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jemizin tetkiki bitti 
Komite ilk toplantı devresini bitirdi, bir daha 

9 Nisanda toplanacak 

Heyet Başkanımız geliyor 
~Cenevre, 17 (A.A.) - Ana
L - ajansının hususi muhabiri bil
'""lYor: 
~~perler komitesi a§ağıdaki 

Rı nC§retmi§tir: 
"1 lıkenderun Sancağının statüsü· 
~ \'e teşkilatıesasiye kanununu 
.ı._ -1arnağa memur edilmi§ olan 
~er komitesi bugün birinci 

toplantı devresinin son içtimaını } 
yapmıştır. 

Komite, 1 7 marta kadar yaptığı 
toplantılarda, konseyin 27 kanunu· 
sanide tasvip ettiği rapor esaslan 
dahilinde B. Menemencioğlu tara
fından tevdi edilen Sancak statüsü 
projesini ve bu projenin esasları· 

(Sonu: Sa. ! Sil. ~) 

Dil ve Kültür işi 
·Bir okul ve . eğitim me.seıesldlr 

41usevi cemaatine mensup olan
lar m~kteplerini kendi arzu ve 

~ kararlarile ·kaldırabilirler 
Yazan 
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( Atatürk ~ 
) Romen Hariciye l 
i Nazırını kabul 
~ buyurdular = .i Ankara, 17 {A.A.) - Reisi-= 
~ cümhur Atatürk, bugün saat 17 
§ de misa!ir Romanya Hariciye 
~ nazırını kabul buyurmuşlardır. 
§ Reisicümhurumuz, misafiri 
~ ne:zdlerinde bir buçuk saat ka-
5 dar alıkoymuşlardır. 
~ Bu kabulde Hariciye Vekili 
g doktor Aras hazır bulunuyordu. 

J Doktor Aras · ve 
il 

) B.Antoneskonun = 
) · n1:1tuklar.ı i 
\ OJaMU •iJıfa44) İ 
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Paristc geçen sene de büyük bir çarpı.lma ol nı.u-§tu..~ 

~· Pariste komünistlerle 
Polis arasında ''harp,,! 
Bundan başka, biri Cezairde olmak üzere, iki 

-1 yerde daha şiddetli çarpışmalar oldu 
~ Toplanan Faşistler 500 kişi idi, KomUnlstler 10000 
1 S ölü yüzlerce Kabahat Blum-

garalı var da mı? ..• 
f),ris, 1 7 (A.A.) - Dün gece 
Unist1erle polis ve jandarma 

s;::tleri arasında vuku bulan çar
\"< .. çok şiddetli olmuştur. Bir 
\ O}ij ve en aşağı 150 yaralı var
\ Yaralılardan 68 i polis, ağır 
~~le yaralananlar arasında Baş
\i tt hususi kalem müdürü Blu-

t:de bulunmaktadır. 
~ aon alınan malumata gi;re, 

töylc olmuştur: 
~~y De la Ruk'un eski .. Atq 
~··.cemiyeti mensupları Clidiy
' ••nemada bir toplantı yapmış-

• Polis ciddi muhafaza ted· . 

birleri almı§ bulunuyordu. KomÜ· 
nistler tarafından toplanan halk si
nemanın önünde ve civarında git· 
tikçe büyümüş ve nihayet binlerce 
kişiyi bulmuştur. 

Nümnyişçiler sinemaya doğru 
yürümek istemişlerdir. Polis mü • 
halefct göstermiş ve hunun üzerine 
hakiki bir müsademe başlamıştır. 
Nümayişciler, evvela yerlerden sö
külen kaldırım taşları ve ağa~lar da 
dahil olmak üzere ele ne geçirdiler 
ise polisin üzerine yağdırmaya ha§· 
lamışlardır. Biraz sonra da komÜ· 

(Sonu SL 2 SU. 3). 

Karadenlzde fırtına 

Telgraf adresi: Kurun • İstanbul 
Telef. 21413 (Yazı), 24370 (idare) 

Sinop, 17 (A.A.) - Gece yansı bat 
lıyan batı karayel fırtınası bütün tidde 
tile devam etmektedir. Rilzgann §İdde 
tinden deniz çok idalgalıdır. Motör ve 
yelkenli gemilerden endişe edilmektedir. 
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1 Bu büyük muzaff erigef i bundan ·İ 
j 22 sene evvel bugün kazanmıştık.l 
* ~ Bugün, Çanakka 
lede kazanılan bü
yük deniz harbi
nin yıldönümüdür. 
Bu muzafferiyet, 
1915 yılı 18 mart 
günü cereyan et. 
mi.,, Türk kudre
ti butün parlaklı

ğile bizden kat ~at 
üstün görünen düş 
manları ~ırtmış, 

büyük emellerini 
ebediyyen söndür
m~tü. 
Düşman, günler

ce Boğaz suların
daki torpilleri · te
miz1emeğe uğr* 
tıktan sonra en 
korkunç zırhhlan
m Türk batarya
larını tahrip et
meğe gönderdi. 

18 Mart 88.ba.ht, 
pek erken k~e 
çıkan bir hl.Y);are
mı.z, Bozcaada ön
lerinde dUŞman fi
losunun bulundu
ğunu haber Yer%i. 
Bunun Uzerlne bU
tün ba taryalarrmız · 
çetin bir harbe 

· ham-landılar. Göz. 

ler, Boğazın met-!.....::__~~~~.:!:~~~~~~· 
halinde idi. 

Saat 10.30 da. 
(Sontt Sa 4 Sü. 4) 

Kahramatı 'Me1ımırlçik Çanakkale zaferini elde 
•gün yapılmıı7 temsili bir tablo 

Diln akşam Harbiyede 

ettiği 

Çokacıkh bir tramvay 
· kazası oldu 
Kaza kurbanı bir tramvaydan atlayıp kar••Y• geçmek isterken dl§er. taraftan gelen 
tramvayın altında kaldı ve öldU 

Şehrimizdeki Haua bayramınd.aıı sonra Tiirl;ku~~ l.'ll.fi'c.si A n1:ar.cya dön· 
mii-§lcrdir. Resmimi::de Türk Hava Kurumu Başl~nı B. Fuat Bul-O:ı J:afilc re

isile kmıuşıırkeıı görülüyor 

Malta ile Mısıra karşı 
Tabruk ita/yanların taarruz 

üsleri midir ? 



Dil ve Kültür işi 
Bir okul \'e eğitim meseıesldlr 

Musevi cemaatine mensup olan
lar mekteplerini kendi arzu ve 

kararlarile kaldırabilirler 

Günlerin peŞinden : 

ölüm gününün hesabı 

Yazan 
~------AS 1 M Us-...... ----" 

Keşif keşfi takip ediyor. lnsanlat bu yolda o kadar süratle ilerliyor ki 
hangisinin eski, hangisinin yeni bir keşif olduğunu tayin etmek bile bir 
mesele oluyor. Her ne ise.. Son günlerde gaz:eteler yazdılar: Bir ada
mın kaç sene yaııyacaaını riyazi ıurette anlamak uıulü de bulunmuJ. 
Ana baba her ikisinin yaşadığına veya öldüğüne, yahut yalnız ikiden 
birinin öldüğüne göre bir takım rakamlar alınıyor, nihayet bir muadele 
halleder gibi hayatı mevzuu bahıolan kimsenin ne vakit öleccii tayin 
ediliyormu§. 

tık bc-.kışta herkesin alaka ile öğrenmek istediği bir§ey değil mi~ Fa· 
kat bana kalırsa bu yeni keşfin insanlara fa~1dasmdan ziyade zararı ola
cak. Herşeyden ev\'el de doktorlarazarorı dokunacak.. Çünkü bir adam 
bu usulle, yakın bir umanda öleceğini anlarsa artık haıtalandığı zamar4 
muhakkak surette öleceğini bildiği için doktora müracaata bile lüzum gör
miyecektir. Şayet uı.:un seneler yaşıyacağım anlarsa bu defa da h~stalık· 
larm hiç bir nevinden korkmiyacak, mutlaka kendi kendime iyileşirim, di· 
ye doktorun muayenesine ve ilacına hiç ihtiyaç duymıyacaktır. Sonra bir 
adamın uzun senelerden sonra bile olıa öleceği günü ve ıaati evvelden 
bilmesi herhalde rahatını kaçmı.caktır. Hemen her gün ölüme ne kadar 
yaklaştığını dü~ünüp duracaktır. Bu günkü iktı.at kaidelerinin esası olan 
"Hayatta hiç ölmiyecek gibi çalışmak,. prensipi tatbikten kalacaktır. Bu 
da yeryüzünde büyi.ik ekonomi buhranlarına yol açacaktır. 

T 
ürk dilinin, Ti.irk kültürünün 
memleketimizde tamamile 
hakim olması zaman zaman 

hararetli safhaya giren, fakat bu
güne kadar kati surette halledile
miycn bir meseledir. Bu mesele 
bilhassa İstanbul muhitinde çapra· 
§ık bir manzara nrzettiği için son 
günlerde lç işleri Bakanı . ~ükrü 
Kaya, vilayetin düşüncelerını sor
:ınug. Onun için bazı Türkçe ga
zeteler bu mesele üzerinde anket 
bile açtılar. "Tan,. başmuharriri 
~hmct Emin yalman dünkü yazı
sında bu vesile ile Cumhuriyet ida
resinin Türkçülük siyasetine temas 
~diyor ve diyor ki: 

- Bugün memleketimizde bir 
takım zümreler var ki tarihi sebep· 
ler neticesinde burada ya,adıkları 
ve burada tabiiyet iktisap ettikleri 
it;in kanun kendilerine "Türk va
mndaıhğı,. sıfatını veriyor. Bun· 
lnr dil ve kültür itibarile muhite 
yabancı kaldıkça tam manasile 
Türk karde§ addedilmelerinc imkan 
yoktur. Faknt bunlar içinden bir 
takım zümre ve fertler yeni bir yol 
tutmak hususunda tam bir hüınü 
niyet gösterirlerse, memf aatleri· 
nin bu memleketin iyiliğine çalı§· 
nıak olduğunu kavrarlarsa, dil ve 
kültüriimüze ıarılırlarsa bunların 
yüılerine karıı kapımn:ı kapamak 
Çok dar ve yanlıı bir hareket olur. 
Evinde ailczıilc Türkçe konuıı:m, 
Türk dil ve kültüri.inü bcnimıiyen 
her vatanda, tam Türk muamcleai 
gormege hale. kazanmıı demek.ıh. 

Diğer taraftan bu ziimrelcrc tavai· 
yemiz hiç olmnzsa umumi yerlerde 
Türkre konu maya keneli kendile· 
rini alı§tırmak ve milli duygulan 
incitmekten uzak durmaktır,., 

Kanunun kendilerine Türk va· 
tandası dediklerinden dil ve kiiltür 
itibariİe muhite yabancı kalımların 
tam manasile Türk kardeş sayılma· 
lanna imkan olmadığını söyliyen 
nrkadaşımızm muhite yabancı sa-
yılmamak için Türkçe konuşmağı, 
J"ürk dili ve kültürünü benimseJlliŞ 
olmayı kendi menfaatlerinin bu 
memleketin iyiliğine çalıımakta ol· 
Cluğunu bilmeyi şart yerinde zikre· 
Cliyor ve böyle olmıyanlar için de 
yeni bir yol tutmak hüsnü niyetini 
gösterenlerin yüzlerine ''kapımızı 
kapama,, nın yanlı bir hueket ol
'duğunu söyliycrek onlara hiç ol-

mazsa umumi yerlerde Türkçe ko· 
rıugmaya kendilerini alıttırmak ve 
milli duyguları incitmekten uzak 
durmak tavsiyesinde bulunuyor. 

Bu tavsiyenin yerinde olduğuna 
§Üphe yoktur; Fakat evinde ailcıile 
:Türkçe konuotuğu, Türk dil ve 
kültürünü benimsediği görülecek 
bu vatandagın girmek istediği kapı 

ne kapısıdır ki bunun o vaziyette 
yüzüne karşı kapanmaması bir hak 
olarak ileri sürülebilsin ~ Bugün, 
hatta umumi yerlerde Türkçe ko
nuımayan bu "vatandaş .. lan han• 
si muamelelerde ötekilerden farklı 
tutuyoruz veya tutmak istiyorlar!. 

Eğer sayılması mümkün olan ve 
kanunun vatandnşa değil, vatanda· 
şm v~taP-daşa karşı telakkisinden 
doğçın bir fork varsa unutmamak 
lazımdır ki bunun tesviye sureti 

!adece Türkce bilmek ve konu~
m~k da olamaz ,.e Türk kültüriinü 
h~"limsemiş olmaya ve kendi men· 
foatlerinin memleket iyiliğinde ol-
duğunu bilmeye de umumi yerler
de Türkçe konuşmaya alışmakln 
varmaya çabalamak da işi asnlara 
bırakmak demek olur. 

Umumi yerlerde Türkçe konuş· 

mak, Türk milletinin manevi var· 
lığına karşı bir hürmet meselesidir. 
Aile içerisine girerek Türkçe konu
şanlar ile konuşmıyanları ayırt et· 
mele. de bir devlet ve hükumet işi 
değildir. Azlık denilen zümrelerin 
Türk külti.iri.inü benimsemiş olma· 
ları tabii çok arzu edilir; fakat bu 
da fert fert d\işünülemez. lşin bu 
cephesi bir eğitim meselesidir. 

Geçen gün Musevi mi.inevverle
rinden Tekinalp, bu mesele hakkın· 
da verdiği beyanat arasında, "Mu
acviler azlık değil, büyük Türk 
camiasının ayrılmaz bir parçasıdır., 
diyordu. lıte mesele buradadır. 
Musevilerin bir azlık olmadığı bir 
hakikat iıe - bu bir misal - bu
gün Musevi çocuklarına mahsus o· 
lan cemaat mektepleri niçin~ 

Eğer hayat üzerinde çalı~an Alimler keıiflcrile bir hizmet edeceklerre 
insanın ne vakit öleceğini hesap etmek usulünü değil, öleceği günü değiı· 
tirmek ~aresini bulmalı ve bu çareyi herlc.etıe öğretmelidir. 

On beı yıl evvel geçirdiğimiz 
büyük mütareke imtihanı Türkçe 

· bilmenin, Türkçe konuomanın hi· 
le Türklerle bir dilekte olmağa kafi 
aelmediğini göstermiştir. Umumi 
yerlerde Türkçe konuşarak mem· 
leketin milli duygusuna bir hürmet 
eseri gösteren mesela bir Musevi, 

kendi çocuklarının ilk tahsilini bü
tün Türk çocuklarının devam ettik
leri umumi okullardan ayrı cemaat 
~ğitim müesseselerinde yaptırırsa 
memleketin her tabakasında tam 
bir duygu birliği tahakkuk edebilir 
mi. ve bu hal, kelimeıi ııöylenme· 
mit de olsa, bir (azlık) a ait husu· 
ıiyct ve imtiyazın ni.şanesi ve on
dan beklendiğj muhakkak olan hu
susi v<: farklı mepfaatin delili ol· 
maz mı} 

Bu sözleri söylemekten maksa· 
dımız tabit azlıklara mensup cema· 
at mekteplerinin hükumet müdaha· 
lcıile kaldırılmasını istemek değil· 
dir. Fakat bilfarz Musevi ccrna· 
atine mensup olanlar gerçekten 
Türk dil ve kültürünü benimsemek 
i§ini aralarındn yaymak istiyorlarsa 
kendi arzuları ve kararlarile bu 

mektepleri kaldırabilirler. Ondan 
sonra Musevi gençleri de bütün 
Türk çocuklarının yetiştikleri mek
teplerde tahsil ederler. 

Gene Tekinalp Musevi münev
verlerine Kemalizm rejiminin ya
rım tedbirlere müsait olmadığını 
ihtar etmiş ve Osmanlılık devrin
den arta kl\hın ananelere bağlı kim· 
selerdcn çekinmiyerek cessurane 
hareket etmek lazım geldiğini söy
lemişti. Bizim fikrimizce mesele
nin kökünden ve ccssuranc halli 

için ancak bir tek yol vardır. O da 
"biz azlık deailiz ve olmıyacağız., 
diyecek zümıelerin dil ve kültür 
ayrılığını daha ilkokuldnn ba§lıya 
rak kaldırmalarıdır. Akıi takdirde 

Türkçe konuımak hareketi şadece 
satıhta kalan bir hareket , bir yal
dızdan ibaret olur. 

~l'cmiş Kurun/ar 

L rkeli lıunıma 
18 Mart 922 

LEKELl llt..:)1 IA 

Scırı giinlrr içine!(• ~c'ırimizin sılı· 

iti t·a::-İ\"ctindr lm=ı de ...,i~11wlrr gii=ı• 

çm·p~ra!;tnclı r. 

Billuıs.ç<ı birçok S"mtlrr:.dc lrl•rli 1 

lııımn:a ra/;"n 1rıruıa tcsrıdiif rılilmr/,·· 

ıcc:·:-. 

lstanlml Emra::z ~arİ\"c ln)'Ctİr!İrı 

ı ·rrc:iği b11giin/.·ii rnııorcfo:ı anlrı~ılılt· 

ğınn görr. son yirmi diirt .~nal rarf ında 
20 lekeli humma t'ak'ruı çıkmı§ttr. 

H•••n Kumç•yı 

Pariste komünistlerle 
polisler arasında harp 

(Vat1ımtı 1 itteiM) J 
niıtlerden biri bir el silah atmtf ve 
bunu yüzl~rce at11 takip etmiştir. 
Poliı de muknbeleye batladığından 
hakiki bir harp sahne3i haaıl ol· 
muştur. 

Derhal takviye kU\rvetleri gel
mif ve ancak sabaha karşı nüma· 
yiıçilerin kurduğu 23 barikat birer 
birer hücumla zaptedilmek ıuretile 
aükun temin edilebilmiştir. Nüma
yi,ciler intcrnational ııöyliyerek çe
kilmi~ lerqir. 

BlR ÇARPIŞMA DAHA 
OLDU 

Paris, 1 7 ( A.A.) - Dün wece 
Asnicradc de ayni veçhile karzgık .. 
lıklar olmuf ve polis müdahale et
mek mecburiyetinde kalmı§tır. 23 
yaralı vardır. Üç ki§i tevkif edil
miıtir. 

HADİSENiN BİLANÇOSU 
Paris, 17 (A.A.) - Clichyde

ki hadisenin kati bilônçoıu ıudur: 
Nümayiıçilerden 5 ölü, üçü •· 

ğır olmak üzere poliılerden 1 5 7 ya· 
ralı, i.içü ağır o)mftk üz.ere cum
huriyet muhafız kıtftları ve seyyar 
kıtalar efradından 84 yaralı, bir 
kaçı ağır olmak üzere nümayiı:iler· 
den 80 yaralı. 

Tevkif edilen l 8 kiıiden l 1 i 
eıerbeat bırakılmı;tır. Blumelin aıh· 
hi vaziyeti şayanı memnuniyettir. 

CEZAIRDE DE KARIŞIKLIK 
ÇIKTI 

Oran, 17 (A.A.) - Salı günü 
öğleden ıonra, Sidi Belahbeıde 
belediye in aatırida kullanılım i~ıiz
lcr, k~za kaym~kar:ıhğı bina~ı Ö· 
ni.inde, bu inşaatm yakında tatili 
aleyhinde tczahürattA bulunmu§lar 
ve yerlileri kışkırtuak poliı kuv. 
vctlerini ta~latmı~lardır. 

1 8 nefer ve 7 i~aiz yaralanmıf, 

ve nihayet sükun iade olunmuıtur. 
500 E KARŞI 10.000 

Paris, 17 (A.A.) - Matbuat, 
bu gece Clichyde vukubulan karga
§alıklar hi'\kkında bir~ok tafsilat 
vermektedir. Bu tafsilata nazaran 
Fransız sosyal partiııinin tertip etti
ği mitinsre takriben ~00 kiıi i9tirak 
etmiştir. Buna mukabil, nümayif 
yapan komüniıtlcr miktarı 10.000 
kadar idi. 

KABAHAT BLUMDA MI? 
Paris, 17 (A.A.) - Echo de 

Paris ia?etcsi dün geceki hadise
lerin mesuliy~tini Başvekil Leon 
Blum 'un zafına ve mÜt(imadiYen 
mutavasut hal çareleri aramak si-
yasetine atf~tmektedir. 

Gazete diyor ki: 
"Komüniatlerle teıriki meıai e

den Blum hükumeti nazırları, ıim· 
di ne yapacaklu? Söz onlardadır. 
Bu nazırlar artık komi.inistlerle her 
tiirlü tc,riki mesaiden vaz geçmeli
dir.,, 
NÜMA Yt5 YASAK EDiLECEK 

Paris, 17 (A.A.) - Hükume· 
tin bundım böyle, kariaıalıklara ıe· 
bebiyet vermesi muhtemel bütün 
nümayiıleri menetmek tuavvurun· 
da bulunduğu ııövlenmektcdir. 

HVK'OMETIN 11 AZ/YET/ 
TEHLiKEDE 

Pa.ris; 17 - Clichy hı\diseleri ne
ticesin da B. Blum hüktli;etinin tehli
kede bulunduğu ve hatta filen istifa 
etmiş olduğu hakkında }0abancı mem
leketlerde buı hab: rler yayılmakta
dır. Bu haberlnre göre, rc-!!ml binala
rın ve B. Blum'un ikametgahının mu
ha.fazası için de hususi tedbirler alın
rnJştrr: 

Yarın icin umumi bir greve intizar 
edilmektedir. Hrı.mıtfih grev, umumt 
hizmetlere famil olmıyacaktır. Akşam 
bir miting ya.p11 mı~ır. 

Hatay ana yasamız 
(Üstyaııt 1 incirle) f 

hakkında da Fransız azası B. de 
Caix tarafından verilen metnin tet
kikini bitirmiıtir. 

Komitenin talebi ii1...erine, ve tek
nisyenlerin i~birliği ile !ngi!iz azası 

Sir Dunnet, Sancı.~m gayri aakerl 
hale ifrnğı mes3l!!;i hakkında, Hol
landalı auı. doktor l\ellewyn de ekal
liyotlcrjn rejimi hakkrnda muhtıra.lır 
haz,rlam ışlardır. 

Komitenin talebi iiterine, komite 
b1larma fikirlerini bildimek üzere 
raportör, Milletler O:miyetinin San
caktaki mü~nhitler heyo~in: Cencvreye 1 

ça.ğırmıştır. Müşahitler. bllha.2sa Ba
hir. Elakrnd ve Ba."tit nahiyeleri mese
lesi, halkın muhtelif unsurlarınım ktıl
landıkları dil mes!lesi, Sanca.ğm uke
ri a,vziycti ve İskenderun limanı reji
mi h~kkında ma.ha.llinde topladıkları 

malumatı komiteye bildirmiştir. 
Difcr taraftan. ckıpcrlcr lromiteai -

nin talebi Uaerinc, Milletler Cemiyeti 
ı;ekreterlilinin 11llhiyettır 1erviıleri, 
ekonomik, finınaal, poıtı, tranıit, ekıl· 
Hyetlcr ve rıyriukcrt mnclelerl hak
kında tckni\c etütler huırlamıgtır. 

Komite, yeniden g nisandı toplan -
maya kırar vermiıtir. Komite, ayni u
manda, ıu~umu takdirinde lcooniteye 
mütemmim iıahıt vermek üzere mü -
şahitlerin yeniden Ccnevreye çıimlma 
lınnı ıdı lcarırlııtırmııtır. 

Cenevre, 17 (A.A.) - Anadolu A
jan11nın huauıi muhabiri bildiriyor: 

B. Numan Menemeneioflu bu ıecc 
Ankınya mUte.ecc{hen hurdan hı 
relr~t etmittir, B. Necmettin Sadık ile 
Türk heyetinin diler uı11 çusm ıUnU 
hareket ed«ektir. 

------~~----.,......_... ____ .._..,,.A"' 

Malta ile Mısıra 
karşı 

Tobruk ltalyanlarm ta•rr..ı ' 
Uelerl midir ? 

Jule' Scıwence:n Fransanıu ~ 
kal.a,M hrid:scT.cri. tcııkit cdcıı -'1 t} 
b:r muh.crrfrid:r. Bıı muh'.Zrr:r Jt 
yaıı B!!.~vck"li Mttsso?ini'ııiıı Tro~ , 
seyahati mii;w.scbctile A/r:k1.ycı --~ 
mi§ tir; oracta gördükleı-:ııi tayY~p 

ile Rmna11a bilclirm.ekte, R.ô~ ,11-
derhal telefonla Pari:;c hr...ber t~ 

1 
mcktcdir. Sauverırc:n b11 sıırel_. 
Paris • So:r ga:;ctcsiıte ucrd~ği. m41ı1' 
nı.attan diJ;l\ata değer olaıı mı 8!1t 
l.cırı alıyoruz: 

Tobruk denir. Tobruk lima.tıl ~ 
·eahilde bir t&bJat ha.rika.sıdır. ~ 
miyorum ki Cezayirde Fra.naa.nJI\ . 
zerta limanından sonra biltün Aft'I: 
da buna benzer bir yer bulu.nrnUI _.. 
sun. Tobruk Malta ile Mısıra ta.ar'~ 
edebilmek itin İtalyan harp lil~-' 
mükemmel bir üa olabilir. ltalyt.!i.,. 
hiç durmakBtıaıı bu linıanı tecnl•. 
tahkimle meş:uldurlar ve bunun ~ 
çok büyi\k emek ve fedaklrlıi& dl iJı 
tiyaç yoktur. 

Bur:ıya. geldiğimiz ıa.man ga~ 
cilere Marqa.l Balbo mevkiin ~ ... 
mahiyette olduğlınu, onun için fotol 
raf çekilemiyeceğini ihtar f:tti. 

Bir İng'iliz gazetecisi bu ıuradl ~ 
ra.ft&ki ma.tııaraya bakarak: "BU il'~ 
rülmüş ve işitilmiı bir fCY d~J ' 
dedi. 

''Görülmilf} '"f: işitilmiş olmıy&n "1-
nedir? - Blı l!tıiliıl~rin fim(iiye ~ 
da.r Tobruk'u i~al etmek hiç ha~ ,. 
mı~dan bile ge~medi. Halbuki bııf,ıt 
dan Hayf aya kadar elimizde ~y1t 
liman yoktur.,, 

1ştc §İmdi nrt.r~ t<;>p seskri ~ 
~il;,.;:~; ~~~;~-~iıi ~=~ 
·t.ayyarcsı geliyor. Mu1101ini t&~ 
ıinden dı§arıya aıçrayor. Elbite!~~ 
dece bir subay kıyafetidir. ~~ 
gererek etra!a bakıyor, 11.n.ld AJ.T~
havuını bUtUn ciprlerinin derini~ 
rlne ka.da.r tenef füı etmek iıtiyot1",,. 
gibi görünüyor. Sonra. aaı kohıt1\J 
vaya. kaldırarak sellm veriyor.,, 

tıl' 
Üç ıaat ıonra 80 otomobild•ll 11_. 

BekkUl eden biz'm kerva.nla Mtıll' ,,;' 
dudundaki Amıca.t uker! ka.raırol tıl" 
!dine reldik. Burada. görUlen bir ~ 
örgü ağılından anlıyoruz ki reQtll ... 
§ın orduiarm iega.li altında ol&Sl _., 
yerde henüz ica.beden emniyet 'f 
aüs etmiş değildir. Burada.ki bir dl'tJf 
danlrkta büyük bir ta~ anıt kurtıtıı:I rr 

• cıe tur. Fakat Fa.şist baltası şeklııt ıtı' 
lan ve ~Imıra doğru bakan bu ~ııt· 
üzerinde henijz hiç bir yur -ro ,,. 

Burası Mısırdan Tunusa kadıl'ıtıılf 
hilden giden büyilk yolunn baŞI # 
yerdir ve burada kaydedilen ralt 6,ıı 
da.n anlıyoruz ki yolun bu no~ıl' 
Tunue hududuna. kadar olaıı ıııı· 
ğu 1.822 kilometredir. Bu yol 1511 ,.,. 

lunmıyan çöller arn.sınd&n ge~1'0j,ıı 
pılmı&tır. 7,t5 mc.trc genitliğin~ t~ 
bu yol ttaly:ın faaliyctile c:izilrn1:· il' 
viye cdilmiı,. la:;; dö-ııcıımiş. r~ta.1\iın· 
i~leruni§tir. Fakat b~ra:!a :ı;-;r ~~rr 

d n ı.ne gelince yol curuyor. Eur. :ı• ~i· 
de İngiliz ordusu tar:> f ın~::.n eJl'!t'l\f.I 

yct11iı, bir ine~ yol ~i::;ilmi•tlr. :·ı rt1~ 
beş yüz r.1ct.r2 ilc .. :dt Mr::rr gı.lr.ı 
mevkiine kııdar g:dlyor. ..ıı• 

cıı.:d~· 
Acaba bu yolun Tunus hU ıôir! 

dan ileride olan kırını da böyle ~ı .,ct•ll 
Eski nomoılılarm ahfadı t:'lrı:ı,.l·ptıı• 
M:smn e:ı l:~:-ıgin yer:c::-il~ e" rn~ t
ycr!eri aras:nd:ı. r:'m"'li Afr;i:"'n ·ıı.ol~ 
çorak yerlerinde büy:e b"r yol ~ )it 
mış olması im:o.ncı. h:-yre~ ,·~rı 
şeydir. -1. 

Öğleyin ~1ussolini tayük = o1' 
tayyareıile ı;eliyor, yanında ~al 14,t" 
duğu h:ı.JQe tr.yynreyi kendill ~ 
ediyor. \ 'c re::e inmezd~n evvel dfl-t' 
üıerind~ bir çok def a.lar ha.va.da ~ 
yor BirkaQ da.kika. aonTJ. da ta ıJ' 

sinden inmif, yerde emin adıPl 
yürürken g9rülüyor.11 



ı-- Fikirler-ı,.. ve :sanlar 1 

KAYNAKÇ.ILAR 
Yazan: 

Nurullah Ataç .. 
l lltanın, gençliğinde iman ihti-1 

>'acı vardır; her §eyi §Öyle kati 

~ ~0~ak kbilmekd ister :G~llah1 var 
r. ") yo mu ur? uze ne
,,; ~) Şekil mi ehemmiyetlidir, öz 
ıııJ ~Kitaplara, sözüne kıymet 
~ ~ kimselere bunları sorar; al

L.:· teVablarla da zihni büsbütün 
"~. 

, .~~ de gençliğimizde o katiyet, 
liiphesiz olarak bilmek ihtiyacını 
duk; içimizdeki sualleri halle

" kitablan, insanları aradık. 
S bulduğumuzu sanarak se
~\. "Hakikati., öğrendik, onu 
~enlere ya hiddet, ya merha
~ baktık.. Fakat içimizin ra
~ her sefer ancak bir müddet sü
IW.; Yavaı yav8§ o hakikatten 
L~e ba§lar ve yine aramaga 
~urduk. 
~ ~ arama bitti mi L. Hiç bi

fl ~ ... Demin iman ihtiyacının 
vJI ' e mahsus olduğunu söyle
~ 4..~ • Hayır, o her y8§ta vardır. 
~ Yıllar geçtikçe katiyctc, şüp· 
lt......-; olarak bilmeğe ermenin im
~ğmı anladık. Fakat bir ih
iı,~ tatmin edilmesine imkan 
~inu anlamamız, o ihtiyacın 
~i demek midir}. Yine de ki
~· bilen insanlara sorarız; içi
\! : "Ahi öğrenmek kabil ol· 
~. Kim bilir? Belki de yılların 
~ çökerttiği reybiliğe rağmen 
~ rl,, diyen bir ses vardır. Ah
~. ~imin mısralanm hatrrlarsı-

' mi? Ne mümkün geri 
~. dönmek? 
~~ae gönüller bu melile. 
~ ufuklardan uzanınıf, 
b,~l hı..i ':r"'lanolct. ~-·~ . 
"il de öylece, "eski hayale ağ-

,, bir geceden bir geceye 

ij
kteyiz. 

akikate ermek mi} Ona 
ermenin mümkün olmadı

~ ğmı mı anladık?.. itiraf e
' ki pek öyle de değil. Doğ
' atadığımız hakikati bulduk, 
' onu içimizde yarattık. Allah 
~ıdır} yok mudur? bunu ka
~ biliriz. Varlığım veya yok
\ \1 içimizde, ta içimizde duya
~ .. (Bu bazı günler varlığını, ba
\~ler de yokluğunu duymamı
~i değildir). Şu var ki onun 
~ ı veya yokluğunu tarif veya 
~ edemeyiz. Zaten bizim için 
~ ~t.rife, isbata lüzum yoktur. S: ikat ta kimize iılemiıtir, de
SJ ~u kadar bizim olan şeyler 
~ l'rıı ister? "Görünen köy kıla
~ l'rıu ister?,. Bunlar basit §ey
~ . yani sadece kendi kendile
~ ıbarettir. Mürekkep olsa
~ tnuhtelif unsurlarını söyler, 
~ ızı anlatabilirdik. Halbuki 
~değil: ~t kat açılamaz, tah-
1-t lernez. 
~ ll~ikati bulamadık, bilemeyiz 
\~ız sadece erittiğimiz haki
~ Ocıfkalarına - akli vasıtalarla 
~ aL Vasıtasile - bildirmemiz ka
S"lladığını söylemektir. Sebeb, 
~~· . Vesika aramağa alışan zihin
~~: ··su böyle olduğu için 
~ 'r.. Allah var olduğu 
~ Vardır... olmadığı için 
~-... gibi sözleri duymağa da, 
~ eğe de tahammül edemiyor. 
~ samimi kanaatimiz: ··sunun 
~ . olduğu için böyle olduğu., 
~ hıç bir tahlile, delile, izaha 
\ ~ç göstermeden B§ikar olduğu. 
~: ~İrim reybiliğimiz dediğimiz 

~ 
iki de tamamile masnu olan 

• tnuhakeme şartlarına, tabii 
\..... ~ olan içimizin uymamasına, 
~~asma verdiğimiz bir isim
_"\ ~ka bir şey değildir. Denile 
~ ~~yhiler. hakikate erilemiye
' L!8ôyliyenler özlerinden uta
~ "llılaelerdir. 

L ~G~ellik de buit'tir, ynai tarif 
' ~ ~emez, taplil edilemez, ba§

ltimseye bildirilemez. Andre 

Suares: "Ben güzelliğin mihek ta
şıyım,. der. Yani onun güzel de
diği güzel, çirkin dediği de çir
kinmiş. Böyle bir iddia elbette ki 
bizi rahatsız ediyor, çünkü delilsiz 
inanmağa, imana davet ediyor. Fa
kat hiç şüphesiz ki haklıdır; çünkü 
niçin güzel, niçin çirkin bulduğu· 
nu izah etmesine imkan yoktur. 
Gösterilecek sebebler hemen daima 
hükümden sonra gelir; yani bir 
münekkid bir eseri şu veya bu se
beblerle güzel veya çirkin bulmaz, 
önce içinden onun güzelliğini veya 
çirkinliğini duyar, sonra buna bir 
takım sebeblcr arar. Bu sebebler, 
dikkat edilirse daima "aranılmış., 
uydurulmuş olduklarını hissini ve
rir. Bunun böyle olduğuna inan
manız için bir münekkidin bir ki
tab için meziyet saydıklarını başka 
bir kitab için kusur aayabileceğini 
düşünmeniz kafidir. 

Genç adam güzeli tarif edeme
diği gibi bilmez de, o, ic,:inde gü
zellik duygusunun teşekkül ""tme
sine çalı§ır; arar, sorar. C ' l a
dam da güzelliği tarif edemez, an· 
latamaz, fakat onun ne olduğunu 
bilir. Hani bazı insanlar varmış, 
"kaynakçılar., (soucier) • diyor 
lar, bir yeri gösterip: "Burada su 
var,. derlermiş, nasıl · anladıkları 
sorulunca da cevap veremezlermi~. 
Bir eserin güzel veya çirkin oldu
ğunu söyliyen münekkid de, hü
kümlerine istediği kadar sebcb gös
tersin, o •'kaynakçılara., benzer. 
Bunun i:in her münekkid, Andre 
Suares'le beraber: ··sen güzelliğin 
mihek taşıyım !., diyebilir. Ama 
çoğunun hükümleri yanlış çıkar
nu~, yani z:o.man onb.rı tasdik . et
mezmiş Y ne yapalım? ba§ka da 
yol yoktur. 

Kendimi bir miyar saymanın ta
hammül edilmez bir nahvet nişane
si olduğunu mu söyliyeceksiniz? 
Haksızsınız! çünkü: "Ben bunu 
böyle buluyorum., demek, "Ben 
şahsi hislerimi 8§tım, güzelliğin sır
larını aydınlattım,. demenin yanm
da tevazu, mahviyet sayılır. 

Süleyman Şevket 
beraat etti 

Şişlide lzzet paşa sokağında otu
ran Süleyman Şevket adlı bir komis
yoncunun, bir müddettenberi ağırce
zada bir saptekarlıktan suçlu olarak 
duruşması yapılıyordu. 

İddiaya göre, suçlunun karısı Gül. 

dana, Abdi isminde biri borçlu imiş. 

Alacaklının alacağına mukabil, Abdi

ıtin eşyasına haciz koydurulmuş. Ha

ciz zabıtı tutulmuş. Süleyman Şevket 

de, 8.onradan bu zabıta "bir kısmı,, 
kaydini ilave etmiş .. 

Heyet, verdiği kararda, bu kaydın 
Stlleyman Şevket tarafından ilave edil 
diği ahlivukuf ra.porile anlaşılıyorsa 

da, bu ilavenin bir guna faydayı temin 
ve zararı mucip olacak mahiyetle gÖ
rülmediği ve sahtekarlık suçu unsu
suru sabit olmadığı noktasından, be-
raet kararlaştırmıştır. t 

Sahte rapor davası 
devam ediyor 

Adli Tıb işleri umum müdürlüğü 
başkatibi Raif hakkındaki, sahte ra
por tanzimi tahkikatına müddeiumu. 
milikçe devam olunmaktadır. 

Raif, bu sahte raporu kendisinin 
hazırlamadığı yollu müdafaasında ıs
rar etmektedir. 

Müddeiumumilik, deli olmadığı hal 
de hakkında "delidir!,, diye sahte ra-ı 
por hazırlanan Eeyoğlu belediyesi sa.
bık tahsil dan Nadi Ahmedin de ifa. 
desini almıştır. 

Bundan ~ka, Adli Tıb mensupla
rından bazılarının da şahit olarak 
mahimatlanna müracaat olunmuştur. 

Başkatip Raif, serbest bulunmak
tadır. 
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Şehir Meclisi mart içtimalarını bitirdi 

Zeynep Kiimil ve Haseki hastane
lerinde doğuran fakir kadınlara 

para gardımı ga_pılacak 

işkence davasına dün bakıldı 
Şehir Meclisi dün içtimalarfnın so • 

nuncusunu yaptı. Celse saat on beşte 
ikinci reis vekili Bay Tevfik Türenin 
ba§kanlığında açıldı. Düşkünler evi için 
1000, Galata köprüsünün tamiri için 'S 
ı 0,000 liranın 936 bütçesinde münaka-ı 
le suretile temini kabul edildi. 

Bundan sonra hastane potiklinikleri· 
ne baıvuracaklardan alınacak ücret hak
kında hazırlanan talimatname hakkın • 
da bütçe encümeninin mazbat:ısı okun-

Bir kapı ~ralığından bir 
bey azlık gördüm; beyaz 
bir şey acaba neydi?!,, du. 

Otuz liraya kadar olan maaşlı me • 
murlar fakir addolunuyor, bundan yu
karı maaş alabilenlerin ise tarifede gös· 
terilen muayene ve tedavi ücretlerini 
verebilecekleri kayıdolunuyordu. 

Azadan Bay İsmail Şevket bu hu -
susta itirazda bulundu. Bay Muhittin 
üstür.dağ söz aldı. Şöyle dedi: 

"- Biz katı yürekli insanlar deği • 
liz. Fukaraperveriz. Fakirleri tazyik et

mek aklımızdan bile geçmez! .. Hasta -
neler için bütçemizden senevi 850,000 
lira veriyoruz. Buna mukabil 20 bin li
ra almak hakkımız değil midir? Müsa
ade etsin bu İ§ yürüsün. Tatbikatta bir 
aksaklık olursa yine buraya gelir, yeni 
kararlarınızı alırız.,, 

Bundan sonra Bay Halil Hilmi söz 
aldı. 930 tarihli bir nizamnameyi eline 
geçirdiğini, bunda hastanelere başvura
caklardan ücret alınması hakkında ka • 
yıtlar bulunduğu, yeniden bir tarife 
yapmaya lüzum olmadığını söyledi. 
Keyfiyet sıhhat müdürü Bay Ali Rı • 
zadan soru•du. O da böyle bir nizam • 
nameden haberi olmadığım söyledı. Ne
ticede bütçeye 20,000 lira tahsisatın 

konfh~•ı, nisan devresine kadaT da ye • 
ni tarifenin cııld nizamname tarifesine 
uydurulması kabul edildi. 

DOCURAN FAKIR KADINLAR 
Bundan sonra Zeynep Kamil <loğum 

evi ile Haseki hastanesinde doğurnn fa. 
kir kadınların çocuklarına kundak veril· 
mesi görütüldü. Bütçeye taalluk eden 
bazı münakaşalardan sonra hastar:eler -
ce çocuk analarına verilen kunçiakla -
rın çıkarken alınmaması kabul edilerek 
makama salahiyet verildi. 

Bundan sonra buralaııda doğuıan fa. 
kir kadınların doğumdan birkaç gün 
sonra hastanelerden çıkıp çalışmaya 

gittikleri, buna da zaruret1s::in sebep ol
duğu mcse!esi görüşüldü. 

Doğuran fakir kadınların hastaneler
de doktorların gösterecekleri zaman 
yatmalar• ve çıktıktan sonra kendileri
ne ictimai muavenet faslından nakdi 
yard~mda bulunulması kabul edildi. 

Müzakere esnasında verilen izahata 
göre lstanbulda Zeynep Kamil Doğum 
evi adiyle Haseki hastanesinde senevi 
1300-1400 fakir kadın doğurmakta • 

dır. 

Cümhuriyet matbaası arkasmıdak; 

bir çıkmazın kapatılıp ntılması hak · 
kında mülkiye enciimeninin maıbatası 
okundu. Encümen buranın bir krokisi 
ile sahanın kaç metre murabbaında ol
duğunu bildiren malumatın hazırlanıp 
meclise verilmesini istiyordu. Bu tek • 
lif kabul olundu. Belediye bütçesi:ıe ait 
kararname okunduktan sonra tayi::ı esa· 
mi suretile reye kondu. Kabul olunduk· 
tan sonra mart içtimalarına nihayet ve
rildi. 

Kumbaracı yokuşundaki 
cinayet 

Kumbaracı yoku:ıunda Abdullahı 
boynunıt. kement atrak boğmaktan 
suçlu 28 ya~ında ömcrlc yaşı 21 den 
daha küçük Bekir, dün müddeiumumi
liğe gctirilmiş!er, dördüncü müstantik 
liğe vcrilmi~ler, tevkif edilmişlerdir. 

Müddc!umumilik, tah '.;;. :ı ~ile, su
~un mUştereken ve t~arlanarak ·ika 
edildiği netices!ne varını~. idam ceza
sı yazılı maddeye göre dava açmıştır. 

Ancak İstanbul ağırcez:ı hakyerin
de yapılacak duruşmada suç bu şekil
de sabit görülse de, Bekirin yaşı dola
yısile idamdan kurtulacağı, cezasının 
hapse çevrileceği anlaşılmaktadır. 

is tan bul ağır ceza hakyerir.de, dün I 
E:n~iy~~ .~~dürlü~~ birine~ ~ubesinin 400 ögw fetmen daha 
cskı muduru Nurı ıle muavını Sc;dul -
lah, komiser Emrullah, Saim, Hüsnü, 
Ali Rıza, Nihadın vazife sırasında it • 
kence yaptıkları iddiasilc aleyhlerine a
çılan davaya bakılmıştır. 

Duruşma, Emrullah, Hüsnü, Ali Rı
za hazır bulunarak yapılıyor. Nuri, Sa· 
dullah, Saim ve Nihadın gıyaplarında • 
dır. 

Bunlardan şahsan davacı olanlar, Dr. 
Hikmet Kıvılcımla eczacı Vasıf ve Sa· 
lahidir. 1934 nisanının 15 inde komü • 
nistlik tahrikatından emniyet müdürlü
ğüne ,götürülerek haklarında tahkikat 
yapılırken, sorgu sual sırasında, söy -
letmek maksadile, memurlar tarafından 
dövül•lükle:-i dava mevzuudur. 

Diin dinlenilen şahitlerden Samatya
da oturan Lutfi, kendisi h2kkında ıda 

o zaman tahkikat yapıldığını, fakat son· 
radan serbest bırakıldığını, müdüriyet -
teyken bir gece Salahiyi yorgun argın 
halde içeriye getirdiklerini, Hikmetin de 
yere kolaylıkla ayak basamadığını, Hik
meti §ube mür:iürünUn odasında 40-50 
kişi arasında yere yatmış, ayak uzatmış 
vaziyette gördüğiinü anlattı. 

Jlaydarps.şa lisesi talebesinden Re· 
ha, "Beni de oraya götiirüp sonra ser -
best bırakmışlardı. 15 nisandı. O gün e· 
lime bir süpürge tutturarak, bana orta
lık siipürttüler. Birinci şube birinci kı· 
sım koridorundan geçerken, bir pıtırdı 
işitim. Dönüp baktım. bir kapı aralığın
dan bir beyazlık gördüm. Beyaz bir şey 
neydi? Bir sargıya benziyordu. Bir ada
mın bir yerine sargı mı sarılmıştı? iyi
ce farkedemedim !,. d~di. 

Tarabyada oturan .Hasan, bir müd
det yanında çalıştığı Sa!ahinln polisçe 
"posta edilerek., götürülmesinden baş -
ka bir şey bilmediğini söyledi. 

Fen fakültesi ta'ebesinden Faruk d:ı 

''poliste bana da o=-talık süpürttülf'ı, Bir 
aralık Vasıfın ayağını sargılı göıdüm. 

Salahi de, şub: müdürü Nurinin oda • 
sında dayak yediğini söyledi bana. Een 
de merkez memuru Nuri tarafmd.-.n dö
vüldüm. Sonra salıverildim!,, yolunda 
şahitlik etti. 

Dr. Hikmet Kıvılcım, okunan rapor· 
lara i~aretle zabıta doktoru raporunun 
vücutte hiçbir iz görülmediğıni tesbit 
ettiği halde, adliye doktoru raporunun. 
bu raporu teyit etmediğini, hele Adli 
Tıp raporunun, dövülme icHialarını da
ha ziyade kuvvetlendirdiğini ortaya at· 
tı. Aradaki tena kuslara i§aret etti. 

Duruşmanın devamı, bu dava suç • 
lularının sabıkaları olup olmadığının 
tahkikine kaldı. Duruımaya 24 mart 
saat 1 O ıda devam edilecektir. 

Bu davada, mevkuf olarak dava ye · 
rine getirilen Hi!(met Kıvılcım, Vasıf ve 
Salfıhinin, ayni hakyerinde 1934 nisa · 
nın:la komün:stıik tahrikatı yaprr.aktan 
duru~maları yı:pılmaktadır. O dava, ka· 
palı celsede görülüyor. 

zam görecek 
210 öğretmenin zam 

listesi de gönderilmek 
•• uz ere 

İlkokul öğretmenlerinden bu yıl 
kıdem zammı alanların &kanlık ~ 
rafından tasdik olunan listesini oku
yÜ~ularımıza bildirmiştik. 

Kıdem zammı almağa hak kazan
mış ve Bakanlığa durumları bildiril
miş 400 kadar öğretmen daha vardır. 

Bu öğretmenlerin zamları da ya
kında tasdik ~dilerek direktörlüğe gön 
derilecektir • 

Bu yıl da 210 öğretmen yeniden 
. zam görecektir. 

Komünist suçluları 
Nazım Hikmet ve ar
kadaşlarının davası 

3 nisana haldı 
İstanbul ağırceza hakyerinde, dün 

yeni bir komünistlik tahrikatı dava.
sının duru§masına başlanılacaktı. 

Bu davanın suçluları, şunlardır: 

Cenap Şah:ıbettin, Zeki, Kemal, Fey
zi, Şükrü, İhsan, Salahattin, Hikmet 
Kıvılcım, Nazım Hikmet; Kadir, Sü
leyman, Bekir, Hasan Basri, Musta
fa Refik. Bunlardan baştan aşağıya 

doğru dokuzu mcvkuftur. Ondan son
rakiler de, gayri mcvkuftur. 

Dün celse açıldı. Mcvkuflar gctiril
miş!erdi. Gayri mevkuflardan da dör
dü gclmisti. Yalnız sonuncusu, Mus
tafa Refik yoktu. Kendisinin evvelce 
"Süreyya Pa~a.. fabrikasında müs
tahdem olduğu, sonradan oradan çı

kıp gittiği, adresi biJinemediğind~n. 

tebligat ya:nlamadı~ anla.sıldı. 
Heyet, adresi tahkik edilerek, ona 

da tebtıgat yapıldıktan sonra duruş
maya ba~lanılmasmı kararlr-ıtırdı. 
Duru~ma, 3 nisan cumartesi ~nü sa
at 10 da başlıyacaktır. 

Banliyö ücretlerinde 
tenzilat yapılacak 
Haber aldığımıza göre Devlet Dc

miryollarmın et:ne geçen Şark Banli
yö hattı ücret tarifcsind~ önilmüzde'd 
ay başmdan itibaren mühim miktarda. 
tenzilat yapılacaktır. Bu hususta ya
pılan tetkikler neticclenmi~. hazırla

nan rapor Nafia vekaletine gönderil
miştir. 

Küçük Çekmece !le Sirkeci arasın
daki mesafe iki mıntakaya ayrılacak, 
buna göre ücret alınacaktır. Üçüncü 
mevki bilet i.icreti Bakırköye kadar 
5, Ycşilköye kadar 7,5 kurUB olacak
tır. 

Bir Profesör davet edlldl 
Hiılluh Fakültesi 

Deh anlığı Paris Tıb fakültesi profesörlerin
Hukuk fakültesi dekanı Bay Sıd- den doktor Pebre bir konferans ver-

dık S:ıminin bazı idari meseleler dola-• 
yısilc rektörlükle arasında ihtilaf 
çıktığı ve istifa e~tiğini yazmıştık. 

Bay Sıddık Saminin yerine hukuk 
fakültesi profesörclrinden Bay Şükrü 
Eab:ınm tayin edileceği söylenmekte
dir. 

mek üzere Paristen şehrimize davet e
dilmiştir. 

Profesör dün gelmiş rektörle gö
rüşmüştür. İlk konferansı 26 martta 
ikinci konferansı 27 martta verecek
tir .Konferansa Tıb fakültesi talebesi 
ve halk da gelebilecektir , 
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ispanya hükumeti Fasla kendile-' l RomenA~::~~~: Nazırı 

rine vereceği bazı haklara karşılık Doktor Aras ve 

Fransa ile lngiltereden B. Antoneskonun 
• • nutukları 

Yardim istedi f An.kara..17 (Huswıi)- Romen 
• Hariciye nazırı B. Antonesko bugün 

İspanyada hükumetle çarpışan ı 
General Frankonun Almanya ve 
İtalyaya, lcendisine yardnn ebne
Jeri icin, İspanyol Fasında bazı 
yerle; verdiği söylenmiıti. Şimdi 
de aynı iddia hükumet için tekrar 
olunuyor: 

Londra, 17 (A.A.) - Valencia 
hükumetinin galibiyeti takdirinde 
lspanyol F asındaki vaziyetin kendi 
lehlerinde olmak iizere tadilini tet· 
kik etmek için Delvayo tarafından 
yapıldığı rivayet edilen teklif hak· 
kında Reuter ajansı §Unları bildir
mektedir: 

"Zannedildiğine göre, Valen· 
cia hükumeti 9 şubatta lngiliz \ 'e 
Fransız },~ktımetlerine müracaat e
derek bu hlikumetler, l~panya da
hili harbinde kendi ine yardım ettik 
Jeri takdirde kendilerine ispanya Fa· 
smda bazı hakfo.r vereceğini vadet-
mişti. 

Bu hususta ispanya hükumetine 
henüz bir cevap verilmemişse de 
Reuterin öğrendiğine göre, lngilte· 
re ve Fransa hükumetleri böyle bir 
teklifi kabul etmeyi bir an bile dü
şünmemişlerdir. Çiinkü, böyle bir 

teklifi krıbul etmek, bu devletle

rin muahedelerle giriştikleri teah· 

hüdlere mugayirdir. 

Yakında Fransa ve f ngiltere hü· 

kumetleri tarafından hpanyaya bu 

yolda bir cevap \'erileceği ~üphe:;iz
dir. 

BAROELON A BOMBARDIMAN 
EDiLDi 

Barcelona, 17 (A.A.) - .Asilerin 
tayyareleri, dün Barcelona limanını 

bombardıman etmişlerdir. 7 ölü ve 34 
yaralı vardır. Tayyareler, 3.000 met
t'e yükseklikten uçuyordu. Bulutlar, 
tayyareleri yarı yarıya örtüyordu. 

lngiliz gazetesine göre 

Almanya Sovyetlerle 
Şark hududunda 

Çarpışmaya hazırlanmış 
Dünkü PQsta ile gelen İngilizce 

gazetelerden The People'in diplo
malik muhabiri .Avrupada bir sulh 
misakı akdetmek hususunda Al • 
manyanın lngiltereye verdiği ceva· 
bi notanın henüz tetkik edil
mekte olduğunu yazarken şu şaya
nı dikkat mütaleaları ileri sürüyor. 

mil bir sulh misakma gireceğini a
çıkça bildirmektedir, 

İ§tc Hitlerin kafasındaki büyük 
gaye budur: Fransayı Rusyadan 
ayırmak!,, 

SOVYETLER BERLlNl TEHDiT 
EDiYOR 

§ehrimize gelmiş ve istasyonda büyük 
merruıimlo karşılanmıştır. 

Bir müddet istirahatten sonra Ha
riciye Vekilini, Ba.o;vckil ve Meclis 
başkanını ziyaretten sonra ziyaretle
ri kabul etmiştir ve Ataturk tarafın
dan kabul edilmiştir. 

Hariciye Vekilimiz tarafından mi
safirim1z ı::crefinc bir ziyafet v~rilmiş, 
ziyafette doktor A:tas ve B. Antone~ 
ko çok dostane nutuklar teati etmiş
lerdir. 

Hariciye Vekilimiz do!-'t nazırı 
TUrkiyede görmekten duyduğu sevin
ci izhar Nlerek ınis.-ıfirimiz.e h06 gel
diniz dedikten sonra nutkuna §Öyle 
devam etmiştir: 

"Tarihin teselsülü ve beynelmilel 
hA.diseJerin keşmekeşi içinde, Tilrkiye 
ve Roman~·a, kiyasctin icaba.tını fark 
ve temyize muvaffak olınu~lar ve da
vaların en gü?..eline hizmet için kendi
\erine tC'rettüp eden vazifenin ehem
miyetini müdrik olarak, menfaatlerini 
nrtık unutulmaz bir eser olan Balkan 
Antantmda birleştirmişlerdir. 

M'.emleketlerimizin müşterek ülkü
lt'rini Yerdikleri bu birleşmede bir tek 
fikir hakimdir: 

Yalnız milletlerimizin değil. fakat 
l>ütUn insanlığın aaadet ve refahı. İş
te hepimizin hararetle ve samimi ola
rak istediğim.iz budur ... 

B. Antonesko verdiği cevapta mcm 
leketimizde gördüğü dostluk havasın
dan çok memnun olduğunu, yeni Tür
kiycyc kary;ı duyduğu hayranlı ~ınr i
fade ettikten sonra iki memleket ara
sındaki dostluğa geçmiş ve Hariciye 
MT.JnmI7.a hitaben §Öyle demiştir: 

"Bundan dört sene evvel müteca
vizin tarifi hnkkındaki mukavelenn
menin imzası mes'ut neticesine varan 
müzakerelerde siz, memleketiniz adı
na, birinci planda bir rol oynadınız. 

Balkan Antantı paktının imzasile 
neticelenen konu~malarda Türkiyenin 
rotU, onun muhterem D1ş Bakanının 

Çanakkale zaf erimiı 
( () s tyanı 1 in.oide) 

Buve, Gelua, Sufren ve Şa.rlmany 
zırhlıları arka arkaya bir .sıra. olmak 
üzere, 10 zırhlı ve birçok torpito Bo
ğazdan ilerlemeğe b8.§ladı. 

Saat 11,40 da "Enfleksibl,, zırhlısı 
Rumeli Mecidiye tabyas~na, "l~uin E
liı.abct,, dirotnotu Anadolu Hamidiye 
istihkamma ate~ b~ladıla.r. Bu ate§
ten sonra diğer zırhlıların dinmiyen 
uğultulan duyuldu. Çanakkale şehrin
de yangın çıkarılmı!')tı. Sahiller toz 
bulutun:ı boğulmuştu. 

Sahil bataryalarımızdaki toplar, 
menzile giren zırhlılara ağır fak at 
muntazam bir surette endaht ediyor
kapkara dumanlan boşluğu doldurur
ken top atc~i durmadan devam edi
yordu. 

- Saat birde İngiliz ba.53..Jnirali mu
vaffa.kiyctin ancak süratle elde edile
ceğine l•anaat getirerek Fransız filo
suna. hücum emrini \•erdi. 

lşte bu hücum, Tilrkü ya.§amağa 
olan hakkından mahrum etmek için 
gösterilen son şiddetti. Fakat Türk 
ce~areti kat kat üstün görünen kor
kum; zırhlıları ~ırttı. Buve, Türk a
teşlerine aldırmadan bataryalara doğ
ru ilerliyordu. Batarya bir sağanak 
halinde mermilerini yağdırmağa baş
ladı. Buve şanlı bir muzafferiyet ka
zanmak emelindeydi. Cesaret göster-

memek için hiç bir sebep yoktu. .. 
devletin en kuvvetli zırhlıları to~ 
mış bulunuyor, cehennemi a.tt~:., 

yağdmyoralrdı. 16 zırhlı, 3 krtı''~ 
bir çok torpito durmadan ateş ed1

• 

Jardı. Tek bir Ban.iye uğultusuz ~ 
yor. boşluk durmadan inliyordu. 

!it 
Hamidiyc tabyasına doğrU 11;dl 

mekte olan Bu\·e'yc, . hiç uınlll ~ 
bir anda, birden bir kaç isabet ... .s 
olmuştu. İlk önce hafif bir dllll", 
yükecldi. Sonra ini olarak yana.; 
t.ı. Koca zırhlı, bu bocalama eall , 
da tam 12 yerinden aldığı yaranın~ 
sirile b:r buçuk dakika kadar ~ısa~ 
?.aman içinde sulara. gömülmese ~ 
ladı vç gömüldü. Bcklenmiycn •~ 
bütün gemilere büyük bir şaıl< ·(i> 
verdi. Buvc'nin yerini tutmak ~ 
Sufren, cephaneliği tutuşarak ~ 
d:şarı çıktı. Gelua yarasında.ı:ı ~ 
suları tulumbalarla boşalta.ını. 

kaçtı. 

Bir kaç dakilta sonra top !~ 
yavaş yavaş dinmeğe ~ladı. ·cf> 
sonra, sa1t ikide bütün filolar rı 
enırini aldı. 

İşte, Boğazı geçerek Türk ın~; 
vemetini tamamile kırmak i~ti)'t.Jl ~ 
rihin bu m~shur akını . bu suretle b!t 
hayete erdi. Türk, tarihine pnlı 
sayıta daha ilave etti. ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

Balkan Antantı 
Ekonomi konse~ bugün 

toplanıyor 

Atina, 17 (Hueusi) - Balkan eko· 
nomi konseyinde Türkiyeyi temsil ~de
cek olan heyet bu sabah buraya vasıl ol
muştur. Heyet reisi B. Hasan Saka ile 
diğer murahhaslar hükumet mümessil -
leri tarafından hürmetle karşıhınmış -
tır. Diğer Balkan hükumetleri mümes -
sillcri de bu akıam burada bulunacak
lardır. 

Konsey yarın sabah müzakerelerine 
başlıyacaktır. Kor:ıseyin açılı§ nutkunu 
Başvekil l\fetı:ksas söyliyecek vr ayni 
celsede muhtelif meseleleri müı;ııkere e
dc::ck cnciimenler sesilecektir. Konsey 
ve encümenler Hariciye Vakalcti bina • 
sında meşgul olacaklardtr. Bu defaki 
konc.ıeyde fr;ari meselelerden başka ıde· 
nizcilik, münakalat. turizm ve s<ı.ireye 

ait teknik meseleler de müzakere edile

cektir. Konseyde Yunctn'.~tan taıafın. -ı 
dan mütehassıs olarak munak;ılat veka· 
Jeti yüksek me:nurlanndan altı 73t bu

l !.lndu ru lacaktır. 

Mussolini 
Seyahatinin uyandırdıO~f 

endl,elerl tehllkell bul111 ~ 
Roma, 17 (Hususi) - B. Mu~.500 , 

bugün, Trablusta milletlerarası ıı~d~ 
neler panayırını açmı~ ve merası lif, 
sonra yerlilere hitaben bir nutuk 1 

lemi§ tir. . "'a' 
Duce bu nutkunda ıeyahatıne 1~ 

teallik bazı ecnebi gazetelerde çit' 
haberlerden bahsederek ıöyle deııı 
tir: e 1 

bil ı 
''Tela~ uyandırmakta olan rtJ~ 

essüfc §ayan hücu:n ve bu bapta 0 i · 
yayılmakta olan tarihi sabit fikic~J ,,~· 
talrga ıtımJtsızlık sa!Ja:ak ve tnıl ı1' ır 
likey: sokacak mahiyett:dir. Beni,;' 
yahatim. İtalyanın imparatorluk.'/' 

· ·d· n·· .. k k rnıtl ,L,' nin bir delılı ır. utun er e JY' 

de bu azim vardır ve istikbalde b1l 1;' 
sahip olacakladır. 1talya, sulh ~1,tl' 
yaşamağa hazır olan bütün mille /, 

k · · it· ıyall I' sulh ixinde yaş~ma ıst~.yo~: • " ede'' 
lcti, sulhu istıyor. çunku ıfa 
mu:olihane bir vazifesi vardır. 

İngiliz muharriri diyor ki: 
"fakat, birşey nçıkça bellidir, 

Hitler. silahlanma programı ıçın 
vakit kazanmak üzere gayrikabili 
kabul teklifler ileri sürmek şeklin
deki eski oyunu oynuyor. 

Hitler, kendisini Çekoslovakya, 
'Avusturya, Yugoslavya, Bulga· 
ristan, Romanya ve Rusya üzeri· 
ne harp açmakta serbest bırakacak 
olan Garbi Avrupaya müteallik bir 
sulh misakma girecek, ba~ka bir 
misaka girmiyecektir. 

Sovyetlerin Londra büyük elçisi 
Maiski, Sovyetler Birliğinin bir 
harbe kar§ı nasıl hazrrlanmı§ oldu
ğu ve Sovyet harici siyasetine mii· 
teallik bir konfernns vererek şu e
hemmiyetli ihtarda bulunmu~tur: 

"Bizim kendimizi müdafaa için 
biri Garpta, Biri Uzak Şarkta ol· 
mak üzere iki huduc!umuz var. Bu 
hudutlar hemen gayrikabili nüfuz 
bir hale getirilmiştir. Büyük tah· 
kimatı havidir. Orada asri harp 
vesaiti ile çok iyi teçhiz edilmiş 
muazzam ordular ve cesim bir ha
va kuv\·eti bulunduruyoruz. 

rolü herhalde çok daha mühim olmuş- l f b [ 
tur... s an ll limanın-

Alınan elçisi Londfıtll' 
v •d ı da hücunıa 11grp cıı' 

an ,e 

Notasından anlaşıldığına göre. 
Kayser tarafından tahayyül edilmi§ 
bir Orta Avrupa, yani Şimal deni· 
zinden başlıyarak Avusturya ve 
Balkanlardnn Istanbula kadar Al· 
man hakimiyeti altında geniş bir 
arazi tesisi tasavvurundadır. Ken· 
disi, azar azar geciktirme oyunu 
oymyarak, istediği herşeye nail 
oluyor. Sar'ı ve Ren mıntakasmı 
geri aldı. Şimdi Danzigi kontrolü 
altında bulunduruyor. lkinci isti· 
yeceği şey de Leh koridorudur. 

Ondnn sonra Çekoslovakyamn 
şimal topraklarını, sonra Avustur
yayi, sonra Balkanları Almanyaya 
ilhak etmek talebine sira gelecek· 
tir. 

Naziler bu memleketlerde siyasi 
ve kültürel niifuz vasıtalarile ilk işi 
göri.iyorlar. 

Hitler, Çckoslovakyaya veya 
Balkan devletlerine karşı herhangi 
bir suretle harekete geçmek netice
sjnde R u~ya ile harbe girmek mec· 
buriye tinde kahıcaqını biliyor. Hit· 
ler, Rusya ile Şark hududunda 
çarpışmağa hazırlanmıştır. Fak at 
Fransa Garp hududunda Rusyanm 
yardımına geldiği takdirde Rusyn 
ile harbetmr-k tmaflısı değildir. 

Onun i!".in Almanyadan ~elen 
son nota, Almanyanm ancak -
.. Fransız - Sovyet misakı., bozul
mak şartile - Garbi Arupaya §a· 

Benim blöf yaptığımı zanneden
lere ihtar ederim ki kuvvetlerini bi
zim aleyhimize tecrübeye kalkı,. 
malan akıllıca bir hareket olamaz. 
Çünkü o zaman kuvvetimizi anlar· 
]arsa da i ~ işten geç.er.,, 

"GÖRİNGİN SÖZLERi sızı 
KORKUTMUYOR!,, 

Paris, 17 (A.A.) - Fransız 
gazeteleri, Alman hava hnknm Gö· 
ringin nutkunu ehemmiyetle mev
zuu b:ıhsatmektedir. 

Oeuvre şöyle yazıyor: 

"Birknç aydanberi Berlin ''e si
yasi mahafilde hüküm süren sıkıcı 
hava, dün mi.lthiş surette artmıştır. 
Herkesin karşıs;ndakine bile sormn· 
ya cesaret edemediği sual şudur: 

"Acaba Almanya, rejimi kur
tarmak için askeri bir hareket göze 
alacak mıdır?.,, 

Ordre gazetesi de, Göringin da
ima yüksekten attığım yazarak di
yor ki: 

"Göring, tesir yapmayi, nliı.yişi, 
büyük :ıözler söylemeyi .,·e silah 
§akrrtılarile dolu cümleler söyleme
yi sever. Kendisi ikinci Vilhelmin 
siyah gömlekli bir eşidir. Birincisi 
bizi korkutmamıştı, fakat birçok 
tahribat yaptı. ikincisi de bizi kor· 
kutmuyor. Her ne olursa olsun, 
Göring bizi 191 4 deki gibi hazırlık
sız bulmıyacaktır . ., 

Fabrika havuzla-, 
rının asrileştiril-

• • • 
mesı ıçın 

Projeler tetkik edllmeğe 
ba,ıandı 

Ankara, 17 (Telefonla) - İstanbul 
fabrika ve havuılarınm inki§afr _ve as
rlleştirilmesi için iktısat V "~aletinin 
verdiği karaıın tatbikine ge;mek ilzere 
İstı:nbul fabrik1 ve havuzlar müdürü B. 
Cemil hazırladığı projeleri me~keze ge -
tirmiştir. Vekalet bu projeleri tetkik et
mektetlir. Tedrici bir ııurctte tatbik olu
nacak projele:-de ba~hca iki esas göze
tilmi~tir: 

Kurula:ak havuzlnra:ı Türk gemi -
leri tamir edil ecel:: havuzlard~ yeni ~e· 
miler de yapılöbilecektir. 

Bir yandan bunlar ter:ıin edilirken 
diğer taraft~n da Van ı;ölünde :sletil
mek üzere yaptlacak ?ki geminin b1ti • 
rilme!line çalı~rlmiLkt:ıclır. 193 7 yılında 

birka~ ro:norkör de yapılacaktır. 

Deniz yolları ücret 
tarifesi 

Ankara, 17 (Telef onla) - lctan
bulda tarife komisyonu tarafından 

tesblt edilen Denizyolları işletme idn. 
resine ait ücret tarifesi İk~ı!:at Ve
kaletinin alakalı dııircsi tarafından 

tetkik edilmektedir. Tarif enin tetki
l}inde anaprensipler göz Ö'1Ünde tutu. 
!arak ha.lk leh:nc tcnziliıt imkaııları 

araştırıl ma1<taclır. 

Tetkik'er ayni idarenin bilı\nçola

nnın gözden gcçirilmeJinin neticesine 
kadar sürtcektir. 

da yeni tesisat 
Plan içill bir lngiliz 
şirketi çalışnıağa 

haşladı 
Ank::ra, 17 (Telefonla) - lktı::at 

Vcka'cti tst;mb:.ıl limamnd:ı y~p:lr.n:ıı 

dü~ünül::n te::isatın tcsb:ti ve bir plcir.a 
raptı için bir İn~Uiz firmasile mı.ıtabık 

k:lmıştır. 

Sirke~in mühen:iisleri i~e ba~lamı~ -
lard.ır. Dunlar hem li;nnn rıhtımh:r:nın 
uıattlmas•, hem ele asri gü·nr~~ d:po • 
ları projeleri haz1rhyacaklardır. Depo.· 
lar vapurlann kolaylıkla kömür ala bıl
melerini temin etlecek en son fenni va
sıtalar:l mü ·chheı: olac::ktır. 

Müstakbel İzmir lim::ınının da Al::~n
cal:ta tesid k: rarh:.~tırılmrştır. 

Da~zili9"e Vekiliıniz 
Diyarbeh ire gitti 1 
t.n!>:ıra, 17 (I·lu:msi) - Cenup ve 

;,:ır~: vilayetlerinde teftiş scyaha~i yap- ı 
mtl;ta iken bir ır.iidtl::t evvel Ankaraya 
dt:n::ıi.!; olan Dilh:Hye Vel:Hi ve Parti 1 

Genel Sc!<rc~c;i D. Şükrü Kaya, teftiş

lerini it;nam etmek üzere bu ak~am t:ı· 
at ı 9 cla Anl:anıdan Diyarbek:re hare

k:t ctmi~tir. 

Tenzilatlı taı·if eniıı 
ıırüddeti uzatıldı 
Anl:ara, 17 CTcl~fonla) - Devleti 

D~miryoll:ı.rı ve limanları umum mü
dürlüğü, h:Ukm gösterdiği rağb :ıt clo
layısilc. hu ay sonunda müddeti bi
tecek olan gidiş dönüş tren biletleri· 
ne mahsus yür.de elli tenzilatlı tarif~ 
yi haziran so:ıun~. kadar ü~ ay dalrn 
uzatma~ı kara.rla.ştınnıştır. 

Lo:1dra, 17 (A.A.) - Alrn ti~ 
Von Ribbcntrop, Almanya bükılts'tiller' 
mına birka~ kitap hediye etınc.~. ,ıtl' 
tarihi tetkikler enstitüsüne git~1'1t,ıet" 
da binanın önünde toplanan bır 

11
ur•r 

d .. teı• "'-' r;rupn tarafından uşmanca t) ~ •. 

lil k:r§ıhnmıştır. tıl' "il 
Sefir arabadan indiği z~an bil tf' 

tarafından itilip kakrlmı§tır. ve rıfJ~ 
nada nü:r.ay:§;ilcr: ''Kahrolsun. •e tıJ 
fa~izm l:ültürli mahvediyor ... dı) r 

r. 1rmıcılardır. f''' ~;ı • " ~ a .. ı;ır 
Sefa, soğukk;ınlılıgmı muh dille 

miş. t:ılebebrin arııs:ndan ketı 
yol açarz.k enstitüye girmişti~.A 

H aberl•~-ıı' 
1 "" .. ··-dele ,,,,• 

• nEJ,Çt'iCA krcıh önumu.. ~ı ., 
. r· flır. ,ıf . d . d B-·.-·,1·-ı•·n bıta .. "• bıya ctı:ı : ... :. ··" " . . Ut"' y 

l:ında İngiltere hükumetı ılc ts'. 01•<' 
• strı1 lerde bulunmak fü:ere gayrırc 

Londnyı ziyaret edecektir. ~ 

ı;ı KUDÜ3'te \"Ukulan b.'lSI. ~ 
d rınııt r> 

1cr, yeni bir karii:tldr~ ev rsPi~~ 
~ 1. • • • ·c .. "·or A. ~· ladıgı "~::.naa~.nı ' • •J • • 11'" ı! 

Yahudiler arasmd:ı. bır}\a.Ç. ııtd ll 
vermeden entic~·e:ım·yen 'btr oU" ..At " 
vuku'..u1rnı.11ğ1 g;ın ~·o!;tcr· i,.11tıP" \..,tı 
Fil is~inin 3irnalinde Saf ad c \." 
b!r Ara:' ' k::ı.tledilmiııtir. ıf1 f 

c ARNAVUT Kadınların ıı1'1' 
1 d l<•f'I "ir re takmmımr yasa.~ e en .. .eı .. " 

~ . l .. t\11'1 , ... ~ 
alakadar clı::.r~k. kı al, l~ çJJı.ı· 1 
lerdc kadmlnr için kurslar '0,.,tıtı' 
l~enclileri!l: okum::ı, Y"'~"'8' ·rıi etfl 

1. 1. .. ... ..tiJr.ıell ve ame ı ma umat o.,,'T ... 

retmıştır. h••' 
• iNGILIZ Deniz. kar~,.1'e;· 

kuvvetleri Hong • Ko;ıgda tJt' 
ralarma ba~lamı§lardır. ~~ b'~ 
Şark manevralarına yirın1 İfrır .... 5 .. · ı. etrl'I asker ve !. gcmı ıştırn" 
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Mühendiı Erdoğan, Gülaeren'in petinden ayni· 
~~0.rdu; onun yaıını ıörüp yaılanıyordu, düıünc•· 
""'Utı doğru, yüloek ve parlak buluyordu; onunla 
~likta umumi felakete çare bulmak için dirnağmı. 
>'otuyor, kafa patlatıyordu. 

lık hamlede yine muvakkat tedbirler almak, hiç 
4tiilae aç lan doyurmNl lazımdı; bir yandan Kızılay 
htrelcete getirildi, bir yand~n da Halkcvi faaliyete 
Cttti. 

ltr:tılay mer!<eze y•zıp muavenet edilmesini ist•· 
'-itti; kaymakam vaziyeti Ankaraya bildirmişti; Hal. 
\.\'İnin köylüye derhal ve işe yarar bir yardımda hu· 
1"-ll>ilınesi i~in de her iıte olduiu gibi Jeker fabrİ· 
~dan himaye görmesi lazımdı; fakat bu sefer ıe· 
~fabrikası müdürü Ahmet Turgut köycülük ve İç· 
~i muavenet iılerile e&kisi gibi alakalı ıörünmÜ· 
fttıtu. 

lierkeı bu meselelerin nasıl halledilebileceiini o 
'-iiar tıberden biliyordu ki derhal bütün gözler Gül
...,_,• çevrildi, Giiberen'in rözleri de Ahmet Tur· 
hd'a ... 

Şeker: fabrikaın müdürij iti gayet yavaıun alıyor, 
~tti ıuılllmam.'\,lrktan ıeliyordu; nihayet Gijlseı·en 
"'-telefi. açık~a ~onu,rr.ak lüzumunu hi11ettiği za· 
._. Ahmd Turıut yan §ııka, yan ciddi: 

- Ben ıi;in dec\iğiniıi yaparsam ıiz de benim 
'le.ıiiinü yapac•k muınız? 

D~i. G\ilıereo., bir kadının bir erkekten her· 
~Iİ 1.ir Jef İ•temesinin ne kadar tehlikeli bir vazİ· 
>'tt ihdaı edebileeeiini acı 1'ir tekilde anlarnaia baı· --·b; fakat bir kere bu laf açıldıktan ıonra iyi kö· 
\t ~ 1-eticeye bağlamak lazım reliyordu. Genç kız, 
lı.tr1'1na gelen ıeyle sarsıldı. Ahmet Turgud'un ken· 
4i•i.ae kartı hiısottiii temayülün zaman uman tid· 
~U.,.ir. l'İhi olduiunu bilmiyor değildi. K.dın kaJ .. 
.,_ ~" me1t1leler4' en uFak yer 1araınblannı bile ka
..,..d~a kaydeden bir ıiımograf gibidir. Gülıeren, 
-~a gibi göründüğü zamanlarda bile bir çok f4SY• 
it.. hi11,d,cek kabiliyette idii buna ra~n mi.idil· 
~ tiwndi)•e kadar kendisine hiç bir hiirmthi2likte 
.. l"".tuiunu hatırlamıyordu. Ahmet Turgud'un bu 
~•lelf eft küçiik bir laübaliliğe müsa~de etmiyeuık 
,.. Qrakteri vardı, 

C4ül.eNn'in tJreddüdünü göriip hatuma "'üna• 
~biz 1'ir fey nelfluğinden korkan Ahmet Tur
~ telltll'ı;ıa''• ettiı 

r. ""- Siıden kcıTidim için hiç hir teY istemiyeceğim; 
~' ••U;ı" ~-; .... :s•r: ....... ;.,.., .. " d. ais viuf,.tlinir.! 

, ·.::~'P)l n•ııl bir ıaka idi:' .. Gl.'laeren bir tehlikeye 
~ :vürüd\iiii,nü hi111ed~r ri1'i olmakla beraber bof 
ıı...ıhıt.tiu, hatti tehlikeııin "'"'diıine ıimdiye kadar 
~ aıcak hir doıtlıık ıöstenni, olan Ahmet Tur• 
~d'un elinden ıehneaini ıaliba J,iraz da cuip hul· 
ıı; ihtiyarıızca: 

- Söz veriyoraun! 

Retilc Ahmet 
Sevengil 

Dedi, Ahmet Turrut timdi ıuıuyordu; . teklif 
edeceği ıeyin ağırlığı altında ezilmİJ gibi bir hali 
vardı; menuu tamamen deği§tİrmiı olmamakla be· 
raber bahsin ikinci kısmma temas etmeden konu
ıuyordu: 

- Köylerdeki açlığı gidermek için yapacağımız 
ilk teY Jİmdilik Halkevi adına en yakın piyasadan 
ltuğday aatm alıp ihtiyacı olanlara dağıtmaktır. Böy· 

· le hir felaketi diişünroemiştim ama fnbrikanın bu se· 
neki bütçesi yapılırken herhangi bir vnziyette bir 
hayır i•ine harcanmak Üzere epey bir PIU'a koydur· 
mu,tum; bütçemiz idare meclisince de tasdik edilmi, 
olduğu için bunu hemen sarfedebiliriz. Son gelen za· 
bire bora;ur cetvellerine göre buiday fiyatlan ... 

Şeker fabrikası müdürü mühim bir iş adamı cid
diyetile uzun uzadıya izahat verdi, alınacak buğda
yın en kaa yoldan ıetirtilmesi ve dağıtılması çare· 
lerini anlattı, Halkevinin köylere Kızılllyla berab~ 

yapacağı yardımı planladı. Gülseren müdürün söz· 
lerini dinledik~e içinde muztariplere uzatılan eli min· 
netle öpmek isteklerini duyuyordu; Ahmet' Turıu· 
dun sözleri bitince farkına vardı ki müdür bu yar· 
dınuna karşılıl< Gülseren'den iıtediii itten hiç hah· 
ıetmemittir. Genç kız, sı;:!Iİ biraz titriyerek: 

- Şu ne ·olduğunu bilmeden yapmağı taahhüt 
ettiğim •eyi artık öğrenemeı; miyim? 

Diye sordu. Ahmet Turgut bu iıi pek mühimae
miyormu, gibi durgun ve tutuk bir tekilde cenp 
verdi: 

- Ricamın ne olduiunu tabii anladınız; ıizi deli· 
ceıine aeven Erdoian'la evlenmeii kabı.d ettiiiniı: 
için teı'4d,ür ederim. 

Gül.eren: 
- Ukin beni pek a-afil av)admızf 
Diye heyecan ve telaıla cevap verdi; asabiyetle 

yerinden kalkmışb; aeıinde tuzaia dü!ntÜf bir yara· 
lı ceylinın çırpınmasını hattrlatan bir hal varclı; ri· 
zü kıpkırmızı olmuttu, batmı aalhyarak: 

- Beni p~ amanırzca yakaladınız! 
Diy• söylendi; gözlerinde yanıp ıönen bir parıl

tı vardı. Ahmet Turrut vahşi bir te'beasümle &'ÜlÜm· 
ıemeia çahııyordu: 

-. Haydi çekinmeyİnİI, dedi, 1'u iıin böyle olmaaı· 
IU ıi:ııin de için için iatediiinizi itiraf ecliniı:. 

Ahmet Turgud'un •eıi acıla~ğa baılarnııh; 
Gülaere11 darsnt bir çeh~ ile ıuıuyordu. 

Müdür, du:1&'ulıınnı boi'n;uına çalııarak ''e.Jcelime· 
leri l>ofumda düğümlenir cibi olarak aordu: 

- Y okıa aö:ııünüri tutmıyacak mıımu:? 
- liJmiyorum; ıize yann gelip Ce\'ap vereceiim; 

wk feaa 1'ir te7 yapbnız, müdür bey. 

"•iotomobillerden Tayyareci Lind- Konservatuvar o~~e8-
şlkaget b l. trasının vsrdigı 

, ~'-td1.11 aonra. orkestra Çaykofs- erg garın ge zgor konser 
?nıntakalarında ara sokaklara Ya.rtn Amerikınıın m~hur tayya. Konservatuvar orkestrası bu se-

(.ıi '·~ :"bahta.n akşama kadar bura- recbıi Lindberg karısile birlikte bir nenin üçüncü konserini evvelki gece 
rJ' ~Uiu görUlmüı. bu yür.den iba- İngiliz tayyaresi üzerinde eehrimize Fransıı tiyatrosunda gii,zide ve kala-
e'' ~eUer de olmı.ıştur. gelecektir. balık bir halk kütlesi önünde vermi§-
• ~ı.. .. ~ tube mildUr1Uğü bu huıus- Lindberg'in şehrimizden benı.in a.- tir. 
~Ye l'elıliğlne b8.§VUrmUJ, bu Iıp doğruc& Londraya &'ideceği söyle- Orkestrayı, Konscrvatuvann değer-
~11.baıar hakkında bir l(a.rall v~ niyorsa da buraaı .kat'i değildir. li muallimlerinden Bay Sey{ettin A-
llıi istemiştir. Meşhur Amerikalı t&yyarecinin, ral idar~ etmi9tir. Solist olarak evve. 
I' kamıile birlikte 1stanbulda bir gee€1 la bu sene Konservatuvardan diploma 
., vapuru karaya kalmaııı ve ertesi gün yoluna devam alan Bayan Hadiye Öğütmen viyolon 

Oturdu etmesi muhtemeldir. sel ile Bay !skcnder Ardam \'iyolon 
ile bazı parçalar çalmışlar, çok alkı3-QJ,_ • \'avuru limanımızdan tran-

''l'llc geçerken karaya oturmuş- 1·alebe pasoları lanm1şl:ırdır. 
Bunlardan sonnı. orkeı;tra Cayfo. 

~tıı )!ektep pasolarında tramvay şir- kinin altıncı senfonisini çalm13ttr. 
lıtun kurtarılması için bugün ketile taleb~ arasında. bazı anla.şma- • l•tanbul kUtUphanelerl 

\.. -~~ bqlafıncaktır. . mazlıklar çıktıg·ı go"ru"lmüa ve Bakan-. "'--= ~ 1stanbulda bulıınan muhtelif kü-

................. :: ................... -... . 
KURUN ' ! 

~'•az muayene kuponu! 
~I doktorumuz Pa.zarteai gün!ert 

.... buguktan ytrmlY,e kadar sa· 
\t 1ıs.rebanuinde, CUmarteııi g1lnlerl 

l4 len 19 a kadu Lllell Tayyare 
, l~ı ikinci daire Uc numarada 
~llYUcularımızı yedi kupon rnuk.,. 

~buı eder. 
h&atalıklan doktorumuz dıı. bu 

~tdi ta.ııcılnl b!rtkUrip kendisine 
\.."'tt • IUı cumnrteııt, satı, per§embe 
~ ~' 12 araııı Akııarllyda, Millet cad
~lıratpS§a camii kar~ııımdakl mu-
t) 'llııde çocuklarınıza balıacaktır. 

~~ 1• doktorlarımız 
~kilde dl~ doktorlarımu: da oku-
~ ~~ emlrlerine hazır bulunmıı.1<· 
~'ltıt. doktorumuz FahretUn Dlımcn 
~'q Ilı lııtlklll c11ddcslnde 127 numn• 
\ııı rtesı gtln!crl s&at 14 ile 20 ar:ı•; 

\ ıc_ lltıduAıJ gibi doktor NecaU Pak·! 
"llcöy :Mahmudly~ caddeıi l- 2; 

~ltu •'11 ve cuma gUnleri ayni 1aat. i 
1
• ltt l'ııcuıarımızın dişlerine bakacal.· : 

•it ll'davilerlnl yapacaklardır. ! . ___ , ........................ . 

lıia. ya..ıılmııtır. tüphanclerin birleş~irilcrek bir umu-
Pasolarm bütün şebeke için mute. mi kütüphane vücuda getirilmesi Ba

ber olduğu iddia edilmesine r~en. kanlık tarafından karar!aştırılmıştır. 
şirket bunu dikkate almıyaralc talebe. Bu kütüphaneye konacak t'.serlerin 
nin evile mektebi arasında muteber tc!!biti i§ile bir komisyon meşgul ol. 
addetmektedir. makta ye kütüphaneleri tasnif ~tmck

Vazi);et Nafia Vekaletine mu!assa- tedir . 

lan bildirilmiştir. Yakında v~rilecck Klislk mimarimiz hak
cevnba göre hareket edileoektir. 

kında konferans 
Bir aydn kesilen hayvanlar Eminönü Halhcvinden: 

Şubat ayı içinde Mezbahada 15085 Bu yıl için düzenlediğimiz eeri kon 
karaman, 1211 dağlıç, 3044 kıvırcık, fera.nıılarm onuncusu bugün Evimizin 
770 keçi, 21004 kuzu, 7 oğlak, 1579 Çağaloğlundaki merkez salonunda mi. 
öküz, 70 inek, 308 manda, 151 dana, mar Bay l{cmal Altan tarafından 

180 malak, 6 boğa keııilmiştir. Kuzu (Klaııik mimarimiz) mevzuu üzerinde 
kesimi aydan aya çoğalmaktadır. projeksiyonlu olarak verilecektir. 

Radyo 

'•im: 
Adrea ı 

Müsabaka Kuponu 
-18-
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Sonra da derede 
İzm.irde Yiğitler köyUnde yürekler 

acısı b!r hadise olflluştur. Yiğitler kö-ı 
yünde 19 ya.şiarında lbrahin~. 
köyün en gUzel ve gürbilz kızla.rından 
Halil kızı Raziyeyi tarlaya gübre ta
şımakta iken kaçırmıştır. 

Söylendiğine göı·e İbrahim bu kızı 
eskiclenberi sevmekte imiş ... Tarla yo
lunda yanma gitmiş, kısa bir konU§· 
madan sonra kaçırmıya başlamış .. Bu 
arada, bir namus mUcadelesi de geç
t!~t \'e ganç !t~:::n u::.r.m::~mu ton ne. 
feılnl verinceye .kadar mUdafaa ettiği 
söyleniyor. 

İbrahim kızcağızı, köyün derealn
dc suda boğmuştur. Gözü karararn ka 
ti!, vak'a mahallinden k~arak izini 
kayb~ttirmck istemietir, 

Raziyenin büyük annesi Fttrn~. 

kıZln eve dönmedifini görünce keyfi
yeti zabıtaya haber venniı. jandıırma 
komutanı Safer Akıoy, gecenin saat 
on ikiJinde ite paılJya.rıı.k aabaha ka. 
dar ta.hkikatl& mşşgyl olmuştur. Za· 
vallı, gelinlik k111n Qe,edi derede bu· 
lunm1J1, bu arada katil de tevkif edil· 
mintir. Tahkikata devam ediliyor, 

lnebolu davası 
İnebolu !aciıı.ar muha'kşmeıine İJ..[' 

mirde qırcezada. devam edilmiıtir. 

işaretler: 
..., ,,_, .-, FT'Tı ,__ır 

Bu çelsede, İnebolu vapuru ateşçi
si B. Rızanın, İstanbul ağırcezi. ma.h· 
kemeaincc alınan ifadesi okunmuştur. 
B. Rıza, faciayı ~iiylc anlıtlıyordu: 

- "Finfke, Anamurdan sonra All
talyaya geldik. oradan da. yilk aldık. 
gemi İ2:mirc hareket ederken faz.la. 
yüklü idi. Hadise mahalline ~elinceye 
kadar yolcular ve milrettebat, muva. 
zeneyi tı;min için yükleri bir tnra!tın 
diğer tarafa naklediyorlardı. 1ımlre 
ynkla.ştığrmız ~ırada. tehlike arttı. Ben 
de dı~aı-ı çıka.rak ~vertede çalı§mağa 
~ladrm. Bir aralık ~lddetli rilqarla 
~emi yattı. Derhal yükleri bo~alttık. 

Bu defa su a.larak aksi tarala meylet. 
ti. 
Bu karışıklık eıma&ında lostromonun 

"Can kurtaranla.rı dağıtın:,. diye ba. 
frrdığını duydum. Ben de bir yelek 
alarak denize atladım. Ve İstikbal va. 
purunun sandalına bindim. 
~mi o1dukça yUklü idi. İkinci mev 

ki kamaralarla yukarı &alon ve &il· 
verte, malla doldurulmuıtu. 

~minin karaya oturtulmuı m814o
leııiııte gelince: benim bu lı::e aklnn er .. 
mez. Ben ateşçiyim. Onu kaptan bi. 
lir.,, 

Muha.lceme, lstikb&l vap\ll"U. 11Uva. 
r:iai i14t ixinci kapt1J1ınm dı di:n.Jenm ... 
l~i itin 19 ninn& bırakılmııtır. 

Gençliği itham ederken 

Gençliği itham etmek, gençliği 
bir nevi ıuç mevıuu olarak tetkik 
etmek, bizim eakidenb~ri adetimiz
dir. 

14 yaımdaki çocuklar. 
13 yaıtndaki küçük arkadaı la· 

rından llahıeClerken: 
- Zamane!. 
Diye alay ederler. Bir haftalık, 

bir aylık kıdem, ıank.i birkaç ncıil 
araıındaki uçurumun ta kendisi· 
dir. 

Yüksekten bakan, bir yaı daha 
küçüğiinü kıaaca ıöyle tarif ed~r: 

"Ne cahili 
Bizim eıki nesillerimiz de genç· 

ten bahsederken: "Cahil çocuk .. ,, 
diye anlatır. · 

Bizim eski itiyadlanmıza göre, 
cehalet ile yaş arasında bir müna· 
aebet vardır. 

Bu atalar yadigarı psikoloji, 
lcaten fapkaya, kalottan iekarpi· 
ne derhal akıverdi. 

300 ıene evvel günlerine ahır 
zaman derlerdi. Elli sene evvelki 
inıanlar daha yeni inıanlardan tik. 
sinerek bahıederlerdi. 

Gençliiin bir hata devri ıayıl· 
maaı bir zamanlar imperatorl\.\iun 
yeniçeri nizamlarına bile ıirmiıti. 
Gencin yiizüne ~çe takmak ih· 
tiyarlığın bir keml\l olduğunu ileri 
sürmekten baık" birıey değildi. 

Eti, deriyi, aaaran kılları bu 
kadar manalandırmak, fikrin ne 
olduğunu tanımamaktı. 

Bütün iptidai zihniyetlerin dam· 
ııasını taııyan bu ruht•n kurtulmak 
bütün dünya ıçın ciddon müıkül· 
dür. 

• • • 
Bu dekor içinde gençliii tahlil 

etmek iıtiyorum. Onları hep ıöylı 
hitap ediyoruz: 

"- Cahilsin! 
"- fy1ağrursun 1 
··- Nizam ve inti~m dinle· 

miyorsun l. 
Bu ısrarlı hükümlerde hakikatin 

hiss~si nedir~ içimizde insaflı. bir 
surette bunu düıünmüı olanlar he· 
men yok gibidir. 

Biz neden ıikayet ediyoruz:. 
Genç cahil mi? 
Onu cahil bırakan kimdir? Ken· 

di~i değildir. 
Bugünkii ııtınci yirmi •ene ev

velki qkranlarile muk•yese cdcrıek 
netice bug~nkü iençlik lehin~ çı• 
kar. 

Sadri !rtem 

Bu;ünkü genç bir ker• 
t.ımumi malumat - bununla 
me~mua, kitısp, ıinema, gazete, 1 
radyo, mektep vaıı~sile aldı~ 
bilaileri kastediyorum - bakımın• 
dan yaıı krrlaıan vasati münevver 
seviyeainden üıtün bir hüviyctle
dir. 25 sene evelkinin kitabi ma· 
lumatma kartı onun hayati bilgile· 
ri ne kadar üstündür. Biz ço~u. 
muz 1328 tab1h kitaplar heıabm• 
çoe.uklara cahil diyoru~. Ve bu 
hükmü ' 'ermekte aıı]a haklı dcği• 
liz.• 

Bir noktada ısrar edecekler v•r· 
dır. Onlar diyebilirler ki buıün· 
kü aençl~r Arap ve Acem terkip·ı 
lcrini bilmiyorlar, aruz veznini 
beceremiyorlar, 

Bu ıöz yerinde deiildir. Hiç 
olmazsa orijinalituini bunden cılli 
aene ev\•cl kaybetmiıtir. Çünkü 
25 aene evvelki genç için de aynı 
sözleri ıöylcrlerdi. Bugünkü 
mektepli gcnçlM için söylenen ıöz· 
ler Edebiyatı cedide, Fecri ati ve 
ondan ıonra ;elen ;ençler için aY• 
nen tekrar edilmedi mi? 

Ben, acnçlerin, beilik ıöıltrle 
ithamından ziyade ıerçckten tenki. 
dine taraftımm; hepimizin her iıi. 
mizin tenkid ediliıi 11ibi. 

F ftlcat, bence bugünkü gencin 
daha Öncekilere faik olan bir tara • 
ft da gcn~lerin kendi kendilerini 
idare ve itte piıkin bir unsur ola· 
rak ortay" çıkmalarıdır. 

Kamplar kuruyorlar, seyahat· 
)er yapıyorlar, kooperatifler idare 
ediyorlar. 

Btı üç ıeyin ne olduğunu anla· 
mak için 25 ıene evvelki gençle· 
rin psikolojisini hatırlamak lAzım· 
tır. 

Evlerinden sokağa sıkarnıyan 
nane molla çocuklarla kamp ku· 
ran. sey(lh(lt yapan iısanlar ara· 
ımda n~ biiyiik f"rk vardır. 

Hele koQperatif idar~ etmek 
gibi rnesuliyet kabul eden ve meıu. 
liyet yolunda hayatını bile feda e
den çocuklar vardır. Bir hesabı 
vt:rem,,diğinden dolayi ölümü ka· 
bul ed"n n~il, biıim için gerçek· 
ten bir orijinalitedir. "~ldımaa 
miri mali çaldım,, !Özüyle bü· 
yüyen n~şillerin arMında bu ıe• 
ref bizim için en biiyiik abidedir'. 

Hakikotlori oldui'J gibi tıstkiıt 
edelim. 
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Eski Yunanlılar zengin bir hayal ile 1 
ıairane. bir tabiate malik insanlardı. 

Bundan başka dilleri de zengin hayal -
!erinin ve şairane tabiatlerinin mahsulü 
olan fikirleri ve hisleri ifade edecek de
recede tekemmül etmiıti. Argonotik -
ler (Argonautique) ve Odise gibi şai -
rane eserler bunu gösterir ve her ne ka
idar hakiki birer seyahat eseri mahiye -
tinde olmasa bile bu eserlerin delaletile 
eski Yunanlıların coğrafi bilgilerinin 
hududunu takdir etmek kabildir. 

Homerin ölmez eseri olan Odiıe vak
tile İtak (ithaque) krah ttlis'e isnat e
dilen fevkalade bir seyahat macerası -
nın hikayelerinden teşekkül eder. Bun
dan başka Odise'de bahsi geçen mace -
ralar kısmen Argonotlar seferine nit bü
yük eserlerin de mevzuu olmuıtur. Bu
nunla beraber bu eserlerden hangisinin 
daha evvel yazılmış olduğunu tayin et
mek zordur. Sonra zaman zaman bu e· 
serler üzerinde yapılan ilivelerle o ka -
dar değişmiıtir ki ilk şekillerini artık 

anlamak, bundan baıka bu eserlerin 
hangi devirde yazılmı§ olduklarım hat
ta tahmini olarak takdir etmek imkan -
aız hale gelmiştir. 

Bu eserler edebi mahiyette ve pira
ne tavsiflerden mürekkep olmakla be • 
rabcr haddizatinde hakiki bir takım ha
'diselcre istinat dtiğini gösteren alamet
ler vardır. ttlisi'n seyahati hulasa ola -
rak §U hıidiseleri kayidcdiyor: Kral Ulis 
'Anadoluda yaptığı (Truva) muharebe -
sinden sonra asrl idare ettiğ~ memleketi 
olan itak'a dönerken gemisi Adalar de· 
nizinde fırtınaya tutuluyor, Akdenizidc 
Yunanistanın cenup taraflarına sürük -
Jeniyor, oradan daha uzaklara gidiyor. 

ttlis bu seyahat esnasında iptida 
Lotofajlar (Lotophages) ın memleketi
ne varıyor, burada lotüs mcyvasını yi -
yor. Bu öyle bir meyvadır ki insana bu
günkü bayatından zevk verir ve mazi • 
<ie olan-her !eyi unutturur. Bundan son· 
ra dalgaların ve fırtınalann ıevki ile 
Siklop (Cyclopes) ta1lar atan devler 
memleketine ulatır, ondan ıonra lcs • 
trigon vahşilerinin memleketine gider 
ve burada gemilerinin ve yol ark:ıda§ • 
larının çoğunu kaybeder. Bundan sonra 
Rilzgarlar aıdasına uğrar ve oradan dal
galar üstünde w:akla1ır, arkada,ıarmı 

domuz kılığına ıokan sihirbaz Sirac 

(-Circe) en nihayet tekrar Hak yolunu 

aşık oluyor. (Toison) u zaptetmek için 
ona yardım ediyor. Sonra Yunanistana 
onunla beraber gidiyor. 

Bu efsane bu memleketin nerede ol
duğunu tasrih ctmemiıtir. Fakat sonra
dan bu memleketin Karadeniz şarkında 
olduğu kayidolunmuştur. Yolda gider -
ken Jason'un Symplegades denilen mü
teharrik kayalar arasından geçmesi la
zım geliyor. Bunlar öyle iki kayadır ki 
adeta biribirine çarpacak kadar yakla -
şırlar, iki kayanın arasındaki boğazdan 
geçmek istiyenleri böylece ezerl~rmİJ. 
Fakat Jason bu tehlikeden kendini kur
tarıyor. 

(1) Tuvazondor (Toison d'or) bU 
kelimenin mana11 altından koç tüyü ~ 
mektir. Yunan mitolojiaine ıöre The · 
bes kralının oğlu Phrixos kızkarde§i 
HeUe ile beraber Yunan ilahı Zeus'e kur 
ban edilecekti. ı'deinleket Uğradığı kıt
lık tehlikesinden ancak bu suretle ku"' 
tulacakb. Fakat iki kardet anneleri Nc
phe1e'nin kendileri için hazırladığı al -
tın tüylü bir koça binerek kaçtılar. Av
nıpedan Asyaya geçerken Hete denize 
düterek bofuldu. Bundan aonra Pbriros 
Kafku nuntakasında ,imdiki Çoruh ha. 
valisinde Colchide denilen memlekete 
gitti. Orada koçu Ares mabedinde kur
ban etti. Bu koçun gayet kıymetli olan 
albn tüylü pöstekisini de mabede vak -
fetti ve muhafazasına bir ejderhayı me
mur etti. itte Tuvasondor bu koçun çok 
ki)rmetli albn tüylü koç pö&tdcisidir. 
Bunda bahsedilen Area mabedinin da
hi Anu mabedi olmuı kuvvetle mıh • 
temeldir. Malumdur ki Aru Kafkasya-

da timdi Türtc - boan hududunu ayı -
rwı bir nelırin ismidir. Jason Tsalya 
tarafında hük\ımet eden Yunan kralla
nndan birinin oilu idi. Falcat babasının 
ölümünden ·sonra dayısı kralliğı zaptet
mi~. Jaaon Miyiidüiü am.n lMIDUm -
dan miras kalan 1aallık tahtını dayı • 
smdıan almak istedi.. Dayısı da Tuva • 
aoıido.-'u alıp getinnes.i f&rlile buna mu
vafakat edeceğini söyledi. Bunun üze • 
rinedir ki Jason Karadenizin ıaı-kında 

olan Coldüde ülkesin<leki o kıymetli 

p&tekiyi alıp Yunanistana götürmek 
için ArıOnotik Mferini tertip etmitti• 

(KURUN) 

bulmak çaresini göaterir. Kral bundan -----------~----

ıonra devam eden seyahatinde vücut - Üç ay sonra dirilen 
lerinin yarısı kadın ve yarısı balığa ben· 
ziy:en Sirenlerle uğratır ki bunların l · Zenci 
deti güzel sesleri ile gemicileri kendi 
yanlarına getirmek sonra onları öldür • 
mektir. Bunun için onların bulundukla
rı adanın sahilleri insan kemikleri ile 
aolu"dur. Bundan sonra serseri kayalar , 
vazidır, burada ölümle kar§ıkarııya ge • 
lir.,.J3undan sonra Charybet denilen ve 
ıemileri yutan büyük deniz canavarın
dan kurtulur, fakat Sylla denilen ve bir 
çoft ba11 olan ifrite çok yaklapı1 bu • 
lunauğu için en kıymetli arkadaılann -
o~ bir kaçını da buna kaptırır. Sonra 
:I"rınakri (Thrinacrie) adasına çıkıyor -

hr8 Burada kralın askerleri güneşe 

malisuı olan mukaddes ineklere taaal -
uf .e'diyorlar. Bunun cezası gecikmiyor. 

:Bir kasırga kopuyor ve Ulis'in son ge-
mial ile bütün adamları burada b1tıyor. 
Bizzat kralın kendiıi geminin harap o -
lan parçaları üstünde kendisini kurta -
rabiliyor ve (Ogygie) ismindeki bot 
ve kimsesiz adaya çıkıyor. Fakat bu a
~aya hakim olan Kalipso _(Calypso) kcn 

Öisine gönül veriyor, senelerce yanın -
aan bırakmıyor, ilahlar bırakması için 
:emir verinceye kaidar kral orada kalı -
yor. Buradan ir sal üzerinde hareket 
ieCliyor, Fenike topraklarına varıyor. O· 
rae!an bir gemi uyku içinde itak'a gö -
iGrüyor. 

Argonotik şiirlerin bcllbaılı hadise • 
Ieri de şunlardır: Dünyanın birinci ge
misi olan (Argo) kralın oğlu (Jason) 
urt!darcsi altında olarak uzak bir mem
leliete gidiyor. Orada Tuvazonıdor (Toi· 
son d'or) u zaptetmek istiyor (1) se -
(er heyeti hakikaten kral ( A!:et~s) in hü

kOmct ettiği bu memlekete varıyorlar. 
Xia'fm km sihribaz (Med~) Jason'al 

24 ya§mda olan Rozi Bravn is
mindeki bu Cenubi Afrikalı zenci 
kız, bir hastahanede •'öldükten,, 
sonra dirilmittir. 

Kolunun kesilmesini intaç ede
cek olan bir operasyon için kendisi 
bayıltılmı§tı. Fakat öldü 1. Tam 
on yedi dakika da kendisinde hiç 
bir hayat eseri görülmedi. Şimdi 
ıse, bu hadisen1n Üzerinden tam 
üç ay geçmiş bulunuyor. Rozi 
hala sağdır. Ve mahut "ölümü., 
dolayısile yarıda kalmış olan ame
li:r.at da koluna :r.apılmıştır. 

Rer Gün.Bir llilUiye 

Bir borç hikiyesi 
- Koca karının haberi olmaz mı ıder-

sin? 
- Yok canrm, nereden olacak? 
- Hemen bugün başhyalım mı? 
- Öyle ya 1 Hazır bugün ttsküdar • 

da pazar da var. 
Şemsi ile Duman Ali arasında ge -

çen bu konuşmalar kahvedekiler üze -
rinde bir şüphe uyandırmı§ olacak ki 
yavaş yavaş gözler onlara doğru dön -
dü. Bazısı iskemlesini çevirdi. Bunu his
seiden Şemsi, vaziyeti göz kaş arasında 
Duman Aliye anlattı. Ve sustular. 

Çünkü bu kahveye gelenler hep de
dikoducu, fena ruhlu, biribirlerinin ar -
kasından söyliyen, her biri biribirinc 
emniyeti olmıyan kimselerdi. Zc.ten "ib
rahimağa" denen bu yer, Kadıköyünün 
en kuytu, en sessiz, arkasını Acıbadcm 
taraflarının loşluğuna, yanını, Karaca • 
ahmedin derin sessizliğine vermiş bir ye
riyidi. Hele böyle akşam vakti, selvilerin 
koyu karaltılan insanların üzerine doğ
ru çöküyormuş hissini verince elde ol • 
mıyarak içe bir ürperme gelirdi. İşte 
bu kahvenin insanları da, kahveci Ali 
Çavuştan tutun da oduncular, tren iş -
çileri, serseri çocuklarına varıncaya ka
dar bu loş, korkunç, karanlık "ibrahim
ağa" nın sanki birer timsaliydi. Şemsi 
kahvedeki insanları iyi tanıdığı için Du
man Ali ile olan konuşmasını kesiver • 
mişti. 

O, Duman Aliyi tnıyalt bir ay ka -
ıdar olmuştu. Onunla Ali Çavuşun kah
vesinde, bir tavla masası başında dost 
olmuşlardı. Aliye "Duman" adının ve -
rilmesinin sebebi, duman gibi bir adam 
olmasıydı. Tez canlr, eti biraz uzun o • 
lan, her şeye başını sokan, bir gün "A-' 
rabm bağından" üzüm' çalan; ·bir gün, 
boş bir evin musluklarını koparan bu 
çocuk kahvede babayiğit bir İdelikanlı 
diye namlanmıştı. İri kaburga kemik· -
}erinin şişirdiği göğsünün üzerindeki 
geniş omuılan insana bir saygı hissi ve
riyor, toza, toprağa bulanmış olan kir
piklerinin çevrelediği yeşil gözlerinin 
ışıl ışıl yanııı insana: "Ne candan bir 
delikanlı,, dedirtiyordu. 

Gerçekten onun kimseye zararı yok 
gibiydi. "Bu hane kiralıktır,, levhasını 

taşıyan evlerle bol mcyvalı bahçelerden 
başka h~cn kimsede, hiç bir ıeyde gö
zil yoktu. Bu yaptıklarına da zaten hır· 
sızlık denemezdi ya 1. Boş evlerden mus
luk sökmek, bahçelerden aşmp koynu
na dolduııduğu meyvaları satarak bir -
kaç kuruş elde etmek: Bunl:mn kime 
zararı olurdu ki? .. Olsa olsa bu )1arc -
ketlerinin, kendisine zararı olma.s1 la . -
zımdr. Çünkü o, eline geçen para ıle Ka
dıköyünün kimsenin bilmediği bir ye •. 
rinden eroin satın alıyor ve kendi kcn
id.ini zehirliyordu. Bununla beraber bu 
birkaç kuruş ve bir parça zehir, onun 
hayatında - yalancı, hatta öldürücü bi
le olsa - bir neş'enin müjdecisi idi. O, 
ancak kafasını tütsülediği zaman ken -
dine gelir, güler ve kahvedekilcri bin 
türlü komiklikler yaparak nef eden kı • 
rar geçirirdi. 

Şemsi, onu böylece, kimseye zaran 
olmıyan kendi gibi bir serseri öiyc tanı
mıştı. Yalnız ne de olsa, kendisi iyi bir 
adam evladı idi. Gerçi o da okurnam11, 
bir baltaya sap olamayıp babasının bü -
tün tazyiklerine rağmen ipsiz, sapsız 
sokaklarda gezen bir haylaz olmuıtu. 

Olmuştu ama, ne ide olsa akşamları 
boğazından içeriye sıcak bir çorba gir • 
diğinden ve geceleri de yatacak temiz 
bir yer bulduğundan "Duman Ali" gi
bi hırsızlık yapmıyor ve bu türlü itle -
rinde onun yanına yaklaşmıyordu. 

Şemsinin babası ile annesi bir hafta 
evvel Adapazarına misafirliğe gitmiş -
terdi. Oğullarını, "belki yer değiştirir de 
akıllanır,, lclüşüncesile o kadar birlikte 
götürmek istedikleri halde bir türlü o
na söz anlatamamışlar; nihayet gide • 
cckleri gün Şemsiyi ortada göremeyin -
ce "ne hali varsa görsün,, diyerek, bir 
akşam üstü Adapazarına yollanmışlar -
dı. 

Şemsi, onların hareketinden sonra 
hem~n meydana çıkmış ve bu bir hafta 
içinde D•1man Aliyi evinde yatırmış. o, 
baba!;ının alış veri~ ettiği - çok za • 
mantar veresiye de aldığı - dükkin • 

Yazan: 

Rüştü 

Şardağ 

dan öteberi alarak geçinmişlerdi. Fakat, 
nihayet işin aksi tarafı gelip çatmıı. 
dündenberi bakkal da borca bir şey ver
miyeccğini söyleyince çok fena bir va • 
ziyete düşmüşler, geceyi büyük bir mi· 
de boşluğu ve açlık sancısı içinde ge • 
çirip gün ışıyınca kahveye koşmuılar -
dı. Parasızlık ve bu açlığa bir çare bul
mak için idcmindenberi düşünmekte o • 
lan Şemsi nihayet aklına gelen şeyi Ali
ye açmıştı. Evet 1 Evin eşyalarını tts • 
küdarcia, bitpazarında satmak: Bu en 
doğru, en kestirme yoldu. Ancak Şemsi 
sıkılıp utandığından bu işi yapamıyor ve 
bir yolunu bulup Aliye açmak istiyor • 
du. 

- Ali, nasıl bu fikir idadaşım.? 
- Yaman be ağabeyciğim. Yaman 

ama. 
- Kim yapacak değil mi? 
....:_ Öyle. Orası berbat işte. Ulan Şem

si 1 Senin de her işin böyle aynasız gi -
diyor vesselam. 

O sırada kahvenin tren yolun:ı ba • 
kan bahçesinden doğru gelen Ali Ça
vuş, Duman Alinin gözüne ilişmişti. Ali, 
uzakt~n bu kır sakallı ihtiyara clile işa· 
ret ederek: 

- Ali Çavuş, dedi. Yanaş bakalım. 
Gül yilzünil görelim yahu 1 

Yıllardanberi kahvesine girip çıkan 
mü§tcriler 'arasında bin türlü insanları 
göre göre tecrübeler edinmiş olan bu 
şeytan bakışlı ihtiyar: 

- Ni oluvomus? ' bir isiniz mi idilstil 
hele? dedi. Ali ihtiyarı omuzundan çc • 
kip yanma oturttuktan sonra: 

- Babalık; dedi. Ulan, ne ' siluhetini 
sevdiğim adanisın be 1 Hani seni görün
ce, gözümüz, gönlümüz açılıyor. 

İhtiyar, ' 1öyle, sen onu sakalıma an • 
lat" der gibi başını sallaıd;ktan sonra: 

- E, dedi. Ne demeye çağırdın beni. 
Onu dcıenc bir? 

- Bak, dinle çavuşum 1 Bizim Şcm -
sinin babası falan evde yok. Bir ay için 
Adapazarına gittiler. Biz burada mete • 
liksiz havyar kesiyoruz. Üstelik sana da 
takıntım var. Şemsinin de olacak. Bir 
şey ~üşündük, dedik ki: Şemsi evinde -
ki bazı eşyalar ttsküdara doğru ayak -
lan sın. 

- O ne demek oluyomuş? 
- Hani canım anlarsın ya ı .. Bitpaza-

rına doğru yollanacak. Allah babadan 
ne gelirse kardır. Birkaç kuruş elimize 
geçerse hem bizim işimize yarıyacak, 

hem sana takıntımız kalmıyacak. 
- tyi ya oğlum, benim neyime ge • 

rek? 
- Dinle babam 1 Patlama. Bu cıya -

lan pazarda ben satacağım. Polis kor -
kusunu falan göze alıyorum. Ama, bize 
kimsenin emniyeti yok ki.. Milld bize 
adam bozuntusu diye bakıyor. Sen ke· 
fil ol da şu işi yapalım. 

- Yok oğlum neme gerek? Ben ba
şımı belaya sokamam. 

- Canım çavuşum 1 Sakalını sevdiği
min adamı. Bu işte bela falan yok. Sa
tılacak bir iki iskemle var, o kadar. Hem 
senin de param öderiz, geçer gider. Son
ra sen, orada tanıdık madrabazlardan 
bir ikisile beni tanıştırır ve bana kefil 
olacağını söyler gidersin. 

ihtiyar, derin derin düşündü. Çopur 
gözlerinin üzerindeki kirpiklerini iri 
kanatlı kuşların sıcaktan, tembel tembel 
ve ağır kanatlarını kaldırıp indirmesi 
gibi bir iki defa oynattı ve sonra: 

- Ama, dedi. Bana sorarlarsa ne diye
ceğim. O zaman Şemsi atı~dı: 

- Kimse sormaz merak etme c;a -
vuşum. Birkaç kuruş elimize geçirelim, 
sana borcumuzu da veri::iz. Matum ya, 
namus meselesi. 

- Orası öyle, vermelisiniz. Am~ .. Ha
di olsun bakalım bu işi de yapalım . 

- Eksik olma çavuş. Biliyorsun b!z 
de fukarayız işte, 

O gün, Duman Ali evin bcıllell 
~ 

tün yatak çarşaflarını ve ya• 
yüklenerek bitpazarına gitmitti. 
çavuıla kefil işini hallettikten.~ 
tiyar hemen kahvesine dönınufı 
öğleye kadar eşyaların hepsini ıltl 
ya satmış, fakat bu kadar yorı 
na kartılık altı liranın hiç olın..,.. 
lirasını cebine indirmek lazım 'e 1 
düşünmüştü. Ve düşündüğünü de 
men yaptı. Öyle ya, bu işte Ş~ 
kadar iyi arkadaşı da olsa ken ti 
şüphelenen polislerin korkusu bit 
raftan, yakıcı güneş altında lcı ~ 
bir taraftan o kaidar yolu da yafall~ 
yümek caba olduğu halde, b.U de 
yorgunluğa karşılık bu hareketııı. 
1ı demekti. Saat da ikiye ıeb 
Üsküdar - Kadıköy tramvaylı· 
birine athyarak Şemsiyi bulmak ş" ,. 
Ali çavuşun kahvesine geldi. 'le ~ 
siye hemen alı§ veriıin durguıılıJ 
dan, piyasanın ölgünlüğünden :; 
para etmediğinden uzun uzun •• 
Bunun için sattığı cıyalarda~ •11~ 
lira alabildiğini söyledi. Şemsı de . 
ranın kendisine iki gün bile ye~ )il 
ğini düşünerek ve Alinin söıleri!' 
men inanarak; bir kısım eıyanı" 
satılmasına karar verdi. tcil 

Evet Aliye inanmıştı. çun uf 
gözleri yalan sö!lemediğin~. •~,ı 
du. Alinin Şemsıye yalan soyle de 
kandırdığı muhakakk olduğu bıl 

61 
lerindeki bu safiyet ve kartı•J11 
bu yalanlara inanması nederJdi? 

Serseriler arasında bir riyali1', 
selesi gibi bazı ıeylere sebep f:ı, 
aramak o kadar boştur ki.. ~ ıııtıf 
her biri kendi açlığını ve kcndı vt 
cınr temin için yaptık~arı. ~are~ ~ 
de hiç bir zaman kendilerını h• ~ ı~ 
karmaz ve onlar söyledikleri Y~t~ 
seriya bir hakikat olduğuna ke ~ 
• 1 Al' Ç ~ •ı.tı.ı tl• .. ~ti 

~ .. e:k;n .. hakik~te~iki lira al~1~ıl,: 
di de inanmıştı. Hem canım, b~.,, 
rini aldatmak .. yalan olan §eyJei'lıııf 
kat diye yutturmak .. bu gibi ıe1 
nız onlarda mı vardı?. 

• • ' ô 
.. dı;rt ..... 

O gün akşama kadar uç ~ 11" 

Bitpazarına gidip gelen_ Ali: • od'~ 
tü, tam takır olan cvın bır .. ,c: 
keooisini bekliyen Şemsiyi gör:, f 

- Şemsiciğim, dedi. Beklet 

liba? ,.,er ti 
- Yok, canım. Asıl biz zah 

1
7, 

tik. Nasıl bir tehlike falan yolc Y 
lise falan rastlamadın mı? . ·ıi of q.; 

- Elham'dülillih, sağ salııtl 1 

)ettik. Ali Çavut sağ olsun. 
- Kaç lira alabildin? 
- On atlı lira.. f ,dl 
Halbuki Ali o gün bir iki ıe e 

şıdığı eşyaları otuz liraya sa~ 
on dördünü cebine atmı§tı· ~: 

Şemsi, bir:z dü1ündüktcn ;', '!'~ 
- Eh, dcidı. Ver bakalım· ·ıJ 

hm. Buna da çok tükür. }3et1 O 
vereyim. Onu da bende kalsın· 

mı? · tıe 
_ Nasıl istersen öyle otıun 

beyciğim. 0 
- öyle, öyle. Sen de epey Y 0~ 

Al, bet lirayı. Bu para da ban~ 
d All••· falan yeter. Sonrasına a tıır' 

Bizimkilere de iki odaltk etY• ,eıtJ 
iki odasının da biz hakkm:ian • , 

ettı· 
Biraz düşündü ve devanı 

- Babam da beni elile poh•~de!· 
etmez ya. Nasıl olsa ur:utilP ~~ 
sanki hayatımızda neleri unu faltl-" 
ki. Dündenberi ne açlık, rıe 5~.,ot~"" 

.. unu; 
tik. Bak şimdi onları du~ un\J 
yuz? Hayat zaten her §CY1 blt ~ 
tır. Bunu ben mektepteyken 

söylemi§ ti. ı,el 

- Ulan ne yaman hoca~ıf dt ; 
böyle adama ida, böyle soıe ıııııl 
kurban. Ben, neredeyse adrl11

1
'/1 

b. d boc• cağım. Desene ız e o 
hayat adamıyız demek. 

• • • ıli 

tifl1 

Ali, o akşam, Şcmsiden bef ıe•' .J 
yer '. r 

ğcr arkadaşlarının yanma erıd• 
Kııdıköyüne yo11andı. Yolda !< 

eline: . dl 
- Ulan, diyordu. §.u ş_erıı•1 
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. . .. 
~ Serbest sütunlar Deniz canavarları 

. nasıl şeylerdir? 
Canavarlar şimdiye kadar 

nerelerde görüldü? 

Taciri 
l "'""""'rn""""~'"'""'""""''"""""'""''"'"'"' 
·l Venedik 

Piyesinde Slıylock Yahudi tipi nasıl 

d B.irıün önce ıazetcler, sıksık bir 1 
'icnız canavarından bahsediyorlardı. . 
haepy~ni birıey gibi ortaya atılan bu 

Vldıa, deniz tarihinde ilk defa 
~•Uanan birşey değildir. "Deniz yı
~tıı,, ve "deniz canavarı,, diye anılan 
d YVan ilk önce seyyah Plen tarafın
~n Bahrimuhitte görülmüştür. Bun
i n ıonra 1821 de Rus seyyahı Krin
i! of Behrenk adalarında çok büyük bir 
eniz yılanına rastlamıştı. Seyyah bu 

raatıayı9ı şöyle anlatır: 
. ''Çok fırtınalı birgündü. Seyahati

ttizc devam ederken birden suların ya
~dığını ve deniz ortasında bir karışık
i olduğunu gördük. İlk görüpte bu karı 

tılcJığı yapanın balina 'balığı olduğunu 
~llnettik. Fakat dikkat edince bunun 
deniz yılanı,, olduğunda ~:iphemiz kal
~dı. Canavar, bulunduğumuz yer

mıldatarak yüzüyordu. Geminin yanın
dan on beş milden aşağı olmıyan bir 
hızlc~ geçti. Boynunun kalınlığını yir
mi metre kadar tahmin ettik. Rengi 
esmerdi. Yalnız boğaz tarfı biraz be
yazca idi. Başı tıpkı yılan başı gibi 
idi. Vücudunda yüzmesine hizmet ede
cek kanada benzer bir yeri yoktu! .. ,, 

Deniz yılanınnı en korkunçların

dan birini de kaptan Lorens Tomson 
görmüşeür .. Yalnız Tomson'un deniz 
yılanını görüşü o kadar korkunç ol
mamıştır, çünkü son sistem Nemesis 
vapurun:la bulunuyordu. Tompson, 
deniz yılanını nasıl gördüklerini anla
tırken dedi ki: 

"Şimdi bu seyyar katranlı halat, 
provamızdan gezmek üzere yolunu de
ğiştirip denize açıldı. Ben de taham
mül edemiyerek geminin yolunu boz
ldum ve üstüne doğru yürüdüm. Bu 
sırada ise Mister Bler makineye inmiş
ti. Bacadan ileriye doğru çıkıp savru
lan dumandan güvertedekilerin hemen 
hepsi simsiyah bir hale gelmi9tiler. 
Gemi, son süratle gidiyordu. Gemi sa
hiplerinin böyle • garip bir mahlQku 

Kocasından a:ynlmak ii:rre olan 
Madam Molli!ıon 

Meşhur karı koca 
tayyareci birbir

lerinden ayrılıyor 

t eıı oldukça uzaktı. Bu, bizi bir parça 
!ıtıclli ediyordu. Gemide bulunanların 
~:Psi, biran önce sahile çıkabilmemiz 
~Ilı. var kuvvetleriyle çahşıyor!ardı. 
h ll~var o kadar korkunç ve o kadar 
~rük idi ki, görüp titrememek ka
~ değildi. Ba~ı, deniz arslanının 
tına benzemekte idi.,, 
I>iğer taraftan 1833 yılı mayısında 

~Ptan Sulivan da maiyetin':ieki topçu 
~bitieriyle Mahon körfezinde seyahat 
~rken uzunluğunu otuz mtereyi bu-

takip için :ota~ı .~eği:!tirdiğime kıza- Fakat yakında bir tay
caklarını hıç duşunmuyor ve ehemmi-

yet vermiyordum. Yılan koca geminin yare yarışında rakip 
boyunu bir misli daha geçiyordu.,, 

Bu canavar, ayni yıl Pers vapuru Olarak bU[UŞBÇBklar 
deniz yılanlarr görmüştür. 

1848 de İngiliz zabitlerinden De
ı!tt Afrika ıahillerinde bir canavara 
~tladı; Dedat canavar hakkında f(>y

der: 

kaptanı Kampel tarafından da görül
müştü. Kampel canavarın Livin civa -
rındaki derin sularda vukubulan bir in
difa sonunda suların yüzüne çıktığı ka
naatinde idi. 

Bugün bile bu canavarlann ne ol
lduğu kat'i olarak antaıılmış değildir. 

''l3u büyük mahltık başı ile boy
~u daima bir metre kadar dı9ar1da 
Ilı! :Unduruyordu. Suyun dışında yir- !i.ı,P- '!> t·'" .. ·... ..... . N. /(. 
'-....metre uzunluğunda vUcudünil kı: ________________ _ 

· iiADYôl 
~Programı ı 

18 Mart 1937 Perıemho t 

ôCLE NEŞRİYATI: 
~ Saat 12,30 Pllkl& TUrk n:ıualkla. 12,CiO 
~d!a. 18,015 Muhtellt pl!k negriyatı. 14.,00 

.\ltşAM NEŞRİYATI: 

~Saat 17,00 !nkıltp deralerl 'Ontveraiteden 
~en Yuaut Hikmet Bayur, 18,30 PltJ:Ja 

lhuaiklsl. 19,30 Konlerana. Doktor Sa· 
~~met {Cihazı bazml tufeylttı). 20,00 
~ Ye arkada§lan tarnlmdan Tllrk mu.si • 
l:ıı "e halk oarkıları. 20,30 Ömer Rıza tarıı· 
,~ &rapça söylev. 20,411 Safiye ve arka • 
~ ~. taratmdan Türk mu.tkiai ve ballı 

ltıı1.rı Saat ayarı. 21,l:S orkestra. 
t\22,115 Ajana ve borsa babeblcrl ve ertesı 
\ llıı programı. 22,30 Pltkla ıololar, op~ 
'!:ret parçalan. 23,00 Son. 

~~ . 
>ıı • amma salozmuş ha 1 Mükemmel 
~~~ bile, belli daha bu işlerde pişme-

• • • 
~crnaı de, Ali Çavuşa borçlannı ver
~ en ı~nra, a§çı Mahmuttan bir pi _ 
~ .. la bir sütlaç getirterek kahvenin hah 

'ilde b" • . k ~t· ır ıyıcc arnrnr doyuridu. ye _ 
~hl:\ •onlarına doğru tokluğun verdiği 
tıı) O§luk içinde gözleri dalıp dalıp du
~tdu. Karacaahmetten doğru selvi _ 

Paris sergisi için de bir güzellik 
kraliçesi seçildi. "Bayan Sergi,. 
(T aklin Jakovliyu) adını taşıyor. 

IST ANBUL BELEDIYF.SJ 

Şehir Tiyatrosu 
TEPE BAŞI 

DRAM KISMI 
Bu akşam saat 

20,30 da 
UM İT 5 perde 

Yazan: Henry Bern· 
tein. Türkçeye çevi

ren: Halit Fahri Ozansoy 

( lrokularmı bu akşama mahsus ol -
' tlzere ötelerde bırakmışa benziyen 
~il) 1Iık bir lodos esiyor, karşıki ide -
t·~ 01u Uzerinde bir iki işçi ellerinde 
~ larile köprüye doğru geliyorlardı. 
~ "enin bahçesine yularından bağlı ''-t karnı doyduğundan, yem torba -
~~ başını sokup çıkanyor. tık mek _ Fransız Tiyatrosu Operet Kısmı 
, le İlk defa man .. 1 k . . Bu akşam saat 20,30 da .SAZ - CAZ '>. :zume soy eme ıçın . ı · l, kalkm .. •. w Yazan Ekrem Reşit, Müzık Cema Reşıt 

ış olan kuçuk kız çocugu • r:·r.·--•n:ooOOOHoooooooıooffOOOoO•O ... Onnooo:-··ın il .................................................... . 

\ \ıtancından elile ayağiyle yaptığı Cengel kı·tabı 11 
~~~tkcttere benziyen hareketler yapı - h 
~· ' ~Yaklarındaki nallarla toprağa ka- Rudyard Klpllng'de il 
~ .. er Sizip iduruyordu. Birden virajdan • cJilim ze reviren: ıı 

''ti\ b • ~ : 
~ ir tramvayın çıkardığı cızırtılı • tlurettin Artam il' 
~.d•ta Şemsiyi bu dalgınlrgwrndan uyan- i; ·.=··: 
'it il İngiliz edebiyatının şaheserleri 
;· .\z ıonra, o da Aliyi düşünerek: Si arasında olan bu eser Ulus neş- ii 

' lıu çocuk da, dedi. Az enayiler - ft riyatı arasında çıkarılmıştır. ff 
'1cıı.·1 1 • · • d U •• 401 m ı neyse ışımıze yara ı ya. ::::::::::::B:".x=:. zım:111Laa:111ımııı: .. H1ıi: 

Karı koca tayyareci olan mC§
hur Molison'lar boşanmağa karar 
vermişlerdir. Bilhassa erkek tay
yareci Ceyms Molison, karısından 
kendisini boşamasını istemiştir. 

Bu İngiliz tayyarecisinin karısın· 
dan boşanmak için ileri sürdüğü 
sebep, garip bir tarzda anlatılmak
tadır. 

J Ce~is Molison, iazetelerden 
birine vaki olan beyanatında de
miştir ki: 

"- Kanın Emi Molisondan be
ni boşamasını rica ettim. Onun 
menfaati F ransadaclır. Benimki ise 
İngiltere ile Amerika arasında. 

Anladığıma göre, karımla önü
müzdeki ağustos ayında Nev -
york - Paris tayyare yarışında 
rakip olacağız. Ben bu yan~ı ka· 
zanmağı pek tabii olarak istiyor ve 
umuyorsam da, karım birinci gelir
se, saadetime payan olmıyacak. 

Ancak şuna hayret ediyorum 
ki, Emi Molison, bu kadar sene, 
benim koca olmak hususundaki ka
biliyetsizliklerime, kusurlamna na
sıl tahammül edebildi? 

Şimdi istikbalimiz hakkında her 
ikimizin de birihirine uymıyan ta • 
savvurlan var. Kanm, işletmekte 
olduğu yeni bir tayyare kumpanya· 
sına paraca Fransızlardan yardım 
goruyor. Benim de, bundan son
ra gerek bekar bir adam olarak, ge· 
rek iş adamı sıfatile tasavvurlarım 
muvaffak olur inşallah ... ,. 

• • • 
Bu iki meşhur tayyareci, 19 3 2 

senesinin temmuzunda evlenmiş ve 
kendilerine pek parlak bir düğün 
yapılmıştı. 

llk defa,Emi Molison, 1931 ee
nesinde kendisini meşhur eden A

~ vustralya uçuşunu yaptığr zaman 
Ceyms Molisona rastlamıştı. İkinci 
defa, Ceyms Molison lngiltere -
Cenubi Afrika rekor uçuşunu yap· 
tığı sırada Ümit bumunda bulu§tu
lar. 

Nihayet Londrada yeniden bu
luştuklan vakit, Ceyms Molison 
Emiye izdivaç teklif etmiş ve he· 
men evlenmişlerdi. 

Geçen· senenin teşrinisani ayın
da Emi Molison Şimal Atlas uçu· 
§Unda tayyaresi tepe taklak olup 
da kendisi yaralandığı zaman ilk 
defa olarak şu sözleri söylemişti: 

"Ben, kocam Ceyms Molison 
ile aynlmağa karar verdik. Bundan 
sonra artık Emi Conson diye, kız 
ismim ile anılmak istiyorum ... 

konuşmalıydı ? . 
Değerli Ulus gazetesinin sütunla. 

nnda yer bulan ve Halkevinde Shy. 
lockun Yahudi ağziyle okunmasına ta. 
riz eden kül?:ik bir yazıya srrf noktai 
nazarımı izah için uzunca bir cevap 
vermiştim. Ulus sütunlarında bu ce. 
vaba mukabele eden bir yazıyı teessüfle 
okudum. Çünkü hürmetle başlayıp 

hürmetle bitirdiğim izahnameme usu. 
lünde cevap verilecek yerde ,ahsıma 
karıı hissiyatımı zedeliyecek tabirlerle 
mukabele edildiğini gördüm. Eğer 

Yankıcırun ilk yazısına (bu işin yoksası 
yoktur.) gibi kat'i bir b~küm olmasay. 
dı cevap vermeği düşünmezdim; Çün. 
kü herkes fikrinde hürdür, her türlü 
san'at telakkisini benimseyebilir, hatta 
sahneden kendi arzularının da tatmin 
edilmesini bekliyebilir. Fakat (ben bu. 
nu istiyorum, herkeı te böyle istemeli. 
dir.) diyemez; San'at inhisar kabul 
etmez, ve egocentrale düşüncelere gö. 
re idare edilemez. 

Niçin bu ifade tarzının intiyar edil. 
diğini isbat için serdettiğim delillerle 
gösterdiğim mehazlere muharrir (Ne 
ilim) istihfaliyle mukabele ediyor, ve 
dünyanın tanıdığı salahiyetlerin, sayfa 
numarası zikrederek naklettiğim sözle. 
rine (bilgiçlik) diyor, aonra da halkevi 
sahnesinde oynanan bir Shakespeare is
minde en aşağı benim kadar türkçe ko
nu14bilen bir adamın ifadesini duymak 
istediğini yazıyor. Gene tekrar ediyo. 
rum her fikre hürmet etmeyi vazife 
bilirim; ancak istihfafa müstahak deği
lim,, çünkü değerli bir gazetede yer 
bulan bir yazının muharririni rencide 
edecek bir tek kelime bile kullanma -
dım ve kullanmayı da kendime ya • 
kışbrmam. Yalnız gösterdiğim delil. 
]ere (Bilgiçlik) isnat eden muarızıma 
bil8irmek isterim1 Ki bazı ıetlerde zü. 
hulu var: .>l n üınl ı 

1 - Muharrir diyor ki, "Şhakespe. 
arenin üzel dramını gülünç bir komedi 
haline sokmamak .. , Dram Fransızlara 

göre sonu felaketle biten bir oyun 
demektir, bu eserin sonu ne§'e ile biter. 
Hatta Fransızlar bunu komedi telakki 
edccler; Bunun için (Le Thcatre) mec 
n:ıualarıru açmak kafidir. 

2 - Şiveye accent diyor. Accent 
telUfuzda hususiyet demektir; İzmir. 
lilerin (var mı) yerine (Va mı) deme. 
si gibi. Halbuki (şive) beyan tarzın -
daki hususiyete itlak olunur, Azerinin 
(anladım) yMine (anlamışam) demesi 
ve sarf ve nahiv hususiyetleri yapma -
aı demektir. 

Bu ufak zühuller bu işlerle meşgul 
olmıyanlar için ehemmiyeti haiz ol • 
mıyabilirae de muharririn Türkçesinde 
de ihmal göriinüyor: 

1 - ''Bu tarzı doğru bulmadığımı. 
za dair sütununuzda neırettiğimiz kil • 
çük fıkraya verdiği uzun cevapta mü_ 
tercimin müddeasını kat'i delillerle is _ 
bat ve bizi tatmin etmiş de
ğildir cümlesinde "tatmin etmiş değil -
dir,, fiilinin faili kim, mütercim mi? hal
buki mütercim muzafünileyh halinde -
dir, muzafünileyh halinde fail olur mu ? 

2 - Daha garibi düzgün Türkçe 
arzusunu ifade ettiği cümlede Türkçe 
yanlışı var: "çünkü Shylockun kuvvetli 
~ahıiyetine girecek olan bir Balatlı dahi 
olsa, onun ebedi hıristiyanhk ve mu. 
ıevilik anlaşmazlıklarını en iyi şekil _ 
de ifade eden düzgün, ıstılahlı ve fikir 
oyunları ile dolu o:imleleriyle görüşe -
bilmek için Türkçeyi en az mütercim 
kadar düzgün bilmek lazım gelirdi .. , 
cümlesinin de faili yok, "bir Balatlı 
dahi olsa,. ;artının cezası tazım g : lir. 
di fiili olsa bile bllmck mastan nereye 
istinad ediyor, burada bir muzafa lü -
zum yok mu? Sonra aktör sahnede gö. 

23 Nisan 

Size çocuğu düşündürecek hafta-

nın başlangıcıdır 

~--------J 

rüşmez bir mesele hakkında iki 
biribiriyle görüı:.ir. 

Eğer beni bilgiçlikle itham etmes 
lerdi bunları söylemek arzu etmezdi 

Gelelim mes'elenin esasına : Shyloc 
tan düzgün Türkçe dinlemeyi arzu 
den zatın bu arzusuna hürmet ederi 
Fakat başk~larını da kendi fikrine çe 
mek zorunu anladım. Zira Shyloc 
düzgün Türkçeyle • konuştursaydı 
Shakespeare'in Shylocku olmaz bam 
başka birşey olurdu. Bütün tiyatro t 
lakkilerini bir tarafa bırakıp yalnı 

aklı selimden başka birşeyi olmıya 

bir kimseye bile hiç olmazsa şu isb 
edilebilir: Shylock Venedikli bir Y 
hudidir, konuştuğu dilin bozuk bir 
talyanca olması icap eder. Halbuk 
Shakespeare bunu bozuk bir İngilizc 
ile İngiliz Yahudisi gibi konuşturmuf 
tur. E mademki Shakespeare İtalya 
Yahudisini İngiliz Yahudisi gibi ko 
nuşturmuştur. ta o gıJnden bugüne ka 
dar birçok İngiliz ve Amerikan aktör 
leri İngiliz Yahudisi aksaniyle temsi 
ediyor, biz niçin bir Türk Yahudis 
gibi konuşturnuyalım? Fransada bil 
aktör Gemier bunu Fransız Yahudia 
oynamıyor mu? 

Muharrir orta oyunu seyretmiy 
alışmışsa ve Yahudi telaffuzunu duy 
dukça aklına orta oyunu geliyorsa k 
bahat Shylockta mı? Bunlar hep hu 
susi fikirlerdir. İlmi delillerle isim ve 
mehaz zikrederek fikirle-rini bildirirler. 
se bilmediğimi öğrettikleri için kendi. 
lerine minnettar olur ve §ahsıma ai 
rencide r.özlere rağmen hürmetlerim 
sunarım. 

Diye cevap yazmıştım. Muhterem 
muharrir Ulusun bana cevap verdiği 
nüshasında '''imdiye kcidar bizde 
"ne yazık ki sen bilmezsin ben bilirim,, 
tarzındaki münazaralata "gazetemizde 
yer vermekten kaçınmış olduğumuzu 

het"kes bilir. Görüşünün en doğru bir 
görüş olduğunda ısrar eden Venedikli 
tacir müterciminin cevabını bu sebeple 
neşretmiyoruz . ., diyor. Bu yazıya mu. 
kabil hem muharrire hem de okuyucu. 
lara derim ki: "Ne bundan evvelki ce. 
vabımda ne de aslı kendinde mevcut 
olup basılmasına müsaade etmediği yu. 
karıda m:inderiç bu yazımda hiçbir va. 
kitte kendi görü~ümün doğru başkala. 

rının ki yanlıg hükmünde bulur.madım. 
Bilakis dünyada birçok fikirlerin mev. 
cut olduğunu her fikrin kendine göre 
doğru olabileceğini, hatta bu apaçık 
fikirlerimi muhtevi yazımı efka:ıumu. 

miyeden sakhyacak kadar (yoksası 

yoktur) kanaatine saplanan muht:rem 
muharr:rin bu egocentrale düşüncesine 
itiraz ettim. Hiçbir vakit de bana is. 
nad ettikleri gibi (Ben biliy()l'um sen 
bilmiyorsun demedim, demem, diyen. 
terden de hoşlanmadım; yazdı • 
ğımız mütekabil cevapların bu 
hükmün k i m e ait olduğu • 
nu pek güzel isbat eder. Hatta buldu. 
ğum zühuller bile olağan şeyler gibi 
tarif ettim. Gerek san'atta, gerek 
ilimde bir tek fikTe kapılıp (onun gay. 
risi cehennemlik) diyenlerden değilim 
ve ola.marn. Zaten evvelce de söyıedi -
ğim gibi bu cevaplardan maksadım 

bu asırda (yoksası yo!ctur) kanaatına 

inanmadığım i~indir. Bana ~ive ve 
Accent hakkında tetkikatta bı.:lunmamı 
tavsiye ediyorlar, bilmediğimi öğren. 

mek için hem Burhanı katıa hem de La-
rousse'a bir kere dr: ha baktım 

fakat netice benim fikrimi isbat 
etmekten başka birşey yapmadı. Dra. 
me mes'elesine gelince benim söyledik. 
!erimi b;ına tekrardan başka birşey 

yapmış değil. Kendileri de bu. ya • 
zılarında itiraf ediyorlar ki kendi gö. 
rüşlinü doğru zannetmek iyi değildir. 

Bu dersi bana değil kendilerine vcrmit 
oluyorlar, hiç olmazsa şimdiye kadar 
yazılan yazıların bu faydası olmuş de. 
mektir. Arzuları hilafına yazımı der. 
cetmeye mecbur olduğumdan dola}'ı 

beni elbette mazur görür ve hürmetle. 
rimi kabul ederler. 

Nurettin Sevin 
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Hava Kurumunda bir saat 
Dün akşam Harbiyede 

Çokacıkh bir tramvaY 
kazası oldu 1 ürkkuşuna üye olacak qençlerin 

Gözlerine baktım! Kaza kurbanı bir tramvaydan atlayıp k•r· 
flY• geçmek isterken diğer taraftan gel•" 
tramvayın altında kaldı ve 61dU Sevinçten hep p.ırıl pırıl!. Diln akşam Harbiyede çok ft:ci bir 

tramvay kazası olmuş, kaza bir topçu 
emirberinin kurban gitmesi ile n ! tice -
lenmiştir. 

müşler, derin bir teessür hissetmit ler ff 
vatmanı ikaz mahiyetinde harekette !111' 
lunmı.§lardır. 

Dik bir merdivenden sonra ha
va kurumu binasının kapısına geli
yoruz. Çmf!ıraklı kapı dışarıdan ye. 
ni birinin geldiğini içeriye haber ve
riyor. 

İçeriye adım atar atmaz karşını
za gelen ilk oda !evkiyat kısmıdır. 
Biraz gerisinde de hava kurumunun 

Eminönü kolunun çalrşma odası var. 
Bu odaya kapıdan şöyle göz attım. 
İçeride harıl harıl bir çalışmadır gi · 
diyor. Orta masanın etrafında top
lamm dört kişiden biri yüksek sesle 
bir şeyler söylüyor, kulak kabarttım. 

"- Biletlerin numalaraım hepsi
ni kaydettim. Şubeleri, gidecekleri 
yeri zarf zarf ayırdım. Yalnız kü· 
çükpazar şubesine kaç tane göndere
ceğiz? 

" - Elli tane 1. 
-Azdeğil mi;> 
- Lazım olur!a daha göndeririz. 

Yalnız o hazırladığınız zarfları bir 
d.aha kontrol edelim yanh~lık olma
sın. 

Yavafça yaklaştrm. 
- Merhaba! 

Bana doğru bütün gözler çevrile· 
Cii: 

- Buyurun! 
- Piyango ne zaman çekiliyor~ 
- Yirmi bir martta! Hem bu 

piyangomuz çok zengini 
- Y n? neler var bakalım? 
- l langi birini sayalım ki .. Gra-

mofon, odn takımları, piyano, elbise 
vesaire ... Bir tane almaz mısmz} 

Anl"fiılan bize de bir tali tecrü
beai vaotmnak isliyorlardı. Bana 
doğru uzntılan bir tomar biletten 
bir tane r:cktim. Numara yazrldL 
. \Jrc:ı alındı. 

Bileti çantaya yerleştirdim. Kapı
dan dışarıya çıkıyordum. Sevkiyat 
kısmında da hararetli bir çalışma gö· 
züküyor. Odadan çıkan eşyalar 
paket ve ambalaj halinde taşlığa sı· 
ralanmış. Bir zat elinde bir kağıt 
olduğu halde dizilmiş büstleri say
mak ve kontrol etmekle meşgul. 
İçeriye seslendi: 

"- Bunları hemen göndermeli. 
Y Rlnız şunları iyi bir ambalaj etmek 
lazım. Bu ak§am postaya yetiş· 
tircccğiz. 

Merdivenden yukarı çıkıyordum. 
Yuknrrdaki salonda bir Darüşşafaka. 
lr talebe kafilesi ! 

Bunlar Türk kuşuna yazılmak ü
zere gelen ve planörcü olmak isti -
yen 30 genç. 

Bir memur talebe kafilesini Türk 
k~şu salonun~ aldı. Burası geniş 
hır oda! lçerıde üç dört memur 
var. Talebeler odanın içine sıra ile 
dizildiler. Yüzlerine dikkatle bak. 
tım. Gözleri Türkkuşuna üye ya-
tılmak sevincile pml pırıl. Birer birer 
fotoğraflarım vermeğe, fiş doldur
mağa başladılar. bir memur fiş dol
dururken diğ~r bir memur fotoğraf 
yapıştırıyor. Üçüncü memur planör
cüleri Gümüş suyu hastahanesine 
göndermek üzere sihhi muayene icin 
rapor hazır!amakla meşğul, fiş d~l
duran memur soruyor: ·· 
-Yaşınız? 
-18. 
- Babanızın ismi? 
Genç cevap veriyor. Diğ.er taraf. 

t~n hs.zrrlanan ve muameleyi bitiren ~ 
fışler ımzalanmak üzere hava kuru
mu ~irektörünc gönderiliyor. Oda
nın taaliyeti bir makine gibi ne ka
dar muntaıam. 

.. Sal?nun karşı tarafında gene bü
yuk bır oda gözükiiyor. Burası hava 
kurumunun muamelat kısmı .. 

tür direktörlüğüne gönderilmek üze
re zarflara koundu mu? 

- Hazır!. 
- Direktöre kağıtları imzalata -

yım. 

Kalem §efi elinde iki üç evrak ol~ 
duğu halde direktöre imzalatmak Ü· 

zere odadan ayrıldı. 
Dı~arı çıktım. Hava kurumu di

rektör Bay lsmail Hakkının odası
na doğru yürüdüm. 

İçeride iki üç kişi var. Girdiğim 
zaman birisi anlatıyordu. 
"- Otobüslerle otomobiller hava 

bayramı gün Ü Y eşilköye yolcu taşı 
mak için .. 

Direktör içeriye girdiğimi görün· 
ce: 

"- Buyurun diye bana yer gös
terdi. 

Oturdum. 
Odanmiçinde üç dört kişi daha 

var. 
Orşandan bir memur içeriye girdi: 
"- Efendim Ankara te~efonu an· 

cak yarım saat sonra sizinle konu
şacak. 

"- Peki. Kuzum Bay Hamdi pla-
nöre ait muamele hepsi tamam mı;> 

"- Dışarıda hazır efendim. 
"- Tekrar bir kontrol ediniz. 
.. p k .. d"I - e ı şım ı ... 
••_ Bana muhasebeciyi gönderir 

misiniz? 
Memur dışarıya çıktı. Biraz son-

ra muhasebeci içeri giriyordu. 
··-Emriniz? 
Beni göstererek; 
"- Bay gazeteciye Türk kuşu 

bayramı ıçın hazırladığımız program 
dan bir tane veriniz .. 
"- Türkuşu bayramı hazırlık . 

lan iyi ilerledi mi? 
Bir memur içeri girdi: 
"- Ankara telefonu sizinle ko

nuşmak istiyor .. 
Bay 1smail Hakkı telefonu eline 

aldı.Odada bir sükut!.. 
Direktöre başımla selam verdim : 

DııJarıya çıktım. Jşte hava kurumu
nun birgünlük çalışmasından birkaç 
intiba ... 

H. Bedrettln Ulgen 

l!1011s Haberleri 1 

Üç çocuğu kurtaran 
bir kaza 

Kerestecilerden hareket eden 3266 
numaralı otobüs Cibaliden geçerken 
önilne an1 olarak üç çocuk çıknu§tir. 

. ~för çocukları çiğnememek için 
vıraJ yapmış fakat iki ağacın arasına 
düşerek ağaçlardan birine çarpmıştır. 

Çarpma neticesinde otomobilin önü 
kırılmış; yolculardan Sotiri hafif su
rette yaralanmıştır. 

TABANCA TEMiZLERKEN 
Teşvikiyedc Şahin sokağında oturan 
mütekait general Ali İhsanın oğlu tz_ 
zet evdeki odasında tabancasını temiz 
!emek istemifitir. Fakat tabanca bir
denbire elinden kaymış ve içinden bu
lun3:_11 kurşun pathyarak İzzetin sağ 
ayagrna saplanmıştır. Yaralı hastaha
neye kaldırılmıştır. 

ÇARPIŞTILAR _ Bebeğe giden 
vatman Mahmudun idaresindeki 255 
numaralı tramvay Arnavutköy önle
rinde petrol şirketine ait şoför Muh
tarın kamyonile çarpışmışlardır. Bu 
çarpışma neticesinde kamyon hasara 
uğramış, tramvayda bulunan Samat
ya maliye memurlarından İsmail sar
sılma neticesinde yüzünden ~ yaralan
mıştrr. 

- Teberru listesini hazırladın mı? 
- Evet, yazıyordum. 
.- Onun çabuk olması lazı~ bu 

ak:şam merkeze göndereceğiz. 
.. ;;- Pl~nör uçuşlar için . hazırla -

nan ~a~etiY,eler direktörlüğe ye kül-

- ilmi Felsefe 

1 1 
Dün ve Yarm J(jtaplanndandıT 

Fiyatr 40 kuruştur 

---ı 

j Çıkan kitaplar 

Konya revüsü 
Dördüncü sayısını gördüğümüz Re

vU gittikçe çalı,ma alanını geni§letmek
te, ilk numarasma baıladığr yolda mu .. 
vaffakıyetle }'Jrtiyeeeğini temin eder 
bir çehre göstermektedir. Revünün 
bu dört sayıdaki mühim ikJ mahıulü 

çok önemlidir. İki mühim ve nadir ta
rihi eseri bize armağan ediyor. Ş ikari 

adlı Karaman tarihinin asıl nüshası 

mukayeseli bir surette tefrika edilmek
tedir. Her nüshada birer formalrk yer 
alan bu tarih başlıbaıma bir himmettir. 
Diğer bir eser de dünyada bir iki nüs. 
hası görülmü§ olan farsça müsahabe
tül'ahbar adındaki Anadolu tarihidir. 
Kütüphaneler müdürü H asan F ehmi 
Turgal tarafından tercüme edilen bu e
ser gördüğiim:.iz okuduğumuz tarihi e. 
serlerden pek başka bir sima taşımakta
drr. Yarım asırlxk Anadolu tarihini biz-

Hadise etrafında bir arkadaşımızın 
yaptığt tahkikata göre kaza şu şekilde 
cereyan etmiştir: 

Kazaya kurban giden Balıkesirin 

Sındrrh kazası Aalacak köyünden 329 
doğumlu Mehmet oğlu Hüseyindir. 

Şişliden Tünele gitmekte olan tram
vayda bulunan Hüseyin, H.:ubiyeıden 

geçerken, arabanın yavaş gittiği bir sı
rada inmek ve karş! tarafa geçmek is
temiştir. 

Htiseyin, tramvayın arka tarafın -
dan yere atlayıp o hızla karşı tarafa ge
çerken, Tünelden Şişliye doğru gelmek
te olan tramvayın altında kalmışttr. 

4 7 5 numaralı vatman Hüseyinin ida
resi altında bulunan 141 numaralı bu 
tramvay, birdenbire duramamış ve za -
valh tekerlekler altında kalarak on beş 
metre kadar sürüklenmiştir. 

Bun•dan ıonra duran tramvayın al
tında kaza kurbam ölü olarak bulun -
mu~u~ 1 

A . 1 "'"d' . .. , •••• ynı suret e na ıseyı goren ve ,,.. 
yerine toplanan ahali de askeriınİJ~ 
böyle acıklr bir ölüme kurb:ın gltn'esı 
karşısında derin bir teessür ve heye"' 
na kapılmıştır. Bu ara·da, gerek tr•fll ' 
vayın şiddetle durdurulmasından. ıe ' 
rekse kalabalığın hadiseyi anlamalc uıe
re arabaya tehacümünden traırıvırı1' 
camları kırılmıştır. 

Kaza kurbanının hüviyeti tesbit e ' 
dilmeden önce, bu feci kazaya o ııradl 
oradan geçmekte olan Yedek Sub•Y O' 

kulu talepesinden birinin uğradığı ıe • 
habl hasıl olmuşsa da biraz ~onrı btJ ' 
nun aslı olmad;ğı anlaşılmış ve le••~ 
kurbanmın hüviyeti, yukanda kaydetti' 
ğimiz gibi, tesbit olunmuştur. . 

Hadiseden haberdar edilt:n nöbttÇI 
müddeiumumi B. Cevdet ve B tJediYe 
doktoru derhal vak'a hamalline gelı!tir 
)erdir. Müddeiumumilik hadisere t1•• 
zıyed etmiş ve ceset Şişli Çocuk 1ta• • 

U e • 
tanesine kaldırılmıştrr. Vatman 11 • 
yin tevkif olunmuş ve· tahkikata ı,,tl• ' 
nılmıştır. O sırada oradan geçen bir kt&Im Ye-1 

dek Subay okulu talebesi kazayı gör -
zat görerek ve içinde rol alarak Aksa. __.....,..,,, 

;:~!;a~~r::i:rd!:~:e::~a.~!:a~~:~~;!e Talebeler ders harı·cı·nde 
de tanınmaktadır. Kendısı devlet me-
muru, daha doğrusu bir maliyeci olan 
bu zat mü,külat ve endişe içinde zama
nın içtimai ve mali varlığını şayanı hay. 
ret bir surette tasvir eylemektedir. Yal
nız bu eserden bu sayıda on yedi say
falık bir tercüme bulunmaktadır. Bu 
mali yılı içinde ayrıca birçok mühim 
makalelerle birlikte bu iki eserin ta_ 
mamlanacağx anlaşılmaktadır. Son za
manlarda ana kaynaklarından birçok 
tarihi eserlerin dilimize çevrildiğini 
memnuniyetle duymaktayız. Aksarayl
nin tercümesinde görülen budamalar. 
dan eserin o zamana göre olan bedit, 
sanatkarane ifadeleri ihmal edilmiş gö
rülmektedir. Bize kalırsa tcrc.-:.ime ta
mamiyle her Hl.fzım dikkate alarak ter~ 
etime ve nakil edilmelidir. Çünkü mü
ellif o ağdalı ve müstalah ibareler ara
sında birçok kıymetli hadistlere işaret 
etmiştir, ( rayeti zafer ayetinin bazı 

şehbali düşmanın mefariki kahrU me . 
zelletine sayei endazı mehabet oldukta) 
ibaresi bütün kelimelerin hakkı veril -
meksi.tin nakledilmezse bu bayraleta 
bir kartal resmi olduğunu anlamak ve 
anlatmak g(içleıir ve anlatmak istenl -
len gaye heder olmuı olur. Şikari 
nüshası esasen eski zamanlarda Türkçe 
yazılmı§ olduğundan o güzel simasiyle 
aynen basılmaktadır. Bu eser bir ba. 
kışta battalname gibi bir yazış arze
derse de o devletin en kıymetli port
relerini ihtiva eylemekt.edir. Hele coğ. 
rafi vergisi pek mühimdir. Bu esere 
bakarak çizilecek bir harita bize yedi 
sekiz asır önceki Anadoluyu ta ruta
caktrr. 

Tarih öğretmeni Ferit Uğur bize 
pek kıymetıi bir eser vermi~ oluyor. 
Bu Karaman tarihinin b"'~mdan geçmiş 
olan elli senelik .- ~ .. ·., velı:ayide mu
kaddeme de Ferit Uğur tarafından 
pek güzel anlatılmıştır. Mecmuada 
Naci Fikrc-t Baştakın Anadolu hdim 
tarihi üzerindeki uzun tetkikleri de 
çok mühirri:iir. Konya balkryatı hak
kmda bir eser vilcuda getirmi~ olan bu 
muharrirler Revüyü bu himmetlerin
den mahrum etmektedirler. 

Türkkuşuna gidecekler 
Türk gençliğinde havacılık sevgi 2 - Tilrkkuşu şubelerine yazıliJ181' 

ve itllkuını temin etmek ve tayyareci için lazımgelen teşvikte bulunına.1'~ 
olmağa teşvik için Bakanlık bütün 3 - Ders haricinde TürkkUI 1 

ortaokul ve liselere bir tamiın gönder gitmek ist.iyen talebeler e izin veftıl.~; 
miştir. Bu tamimde; okul idarelerinin Türkkuşuna gidecek talebelere b1

;:, 

ve öğretmenlerin bu hususta çalışma- karne verilecek ve bu karnede.tt-1 1 
ları için batı uaslar kaydedilmiştir. . Türkkuşuna gideceği günlerde otiı~ 

1 - Talebede ha.v&.cıhk aşkı uyan- devam etttğ'ine dair karnesini Tür~, 
dırmak içirf' onla.re. konferanslar ve şunun on büyük !mirine imza. ettı 
saire tertip etmek, cektir. 

------------~~~~--~~~------------------~--~ 
Sevdiği °Jıı~ın kocasını[ 

öldüren lsmail 
Çatalcanın Çakıl köyünde, sevda

landığı Ummüş kızın kendisine veril
memeıılnden dolayı, husumet besliye
rek bu kızla evlenen Aliyi· bıçakla öl
dürmekten suçlu !srnailin, bir mUd
deltenberi İstanbul ağırceza hakycrin
de duruşması yapılıyor. 

Cinayeti tuarlıyarak işlomE:kten 

suçlu İsmail, ağırcez.aya, ceza kanu
nunun 450 inci maddesine göre du
ru3maıı yapılmlk Ur.ere verilmişti. 

Tuarlıyarak öldürmekten duruşması 

ya.pıla.n hamile, KA.mil isminde biri de 
bu işte yardım etmekten davaya da
hildir. 

Dilnkü celsede, müddeiumumilik 
!smailin idamını , ancak 1335 doğumlu 
olduğundan, ya.şı göz önUnde tutula
rak, ceza3ının hap~e çevrilmesini iste
di. lUmilin de yardımı sübut bulma-
dığından, beraetinc karar verilmesi 
isteğinde bulundu. 

Duru~ınanın devamı, mütlafaa •·;-
pılm3.k Uzere, 11 nisırn sa.at 11 e k::l
dı. 

Hah müzesi 

Müzeler idaresi lstanbulda bir ha
lı milzeıi vllcuda getirmeğe karar ver
miş ve hazırlıklara. başlanıı§tır. 

Bu müzede, İran, Afgan ve diğer 
Şark memleketlerinin en eski devirle
rinden başhyarak son ıamanlara ka
dar yapılan btitiln haJılar teııhir edi
lecektir. 

Bakanlık 8 bin lira tahsisat gön
dermiştir. 

Son ayda aa bina 
daha yapıldı 

Şubat ayında 1stanbulda 19 e'''-~~ 
apartıman yapılmış, 137 bina esaı"'_ 
surette tamir edilmiştir. Apartll11~, 
lardan altısı Beyoğlunda, üçü SarıYe 
dedir. 

MUtekaldlnl askeriyi 
cemiyetinin kongre•' 
Unıum .Mütckaidüıi Askeriye (;t' 

miycti Genel SekreterZiğinden: 0, 
Cemiyetimizin senelik mutad :,t 

gresi 4 nisan 937 pazar ganü 1'' 
13 de umumi merkez bina.sında toP ttf 
nacağmdan cemiyette kayıt1ı ol~11 ıl' 
temel yasasının 18 inci maddesı l'f!)" 
cibince son sene aidatını dahi te!\'

1

18, 
etmi3 bulunan azının duhul ,·ar~l<' el 

riyle zikrolunan saatte teşrifleri ri 
olunur. 

Egemcr gecesi 
1 

E&e ~nçler Birliği önUınilıd~, 
cumartesi P.l:§amı Maksim ss.1on191 G" 
da büyük bir gtce tert 'p etmi~tlr· ur 
cenin ~·i-:.:1 o1il":t'..'IJ kin b!r ~ok 9 

priı;ler hazırlanmıştır. _.--/ 

1 VAK iT c ep k" tepları NO· •I 

Alcksaııdr Ka:bek 

Kafkas 
Hikayeleri 

Gürcüceden tercüme eden 

Bay Hasan Fehmi Turgalin Konya 
ile ilgili iki büyük alimin resme kar. 
şr durumları başlıklı yazuu sırf bir na
kilden ibarettir. Maksat vesika neşri 
ise bunu da izahlamak i!terdi. Çün
kü bu iki vesikayı okuyanların yaza
nın bundan ne ıdcp,ck istediğini ııor-

makt:ı hakları vardır. Her nüshası dir. Böyle her muallimi her tarihçiyi Niyazi Ahnıet Okan 

altmış dört orta sayfa olarak inti,ar ilgiliyen hatırı sayılacak bir himmet 
eden Rcvilnün saym elli kuru~tur. saklıyan bu gibi asarın isteklileri tara-
Konya Halkevinin bu faydalı e9erini fmi:ian kolay tedarik edi1ebilme9İni te-
takdir etmemek elde değildir. min de bir İ§tir. Mecmuada hiç bir 

Ancak tab hususundaki teknik ek· s atış yeri gösterilmemektedir. 
sikliklerin bütünlenmesini istemek bir Kony;ı. arkadagımıza uzun ömürler 
hakttr. Hele kağıtlarının kabalığı dileriz, 
pek babayani bir durum arzeylemekte- - • * • 

-----'---------- : ( 

VAKTT K1TABEVİ ~ -.,-----Fiyatı: 10 kuruş 

1 
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Tiirk köylüsü bilgiye kavuşuyor 
Kültür Bakanlığının köy programı için ilk öğretmen
ler arasında açtığı anketten mühim neticeler alındı 

Bütün Türk köylüsü, en yakın bir 
~amanda, kendi köyü içerisin e 
en medeni vaslfala rı kendi kil ~G> 

lanıp istifade edebilece ~ 

........................................................ 
: ! 
i Köy okullan programında dik· ! . . 
i kntle çalı~an değerli Kültür : 
! bakanunız B. Saffet Arıkan. ! : . 

Yeni köy öğretmenleri köylü 
Çin lazım vasıtalar ve fikirler-~ 
le mücehhez· yetiştiriliyor 

:ıe >ıfcınlckette kültürün en bJcra k&
~ k~dar yayılabilmesi için Kültür 
~ıgı gayet geniş ve şümullü afr 
& lllla muntazaman çalışıyor. 

ı,,,akanlık, bu programın tefcrrütım 
"llıt •• t ısın aynca köy öğretmenlerfü 

~en ispekterlerinin noktai nazar

' da soruşturduğu gibi yapılan 
~ ta.nı taslağını da teksir ederek ala· 
ı.~ra göndermiştir. 
"'lılt" 

0, ur Bakanlığının yeni öğretim 
,ı~ . 
lto nı tanzım ederken esas tuttu· 

tdj \ta milli birliğin tahakkuku ve 
~~~l\l:ıuayyen yaşa geldiği zaman, kcn 

<t ~ }ij ıım geien sosyal, ekonomik ve 
Ji ~jl.gUeri elde etmiJ bulunması· 
~ da ancak ilkokullarda bilgiler

U• kkuk edebileçektir. Diğer taraf
~ ıcokuldan orta ve y(iksek tahsile 
•-ııcıc • • b:) ~stıyen vatandaşlara lazım ola-

• gı temellerinin, temini de aynca 
a ~lınmıştır. 

lit~ VE KÖY iLKOKULLARI 
ç.h. . 
' •r ılkokullarının müfredat prog-
Sthir hayatının şartlarına göre vü

~~Ctirilmiş bulunuyor. Bu progra-
0Ylere tatbiki hem gayet müşkül 
!7 randıman noktai nazarından 
t ır netice verecektir. Buna tama
~"'laat getiren Bakanlık köy okul

.:: aynca b!r müfredat programı 
llıı ile lüzum hissetmiştir. Bakanlı· 
~ b~e~ebbüsü köy muhitini tanıyan
~ liyük takdirle karşılanacaktır. 

~arılığın köy m:.ifredat programı
" ltlaınadan önce köy çocuklarını 
~ek bakımından bazı mühim 

tı tt göz önünde tutarak bunlar 
:'.. ~alı:i mütalealannı köy öğretmen 

dtllı:okuı ispekterlerinden sormuş 
lığunu biraz evvel kaydetmiştik . 

~ SORULAN SUALLER 
lı b 

llsusta sorulan sualler şunlar-
ı 

~ ~öy eğitimi ve öğretimi bakı
\ ltoyde ne gibi noksanlar görü
~ lı~? 

....... !{·· 
1ıı btı ?,Yle öğretmenin faydalı olma 
~~t" gllnkü köy realitesine göre ne

ılin·· ı uyorsunuz? 

\" l>ansiyonlar ve günc!.üzlü köy 
\ l'lasıı organize edilmeli? 

....... !{·· 
~ '9 oy öğretmenleri ne gibi zor-
1, e engellerle karşılanmaktadır? 

·d· l(öy öğretmenleri nasıl yetişti
S tr? 

' ~ l<öy öğretmenine halk öğreti-
~lldan ne gibi roller verilmeli

) 

~ \' Ctişkinlere Parti programında 
~cıe 0kuma ve yazma öğretilmesi 

Ct" ~? ın yapılmasını gerekli bulur-
~ 

' ~ tlcti ~dyJerde okula gelrniyen kız 
getirmek i!jin neler yapmalı· 

i 

' ~ ltay öğretmenlerinin köye bağ-

etmeleri için neler yapılmasını . , mz. 
ı O - Köy okulunun resmt öğretimi 

zamanından başka zamanlarda halk na
sıl faydalanabilir? 

11 - Köy okulu köylünün hayati 
ihtiyaçlarını nasıl karşılıyab'lir? 

12 - Köy okullarında zekası ve ba
şarisi görülen çocuklara yüksek tahsil 
yollarım asık bulundurmak ve bu yolda 
kolaylıkla yürüyebilmek için nelerin ya
pılmasını faydalı buluyorsunuz? 

13 - Köy çocuklarından ilk ve orta 
tahsil görenlerin köylerinden ayrılma
maları ve faydalı olmaları için nelerin 
yq'ılmasını gerekli bulursunuz;? 

Bakanlığın bu suallerine gerek ilk 
tedrisat ispekterlerinden gerekse köv 
öğretmenlerinden gelen cevaplar yeni 
köy okulları müfredat programı hazır
lamak üzere teşkil edilen komisyona 
verilmi;tir. Bu komisyon srk sık köyle
re giderek programın icabettirdiği ince
lemeleri yapmaktadır. Heyet köy okul
ları için bir haftalık ders vaz:yetlerine 
göre çalışma programı hazırlamıştır. BLJ 
programın tasla~ı şudur : 

BiRiNCi SINIF 
İlk ıJç ayda okuma 12, hesap, 6, zi

raat i~leri 6 saat. Son üç ayda: Okuma 
yazma 8, hesap 6, yurt ve yaşama bilgi
si 4, ziraat işleri 6 saat. 

iKiNCi SINIF 
Okuma ve yazma 8, hesap 5, yurt 

ve yaşama 5, ziraat işleri 6 saattir. 

OÇONCO SINIF 
Okuma ve yazma 8, hesap 5, yurt ve 

yaşama 5, z:raat işleri 6 saat !.. 
Haftalık ders saat i taksimatına göre 

köy öğretmenleri t alebelerine ders gös
t ereceklerdir. Dersler mahalli şartl:ı.ı 

ve mevsimlere göre ya öğleden önr~, \': 
ya güneş batmadan evvel bitmek iizcre 
öğleden sonra yapılacaktır. Saatleri mm 

tab ispekterlerile birlikt e baş öğretmen 
ler tayin edeceklerdir. 

Yazan: 

Hasall Bedrellin 
ÜLGEN \ 

nacak bir çok yeni şeyler de bu müfre· 
datta kaydedilmektedir. 

Her yıl köyün bulunduğu mahall: 
göre okulun odun köm:Jr ihtiyaçları. o
kulun bahçe duvarı ve klils"k ihtiyaç gö
rüldükçe tamiri, okulda ve köy evlerin· 
de kullanılacak masa ve sıra gibi şey· 
lerden basit olanlarının yapılması, çarık, 
elbise söl:üğü, yarrd:ırın yapıştırılması. 
çekiç. iğne kullanılması gibi işler ~ocuk· 
lara öğre!ilecek ve öğretmenle birlil:te 

Üstte: 1 - ·A ~lan ve Erci yas 
grup!an ~elektörle temb:lcyip 
ilaçladı!darı tohumluk buğday 

çuvalları başında 

2 - T a!ebe!er traktör b~mch. 

3 - Tnlebeler att;!lık dersinc!e. 

Y<ınd::.: Erciyas grupu 
tatbikatla 

. . . . . . . 

. . . . * ...................................................... . 
çalışmaları hususu da temin ed:lecektir 

Bakanlığın köy kalkınması ve köy
lü yetiştirmek üzere, yaptığı ilerlem:.: 
hakkında muhtelif bakanlıkların ~ön

derdiği köy okulu programı hakkında 

mütalea ve teklifleri de oldukça dikka
ate değer mahiyettedir. 

Raporlar kom:syon tarafından ince
lenmiş ve üzerinde çahşılmıya başlan

mqtır. 

RAPORLAnDA NELER VAR? 

Raporların bazı r: •..ihim parçaları şun
ları ihtiva etm:kted'r: 

Her yıl otuz ağustos Tayyare ve Za
fer bayramının kutlanması; fikir terbl
yesinin beden terbiyesile omuz omuza 
gitmesi, milli marşlar söyliyerek yürü
yüşlerin yapılması, zehirligazlardan ko
runmak hakkında basit bilekler, Tür1< 
sancağı hakkında izahat ve sancağa kar
şı hürmet. İst:klal marşını her çocuğun 
öğrenmesi, d~:-:;l=r<le ve bilhassa kahra-

manlık menkıbelerine ait kitaplar oku· 
tulması. bağcılık ve ağaç yetiştirmeye 

te~vik etmek üzere bağ, orman ve mey· 
va yetiştirenlerden arazi vergisi alır.ma
ması, köylünün anbar, samanlık. ahır 

gibi zirai işlerde kullandığı binaların 

vergiden muaf tutulması! .. 
KÖYLÜ MEDENi OLACAK 

Köylüleri medeni icaplara uygun 
bir tarzda yaşatmak için evvela oturduk 
1arı evlerin nasıl olacağı kendilerine öğ
retilecektir. ÇünkıJ, bir çok köylerdeki 
evler insanların ikametine layık olmıya· 
cak şekilde yapılmışlardır. 

Yeni müfredat yapılırken bu kısm:ı 
ehemmiyet verileceği gibi sularıvc içme 
sular hakkında da esaslı bilgiler ilave 
olunacaktır. 

Köylünün telsiz. telefon, telgraf ve 
radyodan da haberdar olması, ve tenvir 
edilmesi, kara vasıtalarından, otomobil 
kamyon ve hava nakil vasıtalarının da 
müfredat programında yer almasının 
çok muvafık olacağı düşünülmektedir. 

Diğer taraftan gezici ba~öğretmenlc
rin köylerde köycülük hakkında işliye
ceği sorguların köyJiiye bir fikir vere· 
bilmesi uygun görülmektedir. Çünkü 
yarının büyüğü olan bu yavrulann his
leri bu suretle takviye edilmiş okcak
tır. 

Kaçakçılığın fenalıkları hakkında 

köy çocuklarına verilecek malCımat a
rasında gümrük ve inh=sar!ar rcsim'cri 
ve kaçakçılar hakkında çocukların ten

' vir edilr.ı~&i çok faydalı görülmüşKir. 

YENi KÖY Ol~ULU MÜFREDATI
NA GÖRE YAZILAN KiTAPLAR 

Yeni köy okulları icin: Okuma - yurt 
ve yaşama b'lgi - hesap kitabı. Bu ki
taplar yazılırken u esaslar göz önünde 
tutulmuştur: 

Kitaplar muhitle alakadar olacaktır. 
Tabiate, eşyaya. insanlara ve bunlarla 
ilgili işlere ait resimler bulunacak; ve 
bu suretle öğretmenin işi kolaylaştırıla .. 
cakttr. Ayni zamanda köy çocuğunun i
fade şekli göz önünde tutularak çocuğa 
yabancı gelmiyccek ifade şekli konmu~ 
ve bu hususta esaslı tedbirler alınmış· 

tır • 
Çocukların herhangi bir mevzuu an

lar.ladan öğrenmelerine, daha doğrusu 
ezberlemelerine m~ydan vermemek için 
mcvzuun sonuna veya başır.a çocukların 
kendi kendilerine yapabilecekleri mü· 
phe:fe vazifeleri konmuştur. 

Köy çocuğuna anlaşılması müşkül 

görüln mevzuların hikaye şekline konu
larak anliltılması temin edilmiştir. 

Çocukların kahramanlık, doğruluk, 

iyilik ve yardım itiyatlarını edinmele:-i 
icin onlara yakın muhitlerde cereyan e

den vak"alar hikaye şekli~dc yazılmış
tır. K'tapların yazılarınd:ı ve resimle
rinde fırsat düştükçe eski rejimle yeni 
rejim arasında mukayeseler yapılmış ve 
bunlar çocukların anlıyabileceği ~ekil· 

de mukayeseli grafiklerle gösterilmişti:-. 
Bu kitaplar tecl':ibe mahiyetinde ol

mak üzere ilk defa Çifteler çiftrğinde 

acılan kursta ders tatbikatı için gelen 
talebelerin ellerine verilm:ş ve elde e
dilen neticelere göre yazılar ve resim· 
ler üzerinde tashihler yapıldıktan sonra 
basılmağa verilmiştir. 

Bu esaslar üzerinde hazırlanan köv 
k:taplarının ilk kısmı basılmış ve bü
tün köylere gönderilmiştir. 

Bu kitaptaki parçalardan anlıyorut 
ki köy kt:lkınması işlerile meşgul obn 

(Lütfen sayfayı çeviriniz) 

Ilı ve köy halkına kılavuzluk 

Bakanlık bundan bafka her hafta i· 
çin ayrıca bir müfreriat prcgrcı.mı yap· 
mı~tır. Bu müfredat sm:sile talebeye öğ
ret'kcek dersleri te:;bit etmektedir. r.rnf 
reciatm bilhassa köylüyü ve köy hnyatı
nı alakadar ed:n mevzularla yakından 

ilı;:Je:-ımiş ve öğretm:ne i~lcmek içb la
zım gelen materyalleri de birlikte 
vermiştir. Köy okullarında dikkate alı- Oğuz grupu ırmak kenanndan okula dönüyor, talebeler pulluk dersinde; talebeler bnnık kullanıyorlar. J 
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Pc~cnıbe CUMA 

Takvim 18 Mart 19 Mart 
5 M· rem 6 M· rem 

GUn doğUF 507 fi 06 
GllD be.tı§ı 18.19 1820 
Sabah namazı 600 600 
Oğle nama.ı:J 1222 1222 
Ddndl naınazı l!i.46 15 40 
Akşam namllZ! 18.19 l820 
Ya tııı ııam.&%1 19 4Q 19 50 
1m.e&Jr 428 4.2tl 

YJlm geçen gtlnlen 77 78 
Yılın kAll\Jl günleı1 288 281 

ÖLÜM 

BORSA 
17. 3. 937 

Blzalannda Jddm ltaftW olaıılu, be 
rtmıa muamele söreıılerdlr. Kak•mJ•• 
~ı U de ı<ap:ı.nıe ..aıq tlyııUan ur 

PARALAR 
1 'Sterlln G2L - Pezeta 

ı 
•Dolar 
• Fraı:ık 
• Llret 
• Belc;ilta Fr 

12J - •Mark 2S -
115 • •Zloti 2;? -

t2.; - • Pengo O" .... 
84 - •vy \4-

• Orabml 2:2- •Dinar ö2 
• tsvıc;re Fı rıis - Yen 
•Leva 2~ - ·Krou~ S2 

66 ·- • Altm 103 
• Bankııot 2.lS 

• Flortıı 
•Kron.Çek. 

·~ -23 Şeyhillvüzera, Kaptanı Derya mer-i •Şilin Avuı 
hum Hacı Vesim Paşa zevcesi ve Üskü·ı ---------------

ÇE K L E R dar Evlenme memuru Liıtfi'nin valdcsi 
Bayan Hatice Fülter vefat etmi~tir. Ce-

1 
• ı..oodra 

nazesi bugün saat 11 buçukta Üsküdar • Nevyorlı 
618 - • vtyana 
O 7930 • lııladı10 

4216 
1L 44 

• BerllD t OO:ıG • P&J'U 17 23:> 
Ayazmadaki sahilhanesinden kaldınla- • Mtl&no 15 0210 • V&rfO" 'H 
rak Üsküdar Yenicamiişerifinde namazı • Brtlk.MI 4 6~5 • Budapeft.t 4 3390 

kılınacaktır. •Atına 881>9'2j • Bllkrq lOi ~ 

MevlA rahmet eyleıin . • Cene"" 8 4710 • Bel(T&C S4 62i5 
• 8otya 64 4012 • Tokotıaaı1ı 2 7i41 
• A.m11terdam 1 4464 • Moskon 24 6tl 

ve bu hususta çalışan komisyon büyü~ 1_•_Pra __ ı ___ z._ı_s_s_M_•_~_ıo_k,b_n_ım __ a_ı3S3 __ 
bir gayret ve mesai sarfetmektedir. 

Çünkü parçalar tamamile köy çocu
ğunun yaşayış ve köy karakterine uy
gun olarak uzun bir incelemeden geçi

rilmiş bulunmaktadır. 

Hesap, yurt ve yaşama krmnları da 
böyledir. Onlar da köy pedagojisi göz 
önünde tutularak Vo:icude getirilmiştir. 

Kitaplar köylü çocuğunu ilerletmek yo
lunda yapılacak bütün te~ebbüılcri ihti
va eder bir mahiyettedir ... 

• * * * 

ESHAM 
iş Ba.-ık1ts1 2-1 40 
Ana•folu 23 -
R.eJt ,-
Şlr. liayrty .-

Merkez RaJılr 96 50 
lT. 81gorta . -
PoDomovaı 

ıetlkrazlar 

• 1933 T.Hcr. J 19 4iS 

• • •• D 1870 

• .. .. .. m 1860 
ı.tık.Dahllt ro. 

• Erıent 1.ltlk ro. 
1928 A M .-

•S.Enurum 'J5 

t'r'ıtmQ) 

• Ctnıento 
Oı.yon 0.L 

tJull Del. 
Baly. 
tJuk m. ecr.a 
Telefon 

14 50 

.-

Tahviller 
IClekt.rlll 
l'ram•&:J 
ftıbtmı 

• A.ıudolu J 40 ıs 
•Anadolu D 'o ıö 
Aııadolo m 
MllmooMll lı 42 4.S 

Killtür Bakanlığı köy okullan ve 
programı işile sıkı bir ııurette meşgul 

olmnkla beraber, köy öğretmenleri ye-
tiştirmek için de en akla yakın usule ._ __ , ____________ _ 

müracaat etmiı ve bir defa daha işaret 
ettiğimiz gibi Çifteler çiftliğinde Çavuı
lar için bir köy öğretmenliği kursu aç· 
mı~ bulunmaktadır. 

İtle yetiıcn öğretmenler buıün it batı· 
na ,geçirilmit bulunuyorlar. 

Bu sene yurdun muhtelif yerlerinde 
on iki tane daha açılacak olan bu kur
sun ilk tatbikinde verdiği randıman 

mC"mnnniyet uyandıracak mahiyettedir. 

Yurdun en bü}"lik ihtiyacı olan kül
tür itini bu kadar ihatalr bir surette kav , 
ramağa muvaffak olan Bakanlığın teıeb· 
büıleri cidden büyük takdirlere değer ı. 

11. Bcdrcttin Ülgen 

L r ilanla alakadar Bankalar, mues-1 
§ sesat, şirketler ve tüccaranın !!J-

§ Nazarı Dikkatine: 
i E. ~ KURUN ve HABER gazetelerinde neşredilecek ilanlara ait tarife 
e aşağıda gösterilmiıtir: 
f Birinci sayıfacla bqlılC 

( 

,,. Birinci sayıfada santimi 
ikinci sayıfada santimi 

· Üçüncü ve dördüncü sayıf ada aantimi 
= liin sayıfalıuıncla santimi 
~ Resmi ilanların santimi 
E. = ... Kitap, kitaphane, mektep, gazete ve ; 
- ~ • hayır müesseseleri ilinatı santimi 
1 Tüccari mahiyeti haiz olmıyan küçült 
~ ilanlar yirmi kelimeye kedar 
ğ K g üçük i!inlarm bet defası 
'§ Muhtaç aan'atkirlar ve it anyanlarm 
~ ilanab 10 kelimeye kadar meccanen · 
~ Devamlı yapılacak ilinat için tenzilil 
! yapılır. 

Kurut: 
,, 
,, 
,, 

" 

,, 
' 

" ,, 

500 
300 

t' 

100 
50-35 
30 
30' 

20 

30 
100 

()() 

iE 
5 
~ 

ğ 

\ 

ilanlar için yalnız Ankara ·c·adde
sinde V AKIT Yurdunda 

~ 

I = 
~ 
PROP~GANDA 

E: 
Eff 

' s 

I Servisine mUracaat eüllmelldlr. 
Telefon 24370 

= ::: 

~Başka hiçbir ilAn müessesesinin 
ffj gazeteler namına nan atmak 
\ salAhiyetı yoktur. 

\ 

~ 

---· Dr. lstaobul Defte~darhğıodan: s~ N 1 Ş A N y A N Ke§İf bedeli 22861 lira 63 kuru;tan ibaret bulunan KocamustafapaJ4~ ~·· 
lu Manastır mevkiintle eski itfaiye kara kolu elyevm Samatya maliye ıube~,t 

H~taıarını hergiln akşama kadar rak kullanılan bina arsasr üzerinde yeni den yapılacak maliye şubesi binası~• 
Beyoğlu, Tokatlıyan oteli yanmda ve tesisatı işleri kapalı zarf usulile eksil tmeyc konulmu§tur. Mukavele, e. ~ıı· 
Mektep sokak 35 numaralı mua- me, bayındırlık i§leri genel, özel ve fenni şartnameleri. proje. keşif hulasa~iJe171S 

yenehanesinde tedavi eder. ıl na müteferri d:ğer evrak yüz kuruş mu kabilinde verilmcl:tedir. tstekliJerıtl tııJ ~ 'ill••- Tel: 40843 ••••ıii liralık teminat mektuplarile teklifname lerini ve en az on beş bin liralı le 1'i''' 
benzer i~ yaptığır.a dair Ndia Vekaletin :l~n almış olduğu müteahhitlik ."~ jll'' 

KlRALİK APARTIMAN 

Be~ikt~ Vakıf Akarlar /dare~iw 
den: 

Beıiktafta İkinci Abdülhamit vakfı 
akarlarından olup ahiren apartıman ha
line konulan 47/ 1, 47/ 2, 47/ 3. 47/ 4, 
4 7 / 5, 4 7 / 6 numaralı altı daire açı'-: 
artırma suretiyle kiraya verilecektir. Bu 

altı daireden dördü dörder ve ikiıi üçer 
odalıdır. Her dairenin hamamı. mutfa-
ğı, elektrik, su ve havagazı tesisatı var

dır. T9errüatı sairesi tamamdır. Üçeri 
odalı dairelerin oldukça geniş bahçesi 

vardır. Müzayede ve ihalesi 25.3.937 
per§embe günü saat 13 den 16 ya kadat 

Be~iktaşta Akaretlerde 54 numaralı nı'.j. 
teveJli kaymakamlığında yapılacaktır. 

ret odası vesib!arını 29-3-937 pa:ar tesi günü saat on üçe kadar Mıllı rfl'' \ 
tak Müdürlüğünde toplam:n komisyona vermeleri ve saat on dörtte de 1' a 
açılırken komisyonda hazır bulunmaları . ( 132) / 

-----------------------------------~----------__,,. 
Bilıiınum Esnaf, hiiçük tacir ve küçiilt 

san'atkarlaruı nazarı dikkatine: 

lstanbul ticaret ve sanayi 
Odasından a" 

1 -- 1561 numara ve 20-Şt•bat-9J2 tarihli sicilli Ticaret gaıetesiletJ_,. 
edilen oda umumi kar<:rına uyulara?t is tan bul Ti~aret ve sanayi odası ınıt\,ıe' 
sında bulunan bilumum esnaf, .dükkanı bulunan küçük san'at ve küçüle ta' 
rin odaya k:yıt ve teı;çiijeri yapılacaktır. . ~al'lıı ' 

2 - Bılumum esnaf, küçük san'atkar ve küçük tacırlerden. odalar t#tı•'jll 
nunun onuncu ve odalar ni.:amnamesinin 135 ine~ maclveleri mucibince rııit ~ 
edilmiş elan esr.af cemiyetleri talimc:tna mesi veçl1ile cem:yeti teşekkül e~1'ut '1 

anlar, mens
0

up oldukları cemiyet vasıta sile ve henüz esnaf cemiyeti tete .. ,,c1'1 

mem:ş ol:!nlar doğn· :lan doğruya ticaret ve sanayi odası esnaf çube .. ine rt'." 
d k ' · kl · · · ··· d · · tl ·r tf -eklerdıt· ıf e ere kayıt ve tesçıl ve yo ama t§ır.ı us:.:.ıu aırcs.n c ı a e ırc. . iiÇ 

3 - Tesçil ve yoklamanın oda urrumi kararına r;örc 1937 yılının ıllc , 
içinde ikmali lazımdır. ,ııı,ı', 

4 - Bu müddet zarfında ker.:Jisini kayıt ve te~çil cttirmiycn ve mil ·ıe ff 
sini ikmal etmiyenelcr hakkında odalar kanununun b::şinci mddesi vcçl1~0ğf11' 
tanbul Ticaret ve Scn:ıvi odasr ta~afındc:n hükmolunacak cezayi nalcdf. ·•!• 

---. d•n odoğrnya im dairc;i madfotilc ve tcsçil ümtllc bt<abcc tahsi~ 

(V. No. 21358) 

Görmek ve teraiti anlamak istiyenlr.r 
her gün saat 9 dan 12 ye ve 14 den 16 

ya kadar Mütevelli kaymakamlığına mii
racaat edebilir. 

KURUN 

Ayrr.t 
a aybk 
6 aylık 
Yıllık 

ABONE TAR/PES/ 

111,.mkl•et 
içindi'! 

160 
400 
'700 

1400 

~IemJekct 

dJ&ında 

~73 

'760 
1400 
~'700 

rr&rlteatnden Balkanlar için ayda otuzar kıı. 
,ruf dUgUIUr. Foııta blrllt'fne girmlycn Y"r
ıere ayda yetmıı beter kurut zammedilir. 

TUrklyenın her pottta merkeılndf' 
ıu::RU::\'a abone 3 azılır. 

Adreal.nl detl§Uren aboneler 20 kurue 
öderler. Gendermlyenlerln adrUler1 

deSiııtırlhr:c::. 

Akhisar Urbayhğından: 11.~ıo 
Akhisar Belediye itfaiyesi için gerek en 300 metre hortum kapalı zar~ıiteti" 

1 

ile eksiltmeye çıkarrlmıştır. İhale 29-3 -937 tarihinde yapılac<: ktır .. fste 0ııı"~f 
2490 sayılı kanundaki tarife göre kapalı zarf usulü ile müracaatları ıları 

--Yeni Çıktı/! 
Ankara - Bükrel 

Dr Hafız Cemal • 

Dahiliye Müteha.u&•• 
Pa.za.rd<m ba§kll günlerde oğleden ııonrıı 

111a.t (2.5 t3~ 6 ya ı l>ad:ır lr;tanbulc!a Olva.ıı 

yolund;ı (1 o• ı numl\ralı huıuet ka.blne!itıc!• 

t.aatala.rmı kabul eder. Salı, eumartcıl gün 
len sabah ''9.S-12" ııeatlerl hakiki fuktmıyıı 
ma.hsuı;tur. Muayenehane ve ev telefoıı: 

:239S. Kı~lık telefon: :uou. 

Yazan: 

Sadri Ertern 
ııt· 

Bütün kitapçılarda buturı 



~ 1nımani!antan Cebe De 8u • f -.)it kumandasındaki 20 ,000 atlı, tar.:: 1 

ı,._ ' &cniı ve uzak arazide, enine b6 - l 
il ~t ko§turıdular. Mongölliir, güfide 
11ııı.. lornetre mesafe geçi)'Orlatdı. En 
-''•tl' b' \ '6 ı ır av saydıkları Şah Me:hme -
~ ee;c:a diri ele ge~irip, imparator
~ gız Hana götür;nek makudile, 

,.~i Yıl 'ha bire ha" dolu dizgin bir 
~Evvelce hiçbir zaman Mongol 'rn nalJarı iizerine dcğr.ıiyen top • 
~ • bu Hatlar değdi, bir düzüne 
'ket, Mongol at1atınıti, ölnidlerile 
~ r, kaaırga gibi geçişini gördü. 

'-t011tr, şehirler zaptediyoılar; ken
'den daha çok mevcutlu orduları 

Hazinesi ele geçti; fakat, Şah 
Mehmet Hazere erişiyor! 

rlar; çöller, b:ıtak1Iklar, 'ahali ile 
llltrya mesklın mahaller üzerinden 

la giderek. meçhul dağları tır -
Otlar, yüzen atlarının k•1yrukla -

tberilc tutunarak şiddetli akış ha

nehirleri gesip, bir ktvıdan bir 
Çıkıyorlar. Büyiik sayılan hükiı -
·kendilerine ita~ t etfiriyorlar, nü

"hri:i v2r'ıyorlar. köprüleri, cad -
• .ı~ıı~~haneteri kağıt Uzerinde tes 

'ttirıyorlar, tıı.r!fla:rndan valiler 

olarak ve mijkemmel bir sevk ve idare 
dolay:sile kuvvetini, intizamını kaybet
meClen, tekrar Mongolistana dönüyor 1 

Aıya kadar Avrupada da geri çev -
rilemez, değiştirilemez mukadderat ifa
tlesi telakki olunan ve atlarının nalları 

değdiği her yerde "Apokalipsin Süvari
leri .. -gibi ah ve vahla karşıli\nan bu 
Mongol atlıları, haddizatinde delicesi • 

ne cesur 20,000 askerden ibaretti. öy
le ukerler, ki durmak ıdinlenmek, yo -
rulmak ve sızlanmak bilmeden, her va
kit. hatta kendilerinden 100 kat daha 

'' tayin C"lunuyor. Ve daima daha 
L. • Çtlgın--:::ma at koşturar2 1t. etra- külliyetli kuvvetlere karşı dörtnala sal-
~ku ve d::hıtet s!lçıyorlar ö~ le. ki dırıyorlar, Uğradıkları yerlerin yolunu 
.._ Mongol bincikrinin şö!ıreti Av· ve ahalisinin dilini bilme.den, adeta gö-
ltıtasından da işitiliyor, Mongol zü kapalı gibi, o yerlere ve onların ara

•:-nparatoru Ce~ r,iz Hanın adı, ~-;.-; hızla yalın kılıç dalıyorlardı. 
~~ .... :;·nda d:ı akis bırakıyor 1 Asyanın yüksek kısımlarındaki eteple -

-29- , 

olan, onun trafından çekilen ve ilerilere l 
doğru ıürülen ve ı§ıkh uzaklıklara •doğ

ru manyati%e edilmiş gibi giden, durup 
durmamacasına ilerliyen bu Aayanın 

yüksek kısımlarındaki steplerin binici

leri 1 onlar, dünyanın öbür ucuna so -
nuna varmadan atlarından inmek iste -
miyorlarl 

Çılgıncasına bir doludizgin gidiş! 

• • • 
Bu çılgıncasına doludizgin gidişte, 

önce, İran devletinin garp viıayetlerin-

•den geçiyorlar. Bu arazide Şah Mehme· 
de yaklaşıyorlar. Fakat, bu vilayetler 
ahalisi, Mongol ordusunun yaptıklarını,! 
ortaya koyduğu tiksindirici feci hare -
kctle~i duymuş ve bütün bir sene. Cen

giz Hanın bukmmı püskürtmek için. 
hazırlanacak zaman bulmuştur. Ve top
luca hazırlanmışlardır. Cebe ile, ~ubo -

ta)'• İran ordusunun muhtemel bir hü
cumuna karşt dıı.hı iyi korunaLilmek 
maksadile, fırkalarını ayırıyorlar ve bi -

ribirlerinden ayrı ayn at koşturuyorlar. 

Ayni zamanda, arkalarında bıraktıkları 

çölleştirme izini kabil olduğu kadar ge

nişletmek isteğindeler. Onlar, impara -

torlarrndan, milletlerin nasıl ölüm kor

kusuna uğratılabileceğini Qğrenmişler -

dir. Bu suretle, ıehirleri dah"I ilk sal -

dmşta zapta muvaffak oluyorlar. Bu 

tehirler kundaklanıyor, tutuşturuluyor 

ve mutat usul üzere yağma edilerek. 
· topyekqp mahvediliyor. Büyükçe ka -

leleri oldukları gibi bırakara~ surlar 
etrafında çepeçevre at koşturup. bun • 

lan muhasara çemberile sıkıştırıyorlar. 

Müthiş surette talihleri var. Bu takip 

sırasında. Şah Mehmo:lin kendiıile be -
raber sürükleyip götürmek istediği çok 
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yor. Ve yine huıuıt diıiplln lre{tdlnl 
ıösteriyor. Cenıiz Hanın, askerlerin'ln 
kafilarınt ~eltl~le vurur gibi çiviledill. 
mıhladığı disiplin ı. Hayır, sade bu ka • 
dar değil ; Mongolların etinde ve kanm• 
da yer eden disiplin: Avın hararetli 'ti 
aceleyi gereklen~irir olmasına rağmen. 
"korrekt" Cebe. bu zeni:in hazineyi, n .. 
terden ibaretse, şahitler hazır bulund" • 
fu halde, -'teker teker ve itina ile say • 
dırmak için vakit buluyor: tıy·Jırmık. 

ll1tcler hazırlatmak ve huintyi, bu Hl• 
telerıe blrlikt,, mUhUrh!m'k i~fn ı On • 
dan sonra da, ganimeti Cengiz Hana 
yolluyor! 

Bu a:ada, nevmit Şah Mehmet, dŞ. 
vüşe d6vüşe. adım adım ric'at ediyor, 
bir taraftan da takipçilerini iddc-tmek, 
onları şaşırtmak. yanlış yollara saptır&• 
rak kendi izini kaybettirmek için. tec • 
rübelere girişiyor. Teşebbüsleri, gözet • 
tiği neticeyi vtrmiyor, hep boşuna gi • 
diyor. Bu sırada, yemek yemeğe ve uy
ku kcstirmeğe al\cak vakit bulabiliyor. 
Çünkü, •akin gecelerde ekseriya Mon• 
gol atlarının çirkin kitnemelC"rinin ar • 
kuındal;i araziden akıettiğini işitiyor; 
yahut da, gündüzleri, bir Monıol oku• 
nun vızıl vızıl havayı yarıp, mefum n
zıltılı bir ıslıkla çalılıklar arasma düt'1• 

şünü! 

Fakat, Şah Mehmet, nihayet, Huer 
denizi sahiline eriıiyor l 

(Arkası ı•ar) 

\~~iki }~ F.o:ıra. ı 222 scne11inde, bu rin binicileri, Cengiz Hanın alev alev 
~ "c ha" at koşturan ::0.000 atlı, öt- yanan arzusile tahrike uğrıyan, manya

dereccde c;o'-; ganimetlerle yüklü tizma edilmiş gihi onun iradesine tlbl 
....._.,. -·--------- .......... ~-....-----~~ZF 

z~ngin devlet hazinesi, ellerine düşü -
....... ..._....._......,.._...__~ ......... ~~ .............. ---............. --..................................... ...__... __ ....._ .......................... ~~~~~ ~-~~----

·~ ve YARIN\ 
ltrtc:;r:.nE KULLIYATI 

~ irfan hazinesine 
One oimak ltjln 

ko!cıtyhklar 

~ekette okuma. hevesini 
ve kitap tedarikini kolay

maksadi!e Dün \'e Ya
~ttı>ıarı için her keseye elve-
'ft praUk bir abone usulü ko

ur. 1 inci kitaptan 11 inci 
\adar olan on ciltlik 1 inci 
&boneml 636 kunııtur; bu

nışu ~fn verilir ve on
~a her ay bir li.ra ödenir. 

ll. inci kitaptan 20 inci kitaba. 
Olan on ciltlik 2 inci aerinln 
~ kuruştur. 204 kunıfU 

~lir ve ondan aonra. her ay 

21. actenir. 
inci kitaptan 30 uncu kitaba 
<>la.n on ciltlik 3 üncü Berinin 
t 1Sa2 kuruştur; 232 kuruııu 

ı... 'ettllrt ondan sonra her ay 
~. \1ertllr. 
'1 inci kitaptan U inci kitaba 

Olan on ciltlik .t tlneU serinin 

8~ lttlruotur; 220 kuruıu 
~n sonra her ay bir lira ö. 

~l inci kitaptan 51 inci ltf taba 
Olan on ciltlik 5 inci serinin 
i 488 kuruştur; 188 kuruşu 
~lir ve her ay bir lira öde-

ıçın "V AKIT,, 

~l nıUracaat edilmelidir. 
efon: 24370 İstanbul. 

"'1ıtncl sınıf Operatör mm:: 

'CAFER TAVYARH 
Cel"tahl ve sinir cerrahisi müte- Q 

\:~'118 Tıp F nkUlteai cerrah) ııer- ti 
~ t cerrahisi cmıtltü3ti sabık § 
~ l>e •- :: ~ lı~ .. adın ar.ırllyn.Uarı. ftfnlr ,.~ :; 
\..' tt..?'t, utettk (yUz, meme, karın Bil 
~' lılc.Jan) ıunel!yatlan ve nisaiye •• 

l'ılllteh&Mıat. n 
~a.11) kad::ır meccanen. ôğlt'. W 
.......:'" UcreWdlr. Heyoflu Parmak. ft 
~il han No. 1. Tl. 44088 g 
....... ıımna::ac:::".:::::::::ı=-:r::n:· 

Tilrklye Cumhuriyet Merkez Bankası 

13/ 3 ı 1937 vaziyeti 
'-· 

ı'\ 1-< T 1 P" Lire PASiF Lir• ....... 
Altıtı ıWI ktlôiftm 21,0.U.0,l 
Baıı.lbaot. • • • 
Ufaklık. • • • 

.DülJ41ek.l KüaMrler t 

rurk Uruı: • 
Hariçteki mulıablrlerı 

Altm .aıı JdJC>l'ftt 15.06 •• 496 
Altına tabYW kabil •rı..t 

döTi&lv. 
Dffer de\lf%1er •e ~u 
klirtng baldyelert • • • • 

.......... .w.tı 

.29.59?.358.04 
• 12.204.041.-

1.187.193. 

'L. 1.311.766.35 

7.1()9.552.63 
ı 

42.M8.70 
1 

42.988.590.64 

t.3l 1.766.35 

4~.351.097.70 52.503.5#7,03 

' . . .. 
' . . . ., 

l'ed&Yül~ki Buknotl&r: 
~ruhte edilen evrakı naktlye L 158. 7 48.563-
Kanunun 8 •c 8 tııd madd• 
terine tevtJkan butııe taratm.. 
dan vakJ tediyat, Lı. 12.774.0~ 

Deruhte edlleD •'IT&ka na~ 

bakty..t, iL 145.974.511-
Karttııtı tamamen IJtm olarak 
tedavttıe Ul•eten nzedtlen L. 19.000.000-

1 i.000.000-
1.551.182.~3 

Deruhte edflen ewala aütlJW I 
k&J1ıl!'1- 1. 158.748.S6.1-

Reeskont mukabili Ubeten ted. ,. 16.(00.0CO- IE0.97.t 51 J. -
vazed. 

Kanunun 8 •• 1 tnel mad-
delerin• tevfikan Hutne ~M · ~ 
tmdan Y&kl tedlyaL ~ r 12.774.052- 14~.974.511- 1 

Tlirk Uruı Mevct..b 

llövlz TnaltllHah: 
13.010.779.74 

St'n~dat e9z4aaıı I 
Razlne tıonolan, • • • L .-.-

Altm tahvili kabtı c1ömler 
Diğer dlhizlcr ve alacaklı 

l< llrlnıt hııktyeleri 

1 .1 u.st 

Ticar1 eenetlu •• , , . r 21.7MJ.3J0.27 21.759.310.27 
&lubtıellt 

L.2~.44S.8ı:t.91 2'i.4ı9.9'l9.94 
91.356.79J.98 Eebam nı Tabvtılt cQsdanı: 

1 i Deruhte edilen e'f'?'akı tıak.. 1 
ıl lt1yenln kUfl)ılJ eehalll •• ı ... 37.044.140.47 

• • • 1 

~ t&tirillt ltlbllr1 lnym•tle 1 

e Se.rtıe.t eSbam •• t.atı.ııAt .... 3.9M.490.09 40.997.630.rn 
A•aaelar~ ' A.ltm .... dG'Yl.ıt ftıertaı ..... 

TıbTfllt nurtne avua. 
L. .123.261.34 
L. 7.7&9.076.92 7.885.338.26 

t Kart 1111 tatl1ltnda tttlıUta: 

Yeni çıkh 
Dlln ve Yum 

Tercüme Külliyatı 
No. 61 

MARSEL PllUST 

H a.ydıa.r Rt/at 

Vikont'un ölümü 

1 

llkonto baddJ yüzde ~ 1..2 - Altn ~ avtu yüzde • ıı 

; • ••• ,~ ~ ~ • • • J •• 

. . 
". •• • ,!_.' . :< 

• nz=rtt-W?ft?N•'P60 :tr'MOFtt rıza., 

Devlet Demıryolları ve Liman/ar.i' işletme · · 
. Umum idaresi ilô.nl~rı: . . . · 

Muhammen bedeli (34813,80) lira olan 780 ton Hematet, 180 ton döküm -
hane piki 30-4-1937 Cuma günü 15, ~O da kapalı zarf usulU ile Ankcırada ida
re b:nasmda satın alınacaktır, 

Bu işe girmek isteyenlerin (2611 ~04) liralık muvakkat teminat ile kanunun 
ta in ettiği vesikaları, Resmi gazetenin 7-5-1936 tarih ve 3297 numaralı nüs
hasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmı' vesika ve tekliflerini 
ayni gün saat 14.30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şa:tnameler (17 4) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa V tımelerinde 11tılmak• 
tadır. (1463) 

.. : lstanf;,ul Belediyesi ilanları : 
• • .. - f • < 

1 
Temizlik igleri için alınacak 11 tane kamyon kapalı zarfla eksiltmeye ko -

nulmu~tur. Bu kamyonların hepsine 43000 lira bedel tahmin olunmuıtur. İs-

1 
1 

lstmılml Asliye Altıncı llukıJlc 
Mnhkcmrsinrlrn: 

İlyas tarafından Yedikulede Kulı 
çe~mede Demirhane caddesinde (U5) 
sayılı evde iken ikametgahı meçhul 
bulunan kanıı Vaao aleyhine açılan bo
şanma davasının icra kılınan tahkiki• 
tında müddeialeyhin lkımetglhınıt\ 
meçhuliyetine binaen hakkında ittihu 
olunan ııyap kararının on bet &ün 
müddetle ilanen tebliğine ve tahkikatm 
27.3.937 cumartesi günü saat 10,30 da 
talikine karar verilmiş ve gıyap ihbama• 
meıinin bir nüshası mahkeme divanhane 
sine asılmış oldu~undan mezkür gıyabi 
karp müddeti kan•nlyeıl zarfında iti• 
razla muayyen gün ve saatte İstanbw 
Aıliye Altıncı hukuk mahkemesinde bu
lunması ılni takdirde gıyabında tahki
kata devam olunacağı tebliğ yerinde ol• 
mak üzere ilan olunur. 

(V. No. 21411) 

TiFOBiL -• 
er. iHSArt SAMI 

flfö ve ııar .ıt ro tıu:&h-lltinl tutul 
mamatt için ılıtual'I ııının ıifo hıp
ıuı<lır ı tiç talut~ır.lıl!! vi!rtn~l. Her 

kes alabilir. Kutusu 55 Kr. 

J.~tmıbul Üçüncü icra l\fomurlrt' 
ğurıdnn: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesine ka• 
rar verilen Nora marka (W) 321 mo
del radyo açık arttırma ıuretlle 23.3.37 
tarihine m:.itadif salı gilnU saat on altı
da Galata Voyvoda caddeıi Voyvoda 
hanı önünde satılacalanda!\ talip olan• 
lann mahallinde hazır bulunacak me
muruna milracaatlırı ilin olq.nur. 

(V. No. 21412) 

KURUN 
GVNDELIK SiYASi GAZETE 
• UU.lerUIM gtındlrtıea yUı.IM, ptıete
~ gil'lllel tela iM, Mrfttıll llAfMlne (p
ıeteı keHmeııf yarılmlllrc!tr. 

KaTJılııı liU)'tlt okurlar. melrtuplarma 
10 11\if'Uflük pili lloymalıdırl&r. 

tJa~ıımıyım yazılan ttert gtındermekten, 
••)"netstı yollanmıt mektuptarm teme 
llonu ıan pıırata::-m kaybolnuumdan, tı&ıı 
olarak c;ıkıuı yazılardan dı?layı. dlrekt61 • 
ilik, llstlln• woru eorsu &lm&L 

Günü geçmi§ sayıl.ar 10 1.-uruffur 

.. •• :"'! ... • • • ....... ~ • 

• . !'~ . " . i teyenler şartnameyi 215 kuruş mukabilinde Levazım Müdürlüğünden: alabilir -

ler. Eksiltme 22-3-ı937 pazartesi günü saat 15 de Daimi Encilmende yapı -1 
1 
lacaktır. istekliler 2490 No. lu kanunda yazılı vesika ve 3225 liralık ilk teminat 11 U.Ukwmıtde ~kndlan ~~~ r.llıderta 

ll~r ba kr Mit k~ tıt "''nuu • 

. Y~. KlT4:J3~ ) makbuz veya mektubile berabc.r teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını yuka- lıi-iiiiii;;i;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiilİİİİitİiiiifiiiiiiiiiiiiiliiiiliii•-•-

rıda y;\zılı günde saat 14 1:le kadar Daimi Encümene vermelidirler. (B.) (665) 
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lstanbul sayın mühim ilan 
Şlrketihayrlye büyük fedakArllklarıa 1 Nisan 937 tarihinden itibaren aşa~ıda sıra 11e 

gösterifen kolaylıkları ve bilet ücretlerindeki yeni ucuzlukları tatbika başhyacaktır. 

b t ı a z·ı 
Fevkalade tenzilatlı abonman , kartları şimdiye kadar üçer aylık olarak verildiği halde bu devreden itibaren ikişer aylık olarak verilecektir. 

l - Üsküdardan başhyurak Vaniköyüne kadar Anadolu iskeleleriyle R. Hisarı iskelesi için tenzilat • • • • • • • • . . • • • • • . • • • • • • • • . . • . ~ • % 25 
2 - Kandilli, A. Hisarı, Kanlıca, Çubuklu, Emirgan ve lstinye iskeleleri için tenzilat . . . . • . • . • • • • . • • • • . . • . • • • • • • • • . • • • % 30 
3 - Paşabahçesi, Beykoz ve Yeniköyden itibaren Tarabya, Kireçburnu, B. dere, Sarıyer, Yenimahalle ve Kavaklara kadar tenzilat . • • . . . . . . . . 7o 35 

3 üncü fıkrada gösterilen iskelelerde tatbik edilecek % 35 tenzilat kış mevsiminde yani Birincikanun, İkincikanun, Şubat ve Mart aylarına mahsus olmak üzere % 40 dır. 
(Bu kartların satışma 1 Nisan 193 7 tarihinde başlanacak ve 11 Nisan 193 7 tarihinden itibaren meriyete girecektir.) 

4 
' I 

Beylerbeyi, Çengdköy, Vaniköy iskelelerinden Köprüye gidip gelme alınacak biletlerin birinci ve ikinci mevkilerinden birer ve Köprüden bu iskelelere alınacak ke· 
zalik gidip gelme biletlerin birinci mevkiinden 3, ikinci mevkiinden 2, 1h kuruş tenzil edilmiş ve bu tenzil ile işbu iskelelere gidip gelme bilet ücretleri niktasından Üa· 
küdar ve Kuzguncuk ücretlerile müsavi dereceye indirıl miş~ir. 

~------

5 - Köprüden Kandilli, A. Hisarı ve E~irgan iskeleleri için verilen azimet ve avdet birinci mevki bilet ücretindeki 20 para kesir kaldırılmıştır. · 
6 - Kanlıca, Çubuklu ve Istinye iskelelerinden Köprüye ve Köprüden bu iskeleler için almacaktek biletlerin birinci ve ikinci mevkilerinden 2 şer ve yine bu iskelelerden 

Köprüye alınacak avdetli birinci mevki biletlerden 6,1/z ; ikinci mevkilerden 5, 1. ~ kuruş ve Köprüden bu iskeleler i in alınacak gidip gelme biletlerin birinci mevki· 
inden 7; ikinci mevkiinden 5, 1~ kuruş tenzil edilmiş ve bu tenzil ile işbu iskeleler gidip gelme Ücretleri Kandilli, A. Hisarı ve Emirgan ile müsavi dereceye indiri· 
lerek tarifelerde vahdet temin ' edilmiştir. 

.., ~ ıawwwz--zwwwa..., zwı ~ s::wwwz - zwwwz=-m 

7 - Bitişik iskele ıçın muteber tek ikinci mevki bi~t ücreti 1 O Kuruş yerine 5 Kuru§a, birinci mevki bilet ücreti 13 yenne 7 i kuru~ indirilmiştir. 
,, ,, ,, ,, avdetli ,, ,, ,, ,, 15 ,, ,, 1 O ,, 

" " 8 - Sıra 3 ,, ,, ,, tek ,, ,, ,, ,, 1 O ,, ,, 71 ,, ,, ,, 
,, 3 ,, ,, ,, avdetli ,, ,, ,, ,, 15 ,, ,, l 2t ,, ,, ,, 

9 - ,, 4 ,, ,, ,, tek ,, ,, ,, ,, 13 ,, ,, 1 O ,, 
" 

,, 
,, 4 ,, ,, ,, avdetli ,, ,, ,, ,, 17! ,, ,, 15 ,, ,, 

1 O - Karştlık iskelelerde ,, tek ,, ,, ,, 13 ,, 1 1 ,, 
--~---;.;;...-~--...:ı---.-=;.;,,;;..--~~~~ . " 

ra a vapuru ücret tarifesinde yapı 
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Kabataş - Üsküdar - Sirkeci arasında işliyen araba vapurlariyle nakledılecek kamyon, kamyonet, otobüs ve binek otomobillerinde 7o l' den 50 ye kadar tenzilat 
yapılmı§tır. Yeniköy ile Beykoz arasında yeniden ihdas edilecek araba vapurları servisi de ayni ücret tenzilatına tabi tutulacaktır. (Tafsilatı gösteren tarifeler her is· 
keleye asılacak.) · 

Bo""' aziçinde yeniden ev yaptıranlara kolaylı 
1937 mali senesinden itibaren Boğaziçinde yapılacak yeni inşaat sahiplerine devletçe yapılan üç senelik vergi muafiyeti esasına uyularak Şirketçe de 3 sene için 
hükmü cari meccani paso verilecektir. Bu pasolar mülk sahibinin arzusu üzerine musaddak icar kontratosu görülerek müstecire devrolunabilir. 
Yeni inşaat yapacaklara malzemeleri ve Boğazda oturanların Türk Antrasit kömürleri Şirketçe meccanen naklolunur . . ""' - ·-. -- . 

Orkestralı ve bu eli tenezzO eferle 
Yazın cumartesi günI~ri - na va musaıt oldukça - Köprüden saat 14 te kalkacak bir vapurla Boğazda tenezzüh seferi tertip edilecek ve tene;ı;:züh, akıamm g~Ç 
vaktine kadar sürecektir. Mehtaba tesadüf eden günlerde avdet daha geciktirilecektir. Bu postada bir cirkestra takımı bulundurulacak, · mutedil ücret mukabilin· 
de İstanbulun en maruf bir lokanta müessesesi tarafından zengin büfe ihzar edilecektir. Ücret herkes için (50) kuruştur. Vakti gelince müfredatlı program 
neşrolunacaktır. 

SOTI...OCE ve YENiMAHALLE tenezzüh yerleri Cümhuriyetimizin vatandaşları için bilaistisna serbesttir . 
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Paranıza 
Zahmetsiz ve Sağlam 
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Çünkü ASPİRİN serıele~: 
d~nberi her türlü soğı..ık8f1 

g ı n lı k l a rına . ve a ğrıla ra kar~ ' 
tesiri şaşmaz bi r ilaç olduğLJ,, ( 

Bankanın 

"Kuponlu vadeli 
• • ser 

10 • 
ıra 

• • ç er 
a r ınız. 

Faizlerin her aya isabet eden mikdarı 
kuponlar . mukabilinde~ aybaşlarında ödenir. 
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isbat etm iştir. 

ASPİRİ N . · ,,de~ ' 
in tes ı rı l: 

o lmak için lütfen fT1 8
'' 

dikkat ediniz. 
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1 Istanbul Defterdarlığı odan: 
Cinsi 

§ 
Defterdarlık binasrnda saklı iki ad et elektrik motörü: E3 !! Beyı:zıtta Askeri Tıbbiye mektebi altında evvelce Şehzadebaşı ,o4, 

~ Maliye şubesi olarak kullanılan yerde Eaklı büyük kıtada bir kasa: P''~ = Yukanda yazılı eşya bir ay içinde hizalanndaki hedeller üzerinderı9~1 'f'", 
~~ . lıkla satd:ıcaktır. İsteklilerin ve şeraitini öğrenmek isti yenlerin ı s--4-rAod J 

~J şembe günü saat on dörde kadar yüzde 7,5 pey akçelerile Milli Ernlal< (lso' 
ifiı1 lüğünde toplanan komisyona gelmeleri. (M.) ';/ 
~ ~ 

-llmll~llllilll~füWllOOIWHmllliilillll~llllllrıHWınillV saıııbı: Asw: us NC§rıyat nırektısru: aeıik AhJllet 


