde 
;=~~--. .. ~-~* ~-=-======--:: 

Istanbul konservatuva-
rından ilk çıkanlar 

Sall 

İstanbul belediyesinin senelerden-) 
beri bir hayli masraf Ye emekle ya
§atlığı konservatuvarımız, evvelce de 
yazdığımız gibi bu sene ilk mezunları-

nı verdi; diplomaları kendilerine geçen 
de bizzat İstanbul valisinin elile veri
len bu genç aan'atkiı.rlarm isimlerini 
diploma alma m<>rııaimi rnünasebetile 
yazmış ve kendilerini kutlulamı~tık: 

ra konserinde Çaykofski'nin altıncı 

senfonisi c;ahnacaktır. Yeni mezunlar
dan Hadiye Ötüğen, Rendelin viyolon
sel kom.erini, İskender Ardan da 
Bruh'un hemen konsertosunu orkestra 
refakatile çalacaklardır. Bu değerli 

gençleri dinleyip muvaffakiyetlcrini 
görmek san 'at meraklıları için hususi 
bir zevk olacak. 

bunlardan ikisi, Hadiye ile tskender, -,...,....--------------~-
rnekteplcn çıknr çıkmaz İstanbul kon. 
servatuvarma muallim muavini tayin 
edildiler. 

Konservatuvar muallimlerinin önü 
mUzdeki salı günü akşamı saat 21 de 
Beyoğlunda Fransız tiyatrosunda ve
recekleri orkestra konserinde bu sı
fatle bu iki genç san'afüarı da dinleyip 
alkışlamak mümkün olacak. 

Konservatuvarın ilk mezunlarını 

çıkarmaıu san"at. hay3lımız için sevi
nilecek bir hadise idi; ilk mezunları 
bir muallim konserinde yer almış ola
rak görmek ayni suretle göğüs ka
bartacak bir hfıdisedir. Şef Seyfettin 
Asal idaresinde verilecek olan orkest-

lht .Fransız . torpitosu 
Yuııan liınanlarında 

Atina, 13 (Hususi) - Şiddetli fır

tınaya tutulan "Ligka,, ve "Dipan,. i
simlerinde iki açık deniz Fransız tor
pito muhribi Giridin 1rakliyon lima
nına girmiştir. Bu esnada kralın ta
kip olduğu A verof zırhlısı limanda 
bulunduğundan Fransız torpitoları ta
rafından top atmak suretilc selamlan
mıştır. 

Torpitolardan birisi Marsilyadan 
Bcruta, diğeri de Beruttan Marsilya
ya gitmekte imişler. 

sonra 

Ak;sıer 

Victor Hugo'yu JB 
/er hovalamıı 

Diin Byın on üçü idi. Bu : 
barla nklımızn AvrupalılMın I~ 
kamını uğursuz bulmaları gtldı); 

13 rakamının uğursuzluju 191' 

kında tiirli.i türlü ıeylcr &n'-"'kl 
Meacln, Victor Hugo. 1.3 tt~ 
kanlntın en meşhurları arasırt~ 

14 şubat 1871 de hatıra d 
ne ~nın lnrı yozmıftır: .,, 

"Alice dikknt etmiı: 13 r•~ t1 
peşimizi birnkmtyor. Gec;ef\ 'I 
perfemhe giinii ıofradA hep 1 ~cık 
idik. Pariııten 13 ,ubatta ~1~ r 
Vagondn 13 ki§İ idik. Şinıdı 
vimizin numarası 13 .. , , 

Bir ey sonra da şöyle yazıyor· 11, 

"13 mart, 1871 - Bu ~ectdıl' 
yumamış, rakamlar üzerinde b(ıf' 
şiinceye dalmıştım. Pitagor dı1 b ~ 
le dalarmış. 1 kanunusaniderı. dtl' 
bütün işlerimize karışan 13 }ertbtl' 
şiinüyorum. Ayın 13 ü olan f' 

gi1n oturmakta bulunduğurrıut ~ 
den çıkacağız, diyordum. Bu ~r 
da, bu odada bundan evvel ~. ul· 
leyin iki kere daha işittiğim ~or(f 
tüyii duydum. Bir tahtayll b~t ,1 
kiGle vurulur gibi üç kere bır 
weldi." b~' 

Aynı giin, akşam saat 7 d~.'ıdJ 
yi.lk oğlu Charles birdenbire ? dt0 
Bu hiç de ihtiyar şairi kanaatıfl 
ayıracak bir hadise değildi. 

Uçan köpekle! . 
Şımdiye kadar bildiğimiz ~~ 

köpeğ'inden, av köpeğinde~: ~,ıı 
köpeğinden, çoban köpei1~,,.. 
h~gl~ .... l" " ""'°"İ 1,;,. r:-- l.-;.:.--1 .. _),..}...~ 
dana çrkıyor: Uran köpek·· .. ~t· 

U. ı ı ~ · · k b' u·'tctl~(f' çan KOpe ır para~ '·f~' 
Bunları şimdi Sovyetlerde Y~tlı ,/ 
yarlar: Üzerine paraşüt bag1~ı· 
köpek tayyareden aşağı bırıı~'beter' 
Şimdiye kadar yapılan tecr~ çe~ 
de köpeklerin boşluktan a~ğf 
iyi indikleri görülmüştür. tJ1''~· 

Bu köpekleri paraşütle atla ı,ilit' 
tan ele ne geçecek? diye s0l3 

rdl 
siniz. Belki paraşütçü köpe1' .. ~ bıi" 
ne gibi istifade edileceği he?Jıı.iıı"~ 
lunmamıştır. Fakat terakk1J31l bİ' 
faydasını hemen vermez: . 1'0pe~ 
tecrübedir ve yakmda belkı rııfi11 

gibi diğer bi.itün hayvanlara re-Jilt' 
ile atlama öğretilir de se" . jııelı 
bilir. Balonlarla koyun. keÇ••fel'il
sürüleri meradan meraya bıl 
de naklolunabilir. f 

Canlı termonıetıet· •· 
f 1 b .. ..k bı'r htYdt.'"'' 
ransıı arın uyu · j ,, .. 

limleri vardı: Arago. B0 ~ ~ 
halka verdiği konferanslar t ~<t 
muğlak ilim meselelerini gtJ.'te .

1 
şekilde anlatırdı. ti b~ 

Kendisi bu muvaffaki~de e:l
11
' d 

~~e:m.?metre_,. kullanarak e ·~ ~t'I 
gını soylermış: "ılel'I I' ~~ 

- Konferans verirkert .t:1t. f ' 
dinleyiciler arasında en 19 ıf1"ıt ,. 
az zeki ve en az okumuf 'Y~tef1'' r k'i 
lan birisine dikerim ve fl"tı 01l ~ ı 
yen ona bakarak anlatırıft1· d•~"~ı ,:\ 
d 0 13fl 1 ir tii.. 

nmm yavaş yavaş ca .. 
0

e oOJ r .... 
yerinden kıpırdıyarak 0 diflteı11el' 1

-
iğildiğin i ve beni dikkatle.. r<'-c)·~ 
ye başladığım gürdiiın ~ı.ı~ötl""~ 
kalmamıştır. Demek kı. 0dıt b',I 
dinleyicilerin en alakaeıı~ e., 
alaka uyandumış, meseleY~·1,. I 
zeki g(irünen bile anlan11~ rıfloı11 jı# 

Konferanslarımda bu .t: .. bt" , 1 
d t,.." lf 

re hiç şaşmamıştır. Ve 8 
1,ur·•' \ ltı. 

istedi~im "dereceye .. çıkt1'1 ti' ~ ~ 

Bir vals ·70 ga!i~~6j)I ~: 
,.3J!l 17ıı ~ ~'ı-J. Straııss'un m~şhur 8)ı J 

ma,·i T unn .. ilk defo oY118~0 ı1'~ 
ne 70 sene oldu. DünY~111def• O.~ \ "

valsi sayılan bu vals ılk d8 f'İ' ~ 
t 8 ' 7 d v· yana .1 -6 senesin e, 1 ıştıt· j r 

nın eonun:ı kadar .ı<almıştır. 1 zim bulunmamaktadrr. l 
---------.1....!!::5::~~aı!!!!E!~~~_ı.__:__'.....:'.._..::.__ _ _ __::__. __ ...__..::::::____._ __ --······· 

dans salonunda oynanl'll ,ıı A 
Johann Strausse o X3ı:tı 

___ .J_ •.J:. _____ _ 



Değerli bir seyahat kitabı · 

Ankara -Bükreş 

1 - KURUN 14 MART 1937 

Salı günü Eyüpte 16 mart şehitleri
aziz hatırası anılacak • 

nın 1-== Ya~an: 
NURETTiN ARTAM 

ıı 16 Mart şehitleri ihtifali salı gü
nu Eyüpte.ICi şehitlikte yapılacaktır. 

Merasime saat on beşte Şehir 
meclisi azasından B. Avni Yağızın 
bir söylevile başlanacaktır. 

havası çalacak, bir manga asker 
havaya üç defa ateş edecektir. 

il[ 'I' 
tıı: an Maıbawu, mntba-

eıecı'l'k b .. l' ,, ı · u ro., u - a:cuı 
trı. ].'' • 
b. ıntı SO kuru,, -
<\lth ~ 

.. k ard ve John, enternas-
·•' ~annıq bir fotoğraf~ı 
--nın .. 
İıc uç çocuğudur. Kansı 
d '\rvelce N evyork sahne· 
endi. 

dunyanı h b .... 
'-'ıi n emen ut un 
~ dolaşmış, aşağı yukarı 
i:af konuşmayı öğrenmiştir. 
'4k~ını.n Patience, kardeşle· 
• Rıchard ve sekiz yaşın
a son zamanlarda "On bir 
~ 8'!,ahati,, adlı bir kitap 
!a gun içinde 20,000 nüsha 
l.ip, ınevsimin en alaka ve
tabı sayılıyor. 

" . 
~arrison M. . . . 'd d y , - ısısıpı e og-
~ lie · ~ Jttrıkah kadınıdır. Da· 

h~eltncden kısa bir müddet 
ilın· 1§ olan bu kadın, sorı-

~I hizınetçilik, aşçılık, füü
~ Ctlc. kazanmış, bir müd. 

hırıstiyanlar cemiyetine /et 1927 senesinde bütün 
cyahate çıkmıştır. Oku· 

~ı ~clt kıt olmasına rağmen 
~ Ctj Çok orijinal ve kes· 

"latdt~ da mevsimin en çok 
hltıtaplarından birini vü-

t tılunuyor: "Benim bü
·~cl d' ur.yam,,. 

t • * 
~~- l: ~tı • çocuk, birisi de ka-

llcJt becerem:"en bir ka-
'I • 

,~ a:~ldığı halde Ameri-
>at \·huyük rağbetler gören 
~~~hının sayıfalarını ka 
~ qt •Um Sadri Ertem son 
~c lltığan etti. Felsefe, ekv 
>aı~Olitika hakkında ma
~c . n: roman ve hıkaye 
rıınr 
b· 1 muharririn bu son 

1
1~.tesadüf, "ANKARA -

dol ır seyahat kitabıdır. 
irtın bir bir seyahat ki-

1kten b' · · ·. <iı· sonra ırıncısı 

~ 1 de, az buçuk, çetre
ı. rağbet kazanan ilk iki 
'alla bırakacağıma 

d Yalnız Sadri'nin 
tı c ve görüş kuv-

t \, . 
.rolu ıle, canlandıra. 

~ laade ederseniz, masa
~an öteki iki eserden 

•c ~ltn: 
~ tdcşJeri Moskovadan 

Otlar ki: 

' ~ktebe gittik. Bu mek 
~tı '!rtıadık. Daha çok 
~ ~ktepte musiki par

• Enternasyonal~ ve 

d~ .. 
.ı_, !lıyor 
'Ilı" , 

ıtıy0ı-
Q" • 
~ "liiyor 

det ' > • 
lilcıeı· 

ı rk lYor, 
~ lı &eliyor 
\ ;liy<>ı-, ' 

'- er. 
"ki ~· çOcuklar Amerikalı 
' '•t old 1 J - )" ı. de fak· u ' arını soy u· 
'ı~i ırdiler. 
~ de k .. • k ; E omunııt yapma 

\ h·~ltat komünistler fa
~ ll~i.in kapitalistleri öl
fliıık~~ri!rnek fikrinden de 
~,~tada siz de öldü-

, neden daima dö 

tiao 
L le btı kendi kitabında 
~, alıscdiyor: 

ç Yolculara kar11 çok 
l:o Oclıklara §efkat gös-

:ııı. . 
1
• • k :r~ :•uanlardır. Si 
l~i~·t?tdı l§lerinden hah 

~ı .... "' 
ıl~ 0 ttenmek isterler. 
~~ r, lJ b' \ ). ~un ır seyahat 
ı~t!ceksiz knlrr. Ben 

~tı-d·ı lürlder bana ka· 
'e lt1-:ı r, Bu çekirdekler 
~ dıktan sonra kav
~,)~1-., Yemeğe uğraş· 
~~ 1 tığ} d' d' ~t~ en ır ı ... ,, 

tı herhangi bir se-

B. Sadri Erltmt 

yahat kitabında ırkların ve milletlerin 
hususiyeti, rejimlerin farkı hakkında mü 
şahedelere tesadüf etmemek imkanı var 
mıdır? Yukarıki satırları okuduktan son 
ra Sadri'nin Romanya vapurunda rast
ladığı Alrr.an gençlerinden bahseden 
canlı satırlarını tekrarlıyalım: 

"Vapurun ucunda çantalarını baıla
nnın altına yastık gibi yerlcıtinniı sa· 
nıın insanlar vitrine dizilmiı kundura· 
lar gibi yanyana yatıyorlar. Bunlar, va
pur kalkarken bir ağızdan veda martını 

söyliyen Alman delikanlılandır. Ku
manda ile ncfcı alır gibi uyuyorlar. Ev
vela Führer nefes alıyor, sonra kafilenin 
ciğerleri hep birden bir körük gibi açı
lıyor. 

Muhakkak, rüyalarında H itler'i gö
ı·üyorlar ve Göbelsin b ir nutkunu din. 
liyorlar. Çünkü bu nefeı alıt " Heil H it
ler,, der gibi geldi ıbana .. ,. 

• 
Romanya vapuru boğazdan çıkar· 

ken Sadri Ertem eserine giriyor. Eğer 
İstanbullu iseniz ve eğer çocukluğunuz 
lstanbulun !Boğaziçi kıyılarında geçmiş· 

Merasime iştirak edecek kıtalar 
ve mektepliler o gün saat 13,5 da 
Köprünün Haliç iskelesinden kal
kacak vapurla Eyübe gideceklerdir. 
Saat 14 de aynı iskeleden bir va· 
pur daha kalkacak, bu da davetlile
ri götürecektir. 

ÇAPADA 
Ölen Mergemin 
yaslı annesi · 

DUnkU duruşmada, hak 
yeri salonunda hıçkıra 

hıçkıra ağladı ! 

Çapada Meryem isminde 14 yaşında 
bir mektepli kızın tedbirsizlik, dikkat. 
sizlik, seyrisefer nizamlann.ı riayetsiz. 
Jikle ölümüne sebep olmaktan suçlu şo. 
Cör, Hayrinin mevkufen duruşmasına, 
Uçüncü cezada dün sabah devam edil. 
miştir. 

Dünkü celseye, ölen kızcağızın anne. 
si Hayriye ide gelmişti. Genç, temiz gL 
yinmiş, kibar tavırlı bir kadın olan da. 
vacı, çok müteessirdi. Siyahlara bürün. 
müştü, göğsünde madalyonda çok sev. 
diği kızının resmi vardı. Duruşmada, 
kızının feci ölümüne dair tahkikat ya. 
zrları okundukçat hıçkıra hıçkıra ağlı. 
yor, beyaz mendilini gözlerine götü. 
yordu. 

Dün polisler, tramvay vatmanı, bL 
letçi ve !daha başka şahitler dinlendiler. 
Bunların mühim bir kısmı, şoförün, du. 
ran tramvayın arkasında beklemesi icap 
ederken, otomobili korna çalmadan ve 
soldan hızla sürdüğünü, bu sırada tram. 
vayi::lan inip ön taraftan caddeyi geç. 
mel' ict iyen lcı7Cllğrn-çiğnt-yip geçtiği. 

ni anlattılar. 

Müddeiumumi Kamil, davacının ver. 
ıcliği istidaya göre, otomobil sahibine 
maldan mesut sıfatile celbname sıkarıl. 
mastnı ve davacının gösterdiği ~::ıhitle. 

Bundan sonra Halkevleri namı
na Eminönü Halkevi reisi B. Agah 
Sırrı ve gençlik namına da Üniver
site gençlerinden biri söz söyliye
cektir. 

Nutuklardan sonra bando matem 

Bundan sonra kıtalar ve mektep
liler ge~it resmi yaparak F.yüp iske

. .,, len dağılacaklardır. 

. Kolordu, Belediye, Parti tara
fından şehitliğe birer çelenk kona· 
caktır. 

Polis Haberleri 1 Romanya hariciye 
Denizi ~~~~~derken Nazırı öbür gün 
Kadıkoyünden köprüye gelmekte 1 g e 1İV0 r 

olan Kalamış vapurunun yolcuların-

dan 65 yaşlarında Sait adında. birisi, H • • 17 k .. 1 t • d 
vapur kenarında denize bakarken mü- arıcıye t' e a e ın en 
vazcnesini kaybederek denize düşmüş. bir heyet misafiri 
yetişenler tarafından görülerek kur-, bogvazda istikbal 
tarılmıştır. 

Başına sıva dUştU edecek 
Ayazpaşada oturan mütekait .Saha 

Bahçeka pıdan geçerken Celal bey h2-
nm ın saç;aklarmdan lıir sıva başına dil 
§erek yaralnnuştır. 

Çarpıştdar 

Vatman Zekeriyanın idaresindeki 
tramvay arabası Eminönünden geçer
ken şoför Kamilin otomobiline çarp
mıştır. Otomobilin ön tekerlekleri, 
tramvay arabasının da bazı camları 
çatlamıştır. 

Merdivenden inerken 
Taksimde İcadiye caddesinde 26 

numarada oturan Eliz evinin merdi· 
veninden inerken birdenbire ayağı ka. 
yarak aşağı yuvarlanmış ve bruııııdan 
ağır surette yaralanmıştır. Yaralı kan 
lar içinde hastahaneye kaldırılmıştır. 

Yoldan kazanmak isterken 
Boğaziçi lisesi bahçivanı Aziz trarn 

vayla Arnavutköyündeki okuluna gi
derken tramvay tam okulun yanma 
yakla.:;;tığı vakit atlamak istemiş. Mü
vazenesini kaybederek yere yuvarlan
mıştır. 

Aziz bruımdan ve vücudünün muh. 
telif yerlerinden yaralanmıştır. 

Yarından sonra şehrimize gelerek 
Ankaraya gidecek olan Romanya Ha
riciye nazırı B. Antoncsko için r'ün 
şehrımiwcki Romanya elçilik binar 
sında hazırlıklar yapılmıştır. 

Romanyaıım Ankara elçisi B. Tc
lemak Hariciye nazıı mı karşıalmaıc ü
zere ~ehrimizc gelmiştir. 

Diğer taraftan Hariciye vekfileti
miz hususi kalem direktörü B. Refik 
Amirle birlikte protokol şubesinden 

bir heyet Ankaradan şehrimize gel
mektedir. Heyet, Romanyadan vapur
la gelecek olan yüksek misafir :mizi 
Büyükdere önlerinden motörle istik. 
bal edecektir. 

Romanyanm Hariciye nazırı sah 
günü Perapalas oteline misafir edile. 
cektir. Öğleden sonra elçilik binasına 
gidecekse de, şehrimizdeki Romen ko
lonisini Ankaradan döndükten sonra 
kabul edecektir. 

B. Antonesko, geldiği günün akşa. 
mı Ankaraya gidecektir. 

se, ister Romanya mevzuu sizin için bir 
ilgi kaynağı olsun, ister olmasın, kita
bın bu prolog kısmı ile derinden derine 
alfikalanacaksmız. Beyaz renkli, sü)ün 
gibi süzülüp geçen Romanya vapuru, 
onun kıyılarda bağlı kayıkları biribirine 
çarpan dalgaları. eski yalıların kayık

hanelerine sokulan ve serpintileri alt 
pencerelere kadar sıçrıyan dalgalar ... 

rin ç.ığrılmasını istedi. Necip Nadir, Jt ~ç V k • • 
Hüseyin ve Tahir, bu isteği kabulle, aarlı e lll buakşanl 

Beraberinde gelen Romen gazeteci 
heyetine. matbuat mümessilliği tarar 
fından Ankarada olduğu gibi şehdmiz 
de de bir ziyafet verilecektir. Yüksek 
misafirimiz. Romen Hariciye nazırı, 
cumartesi günü tekrar ~hrimizc dö
nerek gene bir Romen vapurile memle
ketine avdet edecektir. 

duruşmayı başka güne bıraktılar. A11karaya dönüyor 

Bugünün seyahatlerine çıkabilmek 

için başınıza bir kasket geçirip bir ya
nınıza bir dürbün, bir yanınıza b:r fo· 
toğraf makinesi asmak kiifi değilcliı. Bil. 
gi dağarcığrnız.ın her gözüne, önceden, 
birçok malzeme yerleştirip yola öyle 
çıkmak mecburiyetindesıniz. 

Okuduğunuz zaman Sadri'nin "AN
KARA - BÜKREŞ., ini, bu bakımdan, 
mükemmel ve :püklü bukcaksınız. Bu 
kitapta Bükreşi, Macar sınırına kadar 
Romanyayı, Romanya köylerini, Tuna ı 
boyunu sessiz bir filmde seyreder gibi 
değil, bir gözünüze tarihin S08YC• 

lojinin, bir gözünüze coğrafya ve poli
tikanın adeselerini takarak "Canlı film,. 
görür gibi "mücessem,, ve "elle tutu
lur,, bir halde görüyorsunuz. 

Adliye Sarayı Sultan
a hm ette yapılacak! 

Sultanahmette, happishanc binasının 
yerinde yapılması tasarlanan Adliye 
sarayının burada yapılmasından vazge. 
çildiğinden, şehircilik mütehassısı Pros. 
tun, bu meydanda eski tarzda mimari 
eserlerinin bulunmasından dolayı, o ara. 
da mddern bir bina yapılmasının. top. 
luca göze hoş görünmiyen bir manzara 
ortaya koyacağından bahsettiği yazıl. 
mıştı. 

' Mütemmim olarak öğrendiğimize 
göret Prostun henüz görmediği yeni 
plan, bu mahzuru bertaraf etmektedir. 
Mütehassıs, bu ay i~erisinde tstanbula 
gelecek, yeni plan kcidisinc gostcrile. 
cektir. 

Bu itibarla inşaatın başlaması ihtimal 
biraz gecikmekle beraber, Adliye sara
yı, gene Sultanahmette yapıl.\caktır. 

Kurban bayramındaki 
kaza 

Kurban bayramının ikinci gür.il ak. 
şamı Mecidiyeköy • Şişl i arasında jan. 
darına Süleyman Hacı Bektaşın iki 
kamyonet arasında kalarak ölmesi lda. 
vasının duruşmasına, uçuncü cezada 
dün sabah devam olunmuş, şoför ML 
kaille şoför Caferin müdafaalarının salı 
günü saat 18 de yapılması kararlaştı. 
rılmıştır. 

Kitap, bugünıa canlandırabilmek için 
dünkü Romanyanın ne olquğunu anlat
mayı lüzumlu saymıştır. Bunun için Ro· 
manya vapurundan çıkıp hemen "tarih 
dekoru içindeki Romanya,, ya giriyor
sunuz. Romanyalıların kimlerden oldu
ğu hakkındaki rivayetlerden sonra 1881 
de ilan edilen krallığa gelirken kendi 
tarihimizi ilgilendiren bazı pasajlar da 
eserin zevkle okunacak kısımları ara
sında yer almıştır. Kitabın bu kısmını 
bitirirken "Modern seyyah, iyi tarih 
bilmelidir., hükmünü verm'şsinizdir. 

"Hayat dekoru içinde Bükreş,, faslını o
kurken "Seyyah hayali kuvveti bir ro
mancı ise fena olmıyor,, diyorsunuz. Bu 
iş içir. coğrafya bilgisine lüzum olduğu 
zaten şüphesiz; "Vitrinlerin arkasında-, 
ki BıJkreş,, , ''Sefaletin kısa bir tahlili,, binlerce satılacak kadar rağbet görebi-

l. B' ı· 1 k'ta · d h uzun ve "Petrol kuyuları., ekonomi ve sos- ır. ıze azım o an ı p ıse, a a 
yoloji, ''Partiler arasındaki Tuna boyu,, bir zaman için, Sadri'nin Romanyadan 
ile "Dış politikanın temelleri,, politika- yol hediyesi olarak getirdiği ANKARA -
dan anlamaksızın yazılamazdı. BüKREŞ janrındaki eserlerdir. 

Bu türlü seyahat eserleriyle kitap Boğaziçi kıyılarından başlıyarak bir 
raflarını çoktan doldurmuş olan Ameri- Gagauz köyünde biten eser, dost Ro
kada üç çocukla renkli bir kadının üs- manyayı iki taraftan iki Türk kolu ile 
tünkörü yazılmrs kitaptan bir ay içinde kucaklıyor. 

Kültür bakanı bay Saffet Arıkan 

dün ~e şehrimizin kültür müesseselc. 
rinde çalışmalarına devam etmiştir. 

Bakan ldün öğleden önce bay Muhid. 
din Üstündağla birlikte Cerrahpaşa 

hastahanesini gezmiş, sonra İstanbul 

komutanlığına gitmiş, orada bir müd. 
det kaldıktan sonra, kültür direktörlü. 
ğüne klönmüştür. 

Direktörlükte Bakanın reisliği altın. 

da genel ispekterlerin iştirakile bir top. 
lantı yapılmıştır. Toplantıda kültür iş. 

lerinin yeni ders yılında alacağı şekil. 

ler etrafında gÖrüşmüşlerdir . 
Bay Saffet Arıkan bu akşam Ankara. 

ya dönecektir. 

Deniz yolları müdürü 
geldi 

Bir nisandan itibaren tatbik edilecek 
olan yeni deniz yoları tarifesi etrafında 
vekaletle temas etmek üzere Ankaraya 
gitmiş bulunan deniz yolları umum mü. 
dürü Sadettin dün şehrimize dönmüş. 

tür. 
Şehrimizde içtimalarına devam et. 

mektc olan navlun komisyonu henüz 
son fiyatları tesbit etmemiştir. Ayrıca 
talebelerin deniz yolları vasıtasile mec. 
canen nakli meselesi de henüz halledil. 
memiştir· Komisyon, bütün meseleleri 
bu ay içinde bitirmiş olacaktır. . 
Boğaz tarif esi iniyor 

Şirketi Hayriye Boğaza rağbeti ar. 
tırmak için hazırlamakta olduğunu yaz. 
dığımız yeni tarifeyi bitirmiştir. Yeni 
tarife muhtelif iskelelere geçen seneye 
nisbetle yüzde 25, 30, 40 kadar tenzilat 
yapmaktadır. 

Şirket Boğazda oturmayan İstanbul. 

luları da dü~ünerek orkestralı ve büfeli 
tenezzüh seferleri tertip Odecektir. Te. 
nezzüh vapurları cumartesi günleri kal. 
kacak, sabaha kadar tenezzüh yapıla. 

caktır. Bu seferler i~in ücret 50 kuru~ 
olacaktır. 1 

Belediyede seyyar 
tahsildarlık 

Belediye, bazı şubelerde kullanılmak 
üzere süvari tahsildarlık ihdas etmek. 
tedir. Bu suretle zamandan tasarruf et. 
tirilecek. belediye varidatı daha çabuk 
toplar:abilecektir. 

Hıfzıs ıhha müdürü 
Ankaraya gitti 

1stanbulun sıhhi vaziyeti etrafında 

tetkikat yapan vekalet hıfzıssıhha umum 
müdürü bay Aınm Ankaraya dönmüş. 
tlir. Bay Asım İstanbıılun çöp işini de 
tetkik ettiğinden bu hususta vekalete 
bir rapor verecektir. 

Asri mezarlıktahi 
çalışmalar 

Zincirlikuyudaki asri mezarlığa ağaç. 

lar rtikilmekte yollar muntaazm tanzim 
edılmektet!ir. Hazirana kad:ı.r yol işleri 
bitirilecek, ondan sonra yeni tahsisatla 
diğer kısımlar tamamlanacaktır. 

Avrupaya gö11deri
leceh talebeler 

Avrupaya gönderilecek olan talebe. 
terin imtihanı neticeleri fakülte ve yük. 
sek okullara dünden itibaren bihı.I:rilme. 
ğe ba~lanmıştır. Yiiksek mekte1,lcrden 
imtihanda kazananlar şunlardır: 

Yuı;uf, Mücahit, Ali Turgut, Ahmet 
Selim, Sabahattin, Mehmeddin ŞükrU. 
Şahin. 

ıran Şahının doğum gUnU 
İran general kossolosluğundan: AIA. 

hazreti hiimayun Şehinşah hazretleri. 

nin doğumunun yıldönümü münasebe. 
tile martın 15 inci pazartesi günü saat 

11 de bir resmi kabul yapılacağından 

general konsolos koloninin tcbrikatı~ 

kabul edecektir. 
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·SON HABERLER 
ispanyadaki ltaly 
taburları kaçıyot 

Çekirdeksiz üzüm kongresi dün 
Celil Bayarın nutku ile kapandı 

lspangaga muntazam /ta 
askerlerinden 80000 kişi çı 

V&lanei7a, 13 (A.A.) - J\evWrin 
iYi Mt mealMcWi ~ öiiltiiiata 
lö.ff, 1ta171AW, Oüadaı&;#a ()$J)he
l!Jiöde llatıfötlir. HUliiaiet Unatek
riölA ~ Ujtıyü itaıyular, 
aee&e geııt çe1itJmlf)et ve ~ za

Atatürkle Mecİis Reisi, Başbakanın çektikleri cevabi 
telgraflar ziya/ et esnasında okunarak . alkışlandi 
AT\kara 13 (A.A.) - Dört gün süren zere toplanan Ankara Q()kirdekaiz ku- muını, çok faydalı bir teşebbW! addet- yiat ve~. 

ve bilhassa son celsesinde uzun tetkik. ru Ü;üm Birinci Milli ,kongresi tim. Vaı..ıya, 13 (A.A.) -- AJi19m ü
zeri netredilen bit ~Jifde ütlinle leı;e ve münakaşalara meydan açan üyelerinin gösterdikleri duygulara te- Yüksek üyelerin tecrübeleri ve tek

üzüm kongresi bugün iktıısat vekili B. şekkilr ederim. Saygılarımın ve kong. lifleri, hükumeti isabetli tedbirlere 
Celal Bayann bir nutku ile kapanmış. reye iyi başarılar dilemekte olduğumun aevkedeceiini ümit ederim. Entern~ 
tır. sayın üyelere iblağını ricaı eder, zatı y~nal pazarda milli mahsulün nef ase-

Kongrede alınan kararlar mahsulün devletlerine de derin saygılarımı suna- ti ve t.Ucca.rın yUksek ah:Liki, gibi e-

;öyle denWMilt~: 
Tanaıwlletiiöb, lıaiiaa fıtuaına 

...uüp ~ GölMiajıita 7olu 
IMflDd6 ite~ ~ Mi' .-ude 
tfkd41~ IW~· 'fatJAHleri
.. NM ıülp MleHll .. tü&Rıuş 
lar 9'f 'bit il~ llalyonu 'Aliıtl#dır. 

taıtan ari olarak elde edilmeıi, kara rım. saslı vasıflar yanında standatd mes&-

bucelerin ayıklanması, üzümlere su atıl. Büyük Millet Mecli~i Rei8 i lui mahaulümüze r~ti ..-tmıla.k 
masrnın önüne geçilmesi, çuvallara AbdülMlik Rendd ve müalaheili metru kaı.aMın4an malı 
kanca vurulmamasının temini, ihracat 'filo kuqıandaru, f talyan f ırkalaı'ın

dan birinin tahrip edildiği kanaatini · k ı d'd ·k Çekirdeksiz mahsulüniJn milll ba- rum etmemek için ba,§lıca bir vasıta 
::;a0~::art:~~:nü;~~lee~n°~t~nid~~:~ kımdan bUytik ehemmiyetini göz önü- olduğuna şüphe yoktur. Sizi ve 'yüce edinml§tir. 

~il, 13 (A.A.) - Biiyilk i üyeleri ~bnk ederim. edilmesi. ıtandard tiplerin renklerinin, ne }Jarak onun hu.sus Dleselelerini 
iriliklerinin! rütuhct ve kara buce nia- tetkik etmek için bir kongre toplan. Ba§tıekil /8JMt lttönü karaJWihın tebtiji: 
betlerinin tesbiti gibi iıtihsalden batla- --- = -:ea MOnra«&n mıntakaamd& Vizeaya 

öalerinde ~aam bir hücumu, ajır 
ı&:9'ı.t verdiPi)etek pil&Cörtillmtiflir. 
A.sturies eepneainc:le Ovie4o yaQmda 

Nannoodi. ı.pa bir dütJUA böcumu 

yarak ihraca kadar bütün safhalarını F d b h • 
:~e~:~i~~~~e~~~~e;:7:.im ve ıalah ransa a u ran geçmış 

Bugünkü kongre saat 11 de ikinci 
reis 1zmir mebusu B· Rahminin reisliii 
altmda toplanmrı ve iktısat vekili B. 
Celil Bayann sonuna kadar hazır bu.. 
Junduğu geniı münakafalı bir içtima. 
dan sonra mesaisini bitirmiştir. 

Akp.m saat 1 7 de İzmir kuru üzüm 
kuruınu tarafından tehir lokantasında 

bir çay ziya{cti verilmiı ve meclis reiai 
Abdülhalik Renda, Başvekil, ismet in. 
önü ile bütün vekiller, birçok mebuslar, 
biitn kongre aıa&t, mali müesseseler di
rektörleri ve aair birçok ıevat bu ziya. 
fette huır bulunmuşlardır. 

CELAL BAY ARIN NUTKU 

Kongren:n kapanması dolayısile Ur.. 
tısat vekili B. Celil Bayar aıağıdaki 
nutku söylcmittir: 

ı._ Kongrenin kararlarını ben de her 
aza gibi dinledim ve alakaidar oldum. 
Heyeti umuıniyeainde büyük isabet ot. 
duğu ~üphcsizdir. Bunları yakın zaman 
da idari tekilde olanlar daha evvel, eli. 
~rlerini icaplarına göre tabii daha son:. 
ra, nizamname ve kanuni tekilde çıkar. 
maya çalışacağız· 

Bizim kanaatimizce hiçbir kontrol, 
alakadarlann ciddi ve samimi &urette 
bu i§i takip arzularından daha kuvvetli 
olamaz. Bu itibarla, alakadarların kon. 
troliinü hükUınet kontrolünden claba zİ
yaide müessir ve lüzumlu buluyorum. 
Bunu bilhassa tebarüz e.ttirmek isterim. 
Alakadatlarıtı moralitc.lcrine ı.mamen 

güvendiğim için, bunun böyle yapılaca.. 
ğın& da eminim. Kararınızda §ahsi endi
şe ve phst menfaat değil, milli ekonomi 
menfaatinin rehb« edildiğini takdirle 
,ördüm. Bu kararın burada hazır bu. 
lunm"yan diğer ;iftçi kütlesi tarafın. 
klan etraflıca bilinmesi. bcnimsenm~i 
liıımdır, Hepinize teşekkür ve uğurlu 
yokuluklar tc.-nenni ederken, bir de 
ehemmiyetli ricam olacaktır: 

Mubitinizdc alakadarları tenvir edi. 
niz. Halkevlcri, parti içtimalan, ve hu. 
tasa, her iyi vcıile ve vuıta ile kongre. 
nin mukarreratını alakadarlara anlatı. 
nrz. Ve bunlan samimiyetle tatmin ve 
takip etmekteki menfati izah ediniz. 
HeP,lnizc selametler ve muvaffakiyctler 
dileyerek çekirdeksiz üzüm Ankara bi. 
rinci milli kongrccini kaptıyorum.,, 

TELGRAFLAR 

Müdafaa istikrazının tamamen 
satılması buna bir delil denigor 

da ~llürtö~iüı'. 
Soda cepWiMe kJUJuıaız, U

t.ancW ., Hida; Coperna1 ır..ı.o.a de 
Henue9 ve C&nuoaa mevWUriıü ap 

Paris 13 (A.A.) - Maliye nazırı, ~. 1>flılMa ağır ayia.ta ~ 

müdafaa iatikrazınrn bq milyar franga ı T A L y edi~ir. 
balij olan ilk tertibinin, dün ıaat 17 de A Pertembe günü ıeaeai, Madritia li-
kayıtlar kapandıfr zam.an hemen kimi- mali pııltWiade c.e.ta ve ~ 
len aatılmıt olduiunu beyan ctmittir. La.s Rozas mevkilerinden yapılaıa cti-

ikinci tertip tahvillerinin ,.ıecck aaıı Mısırlılarla dost- ter ..... aa§OW' MioUınu" •kim bı-
eünü ııatı§a çıkarılacağı zannedilmekte. nJnlınlfbr. 

dir. Bunlann kıymeti, iki buçuk milya_ luk tesisini istiyor ~~ ~liıti6e d&tt ve 
ra balii olmaktadır. Madrıt cephel.incle ikı dQIMaa tayya-

Paris 13 (A·A.) - Muhtelif fikirleri 1 Roma, 13 (A.A.) - Libya sahilin- . resi dilşürillmiftül'. 
neşrelden gazeteler, umumiyetle müdafaa deki yolun ilk kıwnııun a.çılıoı müna.- lılaıcbit, l3 (A.A.) - 11 ınart ge
istikrazınm misli görülmemiş bir şekilde scbetile Musaolini, birkaç Mısırlı ıa- Odi' yapılaıı Dil' 'bukm hal'&k~i eeaa
muvaffak olması üzerine Fransada ik_ ?.eteciyc bu yolun ltalyan • Mısır ınü- sında eilmhuriyotçiıer, 9 ltal-~ .nete
tısad1 buhranın nihayet bulmuş oldu. na.sebatı üzerinde büyük bir tesiri ola- 1'1 lMJ 1'*lyıwı uıaı ... aıı ~ 11.cnn;,-Vll'" ~ 
ğunu ve bu muvaffakiyetin, siyasi va. cağını beyan etmi3tir. Duce, demiıtir etıaifül\. .Bu kamyo~ ç&k ~ı 
Zı'yette gayet sarih bir ~ev!(eklik husule ki· yeUi evr•k va.rdlr. Bunlv aruında 

• :ı • ""ah ,u, .. - .... k ·-·~1--: ..... m\allt. . . ld v kt d 1 "ltal uıe•= ,.. w l . .uıu aıaa ~ u.,""' __ 
getırmıJ o ugunu yazma a ır ar. yan m w, .IU.lSU ara ıamı. 1:~ _.,_1 __ ,_...ııak· ·u .. +Lo. .. ini ama.. 

• ..ı~-tı k .. beti . +,...· etm k u · aııı--.awu ı VUA~ .~ 
Matin gar.etesi diyor ki: mı auo u munase en ....... ı.s e teren haritalu çok mühimdir. Bu ve-
" Mali buhran uzakla§ıyor. Kambi- arzuaundadır.,. aika1aııdaa ~iline göre, eair 

yo muameleleri tamamile d~if. ' • • • ltaıyan neferlerinin menaup bulun4ıUl· 
tir. Franaı~ banlcıuunın gelecek balan- RQl.l\8,, 13 (..ı\ • .Aı.) - M'u.uolin.l ile lar.ı Siya.lıplekliler fırkaaı ıubat-
çoları memlekete tekrar altın giıdiği- mareşal Balbo hava yolile Demeye tanberi ~yada bulwunakt4dır. 
ne dair izler kaydedeck. HUkümet gelmielerdi.r. iSPANYADA NE KA.DAR 
doğru yolda yürüyor.,, • • • iT AL..Y AN V AA 

Fipro şöyle diyor: R<ma. 13 (.A.A.) - M&l~~ ve mü- Valanuya, 13 (A.A.) - E.v-
"Dünkü gün milletin hayatındıı bir nakalat na.zırlarile Roma valisi, Du- velki gün Cuedalajıua cepbeeinde 

dönüm noktasıdır.,. ce'nin ziyareti miinasebetile tertip e- esir. edilmif olan Lt.lytın .bitleri ve 
Oeuvre gazetcai de şöyle diyor: dilecek tezahürata iştirak etmek için neferlei'i Macll'ic:Wen Valansiyaya 
"latikra.zuı muva.ffa.kiyeti, memlC"; Na.poliden Trabluaa hareket etmi§ler. getirilmi§lcirdir. 

ketin normal hayatını temin etmif, dir. Bu~ arasınaa bulunan 40 yaş· 
aYQi zamanda. j§Çilerin 10 aydanberi latınaa İtalyan binha#u Loolano 

kuaodıkları men!atlerin neticelerini Bir lllfllltz gelllislllll~ Antonio Sylvia bir erkaaı l\aıp uy. 
sağ~tır~tır. Bu bir Fransız makamı, • F ranllZ mebueu ve iki 
muıra.ffakiy.eti olduğu kadar, denıok- yangın BelÇi&M parlamcsntoau uuı ~ 
rasinin de blı: muvaffakiy«idir... 1 run·L : • ..: .. 'Uaft _..ıfldi~ vakitı. ezcüm· 

San F ransisko, 3 ( A.A.) a11 -"""'~r aoa &< 

Yaş üzüm sevlti i~ln 
şirket 11.urulugoı 
Ankara, 13 (Telefonla) - Hüku

metimiz ~ekirdeksiz üaümden sonra 
Y,a§ üzfünlerin istihsal mm ta.kalarm
dan pazar yerlerine bozulmadan ~v
kini temin Ç1ll'elerini aramıya; b~a, 
:ımjtır. 

Bu iş için Frigof irik tesisatlı va, 

gonlar getiril~k ve ih~ istaayon
lamda soju.khava @pqları Y&»-ılıv 
caktır. Bu tesisatı vücude getirmek 
üare tea.ia edilecek JirJ<cte Sümer 
Bank da 350 bin lira ile wtirak ede. 
ooktir. 

Perş~be günü Silvern81'Ch ismin- le fU beyanatta bulunmupur: 
de! 5,000 tonluk bir lngilir gemisin.. "l•panyaya muntUBM ltal~n 
de yangın çıkmı§ ve söndlirüleme• ukerlerinden 80,000 kiti ihnlç. edil· 
miştir. Gemi Honolulu'nun 300 mittir. Cuadalajara. cephesinde 40 
mil §İmali şarkisinde sefey etmekte' bin kişilik 3 ltalyen fnıkuı v•rdırr. 
idi. Gemide yolcular da bulunmalC- IBll lUYYettete motöıılü foıka b'Mın· 
tadır. da aeçen mayım Adiaabaheaya al~ 

mi§ olan Geneııal Sergonzo kuman• 
&>/glltla lalelle .... ,.,, da f!tmektedir. 

Fırkalarda'R Llttoria i.anini tat&• 
yan birinci fırka (ıenend Monciai 
lttımanduı altında olan.k ~ ıu• 
batttı albiırtda Slcilya YlqJUJU ile 
limana çıkanlm.,_; ve on.dan eW~ 
Sevilla ve 8ililwN Cacen., Alinaı.
ııan, V ailodolit yolu ile 6uau~ 

Ankara 13 (A.A.) - Çekirdeksiz 
üzüm birinci milli kongre riyasetinden 
Atatürke, Büyük Millet Meclisi riy.ase. 
tine ve Başvekalete çelcilmiş olan tazim 
telgraflarına cevap olarak aşağıdaki tel .. ~imali lrlandada kar 
graflar gelmiş ve ziyafet esnasında o~ milnakalA.tı durdurdu 
narak hazır bulun:ınlar tarafından §id. 

Sofya, 13 (A.A.) - Talebeler 
arasında hasıl olan galeyan clevam 
etmektedir. 500 talebe, mhhat' mü
düriyetinin kapıaını kırarak binanın 
pencerelerinden kalka hitabeler irad 
etmişlerdir. 

Talebelere kartı polis müfrezele· 
rilı: bir süvari bölüiü gönderilmittir· 
T alebclerden ve polislerden liirkaç 
ki§i yaralanmıştır. 60 kişi kadar 
tevkifat vardır. 

ra cephesine: eevkediliniftir. 
Binbafı L.ociano bu:. firkanin lull

yadan büttln haFp leVuamı ilAr btr
Ukte aynldıldantfı, yatti l:MMlberidd& 
bir~ top, mitraiyöa, ıdw makinaı. 
aı ve 89-r maldnaaı g«ttlrdilini ilhtr 

detle all<ıılanmıştır. Londra, 13 (A.A.) - Kar fır .. 
ihracat mallanmız araıında ö,nemli tınası Şimali irfanda.da her türılü 

bir yeri olan kuru üzümün standard ti~ münakalatı kesmiJtir. Belfaatda 
terini teshil Jçin tcınlanan konv.enin 8Üt'yokauzluğu vardır. Zira tdıire 
yüksek hislerini bildiren telgrafınızı süt temin eden müessesdcr sütü ge
büyük memnuniyetle aldım. Tetekkür tirememiılerdir. 
eder ve sayın kongre üyelerine ve W:e Birçok fabrikalar da kömür yok. 
bu çok değerli çalt§Dlarıu:da verimli ba. ıruzluğunclan işUycmemit ve aynı 
pnlar dilerim• zamanda birçok hastahanelerde de 

K. ATATıORK yiyecek yoksuzluğu ba,lamııtır. Bu 
ÇWilrdeli8iz kuru . Udim ihracat kar fırtmalan on aenedenberi görül

standard tiplerini vUcude getirmelt U- memiı ıiddette olmuştur. 

TIWkoh ~llll9 1kJ 
lılü••tl v ... an vekalet 

elleaek 
.A'nkara, ıa (Teıetonla) - A'.tiiıada 

toplanacak Balkan Antantı ekonomik 
konaeyılm gtdeeek olan Ttirılroda reisi 
B&y Buıt1an Zihniye lkuaat vekAJett 
teftlt heyeti ret•i B&y HÜlflıil Yamaa 
vekAlet edecektir. 

etmiftir. 
Nl.ŞRIDU.N 'IUIJGK Gön 

\lalaıraiye, 13 ( A:.A.) - Buı11ı. 
da buloo-an F.nm91t ve Bel~ı 
~ntif dN;;geleri w ... teblif. n~ 
rederek halyan l>tnbafıeı Ludano , 
Syk;Umm lseyenatnn hemen aynen bölamlııiftaı:n. 
bydetmi,Ieıdlr. ıl'lllıartar ~·----
Şu teblli ile beyanata tunlar il&'. l allka ne .~:.._..,,. 

ve edflttteittetlir: eVIW ~......-
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O ıırada bu me;nuriyeti buldum; onu da gazetede 
0 kudum. •• Şirltct hu'rnl< miişavir muavinliği için tec• 
l'i..lbe)i bir .hukuk mezunu any~ diye ilan rnrdı; tec· 
1iiht1i ffü\n d:frilclim nma it bulmağıı, ıhcle İstanbul· 
dan UZ."lk bir yerde yaı;.amağa mecburdum ..• lıtanbul 
heni boğuyordu-. Şirkete gittiğim zaman bana ''TftY• 
ıiye mektubu getirdin mi?., diye sordular- "Kim· 
ıleıı?,, dedim. "Kimden cluru ol:sun ... Nüfuzlu bir 
hildiğin yok mu? Büyüldcrdcn himseyi tamm1yor 
l!ıusun?,, clc:liler ..• Hiç kimseyi tammıyordum ..• "Hu• 
ltu,~lon yeni çıktımt İtle diplomam... Hiı; kimsem 
Yok. •. :Anadoluda memuriyet alıp gitmek isti ·onun ... 
Ne i~ olursa yapnrım.,, t'cdim. Buraya tayin ettiler ... 
Nasıl oldu bilmiyorum, h:ç ümidim yoktu, tav~iycsiz 
"c kimsesiz bir kızı işe l<oymuılar diye herkes de 
hayret etti ... , ,,. 

Ahmet Turr:ut, ~0ker fabr.ikasır.~ üdür l'ldu clfllı 
lıtc ilk defadır iti i&İnin bft ınn gdm"mişti, üç ı;Ü•1 
t::viııc!~n rçı'<madı. Müdür hasta idi. 

Ya umimi endişe ile, yahut <la buluı ~kmış olma!< 
İçin ırclip ic:ıpıdrln ııornnlnn hizmetçi: • 

- Direktör kim&cyi kemal etmiyor! 
Ccvabile ger.i çevirdi! eve telefon eeknler hiç ıce· 

"ılp &lam.'1.dılnr. Hchim de çnğırrlmamrııtı. • 
lhti.yar cfoıpanaer thbibi aı~ ı.reni • biı: dedikedu 

"1 " uu ıyaltalamal< ümidilc kalkmış gelrr.(w.ti; müdü
tiin tansın ıA.lm n hizmetçi ile feJekten hl kaç rgiiıı 
teccıli ündü~lü lcfun nlmnktn oldu~una tnnı emniyeti 
" rdı; faka~ e,•c geldiği gıin Alır. n -hizmetçinin da· 
lt\\ı tanığını toplıyarcık trene binip lstanhulıt ı=ittiği· 
ili Jlaber aldı~ bu sefer de• 

~Kı-.7td3n ya bıktı, yahut da pazıu·lıkta uyıı~am/\• 
dıl;ır. liba. J 

\Oiy GWlondi \'C ic;,.riye ıılmll".ayrncıi ıfors yüziinc 
t~l döndü • 

Ahnrot Tutıtut derin i ;ruh buhranı içinde ıu:· 
••lı,·crdu: Demek Giiheren Hatice'n:n l;;zı ... 

l\u müthi ' · ~ti r.aol nl p da şim.:Jiye !tadın· 
F~r';~~cmi, o!dufru,:ı ~ı>şıyor :v~ bunun için kendisi· 
ıı .. levm ediyordu. l~tc bu güzel paı .. ltıh ahn, iııte bü
)ilk ve aan'atkar bir resramın fırçasile ıcrpiştirivcl'İl· 
ltı~ z~n-: .. C:i'~c~', gilii durnn Juışla:-, İşte İnsanın lA .. e . ~ . ··----- :----· .;1:~.:: .. ..ı::-... _ ;"'ı!Ult"''" 

rıl'\ b.ir l:nrnı1evd:u:>..ln cc~Y.unluğuna dalıp gitmesine 
b l'l nbn hn1lrn h~lka g3.-:lcr... Bütün bunlar ve o 

t>ı'l"lt,,:-:-m b:.?run Cİ7r,-İlc\·i Hatice'.,in yimıi buı k1tdar 
4

1 ~\"Vc'l:i •üziiııü hatırh:'m:yor mu:rdu? .. Ya o bira:r. 
b ".·~·-k, fofrnt fevkalade 'lTl~nah, iradeli, cl\:dbeli 
l\ii, .. : bu gü:-cl nğr:ı:da taptaze dudaltlann hafifıııkıv· 
l'ttriıarı ..• l 

k G ·:ı:: .. c.n:i~ ~Ü2:Ür:ddri ~nayı arttırım, .. konu§ul·· 
:?"'\ dınlcyıcısım dcl"h'll .ceırı altma ala"' gar.el ağr.ı· 

Ilı !-- ttt!Jayınca anne ile :lnz ıırumdaki b:mıo;er.Jii)n 
f)u i:brecc:d4' büyük, lc\•\"'ıctli ve korkunç • ifadesiııe 
tı~.. " . ld B" .. , F . · ' h .. r ~ıoı o u. llYl' < ransız aırınııı ~ı ur mra-

~'·. yıll~~ .,~ rncr.t~Icr aşn:nk uelip ıAnadolunun .:ıbu 
ul b koşesındc bu muztarıp ve bedbaht t\damın di. 

~ğ-\!Jı itdım ndpn k5lplu-or ·vıı Ahmet Turgut, Vik-
lor H·· ' b'' "I h ·ı ld y h" d' d uzo :ıun uru t ru u ı e san ıgını ıue ıYQt : 

"Dal daima o dal ama çiçeği ba,kalaşmı,I,, 
Allahım, Ahmet Turgud'un dimağında, ruhunda, 

hauaıHyetinde bu ne müthiş ve korkunç bir yanrın 
~ttti idi... 1 ~ ıı 

rirma DU" kadar ~·l önce Hl\tioe'yi çıldıraaıya HY• 

<liği muhakbld:; bu.ııun l'lkıini göstermek fü:cre ıÖy· 
l:mijebilecek tele: ,b·r kelime bulunam~; heder ol
ma, bütiSn .bir hayat inim inim inliyen bir delildir. 
~irmi bti ıkAd•tı yıl ıoara G,ülseren'e karıı , duxduğu 
nvgj Ah~b! urgud'ı.ın bütün \'ulığını ayni ıztr• 

1'3hm polAaında eriti9 aavumıadı mı? Hala da, per· 
deni ndcaım~ak~ haileyi öğrendikten ıonr.a da, aypi 
duy~. •!>•ni «layanılm~z taşkın ıheyecan ile sürüp 

fıİtmİyor. muı. ' 

lJ&c ıım!ıliiinİn gÜllJlhltz1\ afif Vt mAIU"' }'ÜJ'el;: 

• çarpıntrSt içind~ .Hatice'yi ist~rken, Hatice'fe 

kavu'm"k• ona kantmak, onunla bir olmak ve oaun 
haVRsı i~deo,-riyip lkaybolmak .iaterken •etinde Jıiç 
l>ir. f~rlc ~e duymllmış olduğunu hatırlıyordu; şiıtlf'ii 

ıcnderdai Ye:eenelerden ıonra Haticı;'nin kızına kar· 
,J dlı,.daiu: ,.,ııciı ayni co::ıkun h.ssasiyctin çıırp•nh· 
ıını ıtaşımakla beraber daha olgun, .,daha kamil, ıdqha 
tam Ne dıtha tıeşeri idi. Ahmet Turgut Hatice'ye luır
şı olf\n ıevgisiıtde claiJc kalan tarafı bu yeni aşkta, 

Hatice'ni~ kızına kl'r§ı duydu~u a;:kta tamamlamak 

iıtiyor gibi idi., • 
Bu. haldi ır,uhiyc için~e ölecek gihi oluyorau. • 
Bir a:ralık.: ~'Ben Gi.ilscren'de Hatice'yi bulup onu 

mu evdiiiı; tatmin edilmi::e;ı ilk aşk, tahtenuurda 
nnelerce •Üriip gitti de..l§İmdi Hatice'.nin kızı ile kat· 
ııfathiım lz.man nbir menfez bulup l'trafa taştı mı 
yok!aa?.. Hadise yirmi bu kadar yıldanberi hep ıı.yni 

hadi edlr de IMn mi farkında dciilim?., diyetdütündü; 
~u ihtimnl ona gittilcçe da.1la l;uvvetli görünmeğe 

Öaf}, 5ft, 

"Dal daim.:ıt o dal; fakat çiçeği başkala,tr!,, Cfiton 
Fn~ z. '"in~ kaı·§ı kin duyır..11.ğa başladı. Ahmet 
T.uıwlıt, lıfgticetnin hummasından kurtulmak için bü· 
tün bir hayat ~un=-a uğra;mııtı; bir çolc LtecrüM· 
lcr:Oe.ft ısaJmlS Gülıcren İ§le bu imkanı, bu kurtuluıu 
hazırlryan, yal:u:z. vıt tiedbaht adamın duygulanna 
yeni ufuklar açan bir varlıktı; Anmet Turgut 1 Ot'IU 

yeni bir dalda yeni' bir çiçek diye, hatta bütün bir 
bahıtr diye kucaklıımnk, 'ruhunu yeni bir ufulcta ta
.... ı.;: .. ı.;., .• ile doldurtlp taaınnak istiyordu; halbuki 
neticede bütün ufultlar dön'iip dolatrp onu atlran •mr 
azap çenberi halind~ darlaııyordu. 

Şimdi ne yapacaktı? " " 
Anndolunun bu kuytu köteıine çekilip• u:ılete gö-

mühnck ve ruhunu dinlertdirmek İlteğilo geldiği haJ
de muvaffa1()mamamiıtı; Gülaeren'in DüyüK, .. hikim, 
engin 1fahıiyetiııc yakNi~ııyaJtlatalı ~ni~ir dünyaya. 
aya'k b111mıtt :teni ve 1aelam havalı bir aleme girmiş 
ııibi ieli; .sıhhati aüzelmi,, ne,'eıi yeiine ......... "•· 
ıyata karıı o/eniden bağlılık Öuy'tnaja ~,lamı,, .hat• 
ti karakterıııdeğl§mi9ti. lDimaimın ıuıuzluğunu bu 
r;cnç kızın İçtimai fi!cirlerine uzahnadan evvell<i Ah
~t Turgut'la ondan sonraki Ahmet Turgut ayni 
ıtdam mı? Bunu kim ıöyliyebilir? 

• 
&ek çile re müll8f al - ı 
~c ver.ilecek 1 

~'il \ende Sultanahmet civarında polis 
~~ 'Basrinin evine giren ve e-şya ~a. 

, ltıet Nazım, ev sahibini öldürmüş 
ı:;ı trı üç bekçi ile boğuşmuş ve suç. 

~Meşbu[. lio.ksiifı 
Baer lng:ilt~~ .... ,.._ 

r~f d \\İl ın an yaralanmalarına rağmen, 
~1,tr, Ahmet ..Nazımı diri diri yaka. 
tı <atdı. 

ahcr ald - ·· b ·· b k l\, ıgımua gore, u uç e • 
trlir bahiliye vekaletince taltifi ta. 

~.,;:;ştfr. Kendil<Cine pm müka. 

K~ektir. 

...... , ············································ 
"._ KURUN l 
it Sız muayene kuponu~ 
t ~şı doktonımuz Pazartesi gilnlcr1 i 
' 1bf:ş buçuktan )irmlye kadar ga• ~ 
'att ılarehıwe.:ılndc, Cumartesi gUnlerl S 

~tıllı 14 ten l 9 a l:udar I..t'ilcll Tayyare l 
'rı\ 0~1a.rı lklııct d!\lrc Uf: numarada i 
~ le IJYucurarımı::ı )'COI kupon muJ<a• : 

r. abuı eder. ! 
~~ : 
~ ha.atalılılan doktorumuz da bu t 
~ tedi laıleslnl biriktirip kendisine i 
~tti 9ey,,ıı. cumartesi, salı, perncmbe 1 

1. l.t• 12; arası Aluınroyda, Millet cad- ! 
lıı.~ôıtı Uratpaşa camll luı.rştSJndakl mu- i 

b ~lıı:se ~ocuklarınıza bakn~aktır. f 
A.~ 19 doktorlarımız ~ 

1-ı·d : 
l'ı~.' • " d!JJ doktor;n~ır4ız da oku· 
tı~·::tn emlrlcrlne hazır bulunmak· l 

\ <ı~ doktorun:ıuz Fnhrcttın Dlşmen: 
~ Ilı 1studAI caddesinde 127 numa·i 

~ lıı.ı lttea, gün:crı saat H Uç 20 ara. i 
~ lt,tıtıdıığu gfql doktor Necatı Pak·: 
~~köy Mahmudiye caddesi 1-2 ! i 
t( lalı \'c cuma @nlerf ayni snnt-: 

\ !Jhıcuıanmızm dlş'erln" bıılmcak·: 
lllt • 

tedavılerinl yapacaklardır. : ------------.! 

•Dünya eski ağll' sıklet boks şampiyo. 
nu Makı Baer, meşhur Amerikalı mil. 
yarder aktris Meri Pik!ortla birlikte 
Avrupaya gelmiştir. 

Boksör Baer: Meri Pikforôu omuzu. 
na alarak İngiltereye ayak basmıştır. 

Meri Pikfort da.• Duğlas .Fairbıınks.. 
tan boşandıktan sonra yeniden evlen. 
rnek üzeredir. Kendisinden on yaş kadar 
~enç olan !inema oırtisti ve cazbant şefi 
Çarl'3 Ro~ers ile evleniyor. Kc:ndisini 
müstakbel kocası Ro:ers karşılamıştır. 

Fakat sin~manm bu ecki güzeli miL 
yarder Meri Pikford, yorgun soluk ve 
zayıf görünüyordu. Gazete fotoğrafçı. 

!arı etrafını sardığı zaman: 
- Resmimi yukardan almayın· di. 

yordu. Bu doğru bir hareket değil. AL 
çak bir mesafeden resim çckinif. Çünkü 

ctmi~tir. -- .. , .,.. ,. -
Aneıık, Meri P.ikfo~ gibi .•ufak yapılr 

bir ktıdıncağrzm, Mo&k& Bacr. gib dev 
cüsseli bol{sörle beraberce resmının 

alınrnasr teklif e,dildi_ği. ?.aman i_ş biqız 

mµşki.iU.e misll· Bir) ~os~o~a, §tekişj 
ufak tefekti.. 1 , 

Maks Baer. ber.:berinde kardeşi Bud. 
diyi de getirmiştir. Buddi ağahtyıinden 
daha uzun boyludur. İngilteredc boks 
yaıx:caktrr. 

Mnks Baerin kendisi de İngiltcredc 

son defa yapılmış olan Foord •• Far ma. 
çu11n galitüle karşılaşacaktır. l 

i ... ~ ..... t 

Radyo 
, 
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isim: 
Adres: 

. • 

Bt nçok ba 
kesen p 

Bu 

Alebi Bilalte müstait bir sanat· 
kardır, Değil ~ile, kendis.i öyle 
söylediği için, kabul edelim. fakat, 
onun 'yi bir ıair 4lduğunu kabul 
etseHbt~ muhı:&kak olan şey snh· 

. .,.... 'lk • r 1 1 ne l'hstuıgıne ı · c.eıa oıara~. son 
mu akemeaiadc çıkmıştJr 

Muhakom~ Paris!eı ccm)'an c;t· 
mektedlr. 

ıBnyan Mey~ de bir adebi~at.çı 
kftdtnch11 h.imtı .airin 32 ıy.a ma r3İ(· 
mcd nkıdnha :ra:şhdm iYı fuz, bu 
ynş;iarkıı~ralerında çt>k stkı l:for dost· 
\uk hıı111~mnsına mani olamamıştır. 

l.Bununlh berahir, dosthıldarr ınc 
kadar .sıkı ise o kadarı da fırtınalı 
gcçmiftirc 

Bjrgün :&yan May.en genci ıevin· 
Hen ~hğu~ofo .. Ertwıi «Ün Aleksi 
eve Mdaıı ğbiiyor. "fakırtıiCnprdan d,e· 
ğil,rpcnchetlcn. Rolü 1le blrmşık rn· 
lü qcgil, pir chırecl 'roliidüı. 

.Aleksi Bayım Mayen ·nevinden 
"ıO;n k. başlan kı;em'iş1 lıblan tarihi 
bir pala. gene tarihi bir cellad elbi
se~i. ayni kıymette daha birçok 
silahlar,• bir inci gerdanlık alıp çıkı· 
yor_ t 

nldc.ei evden. girdiği gibi, gene 
h'imsb•görmeden ıkmıştrr.ı Fakat 
solmJcta y.akalantyor. ,.. 

Kahramanları "sanat erbabı,. 
olan bu polis hikay~i muhakeme 
s:ıfhımnda mudhikeyı-. c;cıwriiiyor 

-- Bayan Ma;yen diyor ki ~i7in· 
lo olan alt.ı:asıtç.ok samimi ve do~ta· 
ne' İtn~ Siız:.i birgün yatak .,d~sm· 
da buimNtı da .bir. tc~adi.ıf e~eri ol· 
tnU§, (gülüşmeler). 

Bilalte sesini çıkarmıyor, mağ· 
wr bir eda ile duruyor. Rei~ ~oru· 
yor: ıı flı .. 

• -- Bayan MayC"n'le na~ıl tanıştı
nız? , 

- Bir barda tanıştık. Ben orada 
şarkı ~öylüyordum. Oyundan ~onra 
geldi beni buldu ... 

ı "- ,Si~de biiyi.ik bir istidat gö· 
riiyorum, c;l,edi. Siz~ . yardım etmc;k 
ve bfo;iik mu ·affakıyetler kazanma· 
nız için çalışmak .isterim. 

"Ondan sonra.aramızda samimi 
bin do~tluk ba,ladı.'' ' 

•Fakat, Mayel'\ bunu 'reddediyor: 
- Hayır, diyor. Ben kendi,'Jini 

evime çağırmadım. Bir sabah bak • 
tnnı iki yabahCl geldi. :Ben misafir 
seven bir' kadınımdır. Buyurun, de
dim ve içeri aldım. Çay Çikardım. 
OraClfilı :buradan lwnuştuk. ·Klllkrp 
gitmeğT hiç- d~iinmüyoHnrd . Ak· 
şama kadar kaldılar. 

t,; :'.O şece ·Alek~i hirçok tuhaflık· 
lar yaı:>.tı ve bizi gük.ürdü. Ondan 

• • 
,, 

A lrlr•i t·c IJaHm .iforC'n 

onra daima gelip gitmeih.· ba.~ladı. 
F akal. beni huh.dar giildürüp eğ· 
lendirdikten sonra birgün ağlataca • 
ğmı ne.reden bile,ccktim 1,. 

işin asıl tuhaf tarafı şu: 
Bayan Mayen'in evinde "birçok 

başlar kesmiş,, pala ve diğer tarihi 
~ilahlar ne arıyor? 

Aleksi bunları baynn Mayen'in 
kendisine birçok defa gösterdiğini 
ve o pala için de aynen böyle "bir 
çok başlar kesmiş pala., tabirini kul· 
lançiığmı söylüyor. 

T"Bbii bayan Mayen böyle söy • 
lemediğini iddia ediyor. Aksi halde, 
bu palanın tarihini anlatmak ve han· 
gi başları kestiğini .söylemek mec
buriyetinde kalacak. Hatta, bu pa· 
lanın kendisinin olduğunu bile bah
setmek istememiş ve çalınan ~ynsı 
arasında onu saymamıştır. 

l!.3kin, hırsızr polis tutU'p çaldığı 
eşyaları ahiblne t~Jim edince sahi· 
bi "birçok Baş kesen palayı,, -değil, 
kanlr bir bıc;aJC.. bile olsa kabul ede~ 
cek. Belki inkar edebilir ve kimse 
de onun olduğunu isbat edemez. 
Fakat, bayan Mayen"in bu palaya 
biiyük bir kıymet verdiği de- mu .. 
hakkak. 

' .. ' 
Vuzuha ve 

ltlt, ... 
ipha~a 

( 

aair 
.. ,\. 1 ... 1. .. • 1 • 

, Halis sanatkar \'azdı mld.u:\ İp· 
ham içinde kalmıf bir in~an mıdır? 
Onun bünyesi ateş ve hararet dolu 
güne~t~n • mi? Esrarlı karanlık, 
durgun, ,kuytu gecelerden mi öri.il-
müşt.iiı:2.. .. • •• ı 

Bunun çqvabsnı ~ ı sanatkfu-dan, 
y~h~t okuyucudfin sqr.mamalıdır. 
, , ıSanatkôıuı k~di hakkında hü

ki.im \vermesini istemek, , arılardan 
bal hnl)kmda kimya!~erler gibi dij 
şün~ beklemek gibi birıey olur. 

Hassasiyetin, heyecanın esansı 
haline giren _şanatkardan yaptığı 

i~in do~ru biı: tahl\lini istemelc foz. 
le bir külfettir. · 

Kariler b<\bmından meseleyi 
tanlil ~jzanma vurmak ela.. meseleyi 
halle.lmef!. Çunkti okuyucu ıçın 
kol» ıtnlamsk, l<omy hük.i.im er· 
mek· ~aiına tercih edilenş~ydir. 
Vuzuh, berrnklık kolay anlamanın 
tartlarındanclır. Sanati sadece ko

hk di e bir .kelime ile huliaa et• 

Sadri Ertem 

mek. koskocaman bir alemi sıkıp 
sdqştu ıp küçümencik bir çadıra 
~okmak olur. 

Ne yalnız okuyucunun, ne de ' 
yalnız sanatkarın sözleri bu davayı 
halledebilir, 

"' 11- 11-

Sanatkar her.şeyden önce k~n· 
dini anlatmak, kenpini dinletmek, 
kendisi etraffnda bir efkarı umumi
ye vi.icuda getirmek mişyonu ile 
hareket eden bir mahluktur. Hiç 
bir sanatkar kitle .denen kuvveti İn· 
kar edememiştir. Her zamnn k;tle .. 
den rukış, takdir peklemiştir. Zaten 
sanatın bünyesi şanatkarın. dışında 
verilen hükiimlerle teşekkül eder, 
Şair, kendi kendini şairim diye ~a· 
natlanqırmaz. Şaire şair diyen 
başkalarıdır ve şairlik böylece bir 
sanat olut. 

Başknlan ona bu sıfatı verme-

(La.t/t1n ~) 
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Habeş olan sarışı ç cu 
Onunla nasıl tanışmrştr. Sorsa

lar hunu kendisi de söyliyemez· 
di. Bu tanışıklık her gün gidip gel
dikleri yolda yavaş yavaş teşekkül 
etmişti. Her sabah aynı trenle şe
hire inerken, ekseriya karşı karşıya 
otururlar, bu münasebetle laf açı· 
lır, konu~urlardr. 

Biri sigorta memuru idi, biri de 
edebiyatçı. Fakat işin tuhafı, si
~orta memuru olanın fikri. edebi
yatc dan daha çok işler. yeni yeni 
me\'zulardan bahsederdi. 

Edebiyatçı ise gayet ağır bir a· 
damdı: Bir sütunluk bir hikayeyi 
üç haftada, ufak bir makaleyi yedi 
~ekiz günde yazdığını söylerdi. 

* • * 
Rir ~iin sigorta memuru faz.la 

heyecanlı olarak: 
- Azizim! Dedi. Bu sı;ece 

çnk hıh;:ıf bir ri.iya gördiim.. Öyle 
pş1lacak bir riiya ki! Bak anlata
yım: 

"Karım bir çocuk doğuruyor. 
Çocuk evvela sarışın: Benim gibi .. 
karım gibi .. Fakat, büyiidükten, al
tı yaşına geldikten sonra birdenbire 
değişiyor, esmer oluyor! Ama 
nasıl? Krvırcık saçh bir Arap yum
ması. 

"Bu hadise karşısında tabit hay 
rete düşüyoruz. Şaşırıp kalıyoruz: 
Nasıl oluyor da böyle sarışın bir ço
cuk birdenbire esmer, hem de böyl~ 
bir zenci oluyor?. 

"Annesi de hunun sebebini izah 
edemiyordu: 

"-Ne bileyim ben! Diyordu. 
Doğurmasma ben doğurdum ama. 
sonra onu esmer yapan ben değilim. 
Allah tan .. 

"Rüyadan uyandım ama, mu· 
ammayı hala halletmiş değilim. Şim 
di, tabii "çocuk neden esmer ol
du'?,. diye düşünmüyorum. Çünkü 
ne çocuğum var, ne de sarışınken 
ec;mer olan bir yavrum .. 

"Fakat şimdi benim düşündü
ğiim şey şu: 

"Bu rüya neye delalet eder?., 
Romancı dudaklarını büktü : 

- Vallahi bilmem, dedi. Riiya 
tefsirinden hiç anlamam. 

- .Şüphesiz. Ben de anlarsınız 
demiyorum. Fakat, şöyle birşey 

dikçe kimse "kartvizit., bastırarak 
k'endini şiire mal edemez. 

Nitekim bu sebeptendir ki, in· 
8!!1 doktor, kimyaker, mühendis 
'.fifan diye kendini takdim ettiği 
lialde Şair x. diye kendini kimseye 
r'kdim edemez. 

Sanatkarın enkonsiyanmda an· 
!atmak, takdir toplamak, bir kit· 
ley«! mihrak olmak, bir ateş gibi ya
n@, kaymyan tek membadır. Pey
,k"a?nberler, mucitler, fatihler, kah
ftmıanlar soyundan gelen sanatkar 
)ÇÜl tek kalmak, kendi kendine ya
~a'tılak arzusu hacimsiz bir cisim ta
!$1,V:VUr etmek gibi boş bir tasav· 
~r olur. 

Basit bir tecrübe kafidir. San
Ptj yalnız kendine ait bir oyun farz 
~aen sanatkarlardan birine: 

ı .-- Tasavvur ·ettiğiniz alemde 

ı~~~te si.z. varsm:z· Sizi rahatsız 
'elmemek ıçın bu aleme ayak atmı· 
r.orutn, yani eserınızi okumuyo-
1uın. Deseniz, küplere biner. Eğer 
'bu cevabı kocaman bir kitleden alır-

ta:pldrrabilir. Bütün edebiyat amme· 
sınin boykot ettiği bir sanatkar, 
prensipleri ne olursa olsun, bu taz
yik önünde duramaz. Bu asabiyet, 
bu sinirlilik onun enkonsiyanmda 
yatan misyonun srfıra inmesinden 
doğmuş bir isyandan başka birşey 
değildir. 

Şairi besliyen takdir, edebiyat 
emmesinin alakasıdxr. 

~ . ~ 
l ler &ın<\t adamı birsey söyle

mek. birşey anlatmak İstN. Bunun 
isin onun ağzında kelimeler alevle
ı·&. Onun kelimeleri kalpten kalbe 

Anlatan: 

Vir Gül 

söyleseniz. Bilhassa sİ'Z hikayed~i
niz. F arzedin ki kahramanlarınız. 
dan birine böyle bir rüya gördürdü
n üz. Bu rüyayr neye çıkarırsınız) 

Romancı gene dudaklarmı bük
tü: 

- Böyle bir rüyaya mana vere· 
miyeceğimi bildiğim için kahrama
nıma bu rüyayı hiç göstermem .. 

Sigarta memuru biraz kızmıştı : 

- Canım, dedi, farzedin ki ha
kikate müstenit bir hikaye yazıyor
sunuz. Size böyle bir vaka anlatı
yorum. Bunun ı:ıonunu ıoıiz getirin. 

Romancı gene birşey söyliye· 
medi: "Bilmem.. dedi, yutkun
du, 15.kırdıyı çevirdi. Bu mesele 
böyle kapandı, gitti. 

* .• * 
Ertesi günden itibaren sigorta 

memuru trende görünmedi: Arka
daşının anlattığı rüya. ondan ayrıl
dıktan sonra zihnini fazla işgal et· 
meye başlamış, bunun güzel bir 

akan bir lav tabakasıdır. 
Onun bütün derdi, içindekini 

anlatmak, ateşini başkalarına nak -
letmektir. 

Andre Şenye'nin giyotin önün
de cellada söylediği son sözde bile 
sanat adamının hayatını, misyonu
nu hulasa eden bir vecizlik vardır. 

Sanatkar, yaşadığı alemde kendi 
kendisine vazıhtır. Vuzuhu, ruh 
berraklığı o, kitleye karşı bir pro
jöktör gibi kullanır Projöktörü tu· 
tan karanlığı yarar. Fakat karan. 
lıktakiler projöktöre baktıkları za
man gözleri kamaşır, birşey farke-
demezler. 1 

Asıl, öz sanatkarda bize vuzuh
suzluk gibi görünen şey onun ken
di ruhunda çok vazıh olarak gördü
ğü şeylerin bir ziya hüzmesi gibi bi
ze çarpıvermesidir. 

~· J(. J(. 

Asıl sanatkar vuzuh içindedir. 
Ruhu berrak, bir aydınlık kayna
ğıdır. Fakat ammenin anladığı VU· 

zuh, herkesin harcıalem olan keli
melerle anlatılınca saharat alır. Sa
natkar ileri bir alemi, gelecek bir 
zevki, bir hissi bir Kristof Kolom!J 
gibi keşfeder, Fakat ona harcıalem 

kelimelerle adlar koyamaz. O zaman 
hayatın üstüne ipham denen gölge· 
ler alemi çöker. 

"' • * 
Fakat bu gölgeler alemi yarı sa

natkarın elinde bir kaçakçılık vesi~ 
lesidir. Gecenin karanlığında mi.işPv. 
-..·es hisleri. saf gibi. kalpı halis gi
bi gÖ:,l ... rrneye çalışır. ~ larcı<llem 

mefhumları gölgeler aramnda sak
lı.varak sürprizler yapmak hiç de 

hikaye mevzuu olacağını düşün
müştü. 

Evet, bu esmer olan sarışın ço
cuk rüyasından bir hikaye çıkarma
yı düşünüyordu. Fakat arkadaşına 
cevap veremediği için mahcup olu
yor. onun yüzüne bakamıyordu. 

Bununla beraber, hikaye evvela 
zihninde, sonra kağıt üzerinde 
ilerledi ve nihayet hikaye bir gaze· 
tede neşrolundu. Bu hikaye o rü
yadan ilham almış. fakat, tama
mile onun aynı değildi: 

Sarışın bir kadın bir habeş yav~ 
nısu dünyaya getiriyor. Çocuğun 
babasr da sarışındır. Kızıyor, şÜp· 
heye di.işuyor. Karısile kavga edi
yor, fakat birdenbire hatırına geli· 
yor: 

Çocuğun Habeş olması, karısı· 
nm, gebe iken, Habeş kralının fo. 
toğrafma bakmasıdır. O günlerde 
hP.r gazete ve mecmuada Habeş kra· 
lının resmini göre göre ve ona gaye' 
dikkatle baka baka kadının karnın· 
daki yavrucağız da kararıyor ve 
Habeş oluyor. 

~ • * 
Hikaye gazetede çıktığı günün 

ertesi sabahı iki ahbap çavuş tren· 
de gene karşı karşıya idiler. 

Sigorta memuru: 
- Hikayenizi okudum! Dedi. 

Çok glizel. Tıpkı hakikati yazmış· 
sımz. 

- ? '? ?. 
- Evet. Bizim başımıza gelen 

de aynı şekildedir. Size bir rüya 
gördiiğümü söylemiştim. Tefsiri
nizi bu hikaye üzerinde yapmanızı 
istiyerek sizden böyle bir garibenin 
neden ileri geldiğini de söylemeni
zi bekliyordum. Fakat, hikayeniz
de bizim hacbeyi aynen yazmışsı· 
nız. 

"Karım da gebe iken hep Habeş 
kralının resmine bakardı .. 

Romancının, bu garip tesadüfe 
güleceğini zannederken evvela ken
disi güldü. Fakat, romancı gülmü· 
yordu. 

O düşünüyordu: 
-- Kırk yılda bir güzel bir hi

kaye uydurduğumu zannediyordum. 
Halbu ki hu da hayatta olmuş bir 
şeymış ... 

Yeni bir ayakkabı 
modasz 

İngilterede l:i~ ayaMcabc rr.odasr 
pek cıhp yürümüştür. Son defa bir at 
yarışını seyre gelmiş olan İngiliz ba. 
yanlarının ayaklarında. böyle arzani 
çiz:;ili çoraplarla koyun derisinden ya. 
pxlmrş ayakkabılar görülmüştür. 

sanat değildir. 
Herkes ıçın malum olan bir 

şeyi öyle söylemiyerek onu ip
ham perdesi altında saklamak, ade
ta okuyucuya bilmece hallettirmeye 
çalışmak, sanat hesabına hokka
bazlık yapmaktan başka hirşey ola· 
maz. 

Şair derinlik ve olgunluk sem-
boli.idi.ir. İlahlar. kahramanlar. 
fatihler. soyundan nlan sanat-
karın bilmecel~rle meşgul olrna
ıu ancak sanatta bir tereddi devri· 
nin alameti olabilir. 

Yeni bir ta • • s .{ll ·? . ' 
Yeni Slavishi hapisaı1edeıı 
karısına şöyle haber göndermiş: 

"Av~l<at kıyafetine girerek behemehııl 
1 b . .. ' ge enı gor . ,, 

Kocasilc [}(mr/u•r kf•ndisinirı df' ismi 
Madam 

Faris, Mart - Bu arada bütün Pa
rislilerin ağzında yeni bir hilekar ismi 
dolaşryor. Hilekarhkta Staviskiye yakın 
ı.ıır şonret Kazanan uu c<uauı ucııı""' 

Plesie · d!'r. 

Plesl kimdir? 
Plesie korkunç bir dolandırıcı idi. 

Hapse atrlmıştr. Fakat hapishaneden 
Rokambol hikayelerini andıran bir ~e -
kild,e kaçmağa muvaffak olmuştu. 

Plcsie kendisine emanet edilen para
ları nasıl kaçrrdr ise kendisini de hapis
haneden öyle kaçmıştır. Plesie gibi çahş 
kan bir adam hiç öyle delikte kalır mı'! 
Önce kefaletle yakasını kurtarmak iste- 1 
di. Buna imkan olmadığını görünce hi- I 
lekarlık düşünmeğe başladı. Kendisi gi. 
bi hilekarlıkta üstat olan karısı Kristi. 
an Plcsie'ye: 

- Avukat kıyafetine gir: Bcheme -
hal gel beni gör!. haberini saldırdı. Öy. 

le de oldu·. 
Karısı Kristian Plesie avukat ka· 

dmlann giydiği siyah bir kostüm giyip 
kocasının koğuşuna geldi. Plesie ko -
ğuşunu adeta bir kadın tuvalet odası ve 
hatta bir garsonyera'ya çevirmişti. Bu. 
rada Bordo şarabından tutunuz da en 
nefis tatlılara kadar hepsi bulunuyor
du. 

Birçok kurnazlık ile avucunun içine 
aldığı koğuşta gardiyanın muvaffakryet
le sahte avukat ve hırsız banger sık sık 
görüşmeğe başladılar. 

Plesie zarif ve cazibeli olan karısını 
çok sevd:ği için bu gö:üşmeler uzun sa. 
atler devam ediyordu. o 

Karr koca koğu~ta ba~başa di.i~Jne
rek Plesie'nin hapishaneden kaçırılma
sı iı;in bir plan tertip ettikr. 

Plesie birgün güzel karısına şu ha. 
beri yetiştirir: 

"Sevgilim, 
'·Yarın akşam koğuşa gel. Berabe

rinde 20.000 Frank bulunsun. El'nde 
de soğuk bir yemek .... , 

Şeriki cürmü olan gardiyan kapının• 

önfüıde metrdotel reveranslaıile eği. 

lerek: 
-Madam .. 
- Mösyö Plesie .. 
- Sizi bekliyor 1. 

Hilekar bengerin hilekar kansının 
cantasında 20.000 Frank varrlı. Elinde 
r!e bir rozbif. mavmuncu'ı:, hiı s'se 
Bordo şarabı lıir de kocasının verdiği 

mum ölçüye gCire } aptmlnuş koğuş 

kapısının bir anahtarı. Gardiyan yanla. 

. cı' 
Frawıada ııu11t11lm111yacağ11 berı:t) 
~...,ıa!'ishi 

,,.. i\ 
rmdan uzaklaşınca Plesie koğuşun ge- Qı 
dmhğmın camını kırdı. Karrsı11tJ1 ,~ı 
tirdiği anahtar ile de koğuşun J<S~,/ 
r.ıw1LI Vl[L-lı& 1 U-;r, f' ITJ\ı:L n a pt::flldUC'lltJf' 
• • • )LJ' 
parmaklıklı dış kapısına doğrulc · ır' 

Drs kapıyı acmak icin kiliditl 1~ • • • . 'fi! 
soktuğu maymuncuk krrrlıverdı. ~ 
an başka bir filet getirmek için }1t 

koğuşa koşmu~tu. dl~ 

Fakat koğuşa girince korkusı.ıı1~ı' 
titremekte bulunan gardiyan ile .ıca, 
laştı. Gardiyan: 

~i 

~ 
fııı 
·~et 
\ıj 
~tq 

- Ne yapıyorsunuz madalll 11~ "> 

Der demez Kristian koğuş k~P1:~w 
kol demirini yakalayıp biçarenıt1 disiıtl 
sına hrzlıca indirdi. Gardivan ıcet1 ·~· . J3L' • 
kaybederek yere yuvarlanmıştı· ııı'' 

retle gardiyanın elinden kurtuııırı. ati' 
· eY1 

dam kapıya koşup kocasına hadıS. i 0c· 
latırkcn Plesie yabani bir kedi gıb ~fa 

. k o··bu"r tıı , .•• mır parma lığı tırmanarak ~" 

kendini atıp kaybolmuştu. Madıı~~ı~ 
çan kocasının yakalanmamasını 
etmek için içeride kalmıştı. . gar· 

Çünkü bu arada yetişen diğer bıfod~~ 
diyan kapıyı açıp firarinin ark851 g1r• 
ko~mağa hazırlanmıştı. Madaırı bıl 
diyana yaklaşıp: 

futt} 
.~~I 

- Sesini çıkarmJ ! dedı. ~ 

- Ne için? ~t~ 
- Kocam kaçmadı. ~e~ ,, ~ 
- Fakat ne yaptı? 

11 
;çı ·~· }· 

Ç k "h' b' . . 011ıı ~ b - o mu ım ır ışı var. ııtlt \ 
gitti. S<:baha karşı saat beşte ~ı -tt' ç 
dönecektir sana namus üzerine !;O ~ 
riyorum. ı..• -

'itil " 
Saat beşten evvel Plesie BeJçı .:'ft'~ 

p j' 
dudunu aşmış bulunuyordu-

11
,r 1 

günü hadise müddeiumumilikçe. 
d. 'Jcll· 

rafa telgraf ve telefonla bil ırı .-f!l' 
1 l< cil 

Plesie evvelce dolandırıcı 1 ııııl• 

ile Belcikada bir seneye mahl<f:~ı. ~r 
nuyordu. Yakalandı hapse tık rı s1tf 
pishaneden yakasını kurtaraırıı}'a 11~ 
te avukat madam Plesie de kO: ctı!~ 
hapisanedcn firarını teshil etrrıe. )3~ 
ile altı ay hapse mahkünı edild'· ıcıı&rll 
!,1'..in cezasını çekmekte buıuııa;ıçi~~11 
hapishıneden çıkar cıbnzz 13

1
. ,of· • .. , n 

gidip kocasının bulacağını so} 

Size 



\ 

ays r· g··nden güne 
.. ;ze eşme yolunda 

l!a/inin başkanlzğmdaki Halkevi 
heyeti köyleri dolaşıyor -

ti 1·nli i Rm· 1 elli Bcn marı ·m 
11.irı Zin İt lid<'rc /;Öj iim• yaptı~ı 

tih~?-seri, (Hususi) - Çok eski 
ır şar olan ve bugün mlihim 

btanayi merkezi haline gel
illunan Kayseride hergün yeni 
k tleme ve kalkınma halleri gö

l\ e tedir. Kayserinin hangi ta
tcı. ba~rlsa büyük bir canlılık ha

Vc ızleri görülmektedir. Halk 
.q tı köycüliık ve spor kolları her 
A~~zar günleri başlarında vali
lq lı Bayman olduğu halde ya-
~ kak otuz kırk kişilik bir kafj. 
t,q 0 Ylere gitm!'kte, sistematik 
~ t~da köylerin kalkınması ile 
~ tııaktadır. 
ı:ı~ ~:ziler muhit ve halk üzcrin-

1Yı ve faydalı i~ler bırakmak
:11 ~u ~eyet mahallerindeki köy
~ lhtıyaçlannı tesbit etmekte 
~:r rinde giden dqktor, sıhhiye 
"c ~ ve kabile hastalan muaye· 

p cdavi etmekte, verdikleri re -
~asız olarak yaptırılmakta . 

l'ltij ktep çocuklnnmı şekerler 
, ıt)l'tıakta, hali musaıt olmıyan 

<tra · k' 1 ·ı ll\a]· rnecc;•11 ıtap ar ven mek-
~!q .. ul ve sakatlnra para dağıt1l
~t0k. Üz cocuklarn elbiseler ve
)'o)C~ır. J:Cö~ün mektep: mual
~ l\ e u ıhtıyaçları tesbıt edile
~~ arın gcreklilerinin yapılma

lşılrnakta, köy ürünlerinin 

~~ll'a 
~ ampullerini çalan 
Uçuk hır ızlar 1 

·de biıy uk camilerin elektrik 
Ctl} 

~ e ınuslukl.-ırını çala:ı yedi ço. 
llıü "~~ tekkep bir hırsız kurnpan. 

~~ 1annuştır. 
t !ardan üçü iki gün evvel üç şe. 
~ırı·· 

1~ tın minaresindeki ampulleri 

'1.1~·· Ç•kınışlardır. Çocuklar ampul. 
llp • 
~. ınerlerken ezan okumaya 
lleı · ıınle karşılaşmışlaı:!dır. Kü.. 

''tla ~ r tutulmak korkusile erefe. 

t t 0tadan paratöncr teline sarıl. 
tlden k k ~ . . 1 oyar2 aşagıya ınmış er. 

~& 22in arkalarından bağırdığı 
4ild bu ~. a lunan halk hırsızları ya. 

Ct 

~ ~lllılerden hırsızlık yapcın dört 

1 ~le geçmiştir. Yedisi de cü. 
hıra{ etmişlerdir. 

brı§l&arı!ığı111l•zlı'i l1<•ypt Ta/,,:> ıl'lhi \ t• •• i 
yaptığı bir gezi t' na.~tnda • 

ço~atılması ve bilhassa köyde mey
velı~ ve kavaklıklar viicuda ~etiril
mesı ve köylüniin aralarında ve ya
kın köyliılerle olan kavgaları hal ve 
intaç edilmektedir. 

Vilayetin umumi meclisi top
lann:uş önümüzdeki yıl içinde yapıla. 
cak ışler kararlaştırı lmaya başlanıl
mış yeni bütçede gelir kaynaklarının 
çoğatılması çareleri araştırılmış bu -
lunmaktadır. 

. ilbay ve Şarbayın teşvikleriyle 
ıstl\syon caddesi iizerinde model ola. 
bilecek modern evlerin yapılması 
için memleketin zt:ngileri teşvik edi l
mektedir. Ru c.ndde üzerinde ilkba. 
hnr içinde on bir zat tarafından bi. 
rer kübik ev yaptırılması kararlaştr
nlmı tır. Asfaltlanması mukarrer 
olan bu cadde üzerinde yapılacak bu 
yeni biçim evler şehirin çehresini 
değiştırecektir. Gene caddenin ü
zerinde bin çocuğu istiab edecek 

muazzam bir ilkmek tep yapılma,1 
kararla tmlmış ve eksiltmeye çıka
rılmıştır. Y.üz yataklık modern bir 
sehir hastahanesi in,ası dahi karar
laştırılmış eksiltmiye konulmuştur. 
Hastnhane binası Atatürk Bulvarı 
Üzerinde yapılacaktır. 

Mersinde yapılacak 
işler 

:Mcrsiu, 13 (A.A.) - Vililyct umu .. 

mi meclisi dün işlerini bitirerek dağıl

mıştIT. Varidat ve masraf bUtçeleri 

2673 bin lira olarak tesbıt olunmuş

tur. Bütçenin fevkalı1de k ısmına, Mer

sinde inşa. edilecek Halkevi binası i

çin 14 bin küsür liralık tahsisat ko

nulduğu gibi Atatürk anıtı İGİn de ay

nca 16 bin kUsür Urahk tahsisat ay

rılmıştır. 

Geçen yıllarda ayrılan ve belediye. 

tarafından verilecek olan paralarla ö
nümüzdeki yıl içinde Mersine yeniden 

bir Halkevi binası yapılacak ve Cüm. 

huriyet meydanı ve Atalürk anıtı inşa 

olunacaktır. 

Kardeşinin ~arısını lzm ıtfe hayva 
sevdı I ..., . d• 

Arkadaşı bu sevgiye ıgl tesıs e 1 r 
ortak olunca u tl · · t ,.f ·k hatil oldu nayv an cese erznzn e ra1·a mz rop 

Sivas, (Hususi) - Si\'Ma bağlı 
Tatlilok köyünde kadın yüzünden bir 
cinayet işlenm=ştir. Bu hususta ''KU
RUN,. namına aldığım cinayet tafsi
latını veriyorum: 

Köyde 35 yaşlarında kadar tahmin 
edilen Yunus, bunun evinin yanında 

da Molla Mchmrt oğullarından Hüse
yin. Bunlar biribirlcrile dosttuı !ar. 
Beraber gezer bcrnber dolaşır. Hüse
yin k:u-deşinin karısı I<'adike aşıktır. 

Bunu sönmez bir sevgi içinde se\"Jllrkte 
dir . .h'adik Hüseyine yüz \'ermemekte
dir. Bir gün Hüseyin Yunusa derdini 
açıyor. 

- içimdeki yaraya bir çare bul 
diyor. Çünkü Yunus l<'adiki çok fazla 
seviyorum. 

Yunus: 

- Sen r.ok öfkelenme ben ona bir 
çare nrar bulurum. 

Ve kadını köyiin hir aralığında ya
kalıyarak, Hüse)•inin sızılarından, a<'ı
larından uzun. uzun anlatıyor. Fadik 
de Hiiscyini sevmiye başlıyor. Gizli, 
gizli Hiiseyinle I<'adik başbaşa, bulun
makta ve gönül sı7.ılnrmı avutı üya 
çalışmaktadırlar. Yunus bu vaziyeti 
gördükçe jçindeki ihtiras alevleniyor. 

- Neden olsun biraz da I<'adik'i 
ben se\•mr.liyim. 

Diyor. Ve islifade cihetlerine sapı
yor. Kadın bir gtin Yunusların evine 
bir şey almak iizcre geliyor. Akşam 
karanlığı etrafa yayılmaktadır . .Kapı
nın i>nlinde bulunan Yunus Fadik'e 
doğru kollarını uzatarak seni ben de 
.'leviyorum yapma Fadik deyip kadma 
sarılmak istiyor. Hüseyin köşebaşında 
Fadik'i beklemektedir. Bunu görüyor 
ve Yunusa: 

- Ayıptır bu işten vazgeç diyor. 

Yunus yapılan ihtarlara kulab. as
mıyarnk kndınm arkasını bırakmıyor. 

Hüseyin bu işe faz.la içerliyor, ve Yu
nusa : 

- Allah ya bunu sana veyahut da 
bana verir deyip çekilip gidiyor. 

Hadise günii Yunus Fadik'e laf e-
. tıyor. Fadikin kocası Kasım haber a
lıyor. Yunıı~ gece oturması için .Ka
yımın evine gidiyor. Odada beş altı 

köylü vardır. Dereden tepeden konu
şuyorlar. Tam odadan içeri Yunusun 
girdiğini gören :Kayım at•ağn kalk·. 
yur: 

- Yunus senin için kanını se\'iyor 
diyorlar sen namuslu adamsın buna 
inanmam ama dedikoduya karşı evi
me bir dPha uğrama ..• diyor. 

Yunus kıl.bm bir hnlde aya.kkapla
rım giyip dı~arr çıkacağı sırada, Hü
seyin elindeki kama ile gözUküyor: 

- Sen hala buralarda mısın Yunus 

deyip bıçağı kınından çıkarıp son ku\'• 

· vetile sol memenin altından sokup ar

ka tarafından çıkarıyor. Yunus ka
manın verdiği acılardan ıniltıli bir 
se~le: 

- Hüee,> ın yet<>ı artık deı ken Hü
seylıı kamasını bir kaç <lefa daha sap. 
layıp çıkarıyor. Yunus aldı~ı yarala
rın tesld le göz.ledni yumuyor ... 

Yetişen jandarmalar tarafından ka 
til Hüseyin yakalanmış buraya geti-

tirilmiştir. 'fahkikata müddeiumumi 
muavini Mustafa Gültekin elkoymuş
tur. 

Bir çakll ocağı çöktU 
Liileburgazda biiyük bir inşaata kum 

ve çakıl taşıyan üç amele bir çakıl oca. 
ğının altını kazarlarken bir kısım arazi 
kaymı , ameleler altmda kalmıştır· 

Bunlardan idris oğlu Şükrü mmiiş, 

Osman oğlu idris ve Hasarl oğlu M.eh. 
met <le ağır yaralı olarak çıkarılmışlar. 
dır. 

saçması kaldzrzlmzş olacak 
' 

İzmit (Hususi) - Mesele o kadJr 
dal budak .saldı ki. harareti, giın geç. 
tikçe çoğalıyor. Tanıyan, tanımayan 

soruyor: 
- Kuzum Baykal. hayvan mezarlığı 

yapılacakmış Jdoğru mu?-
Bu smıllcrc muhatap olurken, ben on. 

Jara o;oruyorum: 
- Böyle bir mezarlık yapılmasını na. 

~ıl buluyorsunuz? 
- O .. diyorlar. Gerçekten güzel. 
V c ilave edıyorlar: 
- Bir insan mezarlığı olduğ~ı giti. 

bir hayvan mezarlığı da olmalıdır. Ve 
böyle düşünen İzmit vilayet meclisini 
alkışlamak da gerektir· 

- Doğru .. Dedikleri gibi. Birisi vic. 
dani. birısi hayati bir zaruret .. Hayvan 
mezarhğı . Vilayetin her köy ve kaııaba. 
nnda münasip görülecek.. Bir mahaL 
de tesis edilecektir . ., ı 

fş gazetelerde ıcle alevli bir ~ekil alıp . 

da kah ciddiyetle ve kah alayla karışık 
uir sekil alınca, halk da geniş bir alii.ka ' 
duydu b11 hay\·an mezarlığına .. 

Ve ben vakanın başlıca kahr~manı 

İzmit baytar müdürü Ziya Tana ko u. 
yorum. 

- Aman müdür biraz izahat .. 

- Güzel ama efendim, diyor. Malfım 
ya, gazetecilere beyanat vermeğe me. 
zun değiliz .. 

- Müdiircüğilm . Doğru amıı, ben 
siz:den beyanat değil. biraz izahat ıstı. 

yorum. Hem inanın ki, 1zmit bdytar 
müdiirü "Kurun .. a beyanat verdi diye 
de yazmam .. 

Biraz yumuşuyor .• 

- Peki öyle ise •. 

Diyor. Şunları söyliyor: 
- Hastalıklı birsok hayvanlar ölü

yor. Bu hayvanlar toprak üzerinde ka. 

İzmit Baytar müdürü B· Ziya Tan 

lıyor. Çok tehlikeli ve adeta felaket 
kaynagı oluyor. ÇünkU, toprak üzerın. 
de kaian hayvanların basilleri uzun c. 
neler ya ıyor. Hatta bir şarbon hasili 
30 sene hayatını idame ettirmegc mu. 
vaffak olmaktadır. 

Halbuki. toprak içinde bu lıas~ller 
nihayet 7.8 ayda mahvolmaktadır· 

Biz, bu miılahazalarla, bir hayvan 
mezarlığı tesisini dü ündük. Vilayet 
yüksek makamı da fikirlerimize iştirak 
etti.,, 

Bir çay ısmarlıyor. Cıgara da uzatır. 

keo: 

- Sakın ha. diyor. Baytar mudi.ıriın. 
den bt:yanat aldım diye yazmn .. 

- Ma1üm ya memursunuz .. V c bitta. 
bi beyanat vermeğe mezun da degilsi. 

niz .. Yazar mıyım hiç .. 
C. 1'.llAl7KAL 

Kangal kazaszna bağlı Yellice 
nahiyesi nasıl bir yerdir? 

Kangal (Hu ud) - Kangal ilçesi. köy kanunu kültür. konomi kaynakla. 
ne hağlı güzel ve şirin nahiych-rden dır. 

birisi de "'Yellice,. kamunudur. Bu V c bu suretle köyli.ıyü kendi kendine 
mektııbumla burayı tanıtmaya çalışa. alışmayı. Gayesinin mülhem olmuş köy. 
cağım. ]erimize çok yaramıştır. Nahiye halkı 

Yollar uzanıyor .. Kıvrılıyor .. Dag. iklimin hayat ve şeraitlcri üzerınde ka. 
lar sıralanıyor önümüzde .. Gurbet yol. bili inkiı:- olmayan tesiri neticesi olarak 
lanna içte toplpanan derin hilenin yan. azimli insanlardır. 
kılan dağlar karşısında kalınca du. Kültür hareketlerine gelince: Nahi. 
daklarımdan mor yamaçlara dogru şu yede yıldan yıla buyük inkişaflar arzet. 
mısralar sıralanıyor .. Ve dağlar uzun mcktedir. 

uzun ... Sesime ses veriyor .. Ah dağlar Yelli::e. Höbek köylerinde üçer ıder. 
ulu dağlar .. E§inden aynlan böyle mi aneli iki okul vardır. Yellice okulunun 

ağlar.. bugür.ku mevcudu 127 ve Hôbek oku. 
Dağlar .. naglar·. ]unun isr 50 dir. Ve alınmasına muvar. 

* • • fak Ölunan Kara Mehmetler köyündeki 
Nahıyc 360 kilometre murablm bir Kı)•ımaltı binasında i.ıç dersaııeli okul 

genişlik üzerine yapılır. Divrik Kangal gelecek ders vılından itibaren açılacak. 
ilçeleri arasında bulunan bu nahıyenin tır· Yellice okulunun talebe sayı ının 

iklimi kışın oldcksa soğuk yazları sıc •. k gittıkçe artmasından buranın beş der. 
olarak geçer .. Arazi dalg3lı sathı ma:ı. sanelı tam teşkilatlı bir okul h line gel. 
Jer, \•adiler. } iık!!ck daglcırla çc• rcl•11. mc!;in ·köylü çol :ır1u \ e t(nül bi l•gı il~ 
mi tır. i tem~kt•dir. Nahiyen'n genç 'C' ç;a' ~ 
Nahıye köy erı ı hm ve ara ı durnmu l.an muJı F n· ı: c ık. ko} .t'rİ 

noktasınd n \"<ısi ziraat sah.ıkn ile 1 üzerinde büyı.11: ç :ıl .mclar gowtt'rmek. 
hayvancılığın inkifafına müs;;it merala. tedir. Ve köyliiyc de kendini ç;ık sev. 
rı vat'.dır. Bu meralarda hayvan yetiş.,· dirmiştir. Tatb:k snhasına geçen bt>§ 
tirmek, beslemek bu ehemmiyeti nrtır - yıllık kalkınma p13nı köylerimize daha 
makla beraber gittikce ekonomik inkL b2şk1 lıir renk ve koku getir.ocd~tir. 

şaflar da göstermektedir. Nahiyt>de sck!z c;!~dan miiteşeklal bil. 
Sivastan _ Erzurum ov.:larına doğru 

1 
yük bir de hiikiımet konağı yapılır.ıştır. 

uzanan ve Malatyadan Sivasa ulaşan Bu yıl nchiye ve köyler genişletilmekte 
demir raylarının nahiye civarından geç. etrafına ağaçlar diktinl'l1el:tediı. Köy 
mesi nahiyeye her sahada vcrimlı bir yollarından uzanan tiırl::uler idmde top. 
hayat bağışlamıştır .. Bu yollarda tanış. • l:ınarak şehre dönüyorı.:m. 
tığım yüzler benimle ne candan konu.

1 
l\1C§'ct 'l'.'afz n .nanlıoğlu 

şuyorlar .. Ba§. başa veriyorlar.· Elimde. 
ki gnzetdere sıırılarnk. bağırlarına ba.1

1 sarcasına, gönül vererek okuyoı iar .. 
Nahiyenin umumi nüfusu 6084 dür.ı 

Etrafında 25 l:öy sırnlanmal::tadır. 
Köylerimizin kalkınması için ci:dden, 

büyük inkişaflar ve umranlara dayanım 

Silrtte eoo köy fsmi öz 
Türkçeye çevr·ıdi 

Siirt - Halkevvinde vi!ayetiıı bütiın 
köy adlarını öz Turkçeye çevirmek için 
hir komite teşekkül etmiş ve 600 den 
Cazla köy aJı degiştirilmişti-r. 
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B ·· k .. t b -~ ·· b ı·l f Gümruk ve 
uguız ı.ı ıp ayramı munase e z e. h. I V k"I. 

r·ı~·· k 1 d ın ısarar e il ur mat oua tın a Bir miiddettenberi şehrimizde bulu. 
nan ve Uzun ltöpri:ye gidip gelmiş olan 

ı•ık tıLbıA Gümrük ve İnhisarlar vekili bay Rana u mecmua Tarhan ,dün Ankaraya· gitmiştir. 

Yazan: Bir araba kazası 

j Yeni ne,rlyatl 

Dikenli çit 
Bq,yan Cahit Uçuk tarafından ya

zılan bu güzel roman, İnkılap kitabe
vinin ucuz kitaplar serisi arasında bas 
tırıltp çıkarılmıştır. Münif Fehımin 
yaptığı güzel bir resim, kitabın kapa
ğını süslüyor; edebiyat karilcrine tav
siye ederiz. 

Şelırinıizde bir 
planör kazası 

(Üstyanı_, 1 cide) 
ve bazı yerleri hasara uğraAlıştıl'~ 

A. H. Tanyeli 
Dün s;ıbah üçiincü cezada, bir araba Tayyarelerin düşmanı 

kazası davasına bakılmıştır. 

Hadiseyi görenler kaz~~ iJ;f' 
men emniyet direktörlüğünu hj t' 

dar etmişler, fakat polisler ge fil,., 
den önce Ali planörden çıknılf 
ağaçtan aşağrya inmiştir. V~k;;; 
ı-ine gelen Em~iyet Direktö~~ .. lr 
Kılıçla Hava Kurumu müduru. ~ 

Va1mfo Tıbbiye mccnıumıııım ba§l1ğı 

Türk matbuatında ilk tıbbi 
mecmua 1849 da çıkan {Vakayii 
Tıbbiye) dir. Birinci numarası 25 
mart 1849; 1 rebiülevvel 1265 de 
çıkmıştır. Takriben (Serveti Fü
nun =-- Uyanış) kıtasmda, iki sü
tunlu dört sayıfa, talik hat ve li
toğrnf olarak Mektebi Tıbbiye mat
haMmda tabolunmuş, aylık bir mec
mu."!dır. 

1 !er nlishasının bütün muhtei-
~·c:ıtı ( M~vaddı tıbbiyei dahiliye), 
(:\ !e\ C'ddı tıbbıyei harici} e) ve (~le
\ addı sıhhiyei umumiye) ~erlevha

ları illtında, bu iiç kısımda nıiinde
r•r:tir. Dc1z1 niishalarında (llanatı 
tıbbiye) diye ayrı bir kısım ilave 
edilmi~tir. 

Vakayii Tıbbiye, Türkçede ilk 
t!bbı rrıccmua olduğu gibi ayda bir 
ne;:ımluıımnsı. itibarile de mevkut 
ilk risulcdir. Te~ebbüs ve neşir şe
refi de Tiirk tabiblerinindir. 

Maarif nazırlığından mütekaiden 
Münif paşanın, daha efendiliği za· 
mnnındo. devlet erkanından bazı 
zatların kalemi muavenetlerile 29 
haziran 1862; 1 muhartem 1279 
da ilk niishasını neşrettiği (Mec
muai Fünun) u umumun kabulü 
hilaftna, ilk değil ikinci addetmek 
zaruridir. 

V akayii Tıbbiye birinci nüsha
~:nda. mukaddimede ahalinin fikir 
s~viyesinin okuyarak yükseleceğini 
ve bunun için de mütenevvi ilimle
ri ve fenni eserlerin okunması "ga· 
zete denilen evrakı matbua ile mu
vakkat olarak neşir ve ilanına va
beste olduğundan... Paris ve Lon
drn gibi mamurelerde türlü türlü 
gazete evrakı neşredildiğinden,, bah. 

sedilerek halka bu neşriyat vasıtasile 
hizmet edileceği tasrih olunmakta· 
dır. 

Vakayii Tıbbiyenin o tarihler· 
de halkm sıhhi bilgi ihtiyaçlarını 
karşılryacak derecede bir alaka u
yandndığr zannedilemez. Devlet 
himayesinde, o da ancak yirmi bir 
nüsha kadar çıkabilmiştir. 

Birinci nüshada, Mektebi Tıbbi
ye ittihaz olunan Galatasarayı bi
n;ısının yandığı ve bununla bera· 
her Mektebi T ~bbiyenin tedrisatı de
vam edeceği (Halıcıoğlunda Mü
hendishane binasına naklolunmuş
tur.) ye diğer mündericat arasında 
İngiltere ve Rusya kolerasını, sülük 
yapıştırmanın usulünü ve hıfzıssıh· 
hanın ehemmiyetini kaydeder. 

lkinci sayısında, Vakayii Tıbbi
yenin Fransızca nüshasının da neş
redileceğinden - Mektebi Tıbbiye
de okunan derslerle muaUimlerin
den - Mektebi Tıbbiye hastahane
sine gelen hastalardan ve asıhane
~inde çocuklara l'\ŞI yapıldı~ından, 
nöbet mahallerinde muayene olu
nan hastaların miktarından bahis
ler vardır. 

Ben Vakayii Tıbbiyenin Fran· 
sızca nüshasını görmedim. Galiba 
(Emakini Sıhhiye) gibi Türkçe ve 
Fransızca çıkmış olacak. Aziz dos
tum B. Selim Ni.izhetin (Türk ga
zeteciliği) ismindeki kıymettar kita· 

bmın 90 mcı sayıfasında mecmua
lar sırasının başında 1 850 - 1266 
senesinde Türkce ve Fransızca çık
tığı kaydedilen Vakayii Tıbbiye be
nim bahsettiğim Vakayii Tıbbiye 
midir, yoksa Türkçe - f ransızca 
ve bir sene sonra çıkan ayrı bir 
niisha mıdır? Kestiremiyorum. 

Muhterem bir dostumun birkaç 
sene evvel li.itfen yazıp gönderdiği 
yazıl.ardan ve benim kayıtlarımdan 
vücuda gelen bu satırlan acele ya
zarken B. Selinı ı 1Lizhetten bunu 
tahkika \'akit bulamadım. Bu mi.iş
ki.ilii halletmesini rica ederim. 

Gene, Tiirk gazeteciliğinde, o ~a
yıfanın notunda Vakayii Tıbbiyeyi 
(gazete) değil (mecmua) addettik
lerini kaydederek çok nadir bulunan 
ve göriilen \' ıkayii Tıbbiyeden mat
buatımızda ık.inci defa bahsediyor
lar. Biz, fikirl~rine iştirak ediyo
ruz, demef<'.tir. "''"Vci1!::.a~it 1T1bbiye
den, matbuatımızda ilk defa, fakat, 
gazete telakki ederek bahseden 
Doktor Rıza Tahsindir. Bu zat 
Şam hastahanesinde memuren bu
lunduğu zaman 1 904 tarihinde Öas
tırdığr (Mir'ati Mektebi Tıbbiye) 
sinde 1 265 Hicri senesi tıbbi va
kayii arnsmda bunu zikreder. Bu 
kitabın bir de İstanbulda meşruti
yetin ilanından sonra tabolunmuş 
iki ciltlik mükemmel bir tabı daha 
vardu. 

Vakayii Tıbbiyenin 21 inci ve 
sonuncu nüshası 12 kanunuevvel 
185 2; 1 7 safer 1 268 de neşrolu· 
nur. Vakayii Tıbbiyenin her nüs
hasının mündericatından bahsetmek 
pek uzun olacak. Üjğer numara
lardaki, zamanı itibarile ehemmiyet
li mebahisi sıra ile kaydediyorum: 

Mektebi Tıbbiyeye hediye veren 
bir Rusun iftihar nişanile taltif edil
diği - İspanyada çıkan salgın bir 
hastalık - Mektebi Tıbbiye imti
hanlarının padişah huzurunda ya
pıldığı {nüsha 5, ramazan 1265 -
Yalova sularmm tıbbi tesiri - Bur
sa kaplıcaları (resimli ve haritalı 
ilan) - Tıbbiye Mektebinin tarih
çesi - ikiz doğan Yahudi çocuk
ları (resimli) - Mektebi tıbbiyenin 
imtihanları ve talebenin Fransızca 
yazdıkları bir teşekkürün tercüme
si - Talebeden birinin Ankara ve 
mülhakatında ilk 'defa çocuklara aşı 
yaptığı - Mektebi Tıbbiyeden şa· 
hadetname alanların isimleri ve pa
dişah huzurunda yapılan merasim
de talebenin okuduğu kaside.. Her 
nüshada devamlı (hıfzıssıhha) ba
hisleri neşrolunmuştur. 

193 7 martında rr'ürk ttbbiyesi
nin tesis tarihinin yıl dönümü tesit 
ediliyor. Bu mecmuada 1849 mar
tında intişara başlıyor. (Mülkiye 
Tıbbiye Mektebi)· de 1866 martın
da tesis olunuyor. Vakayii. Tıbbi
yenin 69 uncu neşir senesi, Tıbbi
ye mülkiyesinin 41 inci senei dev
rixesi, sanki hu acip ittifak bilini· 
yormuş gibi, hepsi bir arada kutla-
nacak. . 

• • • 
Türk tıbbiyesinin tesisinin yıl 

Duruşması yapılan arabacı İsJ:11aildir· 
Kazaya uğrayan oğludur. Baha,·ç0cuğun 
arabadan ıdfo~mtsiııde kusuru ')lmadı. 

ğmr, atları fazla kırbaçlayıp koşturma. 
clığmı söyliyor. Duruşma şahitlerin din. 

lenilmesine kalmrştır. 

döni.imü miinasebetile Türk taba· 
betine büvük hizmetleri dokunanla
rı rahmetle ve hi.irmetle anmak la
:ı:ırndır. 

Malum olduğu i.izere Tıbbiye
mizde, ilk devirlerde dersler Türk
ce olarak okutulurken sonralan 
Fransızcaya çevrilmiştir. Tekrar 
Tiirkce tedrisat icrası icin yapılan 
iki t~~ebbi.is akim kaldı; halbuki 
J 86b - 1 283 de, ömrünün sonun· 
da ama olan Mektebi Tıbbiye ders 
nazırlarından Ahmet Ali paşanın 
ve Kmmlı Aziz beyin teşkilatını 
bizzat hazırlayıp açtırtdıkları (Tıb
biye mülkiyesi)) nde pek ala Türk
c;e tedrisat yapılıyordu. Sonuncu 
bir teşebbüsteki mücadeleyi, Sultan 
Azizi büsbüti.in kızdırmamak için 
"El altından Ali, l Iüseyin Avni ( 1) 
ve Esat paşalar hararetle himaye 
etmişler ve hamiyetleri galip tabip
lerin gayretleri semeresile tababetin 
Tiirkce tc•driııi yohındAki mi.İdf\fa· 
alar ve nrnarızlara yn7.rlan reddiye
lc<r ( Rabıfili) de tanzim edilıni~ .. ., 
( 2) ve hu sayedP. maksat ve zafer 
temin olunmuştur. 

Gerek bu uğurda çahşanları ve 
gerek tıbbiyemizin tesis ve teka
mi.ilünde hizmeti geçenleri ve Türk
<,:e tıbbi 1~edris kitabt- t~rcüme ed~n
leri. eski dQktorlar,ını.ı;ı: Hassa 
ııertabibi Mustafa Beb<:et. ve Ab
dülhak ve. Hayrullah mollaları, Sa
lih efendiyi, M. Bernan, zikri ge
çen Ahmet Ali paşayı, (Cemiyeti 
tıbbiye müessislerinden Kırımlı A-
7iz beyi, dördi.i askeri doktor, biri 
erkfmı harp olmak üzere altı erkek 
evlat yetiştiren ve tercüme ettiği 
tıbbi kitaplardan dolayı {mütercim) 
unvanını alan l-ll'\fız Mehmet beyi, 
nebatatçı Lütfi paşayı, (Aşıhane) 
miiessisi ve halka sıhhi kitaplar ya
zıp basıp okutan Hüseyin Remziyi 
ve diğer mesai arkadaşlarım bu~ün 
hürmetle hatırlamak milletimiz:in 
bir minnet ve şilkran borcudur. 

Fransızca tedrisatın kaldırılma
masında ısrar gösterenler arasındn 
gazete olarak, Beyoğlunda Fransız
ca neşrolunan {La Turki) gazetesi 
ve bu gazetede Fransızca makale
lerile bu fikrini müdafaa yolunda 
resmi mevkiinden istifade ile kuv
vetle ileri giden ve o vakit matbuat 
miidürü bulunan Keçeci zade Macit 
en baştadır. 

"Türkçe lisanı fakirdir,. diyerek 
onu hakir gören bu zat sağ olsaydı 
da Tiirkçenin ve Türkiye Cumhu
riyetinin bugünki.i hakiki saltanatı
nı görseydi. Herhalde fikrini değiş-. 
tirirdi J. 

( 1) Hüs'eyiıı Aı·ııi Paşaııın bı~ mc
.'Hli.~inin idari hayalında biiyülı: bir ın ıı 
vaf/akiyet olduğu (Musavver medeni
yet) m.ecmuasında :ı,uzıla11 teroi""1.ei 

halinde takdirlerle zik-'rediliyot·. 
(f) "Tercümanı Şark,.. gazetesi, 

Teşrinievvel 7878 niihal.arı.. Ş. Sami 

bıfrt,ıftn (Tababetiıtı Tfrrkçe tedri.si) hak. 
loı.tıda.ki müdafaaalrı. 

Tıb Bayramı 
Bugıln T1bbiyenin 111 inci kv .. 

ruiıtş y11.dönümii. oln!Jlk münasebe

We Üniversitenin Tıb fakülte.'ri tıJ. 
rafuıdan kotıferan.<t .. <Jal6mtftdd b,'r 
Tıb bayramı tertip edilmiştir. 

Törerıe saat 14 d.e başlanacak 

Tıb f '.1/cii.lte.'ti talebeleri tarafı tul.an 

.'ıöyumMr 1~k bugu··· nü.n önemi~ 
mıJatılacaktır. 

Hindi::.tanda filler demiryollaı ının 
dü.şmanıdır: Koca koca filierin raylar 
üzerine yattığını görürsünüz. Tren. i
kide birde durur, filleri kaldırmak i
çin türlü zorluk çekilir ve ertesi gün
kü gazetelerde şöyle bir yazı gör!.!li.ir: 

" ... postası. yol Ü7.erine bir fili~ yat 
mış olması yüziinden. 3 ı:ıaat geri kal
ma ile gelmiştir .. ,, 

Fakat. Hindistanda tııyyarelere de 
mıısallal olan bir hayvan vardır: Kıır
tal. BilhaE'sre Şiw.al taraflarında kar
tallar o kadar çoktur ki oradan geçen 
tayyarelerin hemen hepsi onlarla car
pışmak mecburiyetindedir. Giikyiizii-
nün en biiyük kuı:;u tayyareyi herhal-
de. kendiıoine bir rakip ~ayıyor ... 

Tayyarelerin yolunu kesen kartal
lara Avrupada da rastgelinmiştir. Hııt 
ta, Parisle Madrit arasında sefer ya
pan ilk tayyare Pirene dağları Uze
rinde, blı- kartalla uzun müddet çar
pışmıştır. 

Bir kadın dünyayı 
dolaşmağa çıkıyor I 
Meşhur kadın tayyareci Anelia 

Tarhardt yeni bir rekor kınnağa çı
kıyor: Şimdiye kadar varılmamış bir 
süıat.le bütün dünyayı dolaşacak! 

Tayyareci kadının takip edeceği 

yol Şimali Ametlkada n. A vustralyf
dan . .'ıngapuı dan. Hind.ıslan dan, A
denden, Afrikada Üstliva hattından 

ge<,;ecek ve Cenubi Amerikaya \·ara
caktır. 

Bu yol 45.000 kilometredir V? bu
mın, 15.000 kilometresi denizden ge
çer. Bazı yerlerde, ba.Ya dalgalarnıde.n 

korıunrrıak i<:in, dl'niıden ve kaı'adan 

4:.000 metre yüksekliğe çıkmak da hl~ 
iıfil~efocekti r. 

Sarhoşl11hla ııara 
afhıaktan ! 

Mehmet Tokgöz ic:minde bir rençbe. l 
rin. Bcyazıtta sa•·hoş olarak nara at. 
maktan, meşhut sucl;;;.r kanununa göre. 
dün duruşması yaprlmı§tıı'. Neticede, 
Mthmet Tokgözün bir lira para cezı:sı 

ödemesine k;ırar verilmiştir. 

Bu seneki tütün 
rekoltemiz 

Bıı sene tütün rE"kolterrıiz 65,ÔÔO,OOO 
lHlo olarak tHbit edilmiştir. 

Karadenizde tütün fiyattan b:Ih;ssa 
Saın-;un ve Bafrada gecen scn:ıfe nis. 
betle yüzde beş yilkselmif?tir. 

Sanayi Birliği reisi çekildi 
istanfüıl sanayi briliği t'eisi Vasıf. 

Hereke mensucat fat.rikası müdürlüğü. 
ne tayin edilmiş vazifesinden istifa et_ 
miştir. istifaşr idare heyetince kabul 
edilmi~tir. Yeni reis ilk idare heyeti iç. 
timarnda ~eçilecektir. 

Şehremini HalKevlnde 
Fransızca der• ~erilecek 
Şehremini Halkevinden: 

Evimizde A, B, Fransızca kurlan ol. 
mak üzere sair, cumJ günleri 20 .len 22 
ye kadar ders verilecektir. ı.;:ayıt l•a )a. 
mrştır· Sekreterliğe müracaat edilmesi. 

Şehremini Halkevinde 
konferans 

Şehremini Halkevintlen: 

mail Hakkıya ızenç planörcü .~t 
kanlılığını muhafaza ederek ı 1ı1'' 
Yermiş ve hiçbir yerinde yar.:t 0 ôZ' 
dığrnı söylemiştir. B. Alinın s.ıı 
lüği.i kırıldığı için hafifçe yiizi.İ cı 
miştir. ,d 

H K .. d.. .. fsf11"' Ava urumu mu uru (tİ 

Hakkı tal{'beyi otomobiline .~ 
1 la' a Kurumu merkezine getJ ı.,.t 
B. ;\ li burnda bir müddet istir.~ 
f>tıniştir. Dalın sonra, kendı~ 
Hilva Kurumu ba~kanı tarahfl & 
Y eşilköye gİtme~i ~i:>ylen1t1İlf f/e tJJı 
Ali l Iavl'\ Kurumundan Ayrılrıdf 
------~--------------~-

Gen evredeki 
Müzakere/er 

(lhıtyanı 1 iııHMJ 
Tiirktür. Geri Kalan nüfusu dıt 1' 
konuşan Alevilerdir. Bu sahada hit 
metıi ve bir Arap köyünden bıt•k• 
yoktur. Buralarda da Arap ve :S 
nüfuım 1000 kadardır. . t 

Uç nahiyeye hR ğlı köyleriri ısi"'1 
bildiriyorum. hif 

A - Bayır nahiyesi! Bu ı\l 
bağlı 34 köy vardır. Büyük kÖf1e;1, 
bilye. Dehri, Şeven, Çukurca. 1' >. 
Kebir, Karacağız, Şemenveren. ;Jı 

ba.}•ır. Kalaba rlıu isimde bir koY ; 
Ô 

•• 
ınya yanm saat me~afeje e . ıff"' 
Erehlik. Nurasbin, Kahıtk}iye. Hı~ C ! 
!ay. Vali, Kızıl Abut • Cula. l{ıtJ ' 

la • Esri Yamanyer. Kızılca:dır. .,J 
B - Bucak nahiyesi: BuraY'ıt ~ 

21; köy v;trdır. Büyük köyler ge'ııtf~ 
dursu, Çakır Hasan İsa beyli. 't·~ 5'' 
lu, Bozoglan, Kesmecik. Zeyti~· 

, ray, 3ı<grun. Sa~rn~an,. Elmalı. ,,..a 
C - Hazne nahıyesı: Buraya 

bağlıclır. Bii} i:kle.-i S:.ıbeyli, aı.ırC 
Kandircik. Kör?-Iİ, Mahruk.a. Çlt1' 
Ahıcahöyiiktür· Baştaki iki kÖY ~I 
den büyüktür. Bu köylere beşerd 
evli onar oba bağlıdır. Bu obalar t 

tarlı k teşki!atı yoktur. , Bu rtO 

köylere tabidirl::r. 
;~ '!- il-

KonseY 
11 nisanda pask 
ye tatili yapa 

,\i 
Ankara ı 3 (Telefonla) -: d 

makamlardan aldrğrm matuı'D' \.ti 
. . k . as1'• r 

Milletler cemıyetı onseyı ~ 
11
d• 

nascbetile toplantısına 1 l nısa 

yet verecektir. ııl 
1-leyctimiz Cenevreden t 9 d' 

1 hı.:1• ayrılcıcak, 22 nisanda stan 

salat ed~cektir. ,, 

Beşilltaş Ha/ketJlfl 
.~eçinı udd ·r., ıfl 

Bc~ikta& H~lkevin.de vazı 111ıtt 
l · .. 't besi ):ô crı sema eren gostcr şu (\I• 
· · · .. .. at 19 r c;ımı pazartesı gun ll sa v' 

Titrih, falebiy<\t, Spor, sosyal ii~~ 
r•1b: 1:ri J;oıl"itc seçimleri salt g c:cıııe 
l ~, ~ p·~. - • ·,aı·~clcr· .... c~:. z.r, ....... p,,1ray ı. . seçi 
müze ve sergi suheleri korrııted• Y' 
de perşembe giitıü saat 17 .30 

caktrr. 

Şehremini Halkevinde 1613/937 salı ._..__ 

günü saat 17 de öğretmen İlhami Ce. 

KURUN 
ABONE TARIF'&SI,,., 

)ft , heci tarafından memleketimizde iktısa. 

di kalkınma, yine aym gece saat 18 de 
Emin Ali tatafından 16 mart şehitll."ri 
adh bir lfonfer·ans verilccekth·. Herkes 

gelebilir. 

:\lr.mlrket dJf- & 
1(-lndıı ;'111' 

Aylıl• 1 ;;O 

3 a~·lık 4011 i~ ' 
" a~·lık 750 11 
l"ıllık '1400 ,,~ 

Boluda so· yataklı bir d• "t r. t Tari!.eslnıt"n Balkanlıu !~in &Y rfjli~ :A il!~ 
hastane yapılacak ruş clllşUlilr. Posta birliğine gi ~;IY 

lere ayda. yetmiş beşer kuruş ı& il 'hı. lll 
Bolu, ıa (A.A.) - Vilayet umumi r"".ı;111 ~·'41\ 

meclisi mesaisini Oitirip dağılmıştır. Tllrld~·enın hn poııta ınl" tlıf'• 
lil'RUSa abone ~·ll:ı: .. ıl 

Umumi meclis yeni yıl bütçesine 614 __ ~ıs·~ 

bin 820 lira olarak kabul etmiştir. Büt 1 Adresini d"liştıren a.bOneıeredffıV" 
çeye Atatürk anıtı ile 50 yataklı bir J /!derler. Göndermiyenlerin 

hastahane inşası için tahsisat konul-Js.. ____ ..;d,;;;eğ~t;,ştj;,ır.n.m.e.,:ı:._._ 
muştur~ 



9-KURUN 

rı GönlCık;l1 

ll=R~~!O ! 
14 MART 1937 

ci Filip'in altın hazi-
• 
ı nerede yatıyor? Vahşi 

. 

ve medeni 
• 

OOLE NE§BIYATI: 

6 
dır denizlerin dibinde ara

lı hazine bulunmak Üzere mi? 

12,30 pllkla Ttırk mualklsl 12,M havadis 
13,00 Beyoğlu Halkevt ga.tertt kolu tar~ 
fmdan btr tenuıil 14,00 ııon. 

ınsan bir arada 
AKŞAM NEŞRIYATI: tt• d• t 
18,30 Variyet mUzikl, Ambaa&dörden nail"! ın JS an 

len 19,30 Konferan1: Ordu aaylavı Seli m 
sahilinde 
medeni 
Düşüne 

yakalanan vahşi, 
insanlara a 'ışamı
düşüne ö:dü 

~ ikinci FJip•in üç asır I 
dibinde aranan ha

~ . Arına.da) yani (Yenil. 
~ile tarıhtc §Öhret al-

lan tarafından kesilmişti. Onun için 
§İmale doğru kaçıp kurtulmak çaresini 
aradı. İspanyaya gitmek için büyük 
Britanya adası ile Irlanda adasının ti
malinden dönerek büyük bir kavis çe. 
virmeğe mecbur oldu. Bu ric'at esnL 
srnda İspanya gemileri o kadar tahri
bata uğradı ki seksen gemi battı, on beı 
bin adamdan fazla zayiat oldu. Yolda 
batan gemiler içinde en meıhuru (Al. 
mirante de Florencia) isimli gemi 
idi. Bunun üzerinde bütün filonun 

Sım Tarcan (ltaıyada :Maarif) 20,00 Ml'• bl·r tu·· rıu·· 
zeyyen ve arkadqları tarafmdan Ttlrk mu- • 
ııtkiııt ve halk §&l'kdan 20,30 Ömer Rıza tıı- d 
rafmdan Arapça aöylev 2U6 MUnlr Nuret• y 0 r U e 

ra donanmasının son 
~itildiği hahcı veril-

e kü İspanya harp ge. 
te tQ •~rılarak birıbirlerine 

~iller att?ğı günlerde 
de bu film ıdünyanın 

"Yrediliyor. 

Un ve arkadqlan taratmdan TUrk muııtk~ 
at ve halk §&l'kılan aaat ayarı 21,115 orkestra 
22,115 ajans ve borsa haberleri ve erteııt gtı-1 
nUn programı 22,30 plA.kla sololar, opera ve 
operet parçaları 23,00 aon. 

Yamyamlar, vahtiler diyan bu 
günkü insanların en çok meraklan
nı uyandıran yerlerdir. V ahti insan 
lann ya§8yıılarını tetkik için hayat· 
lanm tehlikeye koyarak oralara gi -
den Avrupalılar, binbir macera ile 

gibi dudaklarını açtı. Fakat gülüm· 
semiyor, diıini acı acı gıcırdatıyor· 
du. işte bu esnada birden kollarını 
gerdi ve bir lastik topu gibi etrafın
da birikenlerin arasından kendisini 
denize fırlattı. T 

• PAZAR Paaarteetı 

&kVlm 14 Mart 15 Mart 

donanması (Yenilmez) 
~it olmasına rağmen 

-======il M· rem 2 M· rem dönmektedirler. Bunlar araaında 
dönemeden vahfi yamyamlara yem 

Güm!.. 
514 tiJ2 

18.J ~ 18 l6 
. e kaqı dünyanın en 

hazinesi bulunuyordu ki miktan on 
beş, yirmi milyon albn tahmin ediliyor
du. Bu gemi tskoçyanın garp sahille
rinde Tobcrmory limanı önünde b.ttı. 
Bir rivayete göre bir İngiliz babkçıaı 
geminin barut deposunu ateılemek yo. 
lunu bulmuıtu; Gemiyi de bu suretle 
babrmıştı. Geminin battıir gündenberi 
üç asır geçmiştir. Fakat o günden
bugüne kadar gemi ile beraber denizin 
dibine inmiş olan milyonlarca altını 

çıkarmak için çalıtılmaktaldır. En son 
teşebbüs 1933 senesinde olmuıtur. 

Şimdiye kadar sarfedilen emekler ne. 
ticesinde ancak bazı topların altından 
yapılmıı parçalan ile bazı gilmilt qya 
elde edilepilmittir. Bu arada bir takım 
insan kemikleri de çıkarılmıştır. Fakat 
şimdiye kadar asıl büyük altın hazinesi 
ele geçirilememiıtir· Bunun için her 
yıl müsait mevsimlerde ayni yerde de. 
nizin dibine dalgıçlar indirilerek araş
tırmalar yapılıyor. 

Gtın dcJtıllu 
GOa batlfl 
8abab D&llWD 

Olt• namuı 
DWadl IWılUI 
Üf&ID D&IDUI 

Tatm -
~ 

600 600 
122.ı 122J \ia ~ uğramıştır. Onun 

llılitbit macerayı hülasa . . 

Bu araştırmalar için büyük servet
ler feda edilmektedir. Ve eğer birgün 
ikinci Flip'in harp hazineleri denizin 
dibinden çıkarılacak olursa bunda mu. 
vaffak olanlar dünyamn bir altın de
posunu ellerine gcçirmiı olacaklardır 

'llqki Medresei Sülegmanigede 
lcugan Türk yavruları 
"-kanhlımızın pek yerinde 
•ını görüyorlar 

~Kültür Bakanlığımızca himaye 

i Süleymaniy~ ı-:-------------

'la .... _ "ardır. Beş aenellk J K d 
iL"'lt '.rtırk yurttaşı ve ars a 
~armıır.a TUrkçe 1 

,-:;: .::ı:nı!~ Dokuz kaza elektrilı 
ve suya kavuşuyor 

Kars, 13 (A.A.) - Viliyet umumi 
meclisi 1937 bütçesini vilAyetin lleş 
yıllık kalkınma programına uygun o
larak tesbit etmiştir. 

Yeni bütçede dokuz kuanm elek.o 
trik ve içme suyuna k&VU§lllUJ bq
lıca yapılacak itler arasmdadır. 

Süt ürünlerinin iç ve dlf piyaaalar
da iyi bi:- yer alabilmesi için icabeden 
tedbirler alınmıştır. 

.Aynca kültür, sağlık, tarım işleri
nin de inkişafı için bütçeye diğer yJJ. 
la.rdan fazla tahsisat konmqtur. ı 

TılJD ceoea ,aaJert 
'Tdm kalan rtınıert 

15.44 JS,44 
18,15 1816 
1945 1946 
4.35 4.34 

7J 74 
292 291 

BORSA 
13 3 937 

lllııalarmdıl ,..... ...,.. alaalar, .. ,..... ........ ,.,.....,.,. .. ....... 
.... u de ka ..... -- 11,J•Uıan.ıa:. 

PARALAR 
• BterUıı 619 - Paeta 
•Dolar l:ld - •Mark 28-
• Fraıılr lll -· • Zlotf 2'.1-
~Liret 1:.1.> -
ı- Belçika Fr M -· 
~Drahmi 2-J-

• Penp 23 -
•ı..1 U-
• Dtnal' 52 • 

• !ntçnıFr &75 - Yea _ 
•ı.e.a 23- • Kroa bveo 82 -
• J'lorta 66, -· • AJtm 1038 -
• KroaÇek. 75 -
• ŞUhıAvua 23 -

• Banknot 2'7 

ÇEKLER 
•l.Amdn 6~50 • vı,... ''318 • H"'°'* O 7916 • lladrtd ıı '900 
• Parti 17 2965 • Bertlll 1 9725 
• llllADo 16 (yt •v.,..... 41983 
• 8rtlbet 4 7116 • Budapeftıl ' 8866 ••a. 88.9,20 • 8tUEnt 108 53 
• Clanıt 84811 •Bellftd M~ 
• .,,,. 64~ • Tolrc*•me 2 7850 
• Amaterdam 14530 • lloüon 2' 64. 
• Pnl 2'.17 '50 • 8tnlrbcılm S U>lO 

ESHAM 
le Ban1rll~1 ~ '° n-am .. , -
Aaadolu 23 - • Çimento t '60 
Reji ,- 011100 Del. -
IŞ\r. Ram1 - ~ Del -

llerJrea ff&nlı 00 50 Ba119 .-

u. 8tgorı. ' - faril - - -
~tı .- rtııeıaa -

-------~~~·----~~~• 
·•tlkrazıar 

• 1911 T.Hor ı 19 G2l 

• • • • D 181.ô 
• • •• m 188:) 
ı.tlk.Dabın tl\:i 
Erceaı Z.Uk 1/'J 

112M • il -
8. Enurum !\> 

fahvlller 

• AJwdola ı 

• ~u u 39;.; 
Alladolv m 
UtmdlllJ A '2 00 

Zahire Borsası 
1 lthaJAt: Bufday 73 çavd&I' 16 arpa 415 

kufYelJl1 13 kepek 16 nohut 2 un l50 musır 
56 Y&J>ak 14 iç badem 1 1/ 2 k8f&I' 1/ 4 zey 
tin Yağı 9 mıaam 46 pamuk yatı 315 ton. 
İhracat: Yapak 230 razmol 43 tlfUk 3 1/4 
ton afyon 1150 kilo. 

2 - S&bflar: 
Bufday yumU§&k ve ııert üzerine mua• 

mele olnı&mJ§tır. 

Bufday Dl&hlut klloau 8 kul'Uf ıo para• 
dan 6 kul'Uf 18 paraya kadar, arpa kiloeu 
' kuruı 315 paradan, çavd&I' ldloeu " kuru1 
M P&radan, mmr beyaz ldloına 4 kuruı 7 
1/2 p&r&dan, mınr aarı kJloeu 4 kurut 27 
p&ra.dan, 

8anaar derlsl çifti 215150 kul'Uf, kunduz 
deriat ÇifU 1400 kuruştan 1700 kuruşa ka· 
dar, Ulki derlai çlftl 800 kuruıtan 1200 ku• 
l'Uf& kadar, val'§&k derlsl çifti 1600 kurut' 
tan 1800 kurup. kadar, çakal derim çlfU 
200 kunıttan 2150 kurup. kad&I'. 

3 - Telgraflar: 12/ 3/ 937 
Londra: :Mwr llplata mart tahmlll Kor. 

26 ŞIUD 1 1/2 P. Ki. 3 K. M S. Londra: K. 
Tohumu IA.pl&ta mart t&hmlll tonu 12 Ster 
3 Ş. Ki. 7 K. 37 S. Anvera: Arpa Lehistan 
n1aan tabmiU 100 kilosu 126 B. frank Ki. 
l5 K. 32 8. Llverpul: B~da7 mart tahmlll 
100 Hbreai 9 ş. Ki. 6 K. 13 s. Şlkago: Bug>o 
day H&rtvinter nıayıa t&hmlll Bufell 139 
3/ 4 aent Ki. 8 K. 28 s. Vlnlpek: :Manltoba 
mayıa tabmill Bu§ell 130 3 / 8 9ellt Ki. 6 K 
04 8. Hamburg: Fındık iç Glreauıı derhal 
tahmlll 100 kJloeu 137 R. Kark Ki. 78 K. 
08 8. Hamburg: P'mdık iç Levan derhal 
t&Jftnlll 100 kDosu 156 R. Mark Ki. 78 K. 
S1 8. 

1ıbay ve Parti bakanı meclis iza
l&rile yUz kiıilik bir ziyafet vermJt, 
ziyafette memleket ioleri üzerinde ~ 
rUşlllmttş ve bilytıklerimlz saygı ile a-
rulmıştır. ---.-.-.-.-.._._.._ __ ._~ 

olanlar da haylidir. Yalnız, bu di
yarlara ilk gidiş daima çok meraklı 
olmuştur. 1860 yılında bir lngiliz 
vapuru Hint denizi kıyılarında an· 
deman denilen yere hareket etmir 
ti. Bu gemi, üç yıl önce buraya sür
gün edilenlerin ne halde olduklarını 
görmek merakı ile gidiyordu. Üç yıl , 
önce, Hindistanın Delhi tehri ile 
civannda birçok tqkınlık yapanlar 
toplanarak buraya atılmqlardı. Za
vaJlı Hintliler, vapurla getirilerek 
sürülmüşlerdi; Onlarm ne yapacak
ları da dütünülmemifti. Üç yıl sonra 
kalıp kalmaclıklan merak edilerek 

Denizde bir su sütunu açıldı ve 
kapandı. Biraz sonra vahıinin başı 
yirmi metre ileride çıktı. Usta bir yü
zücü gibi kulaç atıyor, sahile doğru 
uzaklaşıyordu. 

Gemiden sandallar indirildi. Kü
rekler işledi, vahşi, )·akalanmak ü· 
zere olduğunu hissedince denize da· 
lıyor, on beı yirmi metre uzakta 
başını nkarıyordu. Fakat ne de ol
sa onlarla mücadele edemezdi. Biraz 
sonra bitkin bir halde yapayı tek· 
rar ele verdi. 

• • • 
Vahşi, bir türlü yatakta yatın -

lamadı. Zorla giydirilen elbiseleri 
parçalıyarak döktü. 

sefer yapılıyordu. 
Bir İngiliz heyeti, buraya çıkar 

çıkmaz , sahilde kadın erkek belir
siz bir sürü çıplak insanlar gördüler. 
Bunların nefyedilen Hintliler olma· 
dığı belliydi. Birkaçının elinde çiy 
et dolaşıyordu. Isırıp yiyorlardı. 
Heyet, bunlardan bir kısmını yakala-

yıp vapuN almağı dütünüyordu. Kap 
tan, her vahıiye bir tuzak teklinde 
kurulan oyuna bq vurmuı, elinde 
bir top Amerikan bezi ile birkaç 
renkli boncuk onlara doğru yaklq • 
mağa baş lamııtı. 

Elindeki eıyalan kendilerine vere. 
cek gibi hareketler yapıyor, gülüyor, 
gönüllerini almağa uğrqıyordu. Fa
kat birdenbire donakalmqtı Ta ya
nıbaıına bir kaya parçası, yılclınm 
süratiyle yere aaplanmq, parçalan 
yüzüne gözüne gelmitti . 

Kaptan, neye uğra\:bğını anla -
mamıftı. Kulaklan tırınalıyan bir 
ıslık duydu. Yüzlerce vahıi ellerin-
de kaya parçalan üzerine hücum e -
diyorlardı. Bir saniye durmadın 
tabancasına sarıldı ve ateı etti. llk 
kurşunlar, ön sırada olan birkaç 
vahşiyi sendeletmitti. Yaralanan 
vahşiler, göğüslerinden akan kanla
ra bakıyor ve sonra kuıplara yu
varlanraak cansız uzanıyorlardı. Kap 
tan hem bağırıyor, hem ate§ ediyor
du. 

Vapurdan rıkmış olan tayfalar· 
dan kırk ellisi de tüfekleri ile kapta· 
nın yardımına koımuılardr. Kap
tan: 

- Dikkat!.. diye bağırdı. Sonra 
ilave etti : 

Bir lngiliz: 
- Vahıilerin atC§ hakkında fik

ri olmaz derler .. Gelin buna bir ateş 
gösterelim .. dedi. Hemen, alevli bir 
ateı hazırlandı. Vahşiyi ona doğru 
götürdüler. Zavallı adam, kıp kızıl 
alevleri merak etmiş olacak, avuçla
rını açarak daldırdı. Ve birkaç sani
ye orada gezdirdi. işte o kadar. Son
ra etrafındakileri yerinden sıçratacak 
kadar korkunç bir bağnı fırlattı: 
Elleri tamamiyle yanml§tı. 

Vahşinin elleri tedavi ile iyileş
ti. Fakat medeni insanların hiçbir 
şeyini anlamıyordu. Sazan batını 
kaldırarak uzaklara bakıyordu. Kim 
bilir, belki Hindistan sahilindeki ar
kadatlannı , kansını çocuğunu dü
~nüyordu. 

Fakat burada onun derdini anla· 
yan yoktu. Şimdi medeni insanla
ra ancak bir eğlence olabiliyordu. 
Bu vahtinin ölümü o vakit §Öyle ya
zılmıştı: "Dü§ÜnÜyordu. onu hangi 
saat ziyaret etti isem düşünüyordu. 
Bazan başını kaldıno pözlerimin içi
ne dalgın dalgın bakıyor, sonra 
gene kendi halinde kalıyordu. Biı 
gün yanıbaşında duran çiy etleri de 
yemişti. Ona "hasta mısın?. neyin 
var?,, demek istedim. ve bunu anla· 
tamadığımdan garip bir acı duydum. 
Sabah uğradı~rm vakit 7.avallı hic 
kımıldamıyordu. Ve ondan aonr~ 
da hiç kımıldamadı. Zavallı insan . ., 

Niyazi Ahmet 

Hiç olmazsa birini canlı yakalr 
yalım. Fazla götüremiyeceğiz ... 

lngiliz tayfalan ile vahtiler biribi-
rıne girmi§lerdi. ' 

Biraz sonra: 
- Geri, geri ... 
Diye bağn§tılar. 

- Umi Fe'sefe 

1 1 
Dün ve Yann K.itaplanndancbr 

Fiyatı 40 kuruıtur ----
Şimdi, lngilizler geri geliyorlardı. 

Fakat sekiz on tayfa bir vahıiyi ya
kalamq, sürüklüyorlardı. Kıyıda du
ran sandallara doldular. Kürekler İ§
ledi ve uzaklaftılar. Korku ve deh· 
ıet içinde kalan vahşiler faflnnJflar
dı. Arkadqlannm kaçınldığmı ne · 
den sonra anlamq olacaklar ki, sahil· 
den kayıklara tatlar fırlatmağa bat· 
ladılar. 

Yeni çıkb 
Dün ve Yann 

Tercüme Külliyatı 
No. 61 

MARSEL PRUST 

Hayd4r Rifat 

Fakat • artık it iıten ~eçmiı, 
arkadaşları, sımsıkı bağlanmıştı. 

Vahşi gemiye ~ıkarıldıktan son· Vikont'un ölümü 
ra ipleri çözüldi~ Etrafına birikenler, 
onu kaçırınamak için hazır duruyor-
lardı. Birkaçı da vahşi kaçmağa te-
ıebbüs ederse üzerine fırlatmak 
üzere büyük bir çadır tutuyorlardı . 

Vahti insan, etrafmdakilerini 
bir kaplan bakıtı ile süzüyor. İngiliz
ler, onun her hareketine dikkatle 
bakıyordu. Biri de vahtinin hare
ketlerini teabit ediyordu. Bir lngiliz 
elinde pifmit etle vahıiye yakla§tı. 
Bir parçasını kendisi yedi. Ona da 
yemesini i§8ret etti. V ahti gülümser 

1936 - latanbul 

VAKiT KlTABEvt 
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ADAPAZARI 

rTürk mmret 
Mecli • 

nkası · 
den: 

are 

Sl Mart 1937 tarihinde toplanacağı llln edilen fekalide Umumi H 
yet ruznamesinde yarılı, Bankalar kanunu dolayrlile esas mukavelenaıııe
~ J:>azr JJM<Wç~rinin fo'lftilk,ve .Pf~ yoııi hüŞüml.cr iıJkaini ~ 
yeni tekli apğrya kayt ve i\in olunur. 

ı - Esas rvuka..~DAqı19in 3 ~ü ~n ıtırtcJcü9e pdiH: 
"Şirketin İdare Merkezi Ankaradadır. Meclisi idare kararile Şirket 

l"~pye Cümhwiyepnin caair mahaije,ı:iqcje veya ocnebi IMIDle~tlerde da
hi ıubc açabilir. Şu kadar ki açılacak her ıubc için Maliye ve tktısat V eki
~ctlcrinden evvclemirde müsaade ~lQ.lak ınccburidir.,, 

2 - II inci ~ideye "§U hükümlerin elalenmesi: .1 

'"Bu İdare uıvugdan ba!ka Bankada. 2999 cHytlı Bankalar kanunuıf 
da yuıh vazücleri ifa etmek ;Kere, idare Meclisi tarafından, idare MeCf 
lisine dahil olanlar arasından s~çi~n iki aza ile Un:ıumi Müdürden müreıl~ 
kep üç ki§i1ik bir idare Komitesi bulunur. Herhangibir içtimaa ittirak edl 
miyecek surette maz-creti zuhur eden idare Komitesi bası yerine vazif~ 
t1örmek iücere idare JUcliai tanfından liki de yedek ba seçilir. idare Kot 
mitMinin aalihiyet hudutları jdare lif ecliıince tayin olunacaktır. idare Ko· 
miteeinin ittifakla vereceği kararlar çloğrudan doğruya, ekseriyetle vere
ceği karadar .'lwe M'ecı;.inin tasvibinden sonra ifa olunur. idare Mec
liıi, İdare Komiıe.inin faaliyetini m~rakabe etmekle mükelleftir. idar 
Meclisi buwc1an her b~ ı:ldare Komitcainden bu Komitenin faaliyc.d 
hakkında her .türlü malumatı istımeğe, ınijgaaip gö;eceği her rıevi kon
.trolü yapmaia AWüyettıu:dır·,, 

3 - 14 üooü .ııuıdcjeye ıu h~iimle#n ckl~ni: 
"idare '!C9rnitesi bra'lan da, ıgg9 aıyılı. UnUQUn .ıarifatı da.i.ıcaincJ§ 

bir deftere )laydedilir ye ber karann,ıtı Kaıııite Rciı ve baları ta.rduı~ 
im.zalarur.,, 

4 - ı3 Mııcii maddenin son üç kelimai,in 
apjı'1aki h\Urümlerin eklenmesi: 

·~11• ı.ın!f.':: b..ı.tık hôimli. Müzel.e.r arttırnıa 
fi=~n iıeYJtğlur\ia :Tq.imde Sıra 'ODJi6 Y OIJU pty a~i ftdCll : 
scrvilerde Alman hutahaneıi bpıaı ~- ~e)'.Jerin 
tiulinde 117 No. lu evde oturan Suzan cinai ve.-.üliy~ 
aleyhine Ktıiı alıcak.da..vaaından dola. 
yr müddcial~vha .a.aınıa~ ı&nderilen da. 
vetiyenin gÖlı&er:ilen ~n ~ak . 
elyevm ikametaüının ımeçbııl bwundu. 'tlir Mt Müfel fı-
ğu terhile ftlüb9!ir ıtamıriun bili teb. am.Jle..bir~t 
Jiğ la<fe kılınmaıı üzerine bittalcp ken. elektı'il< Etüvü. 

M11ba"UMD 
bedeli 

.Lira K. 

1300 Q) 

.ksaiııat 

Liıa .K. 

~iaine. yirmi gün müddetle ilincn tcb. nü 
yat ~asma maakcO>Cce kaar veril. Mele Genel B'ridllörl··-.. lğm 1-.. .... 
mi! Dlduğwıun mbhabme ıünü'*4n r • . 1 111'1 J& tuwwr _... 
1214;937 tarihine müadif puaTtcıi gü. müfel fll'llU tilel'bir Met~ etüviinün ~diba,- ,,,. 
nü saat 14 de müddeiaieyhanın bizzat lloam91kar. Bu ~~~eyi ı#örmek ietiyeJiletİll 
v~ya bil.vekile mahkrmcde bulu~ ne taW> olanlann ıda T~t..Otluı ve.aiblan ve anı ..... 
lüzumu tebliğ aı•kunıaa ..ka,im olmak h·•luile q~ 6tiileMr arttınna ~e ...... 
ilı.e.rc. ilAn olunur. (V. No. 21359) pi--...l,e•uılari. 

Cimi 1 AClet tMmin ~.-ne 
~ bideli 

., IOS4'r • ;.," 
"Toplaru:ııa tarihinden itibe.reın bir ay.içiode lıbli7e ve iktıaat Ve 

Jetlerine verilir. :Qankanm üç aylık vaziyetini gösterir heup AWAH.ı,atill ·ft'._ __ _ 
po --ile senelik Bitinço, Maliye ve tktıut ;v~~~e aı~rcken teabit edi· 

lecek formüle muvafık olarak tanzim CKUleffii ıibi \iıç ayJık Wisalar He 
yeti Ucnwniyeee tayin edilen mu~fla.r ~1Ad"'1 •kli 4arak tul~ 
ey~ediği devrenin lritanundan <itibaren -)iç ay ıiç"'4e Mali7e ve lk#lıat V 
ldletlerine tçvdi cdilıi.r Ye Bilingol•r ,..ynı aü4dct uıhnda biri &caaü ~ 
zetc olmak ü.Jere en u iki guete ile Mtir Ye .ilin ~ur.,, 

S - 2g UP..ÇU ~ye a~pdaki Milııirierirı ekleanani: 
'llı(uralçlJr, idare Meclisi, tdue IGoaMeai .Reis ve balarüe Müd .. 

ve ~~nn, caı ın~vel~e ve.Jııuwd 1MVa11lara.aykın baceketle · 
g~ui ~de ,bunl..,-ı vcsikalan •yanarak .Şirket Umunıi Hey · 
hi_laben ~~ edc~ekleri raporda zikNtmcie mecburdurlar. 8u .mura 
lar rq>Q~ »iter 11,l?'C~i ~ye ve tkaut Veklletleriaıe ..... rider.,. 

IS - U ipçi maM4tDin iUc on üç kelimeıinin ~ ae~de udili: 
'~.MJin ~lik .. n M~ünden ıvveli ıne.zkur te11.1ettüün % ıo gu 

ııisbtA4Je Qi ~t-MP~ ff % S ti l\itbctindc "ilerde vukuu melhw: 
urar Mralıiı" YC Mı~ ~a B ıeriai .Mi ..... " 

'1 - 36 ncr ma4cStnin I" !rtde:Wili: 
.. 35 inci maddede yanlı ,adi ihti»tı.Mpıı .Şirket "~.J""1in oıs 

baliğ oldukta artık bız.\eftifat ,apıı,mıyac:ak ve onclan'Ml'fiyat Ksuile.mik 
dan mezlıDQr .u.Detten atalı diiferte tUıar t~tt4n ~di ilıtiy•t ay
nlıcalrtır. ilerde ~ku&l ..ıbıu u~r ~ı -da IPDUl ibtiMtlar ~..,~• 
Şirket .e~ .pmammı misavi-Ohmffıilp kadıtr a)'J")Jacak ve •n 
ıonra bu hri-n urii,,.at Gluna piğeri :dti ıekur tcvWfata 9JJW..Gıl 

8 - 4 7 inci ~dc!eye apJ!A&ki oböpniin eklenmesi: 
"~ kenf.i itleri için ı<izuaılu olan ı~yrimenkuller müstesna, ata 

cMıarmdan dqlayı te~llük mecburiyeıinde qldıiı cayrimenkulleri, te 
aeJUjk tyihlnden itibaıen bet ..sene içinde eil"1 çıbnr. '.Bu elden çıkar .. 
JPYIP iıW'jVftZ ve Btıılra için büyük nt•n pıuçip olacağı hallerde müdde 
1ktJ.oat :V~kilmNn urarik ihtiyaca göre uzatılabilir·,, 

9 - U.ei JıMdj$Mjn u ~de tadili: 
'~tin ~nm (Tüık Ticaret ~pı) dır. Bilcünıle DW&DıtlAtr 

1ı•~ 'l'Urkiye ~~1'ttiılin Kavaııin ve niuımatı 
~i .Atbilt:Adil~-,. 

10 - Yi~ birinci maddenin JU 9ekilde tadili: 
""Meclisi tdare içtimalanna ittiNk -eden -Ua)la ber jçtirna için verile

cek: hakkı huzuru sureti adiyede toplanan Umumi Heyet tayin eder . ., 

JalHlarma . genel komutanlığı .Ankarıa 
9ah11al1<Da ~ misyonundan: 

K~~Jiiier malze-~~i-"'ii~~ .ait oWk ~ 
,, ~) .•elr=Jatlık.-t ...... i ., - 3 - !Utl7 ~~ .-at 
(rt O) da kapalı zarf elmiltmeaine ko1tW.•ur· 

(9424) lira fiat tllnnü:> edilen bu tllcim ..&.iltnri .., ~ 
~ komisyondan almabilir. Ekailtmeeine .1inuek i9teJe91erin (108) 
• ( 80) kunqluk ilk teminat makbuz ıreya ,_... ~ektubu ile prtna -

.-ede ~ Wseleri ifiDlle bulumc4Jc tddif na~ •iltme v~· 
• bir aut &Y.veline kMar komiayolJ& vennit olmaları. (1055) 

1 - Akay İf)ebneainin bir sent" ~ .p~ kiim.ür~n Ja. 
bula nakli açık ekailbneye kcn\Ü IDltJ~· 

2 - Ebilbne 31 mart 937 çarpımba aijnü aut tS de 'Waıe'Mcikezio-
• Şefler ~-..JÇılacakbr. 

3 - ,_.\er P.llO lira muvakkat tMüıu .,.tirueWPr ~ ıibfpnm 
lllisabi kati,ıet etme.ini-.müteakip bu •'"'•'• bedifi,m.&e~ yijmle 
:Al te iblii edilecektir. 

4 - Ş..,.gwi ...... ve tanaa.m.,.cı ....._t almak il~ 
.... ~---- .......... (1187) 

Mllll M•IJrLilfflt flrkell 
h .. aedorlarına : 

" 

2 mart 937 ..alı günkü toplan hela ek. 
scriyet bulunmadWından umuttıt heye. 
tin 'ikinci defa olarak adi ve fev_.üJA.de 
2 Diaan 9S7 c.UıDlil ıüuü saat on AörtM 
daveti kararl4ftınJnıı'""r· On v..,a ~ 1 -1-a\nill ,zri'mı.ır, ,..,...n, pı~ ~M)eNtri -
ldan fazla Aiwyi &amil olan biıK'darla; 1lluluı ,...LJBa&' itıe~*limtllliaalıu 11 ı •ıa d'r 
nn toplanma gün inden bir hafta c•vtİ piıL .ıwf ·ekillbı eiile aba •a'=p ı iıl&b r. 
hisse ıcnetlerioi bir bankfya veya şir. z _ ~ ~°'*'8n ~ iMı 
ket veznesine bırakarak duhuliye vara. ~·· • P'1Atnaecle J.lllılı ~ • Wııll' 
ka11 almaları ve yazılan gün ve uatte • • mıh • • Y..e a..•vt...l'Ml _. ....... ~" 
tirket merkui •n ~ktaıta ~ap ~Jaa·-'avek .. a.klif IDllduMna• .ekeitme..aijııü 
~dlai Sl/l __.ra1ı4epoya~ıe .... t evvel komisyona v.,-. ••lan. 
ri ncı.a -..ar. CM.ili ~'MM n itU · ' 1 11 r -e 

JADI lqftMA RUZNAM91t JMJi Jt.dAli 
ı - tdare meclisi •e murakıp rapor. L 

1 k 
~ 

anam o unmaaı. 
2 - Bjl.b.ço v.e kir auar he~ Battaniye 4600 9 80 'll'H&. 

tetkiki '-Ye~re raediaiftin ....._ 
3 - İliMriae kuıa iaabet edecek Kilim (bey. 

üç azanın yerine ycaiıılen İll~ ,apıl. lif) .4l8f) 
maıı. 

4 - 937 ıeneıi için bir murakıp intL. 
habr ve ücretinin tayipi. 

FevMJide ~ -1,UznaJDai. 

ı - Şiraet aermayeıinin ~i. 
Meclisi idare 

aıe& Ura 

ZM/-1 - 6ahibi bu~ .J.Ql.d 
nURJMilı §ift ~ aN9aanın ~aıql 
.afi .ettim. ~sini _çrkaraeunndfn c~ 
kisinin hilkrnJ.i olmadığı llAıı olwuır. 
K~pı "JF!Jli'k A&n...-k ~ra llllıı!l!t illllm li;,~ t 71"""'--' · .. 

l:S:iic:Btatet deiiltirJDit .bvl11n...,,.... • ...... tllCIPJJ Wlet 

Umum! cerrah! ve .UUr ~ lllUt. 
huew • .Paria ~ 'Faldlltaı c:en'&b1 ~ 
vi.t, dtmal cerrahfat enautustı ,...~ 

ulat.anı. 

t;rkek ve ~ ~b'&Uarı, ~ u 
be~ ur&.n. ..teUk '*- .... ~ 
burıjpld~) ~ D ~ 

~-Gtıllt· ... 
Herg11n (.lrU) ~ .....,..,,_.., ... 
den .onra tı-..&Hılk'. ~ ~ 

~ aı..ıeu JIM!ıNo. '· rrı.,.... 

~Allt W: rl"IBICRDA'N ı>pşM~ 
,,~T 

JawnWıl han fUMrıal ~qjwı 
\kıl iu!lrılmln ..ve flaim Y.Op -~ 
ait olan a.8689 umumi -w 1/ ı hus ... t nu.J 
maralı ve l O ordibehqt !' l 1 ve 13~ 
un 932 tarll)li ~port ~.bir • 

lıtllİll •li• •örüJnek ~· ık.IA.unl 
takibat icra olunacaktır. (V. No- UMlj 

olur. 

iı• 1 '•hu 1 
1 1 "c .. r 

g. •••••• ,..... ... 1 ıt .... 
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~::itin, karşı taraf da kuru gürültüye[ 
lıtc Y kolay pabuç bırakmadı: Timur 
hiç 1 '.~· yaprlan şeyleri görünce, hiç mi 
\'e Urkrnedi. O da mukabil tedbır alı. 
~i. H emencecik, birkaç kayığı tah. 
~l ? rnuhafaza duvarlarıle siı eıJedi1 
'tıi.rerıne İsa betli ok atıcı askerlerinden 
'iıı kısrnrnı bindirdi, bunları inşaat ye. 

11 - KURUN 14 MART 1cı ~ 7 ' 

idare ettiği ordu kuvvetleri, teşkilat. 
landrnlmıi şeytanlardan mürekkep hır 
hayaletler kafile.,i gibi memleketin t'r. 
tasından ı' ·} ft doğru akın akın geçi. 
yorlar. 

* • * 
tıt e Yolladı ve sivil ahalivi zorla çalış. Kı d • k • k k 
tıı:~ ~'<>ngolları, o~larla -~ır.!ırd:.. ka. e l .. ope avgasının 

afıte yere serdı. Gerçı Cebenın as. 
tler' d 
d 

1 
e ucu alevli oklar savuruyor. s h M h k k sonu: 

kui-tultıgor! 

Fakat esas ordu nerede kı:lıyor? 
Cengiz han, kendisi, nerede? 

Şah Mehmet, bu esnada gayet açı~ 
olarak anlamıştır, ki kendisinin gördu. 
ğü ordu, esas ordu değildir· öyle olıha.. 
sma imk:.n v~ ihtimal yoktur. Ve Şah 
Mehmet, günlerdenberi, büyük kaleleri 
Buhaı a ve Semerkandin muhafazasında 
bu eıı s orduyu boşuna araştırıycr. 

t J kayıklara velô.kin, bunlar isabet a e meJI. ıs açtan 
to • hile, kay.ıklar tutuşmıyordu . Zira, L' 
._P.ak ve çimenle kaplanmış, aşağı yu. 

l't Yangın tehlikesine karşı c!a kurnaz ld ığı aôac ıktan n ehir boyuna uzaltlaftr, - as _ 
ta ~ir tedbir, }'c.rine getırilmiştil sır oldu, kayıplara karıştı! Cebenin bu Ccngizin ha§ kumandanlığındaki Mon. 

1'ıınur Melikin -asker)eri, kürek çeke h usustaki oyununu boşa çıkarmağa, gol oıdularmın korkunç kıskııcından 
Stte sık <ıık inşat yerine sokulup, .Mon. trük ünü atlatmağa muvaffak oldu. Gös.. kurtulmuştu 1 Şah M ehmet. ordusile ,_bir 
lo

1
ta ' d' k ' b' h • · · ba ' rı ok yan.muruna tuttular. ötekiler ter 1• 1 ır mu asara zıncırı, zan ~allama hareketi yapmış ve bu tabyay. 

~· 0kla karşı koydular. Meharetli ve nehir yolile koparılabilir, sıkıtbrılan Ja, cenup ve şimal taraflı kıskaç araıun. 
() tarctJj bir mücadele bir hayli sürdü. bir kuvvet, sırasına göre muhasara hat. dan sıyrılarak, muhlı;em kaleleri olan 

tı taraftan hucum, bu taraftan saldı. tını ust:ıça, yarıp geçebilirmiş 1 Buhara ve Semerkand kalelerinin bu. 
~~· boyuna de\·nm etti. İki taraf, biri. Cebe, avım elden kaçı rdığını / ark lunduğu sahaya çekilmişti. Şah Meh. 
~lcrile kdi ve köpek gibi kar'ılaşıp eder etmez, atlılarını nehrin iki sahili met, knrtulmuıtu, bu suretle .• Şah Meh 
~ '§tılar, kavga ettiler! Bu ara da, bir boyunca ko,Şturdu. Mongollar, Timur met, emniyette bulunuyordu, §İmdi., 

a~tan da rıhtım • köprünün inşaatı Meliki ve askerlerini, bo,una aradılar. Ce~ buna tneydan veren, bu Jturtu. 
lıyordu. Sivil ahaliden büyük bir Kıyı bucağı sıkı rsıkı araştırmalarına lu§a yol açan Timur Melike kızgın, kt-n. 
~· M: ongolların zorla yaptırdıkla rı rağmen, u&an ku !arı yakalayamadılar. di muvaHakiyetsizliğine kızgın, bir 

1nşaat yüzünden, bitkin düşerek ve Bu bakımdan , ava gidenler avlanmışlar. hayli iizmdü ! 
boğularak, cıınlarından oldular. dı. 

:/- ~ ~ 

Günün birinde, Cebenin tasarla dığı 
' Iniinıkün vaziyete geldi. İnşaat, iler 
ilcrliye m atlUp hasıl olmuş gibiydi. 
1t yapılan nhtım • köprü üstüne za. 
n t opçu kuvvetlerinin makineleril e 

leırncleri ve adadakileri boaıbardı. 
lhlla girişmelerinin sırasıydı. İş. bu 

aya ida vardı. Cebe, nakil işin i de 
rdı. Şimdi Timur Melikin zeka ve 

~rcti, sonunda olmak gerekti. Fakat, 

~~ son kozunu oynadı mr, yoksa da. 
·r surpriz var mı? Eveti T imur Me. 
ttongol generaline adacık önünde 

'tt: lla\•lı vakit kaybettırdikten sonra, 
< bu oypna nihayet vermek zurnanı. 

t ~cld gitıı, .. ten matlubun da hasıl 
ll!unu .tckasile kestirerek, bir kurtu. 

t\irN~nr çizd i ve bunu cesaretle yerine 
di: Gece karanhğmdan ve sis 

tJ ~asından faydalanıp, askerlerile 
~te büyük kayıklara binerek, sığın. 

Mongol generalinin, bu olan bitene 
müthiş surette canı !Ukılmı§tı. Artık. 
manzaranın güzelliğini gözleri görmi. 
yord u. Şah Mthmddin zeki ve cesur ka. 
le kumandam Timur M<likin, iki sahil. 
d en uzak adaya çekilmek, kayıklar içe. 
r isinde okçular gönderip, rıhtım • köp. 

rü i nşaatına sivil ahaliyi zorhyan Mon 
golları k ırdırma.!< v· ı. tarzında oynadığı 

oyunlar yetmiyormuş gibi, üstelik bit 
de gece karanhğına ve sis beyazlığına 
karış ıp gözden kaybolmilk, ortadan sır 

olmak 1 Ah, onu ele geçirememek yok 
mu. ya 1 S .. rı de.rlli Cel.i•nin ic;ni, igbi. 
tar, pir kurt gibi kemiriyordu. Gen~ iz 

handan ald,ıgı emri yt-dne getirememiş. 

ti, işte 1 Bu radaki k{lnraman Türkler. 
l;endisini tahmininden çak daha mü.ıldte 
bu yerde oy,alamışlar. Şah M~hmedc za. 
man kazandırmışlar ve satvetli hüküm. 
darları, işte bunldan istifade ederek, 

Cengiz h an, Şah MehtT\.edi elden ka. 
çırmakla beraber, afaJla:nıştı. Yolu ils. 
tündeki kaleleri, birbiri arkası sıra iı. 
gal ediyordu. Muhasara ve saldırışta, 

şifa vermiyen, bir reçete .mahiyetinde 
olan usulünü ta tbik ediyordu: Tıpkı 

Çinlilerle ve başkalarile muharebesinde 

olduğu gibi, bir kale düştü mü, onun 
içindekileri, hücum taburlarının önüne 
geçiriyor ve başka bir kaleye saldırış. 

ta, bunla rı k ır dırıyor, esir ettiği bu ı:a. 

valhlan. kaleden atılan silahlara hedef 
ola rak ortaya atıyordu. Onları siper 
~lan MQn olle.r. bu kalf': •i de alıvorlar, 
derken aynı usul, tekrarlanıyord u. Ve 

bu bö) lt-ce !ıürüp gidİ)•ordu. 

M iıthiı; vakıalar haber veriliyor Cen. 
giz h n. öyle bir stilde öldüıı.iyodlu, ki 
ondan önce ve ondan sonra, bunun. bü. 
tün dünya tadhinde, emsali görülme. 
miıtir· Zaptolunan şeh irlerin mukadde. 

IST ANBUI! BELEDiYESi 

Ş e h ir T I ya l r o & rı 
TEP.EBAŞI 

Jtıl!hammen bedeli ( 475129~ 70) lira olan 50 bin ton kriple Alman DRAM KISMI 

L~n kömürü 26 - 4 - 1937 pazatteai günü saat 15,30 da kApalı Bu aksam saat 
l"l Usulü ile Ankarada ldare binasında satm alınacaktır. 20,30 da 

Q ' U M 1 T. 5 perde 
U İ.§e ginnek istiyenlerin (22755~19 ) liralık muvakkat teminat jfe Yazarı : Henry Beı:ıı-

~tlun tayin ettiği vesikalan, re ımt gazetenin 7 - 5 - 1936 gün tein. Türkçeye Çevi-

3~7 numaralı nüshasında intiıar etinİJ olıın talimatname dairesinde ren: Halit Fahri O zansoy 

. lf vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reis-

1 
Fransız Tiyatr:~ 

2
o;eret Kı&mı 

~ Venneleri lazımdır. Akşam 1&at 20,ao da Z (J A z Y~ 
~ttnameler 2376 kuruşa Ankara ve Hayda~ veznelerinde satı). Uh : Elff!tn Rl'l4t ı ~ıteliffn: 
ıqldll'. ( 1348) Cemal Rtftt 1 

l(:ttif bedeli 7896 lira 47 kuruı olan Topkapı haricinde ve Hü yet 

İ ilerisinde yapılacak çöp iatas yonlan yollannda kullanılacak inim 
a aid açık eksiltme 25 - 3 - 937 perşembe gününe talik edildiği 

0lunur. (8.) (1433)' 

.'tttif bedeli 477 lira 20 kurut ol an EyÜpte Rami Mehmetpafa mekte
~ tllrniri açık eksiltmeye konulm u1tur. Ketif ~•riltı ve şartnamesi 
~~ müdürlüğünde görülebilir J. ,tekliler 2490 N. · ~ kanun~a yazdı 

"' \.e 35 lira 79 kuru,Juk ilk te minat makbuz veya mektubile bera· 
~4 - 3 - 937 çarp.mba günü saat 14 de Daimi Encümende bu-
~ıdrrlar, ( 1. >. (1341) 

~ köylerine d~ıblmalC üzere Vilayet Baytar Müdür)üjü namına 
15 tane inek açık eluiltnıey e konulm.Ufhır. Beher ineie 65 lira 

, ~~in olunınuıtur. ~eıi levamn müdürlüfünde ıöriilebi
,.ldiler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve 73 lira 12 ~luk 
. lllat makbuz ve'a mektubu ile beraber 29 - 3 - 937 P•tarteai 

"-at 14 de Daimi Encümendebulunmalıc:lırlar. (1.) 0434) 

Levazım Müdürlüğünden: 

KIRALIK APARTIMAN 

Betllrlat V.ıüf 6.kiiiar ~dareıindeit: 
Beıi,taıta ikinci AbdU1~amit ~altlı 

akarlarından oJuf> ahirtn aP,arttmafi ilii, 
line kcmulan.\7/ı , ~ 7/2, 4713, ~7 14,f,7/Ş 
4716 numaralı alt. t<Jaire açık ıft.irftıA 
suretUe Jtiı'aya ~.erllec~tirı Bu aiti dı. 
ireden dördü d6rder ve.. ikl.§l ÜJt~ bdi. 
hdm H'r ô~ifenin hamamı, mutfijı, 
elektf'ikı lu ve hava gatı teiis"tt var, 
dır. Ttfetruatı saire•i tamamôıt· tt,er 
cldalı ôait~le.rin oldükga g~n;ı bah,ffi 
vardır, Müıayede ve ihalesi 2513193 7 
pergenıb' günü saat 13 .ôen l 6 ya kadar 
Beşillta9ta Akaretlerde 54 numaralı 
mütevelli kaymakamlığında yapılitak. 

tır. Görmek ve Jt.raiti anlamak iltiy:eJh 
ler her aün saat 9 dan l 2 ye ve 14 d~n 
16 ya kadar :mütevelli n)'makaııilığına 
müracaat edebilir (V. No. 21358) 

KURUN 
ABONB T ARiFESi 

MPmıeket ~et 

lçlncli chtiiia. 
Ayblt IH t11 

l S ayhk 400 150 

1. - idare ihtiyacı 'çin 1L9k .ekıilbtıe ile (3400) lir& muhammen 6 aylık '750 aoo 
~, 1 

\re (255) lira muvakkat teminatlı (100) adet manyötolu mua le- Yıllık 1400 ııoo 
\ ~ '- tlnıacaklır. . arlteeinden Balkanlar için ayda otuzar ku. 
1• -., ......._Eksiltme 7 nisan 1937 c.ar•amba günü 16at 15 de Ankarada P. nıı dU,UIUr. Poet& blrlig'ine girmJyen yere 

t lJ :r !ere ayda yetmlı beşer kunıı zammedilir. a· ntum Müdürlüğü ııatmalma komisyonunda yapdacakttr. 
'1.."':" isteklilerin teminat mektµp)annı idare veznüİ,ne yatırıp alacakla
~~ veya muteber banka mektubu ve tarlnamede yazılı Tesaik~ 

TOrklyımın hl'r posta DW1rku.lnde 
KURUN& abonl' yazrlll'. 

Adre.tJinl deA'iftlren aboneler 215 kuru• • t •aatte komisyona müracaatla n. 
"1 öde-rler. Gönde-rmlyenlenn adreııle-ri 
'Şartnameler Ankaracb Leva "mn Müdürlüğünden, latanbulde Lf'· detııtırıımez. 
Ş\lbe Müdürlüğünden verile<"ektir. (389). (975). ,.._ ......... ..._ .... ________ ..,.. 

ratı, korkunçtur ve .bu orkunç mu. 
kidderl\ttan. vukuu ~tl'aftan işitilebilen 
bazılarJ bUe, her. tarafta derin bir kor. 
ku, tüyleri diken ıdiken eden bir korku 
uy•ndırıyor. 

Signacda, ehrjn, 200t000 den zıyade 

olan tekmil sakinle,ri, katliam ediliyor. 
Cend ahıı liııi. tarlalara çıkarılıyor ve 

tam yedi gün, aç bilaç ve soğuktan tir 
tir titriytrek. içinde doğup büyüdükler i 
tchrin yığma edilmesine seyirci olmağa 
mecbur tutuluyorlar. 

Kısa bir zaman içerisinde Siyri • 
Deryanın bütün civarı, boyidan boya. 

çepeçevre bir tek, halka halka birbirine 
gc;,çme bu yanan tehirler ve yeis içeri. 
s in8e, haykıran insanlar zinciri haline 
geliyor. 

,Cengiz kanununa itaat ederek, Mon. 
gollar, h içbir yerde, arna hiçbir yerd e 
aman vermiyorlar. H içbir kimsenin ca. 

run,ı bağıglamıyorlar, Onlar, kendi ta. 
raflımna geçen ve mühim haberler ge. 
tiren hainleri de af ve müsamaha 'le 

karfılamıyor, bunlara kartı da göz yum. 
muyorlar. Cengizin demirden kanunu. 

-o-n.ları imha ediyor. Huım iki ta raftan 
bir tarafa geçenler hakkında , kanunda 

yazılı rrlaldde şudur : "Bir kere efen di. 
ıı fnc ihanet tdip orlu ele verene, hıçbir 
?-aman fe hicbir kimııe tllrafından gir. 

Yeniltmtr.. :Böyle bit ahı$.. f .. ydasız ve 
JlitUtw;Uı dur; en Jyisi, onu gebertmek. 
tir. Onun kökünü yer yüzünden kazr. 
mak, onu koparıp atmaktır . ., 

Böylece; "arııım efendisi.. nin s evk ve 

Derken. günün birinde. karanlık i' • 
deli atlılar. yığın yığın ortaya çıkıve .. :. 
l;Orlar. Sokun ettikleri yer, hiç kimse. 
nin asta crı:dan görünüvereceklenni 
unımadıkları bir yer: Buhararun şimal 
garbı!.. 

Cengiz han, bu jeniyal baş kuman.. 
dan, ordu yığınlarım. geçilmez çolun 
kenarından, Siyri - Derya menbaı civa. -n ndan geçirmiş ve ~ rı bir kavis halinde 
yürüyüşle. şimdi işte Şah Mehmet cep. 
h esinin arkasında duruyor, gene! 

Halbuki Şah Mehmet, araldaki çölUn 
aşılmaz bir engel olduğunu sanmıştx, 

D emek, ki öyle değilmiş bu çöl! 

Mongollar, arari güçlüğü nedir, he. 
men hemen bilmiyorlar. Böyle bir şeyi 
yadırgamıyor, böyle bir şey karşısında 
aksamıyorlar. Yayan yürüyorlar, ata 
biniyorlar, attan iniyorlar ve tırmanı. 

yorlar. İcap etti mi, bütün bunları ya. 
pıyorlar. Hatta, icap etti mi bindikleri 
atları kendilerine bindirip sırtlarında 

taşıdıklarına inandatağı geliyor, a::ieta 1 

Muhakkak olan şu. ki Mongol ordula.. 
rı. şimdi Şah Mehmedi üç taraftan 
tehdit ediyorlar. 

Şah Mchmedin, ınirleri bozulu •or. 

Hangi .otduv.t en önce karşı çıknl ıı 

iazım geldi ini ke11t'rcmiyor. Vaziv,.ti 
dikk3•ı ve y kından tetkik edince, or. 
ldusunun ümullu bar ınhılale başlamış 
olduğunu görüyor. 

(Arkası var) 

aıakadar Bankalar, mües
~e!!et, şirketler ve tClccaranın 

Nazan Dikkatine: 

... 

KURUN \i? HABER gazetelerinde neşredilecek ilanlara ait tarife 
BfllğıclA gö§terilınittir : 

Birinti şayıfada ~lik 
Birii\ci AA:tefada santimi 
fltinci aayıfada santi.mt 
Üçüncü ve dördüncü a&fıfada santimi 
İlan ıafifalanndi santimi 
ıltımt ilanların santimi 
Kitap, kit-.phane, mektep, ıazele ' 'e 
hayır müettfteleri ilanatı san~i 
Tüccari mahiyeti haiz olnuyan küçük 

Kuruş: 

,, 

,, 
,, 
,, 

• 

" 

500 
300 
100 
50 . 35 
ao 
20 

20 

' 

iJinlar yirmi kelimeye kedar ,, 30 lf 
K6'ük illnlann ~ defa aı ,, 100 j 
Muhı.ç un'atltlrlar ;ve İ§ -"Y•nlarm 
ilAnatı 10 kelimeye kadar meccanen 00 
Devamlı yapılacak ilanat için tenzilat \ 

yapılır• ,...,.. L ' 

ilanlar için yalnız Ankara cadde- e 

sinde V AKIT Yurdunda 

PROPAGANDA 
Servisine ·muracaat edilmelidir. 

Telefon: 24370 

Bıuşka hiçbir ilAn nıüessesesinln 
gazeteler namına ilan almak 

salAhiyeti yoktur. 



Sahibi. ASIY US ,Neşriyat Direktörü: Refık Ahmet Scvcnı;lt 

ISPOR POST ASI 
d edel' 

Her haf ta en doğru, en ciddi ve bütün gençleri alaka ar &JJ· 
spor havadislerile çılanakta olan Spor Postasını mutlaka okuytıP f.r 

Bu haftaki sayısında birçok yazılardan başka Nüzhet Abba~l-' 
ref Şefik ve Burhan Felek de çok enteresan mevzulara dair Y 
yazmıılardır. Her yerde fiyatı beş kuruştur. ,__.--/ 
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