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Bu /evkalAde merak/: 
seriye bugün 

başladık 

Yedinci 93yrfadakl tafslllk 
okuyunuz • 
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B
•Nadzilerbine t J 1 ( 
]f ar e,, • 1 ( Deniz romanları yazmakta ) 

Viyana, 21 (A.A.) _ Resmen bil _

1 

~ bÜyÜk bir ŞÖ/lrel kazanmış O/Bil ~ 
dirildiğine göre Başvekil schu~chnigg'in ~ Kad·ırcan KAFLI !:==-

umumiye nazırı Neustaedter - Stürmer'i ı KURUN aayıfalannda battan bu.• denizcilik, i_ teklifi fü:erine Rersicümhur Emniyeti ~=~=~-_-=_---~--~= 
azletmiştir. Başvekil bu nezareti bizzat -r- : 
idare edecektir. V .yana polis müdürü , kahramanlık, harp ve qk menkıbelerile dolu yeni i 
emniyeti umumiye müsteşarlığrna tayin 1 bir roman neşrebneğe bqlıyoruz. i 

::~:·:;;.~·~:u;~;~;!,.stü!~;.~:·~~: ' E '1 E KASIRGASI !_~i: 
!edilmesinin sebebi Avuıturya.:ia komü-

nizm ve nazizm ile mücadele için yapr- Şimdiye kadar okuduğunuz deniz '-= 

tan istisnai kanunları tetkik etmeğe ronıanlarının en harikuladesi! .• 
memur komite~e çıkan büyük güçlük - B b l dan T ti d İ:: 
!erdir. Bu komıtenin reisi bul.ınan Bay u eser, Bar aros ar , urgu ar an iki yüz 
Neustaedter -Stürmer naziler aleyhin • yıl önce Adalar denizi ile Akdenizde Avrupaya mey· = 
deki kanunlarm iptal edilmesini talep dan okuyan bir Türk denizciıinin hayabru ve kah- \ 
etmiıtir. ramanlıklarmı anlatacak. ~ 

Al ı\tANYADAKI FENA TESiR ~ #' .. ~ 
Berlin, 21 (A.A.) - Siyaoıi mahfit- 1 

ler Neustader-Stürmer'in azlini teessüf

(Sonu: Sa. • .+ Sü. 1) ' ~ ! 
1 Toprak bayramı -tt 

Dün fe.hrimi.zde oo .Ankarada 
)J\era,.,imk kııflandı. Yaz:l.cırrnı 

8 ittci aa.y/amızda okuyacak.sınız 
i>uradaJci re.!i.11ule kendilcrbae tır
"'ık t1eril.en köylü'lerimiz göriUü. 

Bir ltalyan gazetecisinin 
J Sinema dünyasında ( 
\ i 

i ilk yıldızlar J 
1 
Hariciye Vekilimizle 

ı rıtilhiı mülikatı 
An.harada toprak 

bayramı 
Ankara, 21 (Telefonla) - Bugün 

~l\ltıraca toprak bayramr Mühye kö -
>liııde kutlandr. Halkevi azaları hazır -
~n otobüslerle bu köye giderek civar 
~a}'!erden gelen halkla birlikte bayra
lllt kutladılar. 
"---~~~~~~~~---'-

Meclis bugün 
toplanıyor 

Ankara, 21 (Telefonla) - 15 §U -

~tt;a krt tatiline giren Büyük Millet 
'«ecclisi, be~ haftalrk bir fasıla devre -
~den sonra, yarın (bugün) saat 15 te 
~planacaktır. 

Ruznamede, kabulü kafi kanunlar 
~jandarma kanununun 18 inri madde
~~ tefsirine dair hükumet tezkeresi 
~r. 

iki memleket arasındaki milnasebetlerl Rüştü 
Aras bu millAhatında çok iyi izah etmiştir 

• (YaZ'&3t 8 incide) 

Güne§ - Galata.!ıtJTCJy maçın don heyecanlı biran 

Dünkü Milli Küme maçları 
Beşiktaş 2 -1 F enerbalıçeyi 1Jendi 
&latasaray- Güneş takımları güzel bir oyundan 

sonra 2 - 2 berabere kalddar 

= Nasıl doğup, nasıl llldiller; ) 
( ıtmdl nflnfH •'Wl'fllJOrlar"!.. J 
ı ilk çevirdikleri filmler ~ 
~ = 

1 Bu fe~~~~~. bugün bütün dün· 1 
\ yayı avuçlan içinde bulunduran ıinemarun İnkif&fı· l 
: ru da hayretler içinde rörecekıiniz. iı 
~ i 

i 3 
) Balkan bozgunundan 
:~ __ :_~:==- kimler mesuldur?. 

Balkan bozgununuıi acılarmı bizzat Y&f&IDif 

~-=-~ olan bir Türk zabiti hup habnlannr anlabyor. 

Bu heyecanlı yazıyı yarın neşre 
\ . başlıyoruz 

j 4 i 

' J 
l 
= f 
i 
t 
i 

Dişi iblis 
Parisin en kötil kadını 

Cinaiyyat tarihine geçmif bu hakiki ve heyecanlı 
zabrta hikayesini de birkaç güne kadar gazetemizde 
okuyacaksınız. Naklcdcıı: H I M 

An.karada Gençlerbirliği - Ankargilcilne 4 - 2 galip geldi. \ 

~ milli küm~z=~~~e ~:~7~s:~~ ~ah•u:~:~. ':=!~:::~~.' M:i~ :_~==--~_=_: __ 

s 
Evlilik ~ul ve lzmirde başlandı. 1stan- tribünler, balkon ve duhuliye kısmı Oyuna saat 14,15 de Galatasaraylı. 

~ yapılacak ilk karşıl~alar Fe. tamamen dolmll§tu. larm vuruşile başlandı. Rüzgar lehine I =:_== 

~çe - Betiktaş, Güneş • Galata- Saat 14,10 da takımlar sahaya çık- oynayan Güneşliler, ilk dakikalarda 
~ arumda olduğundan Taksim tıla.r. Maçı Bulgar federasyonundan hakim bir oyun tesis ctmeğe mu\'aff ak =:--=-

yine Jcesif bir seyirci kütlesi M. Paçef idare edecekti. oldular. Fakat Galatasarayın ga)Tetli 
g&rpıyordu. Havanın güneşli oL Galatasaray takımı: Socit - Liit/i, oyunu daha ilk dakikalarda kendini =_ı:: ___ !_ 

rağmen ç:ok kuvvetli esen rüz- Reşat - Ekrem, Salim, Suavi - Ncc. göstermişti. 

Büyük Franm romancw Framuva Moriak'clan 
nakleden: 

HAYDAR RJ1AT 
la.hada mütemadiyen bir toz bulu. det, Eşfak, Haş~m, Bülent, Danyal. llk on beş dakika Güneşin miltema- -

ediyordu. Günet: Cihat - Faruk, Rc~t - di hücumları ve Galat.asa.rayın enerjik ~ BugUn 5 lncl suyıfamızda başladık 
Güllet /brtJ1ı, 1 .. Jnaçı . • Galtaııaray ta.lam. im., Rım, Dcmtf - Ziya, Rebii, (&nt.u 9 ımcu.da). \.111ıııııı11111ıııııııııuıııtııııııuıııııııı11,..ıı111ttnıtııııın1111ıııtııı111nıııuıı111nııuı111aıaı111111uıııııuıı1uuıllllllllıllllllllllınlllllJllll,. 
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_B_i_r _f a-c-ia-ka_r_ş-ıs-ı n-d-a ..... \ 
bir mülahaza 

1 
Yazan 

------- ASiıll us------.... 
• 

A merikada T exas hükumeti da-
hilinde T ylers kollejinin bir 
gaz infilakı ile yarım dakika 

içinde harap oluşuna dair gelen 
telgraflar dünyanın her tarafında 
derin bir teessür uyandırmıştır. Ha
kikaten dört yüz, beş yüz talebe
nin öğretmenleri ve profesörleri ile 
beraber bir an içinde müthiş bir fa
ciaya kurban gidişi, yürekler para
layıcı bir felakettir. 

Fakat garip olan cihet şudur ki 
bu felaketin sebebi, Yeni Dünyanın 

E.ski Dünyaya gıpta verici büyük ser
vetlerine kaynak olan petroldür; 
bir rivayete göre yeraltmdaki pet
rol gazleri mektep binasının duva
rına nüfuz etmiş, bu suretle her 
tarafına yayılan gazler nihayet bir 
gün bir kıvılcım ile parlıyarak bü
tün binayı yıkmıştır. Diğer bir ri
:vayete göre mektebin altından ge
_çen gaz borularında bir infilak ol
muş, bu infilak görülmemiş facia· 
yı doğurmuştur. 

Enkaz altından çıkarılan insan 
cesetleri arasında bir de taş levha 
varmı~. Bu levhanın üstüne mek
tep talebelerinin tebeşirle yazdıkla· 
rı şu yazılar okunuyormuş: 

"Petrol ve gaz tabiatin bize en 
biiyük bir lutfüdür. Eğer onlar ol
masaydı bu mektep te şimdi burada 
bulunmıyacaktı, biz de derslerimi
zi öğrenmek için gene burada ol
mıyacakhk. ,, 

Petrol ve gazden gördüğü iyi
liklerin şükranım şu satırlarla bir 
levha üzerine tesbit etmiş olan bir 
talebenin akabinde gene o gaz ve 

-----·--··--------

Bugün Nevruz! 
DUnyanm her tarafında 
gece ile gUndUz mUsavl 

Dün gece saat dokuza girerken biz 
ae nevruz ile bahara girmiş olduk. E
limi:!deki (Takvimi Ragıp), saat 20 yi 
57 geçe güneşin hamel bürcuna ~ahil 

olmasile bugün nevruz olur ve baharın 
başr saydır, diyor. Şimdi ya güneş ts -
tüvahattı üzerinden, ya İstüvahattı gü
neşin altından bu gece geçmiş demek -
tir. O halde dünyanın her tarafında ge
ce ile gündüzün müsavi oLduğu gece bu 
gecedir. Bu tcsaviyi tabiat anrak ve sa
dece bu hadisede görebiliyor. Bari bu -
nu o hisle alkrşlıyalrm. 

Yeni gün demek olan (nevruz) 
"(iran) m milli tarihinde birinci gün -
dür. Kar:deş miletin yeni yılım kutlar ve 
Rıza Şah Pehlevi'nin muvaffak ve ye -
nileyici idaresi altında irarun daha kuv· 
vetli. daha çabuk inkişaf günleri gör -
mesini dileriz. 

YEDi S USULO 

!randa en makbul (nevruziye) terti -
bi usulüne (yedi "S") manrı5ına (heft 
sin) denilir, yani bu nevruziyeler ilk 
harfleri (S) olan şu yedi şeyden yapı -
hrmış: Somak, sebze, sünbül, semek 
(balık), sirke, sir (sarmısak). senced 

(iğde). Biz de kardeş milletin bu nev -
ruzunu (S) ile başlamak üzere; Sulh-ü 
sükun, sür'at-i suud, servet-Ü saman 
ile s:ndetten mürekkep bir t('menni ile ' 
tes'it ederiz. 

BU SENE tfl.ıERASlM YAPIL
MIYACAK 

Bugiin nevru.zt:hır. İlkbahar mevsi -
minin başlangxcı olan bugünün kutlan
mo:sı için şehrimizdeki İran konsolos -
hanesinde her sene yapılan meraı:im bu 
sene yapılmıyacaktrr. 

Eski bir an'aneye göre baharın ge -
lişini tes'it etmek üze:e o gürı tath ye -

1 
mek, ağzım tatlriandırmak ve mes'ut bir 
ömür sürmek mümkünmüs. Nevruziye 1 

ismi verilen tatilin de sırf bu maksatll 1 

yapıldığım söylerler. Fakat bu sene 1 

nevruz muhar:em ayma tesa~üf ettiği 

ve muharrem ayı da dini bir matem ayı 
olduğu için konsoloshanedek.i merasim- · 
·den vazgeçilmi§tir. 

petrolün infilakı ile bir an içinde 
yanıp kömürleşmesi hakikaten tali
hin garip bir cilvesidir. 

T abiatin elektrik, gaz, ateş gi
bi kuvvetleri insanlar için ancak 
fennin, akıl ve zekanın himayesi 
altında bir nimet olur; akıl ve fen
nin bir kusuru ile o nimetler bir 
an içinde en müthiş bir canavar ha
line gelebilir. Onun ıçın tabiat 
kuvetlerinden gördüğümüz nimetle
re karşı minnettarlık lazım ise bu. 
na layık olan sadece akı1 ve hikmet
tir; akıl ve hikmete şükran da o
nun icaplarına dikkatten ibarettir. 

işte Amerikadaki bu gaz faciasının 
bir akıl ve hikmet kaynağı demek 
·olan bir kollejde vukubulmasıdrr 
ki hadisedeki garabeti artırıyor. İn
san eli ile yapılan işlerde hata ve 
dikkatsizlik oldukça dünyanın her 
tarafında bu türlü facialar her va
kit olacaktır. 

Sonra hilkatin en yüksek eseri 
olarak vücut bulan insan; hayatta 
bugünkü mevkiini ancak tabiate 
karşı mücadele suretile almıştır. Ta
bia t. kuvvetlerinin medeni insana 
bir esir gibi hizmet etmesi ancak bu 
sayede mümkün olmuştur. Fakat 
görülüyor ki· tabiat kuvvetlerinin 
insanlara hizmeti öyle mutlak de
ğildir. lnsanlar ile elektrik, gaz 
vesaire gibi tabiat kuvvetleri ara
sında gene mücadele devam edi
yor. Medeni insan, bu mücadele
de herhangi bir hata yaptığı takdir· 
de fenne ve hikmete esir olan tabi
at kuvetleri derhal taarruza geçerek 
felaketlere sebep oluyor. 

Maliyede ter/ i 
ve luylnler 

Ankara, 2t (Telefonla) - Ma
liye Vekaleti müşavir avukatların
dan B. Lutfi, B. irfan, B. Şem
seddinin ücretlerine 50 şer lira zam 
olunmak suretile terfi ettirilmişler ve 
hukuk mezunlarından B. Zihni ma
liye muhasebe memurluğuna, Il
gaz muhasebe katibi B. Tayyar terfi. 
an Ankara levazım amirliği muha· 
sebe katipliğine, Jstanbul varidat 
müdür muavini B. Ali Kemal terfi
an İstanbul varidat tahakkuk mü
dür muavinliğine tayin . edilmişler
dir. 

Ankara klüpleri de 
birleşiyorlar 

Ankara, 21 (Telefonla) - iz. 
mirde olduğu gibi Ankarada da spor 
klüpleri birleştirilecektir. İlk adım 
olmak üzere Ankara Güçü ile Kı
rıkkale klüpleri birleşmişlerdir. Çan
kaya, Demirspor klüpleri birleş
mesi de yakındır. Geneler Birliği, 
Altmordu, Güneşspor da birleşe
ceklerdir. 
ANKARA HALKEVINDE BiR 

KONFERANS 
Ankara, 2( (Tele fonla) - Hal

kevinde bugün Profesör B. Hamit 
Sadi, Şarki Anadolu hakkında bir 
konferans verdi. Konferansında 
son seyahatini anlattı. Projeksiyon 
ile 1manzaralar gösterdi. 

Profesör Bittel ani olarak Al
manyaya hareket ettiğinden konfe. 
ransı tehir edilmiştir. 

Hayvan kaydı lıaşladı 
Ankara, 21 (Telefonla) - l\ıfa. 

liye Vekaleti, 193 7 yllr hayvan 
kayıd zamanı yal~laşm:ış olduğun
dan valiliklere telgrafla bir tebliğde 
bulunmuştur. Bokc:nlık bu tebli
ğinde mülkiye memurlarının kendi
lerine mevdu vazifeleri ehemmiyet· 
le takip etmelerini ve köy muhtar 
ve ihtiyar mcclislari azası ile beledi
ye teşkilatı olan yerlerde kayıt işle · 
ri için ayrılacak belediye m emurla
rrmn işlerine son derece ehemmiyet 
vermelerini bildirmekte ve aksi hal
de bu gibiler hakkında kanuni ta
kibat yapılacağım ilave etmektedir. 

Günlerin peşinden : 

TOPRAK BAYRAMI 
Dün Toprak Bayramı idi; İstanbul civarının köylüleri ve çiftçileri 

Halkalıda toplanarak bu bayramı kutladı; bahar çiçeklerinin kokulan 
içinde kuzular kesildi; helvalar döküldü; yenildi ve içildi. Sonra köy
lülere ve çiftçilere bayram hediyesi olarak tohumlar dağıtıldı; hasılı her 
şey pek güzel gitti. Denilebilir ki lstanbulun köylüleri ve çiftçileri i!e 
beraber göneşi ve havası da Toprak Bayramına iştirak ediyordu; güneş 
o kadar tatlı, hava o kadar latif idi. 

Fakat işin doğrusunu söylemek lazım gelirse köylülerin ve çiftçilerin 
bayramı hakikatte suyun toprağa yürüdüğü, ve ilkbaharın girdiği gün de· 
ğildir; asıl bayram bu baharın feyzi ile tarlalarda beslenen toprak mah
sullerinin yaz içinde kuraklıktan bir zarar görmeksizin yetiştiği ve son
baharla beraber bu mahsullerin ambarlara girdiği gündür. 

Bu sene kı~ erken geldi; sürekli ve şiddetli gitti; fakat galiba hızını 
bu soğuklarla aldığı için bahar da erken girdi; gene erkenden çiçekler 
açtı. Eğer nisan ayı bu iyilikle giderse köylüler ve çiftçiler mahsullerini 

1 

ambara koydukları günün bayramını da neşe iÇinde yapacaklardır. Hem 
o~la~.ın ?u bayr~m. ne~es~ ? zaman şehirlere ~e siraye~ ~decektir. Çünkü 
koylulerm ve çıftçılerın ıyı mahsul alması butün yıl ıçınde alış verişlerin 
yolunda gitmesi demektir. Hasan Kumçay ı 

G-LJNLJN AKİJ'LER.I 
Mareşal Balbo } de bes senelik silahlanma programını 

tatbik için istikraz çrkarmak üure. 
Dünyanm bu silahlanması birçok 

ma'denlerin fiyatlanru birdenb;re yük -
Fransızca Paris-

seltti. Bazı memleke~lerde (mesela A -
Soir gazetesinin yaz 

telıdilikıyafet Fransada 
dolaşmış! 

ınerikada, İngilterede) yapıJacak ıilah-
dığma göre, İtalya • ı lara demir bulunmuyor. 
nın Trablus umumi 

1 
Bir istatistiğe göre maden fiyatlann-

valisi mareşal Balbo daki yükseli§ §U nisbettedir: Bakır ve 
geçen yaz, tebdilikı-

kurşun üç misli, kalay iki misli, demir 
.. , yafet ederek, Fran-r. . . iki misline yakın, çinko iki misli paha -

saya gıtmış ve ora- lanmıştır. 
'ıı da bUhas'S'l ''Halk 1 ________ _,... ______ _ 

Cephesi" toplantıla • 
~".......,_ .MJ 'rında bulunmuş. 

Mareşal Balbo Gazete, bu toplan-
tılarda mareşalin kendi mer.ıleketinin 

fikirlerine zıt fiikrlerin müdafaa edil • 
diğini duyduğunu, hatta, Başvekil 

Blum'un bir nutkunu dinlediğini yazı -
yor. Bu son toplantıda bir itıılyan ko
münisti mareşal Balbo'ya uzun uzun 
bakmılJ, fakat sesini çıkarmamı§.. 

Gazetenin naklettiğine . nazaran bu 
vak'ayı şimdi bizzat mare~l anlatırken 
gülerek şöyle diyormuş: 

"O komünist bu yabancınıt"', mareşal 
Balbo.ya bu kac;lar benzemesine rağmen 
"herhalde o değildir!,, diye düşünmüş
tü!" 

SUtten yUn yapıhyor ! 
Holandada sütten yün yapmağa baş

la'dılar. Bu iş için çalışan fabrika gün -
de 1300 litre süt sarfcdiyormuş. Fakat, 
süt pahalıya geldiği için şimdi sun'i süt 
yapmağı düşünüyorlar. 

Markoni yıldızlarla 
mı konuşacak? 

Roma, 21 (A.A.) - B. Mar· 
koni, kısa radyo dalgalan ile ener
ji nakli üzerinde taharriyatta bulun
maktadır. 

Dünkü Popolo eli Roma bu hu
susta diyor ki: 

.. 8. Markoni, tecrübelerinden 
baheetmek için kimseye salahıyet 
vermemiş, fakat ayni zamanda ne
ticelerin pek yakında alınacağını 
ima eylemiştir. Esasen bu netice· 
ıerın, radyo ile enerji nakline mi, 
yoksa seyyareler arasında radyo ile 
münasebetler tesisine mi yoksa da· 
ha başka bir meseleye mi ait oldu
ğu halen tamamile bilinememekte
dir. 

Markoninin malum olan son tec· 
rübeleri Santa • Morgherita Ligure
de bulunan Elektrn yatı, Nevyork 
radyosu e uçuş halinde bulunan iki 
tayyare arasında icra edilmiştir . ., 

Hakikaten, sun'i ipek, sun'i benzin 
ve sun'1 kauçuktan sortra, her tabii mad· 
"denin yavaş yavaş kimya ile yapılaca -
ğını göreceğiz galiba. 

Bir bekarın ,ıkAyetı Amerilıadahi mektep 
Belçikada bir güvercin sergisi açılı· neden berhava O[mUŞ? 

yormuş. Bu sergiye iştirak edecek gU • Nev London, 21 (AA.) - mü
vercinler arasında müsabaka yap~lacak- henclislerle eksperler ,.imdi gaz tes-

F k · · k • · ··h· bır §art -s ' mış. a at, ıştıra ıçın mu 1~ hin sisteminden tahassul eden tab!i 
k B k~ ·· · · ıye alın onmuş: e ar guvercın ııerg • gazin oluklu tuğlalarla yapılmış O· 

ıruyacakmış. . . lan mektep duvarlarının içinde bi-
B " · B l "k "GUvercın unun uzerıne e çı a rikerek infilaka sebebiyet vermiş 

sevenler birliği,, protestoda bulunuyor olduğunu söylemektedirler. 
ve zavalh bekar güvercinlerin böyle bir 
gadre uğramasına itiraz ediyor. 

Bunu anlatan Fransız muharriri baş
ka bir meseleye temas ediyor: Fransa -
da, bekarfardan vergi alınmaktadır. 

Halbuki, bu bekarlardan biri şu şekilde 
•dert yanıyor: 

"Ben çirkin adamım. Güzel bir genç 
kızı mes'ut edemiyeceğimi bilÇiğim için 
evlenmedim. Çirkin bir kadınla evlene
bili:dim. Fakat bunu da ben htemed!m : 
Güzeli o katlar severim ki! "Yoksa ben 
de evb;:rk kurmak. baba olmak, hatta 
büyük baba olmak isterim. Fakat, ha -
yatta bu m'ahrumiyetim yetişmiyormuş 
gibi, bir de fazla vergi ahral{ beni büs
bü~ün mağdur etmek reva mı?,. 

r.'1uharrir verdiği cevapta: •ısenin 

vaziyetin müstesna., diyor. "Vergi ko
nurken böyle müstesnalar diışünül -
mez,., Bekar da buna şöyle cevap ve • 
riyor: 

"Ya bu müstesnaların bi,. gün bir 
kütle teşkil ettiğini görürsen:z ne ya
parsınız?,, 

Madaın fiatiarı nekadar 
yUksel~I? 

Doktor Ekrem Şeri/ 
Muvaffak olan bir tez 

ve bir izah 

::.1emnuniyet1e öğrendiğimize gö~ 
Tıp Fakültesi ikin:i dahiliye kliniği d~ ~ 
çenti doktor Bay Ekrem Şerif Egeli ti- ~l 
niversite talimatnamesinin icap ettif l~ 
profesörlük konkurunu iki orijinal tel d 
le geçirmiş ve konkur beklenen parlı1 

muvaffakryetle neticelenmiştir. "ai 
Bugün Gureba hastanesinde ordinat' k 

yüs profesör Bay Franka doçentlik e~ ~ ı 
mekte olan Ekrem Şerif Tıp meslek ~~ 

ilminin saydrğı genç simalardtln biridİ1 tcıı 
Avrupa1da uzun klinik mesaisi gördUlı ili 
ten sonra altı yd Ankara askeri hasta der 
nesinin dahiliye mütebassıslığını yap' llıı: 
mış ve bu dolgun mazisi ile tlniverıitf b· 
ye alınmış olan doktorun ıahıt buluf bi 
larrndan ikisi üzerinde daha evvel h• ' de 
zırladığı tezin Gureba haııtaneıinde (ı it 
üniversite erkanı ile büyük bir uıe~ ~ 
kalabalığı önündeki izah deni yeni ~ }c 

muvaffakıyet hadisesi teşkil etmit. tal' ~ 
benin zevk ve istifade ile takip ve d1, 

vamxnı arzu ettiği bu izah umumi ,,ı ~ 
tasvip ve takdir tezahürü i~inc?c ni.h•' ~t 
yet bulmuştur. ~ 

Genç üstadı tebrik ederken, bu aıt ı 
naaebetle dünkü akşam gazetelerine ~ % 
maksat için aksettirilen yanlı§ haberi~ ~il 
tashih etmek isteriz: lo 

Bu habere göre, g\iya imtihanda ~ ~ 
lunan rektör vaktin gelmesi üzerine 46 

çentin dersini kesmek istemiştir, uıe~ ~ld 
buna itiraz etmiş, rektör salonu ter rt 
tiğinden tez bitirilememiştir. Diğer Cre 
yazışa göre de rektör dershaneden çıt •ıı, 
mış, doktor sözlerine devam etmiştit· 'it 

Halbuki doğrusu yazdığımız gibi ~ 
ldir. Rektör beslediği takdir eseri 011

1 
~ 

rak bu izah dersinde sureti mııhsuı• 0 

bulunmak arzusile gelmit ve tezle il
1 

hındaki muvaffakıyet daha ders ve 'r/ ~ı· 
• . ·ı. . • , •. . .. >>' <ıc 
...... .... ~ .. 1' ... ,""'. ·--,.ı --- ••.-t.rt'11"'1ıl ,,,~. ~ • 

mekte oldu~u için, izahın kifayetinj ( tı 
kit geldi) ifadesile de teyit eder;k ıt\~ tor 
vaffakıyetini rektör lisanile ihsasta ~ io~ 
kaddüm etmiş bulunuyordu. Bunt~f. ~el 
beraber, talebe tarafın!dan göst~rileıı d ~~. 
vam arzusuna karşı doçentin" iki üç ~ bır 
kika süren ders bakiyesinde rt-ktöt Y1

, ~l 
salonda kalmrştu. Bu umumi arzuya W >a 

~ 

tirakini göstermiştir. ~il 

Esasen ders zamanı 1 O buçukta ~ ~~~ 
mekte olduğu için yemek vakti de de~\· I 
ğildi ve eğer yemek vakti olsav•dr ... ~ ;li 
nu bir gazeteci haksız bulabilmeli 11'

1 
il 

dir? J~'ld 

Mussolini ~~ 
manevralarda 
Roma Zl (A.A.) B. Mussı:ılini tı~ ~t 

' ~ ~ gün öğleden sonra tekrar Pola krtı~ "a 
zörüne binmiştir . İtalyan don.a~rn'~ ~ 
nın Libya suları ile İtalya ve Sıcıly~ ~ ~ k 
lan arasında cereyan etmekte olan 1~ \C: 

çi kı-;ım manevralarında hazır buluıı' 
1 

caktır. .J ~. 
=-' ·ı~i 

Fransa silahlanmak için dahill is -
tikraz tahvilleri ~ıkardı. İngilterenin 

- Kem.an çaln~.ak i{"in mi beni bağl.adı.mz1, 
- Evet. Ben.im kom.şu.Zarım keman çalmıı11!4 mil.!aa.de etmıiyorlor ~ 
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Hayvanlarla nasıl 
koaa,alar 7 . 

Yazan: ~ 

~ Osman Cemal Kaygılı 1 
·: Nizamettin Nazif yakında kumrular- ( kucağında, tıpkı bir çocuk gibi zıp zıp 
~ Q, kedilerle, aygırlarla, boğalarla, ser• zıplamıya başlamıştı. 
.1 ~lcrıe, eşeklerle, bülbüllerle, horozlar. O, ayni vaziyette sözlerine devam 
tel d ~nu.şacağnu bir gazetede ilan edip ediyordu: 
v lıtuyor. - Söyle bakayım külhani, beni ta.· 

A§lk Nizamın bu çok sevimli hay - nıdm nu sen? 
"aıııarıa ne zaman, nasıl ve neler konu- - Hav hav. havi 

et kcağrnı ve onlarla bu dostça, karde~· - Ben hav hav, mav mav anlamam. 
Çc ltonu§malarmda ne dereceye kadar Beni tanıdın mı, tanımadın mr? Sen 

:ı ~12vaffak olacağını da §imdiden kesti- şimdi onu söyle! 
.. tp_, 
~Yorum. Fakat, ben bir defa, ya- - Har hur hur .. Har hır hur ! 
~ . 

ı de evvelki yaz, !staı:bulun en kalen- - Tanıdın ha! Elbette tanıyacak-
r en derbeder, en filozof sanatkarla· sın çapkını İkimiz de ayni yoldan ge • 

ti ~~ birinin, bir ak1amüstü, kırda len ayni yolun yolcusuyuz 1 Ama ne var 
biı: köpekle canciğer kuzusarması gi - ki buraya gelirken ben dört ayaklı gel. 
~ kucak kucağa bir konuşmalarını, bir mişim, sen iki ayaklı gelmişsin! 

~ crıleşmelerini görmüştüm ki bu olur Ben konuşuyorum, sen homurdanı • 
~ ~,değildi ve bir insan oğlu ile bir k<Y yorsun f İşte aramızdaki fark... Fakat, 
~ lloğtunun elele, dizdize, gözgöze ve ga• ne yapalım bel}im azizim, ~ekerden le-
1, ~t canü yürekten yarenlikleıi buka - zizim, atomlar böyle istemişlcr.~,öyle arzu 
t r olurdu. buyurmuşlar! Atom nedir? bilirsin 
ti hit~eyzen Tevfiği o gün bir ahbabı alıp değil mi? 

~ ltn taraf.ta.ki k~~ı~.ra getirmişti:. Bir - Ha'I(, hav, hav, h~~ 1 • 
!q ~ahvesırun gonüller açan, yurekler - N eeee? bilmez mısın?. haltetmı§ -

t ~liyen gölgeli bahçesinde üç ki~ o - sin hiç atom bilinmez olur mu? 
~~ Yorduk. Tevfiğin düdüğü de ogün - Hav hav, hav, hav! 
~ . 

1 d llldeydi. Lakin onu, her vakit ol- - Neyse onu geçelim de §imdi, ba~-
)ıığu gı'bi kolay kolay üflemek istemi - ka muhabbete bakalım! 
~r; Bülbül sesli kamı§ı dudaklarına - Hav, hav, hav, hav! 
~tnak i~n ortalığın tenhalaşmasını, - Nasıl hav hav hav hav? galiba, 

; QJ nlığı bekliyordu. Kendisi, şimdi senin ya karnın a~. yahut canın kahve 
it dıığu gibi o günlerde de kahve, çay, çay falan gibi bir şeyler istiyor! 
• tbct gibi şeylerden başka bı:.itün içki- _ Har hır hur ... Har hır hur 1 ;c karşr ıperhizdeydi. Daha doğru.. _ Anlaşıldı. anlaşıldı, (kahveci çı -
~· .halci sürüp gitmekte alan o büyük rağına seslenerek): 

. . !ıfaıi perhizine o zamanlar yeni gir- Baksana oğlum! sizde ekmek, pey-
~ti, Bahçede çevremizi kaplıyan ka- nir, bisküvi, kurabiye falan gibi bir 
~ erkek, çoluk çocuğun hemen onda şeyler bulunur mu? 
(ı.ııu musevilerdi. O museviler ki Çırak: 
~adıklan Tevfiğin hali, tavrı, lau• - Bisküvi var bayım! 
'İği, sözleri, sonra çeketinin iç ce. - Öyleyse getir ~u bizim koca oğla-
ti Cı~ utt:Hu. u .. ~uca uu~· u ~cu .... u u."· İl<l uıraz oıı:.Kuı;ıı 

, ~ ~lıflı Clüdüğü ile fazla meşgul olu - " , • w 

ıt. ~· onun nasıl bir adam ' olduğunu Biraz sonra, koca oğlan sevinçli 
7ıc ,nıerak ediyor gibi görün:iyorlardı. homurtular içinde bisküvileri gövdeye 
~ CJ eli Tevfik, ogün en çok felsefi ko· indirirken Tevfik şöyle söyleniyordu: 
~~llYor; en çok tabiattan bahsC'diyordu. - Eğer burası kalabalık olmasaydı, 
;ıo aralık, oralarda dolaşan ve boyca şu sevimli hayvana bisküvileri ferahnak 

ff ~ta bir çoban köpeğini andıran ırı peşrevi ile yedirirdim. 
• kanı sıcak , sevimli, gözlerin - Bisl..•:iviler bitince köpek tekrar Tev .. 

~ fıldır fıldır zekli fı§krran alaca bir fiğin kucağına atıldı: 
t c:lc yanımıza sokuldu: Geldi Tev - - Hav, hav, hav, havı 

e .:~ benim arama girdi. Girmesiyle - Galiba bana teşekkür ediyor. 
1 ~tkte Tevfik de hayvanın sırtrnr sıva - sun! Bir §ey değil az:zim. afiyet ol -

rak kendisi ile konuşmaya başladı: sun, istersen sana bir de kahve ve ya 
....._ Oooo ! hoş geldin azizim... Hoş çay söyliyeyim ! 
'idin f ld' · y • ~ . sa a ge ın, canım, cıgerım.. - Har hır hur ... Har hır hur ! 
°ı geldin iki gözüm, şekerim, yav- - Har hır hur ama, sabret, biraz 
~~. arslanım, Tontonum!.. daha vakit geçsin, kalabalık dağı kın 
~r l<öpek hemen gülümser gibi bir ta. da sana biraz da çalgı çalayım 1 
~ \te tatlı bir homurdanışla Tcvfiğe Tam bu aralık çcvrcm:zi k?playıp bu 

ap verdi. konuşmaları şaşkınlıkla dinliyen muse-
~ Onun bu tavrı. bu homurdtınrşı, tıp- vi kızlardan b!ri demesin mi ki: 
konuşuyor gibiydi. Adeta Tcvfi _ - Çalgıcıbaşıya. yozunu seveyim. 

~: çalacaksan bir foxtrot çal da benin kar. 

\t ': Hoş bulduk, safa bulduk aziz; fü:. 
·.•ız de buraya hoş geldiniz, safa gel. 
ı~ı 

l)iyordu. Tevfiğin eJi ve dili ile 
.i bir iltifat :ve sevgiye nail olan se

l · 1. vc çoR zeki hayvan. birkaç sani-
lltı .. y 

on ayagrm kaldırıp onun dizleri-
~Yadr. O zaman Tevfik, hayvanın 
dı dizlerine dayanan ön ayaklarım 
;~İYle tutup gözlerini gözlerinin içi-

11tcrek köpeğe şu sorguyu sordu;: 

'kasrı ulan külhani, hayattan mem 
Zllusun? 

ltopck gene gü:'!:imser gibi bir ta
d gene içinden ne!eli neşeli homur
r, Ve öteki devam etti: 

' Memnunsun ha, memnunsun 
afcr· k''lh • f · ın sana u anı, a erın sana çap .. 

aferin sana koca kerata! hayattan 
lın olmıyan enayidir. Hayat biz .. 

~ lllc:nnuniyettir. Hayat bizzat ne -
~· &evinçtir. (Hayvanın yüzünü kar

) 
1 engin tarlalara, bahçelere çevire
~~k, dedi, şu güzelliklere bak, şu 

lara, şu yeşilliklere, şu mavilikle. 
~ esen hafif akşam rüzgarına bak, 
~ .hep senin, benim için! Bun -

ıstifade etmesini bilmedinmiydi, 
~l'a.Yı kendine zehir zıkkım edip hapı 
lt~un günc:O:ir haaaaaa ! 
C\>irnJi ve sok zeki köpekte gU -

•er 
"11 gibi tavırlar, tatlı tatlı homur• 

l;ır artmış, kevfinden lfevfij?in 

daşla bu kopek beraber bir dans yapa _ . 
lum! 

Tevfik birden değişti, köpeğin sırtı
, nr son defa sıvazlryarak ayağa kalktı, 

bize: 
- Haydi bakalım, dedi. yavaş yavaş 

şu karşr bağlara doğru caddeyi tuta -
lım! 

Neden sonra ve oradan bir hayli U• 

zaklarda, Tevfik (Benli Halime) adlı 

eski bir savaş türküsünü çalarken bak. 
tık alaca karanlıkta ayni köpek gelmiş 
bizi dinliyordu. 

Bakalım, bizim aşık Nizam, konuşa
cağı hayvanlarla bu kadar candan. bu 
kadar samimi, bu kadar kardeşçe konu
şabilecek mi? 

so milyon llrahk 
tasarruf hesabı 

Borsa acenteler birliği yeni ve mü. 
him bir mesaleııln halline çalışmakta
drr. Bu suretle küçük tasarruf ahsa
larmm tasarruflarından daha büyük 
gelir ve memleket için daha fazla fay
da hasıl olması istihdaf edilmektedir. 

Hazrrlanan formülde küçük sanat 
erbabına milli istikraz tahvillerile 
Merkez bankası hisse senetlerinin ufak 
taksitlerle verilmesi ve bu suretle bu 
gün mevcut no.000.000 liralık küçük 
t.a.c:ıamıf hesabının borsada geçirilme. 
si <liişüı;ıülmektcdir • 
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ilk tahsil çağında neka 
var? 

w 

çocugumuz 
a Vekalet çocuk 

yellere göre 
et er· i· 

teshil etti 

. ""' 
Kültür Bakanlığı mecburi tahsil 

çağında olan çocukların sayısını 
vilayet nüfus dir.ektörliiklerinden 
istemiş ve aldığı neticeleri tesbit et· 
miştir. 

Bakanhk. Tiirkiye nüfusunun 
yüzde onunu mecburi ilk tahsil 
çocukları teşkil ettiğini göz öniine 
almış ve bu takdirde 1,700,000 ço
cuğu okutmak mecburiyetinde ol
duğumuz meydana çıkmıştır. 

Bugün bu miktarın ancak 700 

Balıklı Rum 

bini okula devam edebilmektedir. 
Geri kalan 1 ,000,000 çocuk da 

okutulması lfızım gelen ekseriyeti 
teşkil etmektedir. 

Bakanlık, bu vaziyet karşısınd3 
en çok hangi ,·ilayetlerin okul ih· 
tiyncı olduğunu tesbit etmektedir. 

Alman neticelere göre, birçok 
vil:ıyetlerde yeni ilkokul binaları 
yapılması ıçın bi.it>eye tahsisat ko· 
nacaktır. 

hastahanesinde 

ATATÜRK BÜSTÜ 
Dün merasinıle 

Dün saat 14 de Balıklı Rum 
hastahanesinin parkına dikilen bir 
Atatürk büstünün açılma töreni ya
pılmıştır. 

Törene istiklal marşile başlan· 
mış ve Eskişehir saylavı Özdamar 
şunlan söylemiştir: 

"- Bugün mi.iessesemizin ken
di hayatında hiç bir zaman unuta
mıyacağı, sevinçli ve şerefli bir 
bayram günüdür. Atatürk heykt:
lini açarak bayram yapıyoruz. Her 
gün onun önünden geçenler, her 
gün ona hayranlık ve hürmetle ba
lu.nlaı-, islo.; ... .ı_ t .. ,,. hi" h .. 3,...tm 

kaynağını duyarlar. 
Atatiirk kurtarır, Atatürk yara· 

tır, Atatürk yükseltir. O yalnız 
bir milletin değil, bütün insanlığın 
kılavuzudur. O en yüksek bir ha
yat ve ümit kaynağıdır. Bizim ha:. 
yat ve ümidimiz de bu kaynaktan 
beslenir, bu kaynaktan kuvvet 
alır . ., 

Çok alkışlanarak devam eden 
bu ateşli nutkun sonunda Özdamar, 
halkı Atatürk, ismet lnönü, ordu 
ve millet için ayrı ayrı "Yaşa!,. diye 
bağmnağa davet etmiş ve bu nut~ 
kun· alkışlamşı daha devam ederken 
avukat Kürkçüoğlu, Balıklı hasta
hanesinin bulunduğu yerdel'l ve ya
pılış tarihinden şöyle bahsetmiştir: 

açıldı 

ıı: IAman ldarel!lnln yeni ntötyel<'ri yı. 
krnda kurulacaktır. Bu atölyf'ler Kaııımp::ı· 

~ada lkUsat \Ckdletl tarafından \Cril"n 
arsada yeni kurulacak terl!anenln yan: 
başında yapılacaktır. 

ıı: Son zamanlarda inhisarlar idaresine 
tUtUn satıcılığı için birçok mUrncantıar \•akl 
olmaktadır. Halbuki tUtUn satıcılığı için 
konulan esaslara göre bu dUkltAnlnnn sa[!t 
ve solunda yüzer metre mesafede başka tlı• 
tUncU bulunmamak lflzımdır. Bundan dolavı 
bir çok mllracaatçılara müsaade verilmemek· 
tedir. 

• Esnaf cemiyeUcrl nisan başından lUba
reıı yeni tutulan merkez blnıısına tn§Ulacak• 
tır. 

* Sigortacılar dUn !efvkallde bir loplanU 
yaparak Milli Reassllrans hissesinin ~1lzdc 
(i5) c çrkanlması mUnasebcUle dalrcl mer
keziye ile aralarında çıkan lhtilfıfı halle 
Milli ReassUrans mUdUrU Refik Bayarı ha· 
kem olarak fiC'Çmlşlerdlr. Bundarı sonra ni• 
zamnıımcn!n bazı maddeleri değiştirilmiş ve 
idare heyetine tecziye sa!Clhlycti \'erilmiştir. 

• Zinclrlllmyu mC'z:ırlığıı:ıdn huımst mezar 
l!atıŞı için bir tarife hazırıanmıııtır. ıezarlıır 
15, 30 ve 50 liralık olmak Uzerc ilçe ayrıl· 
nuştır. 

• 1nhlsarlar idaresi şark vııaveUerlnrtc 

tUtUncUlUğUn ıslahı iı;ln esaslı tedbirler il'• 
maktadır. 

ııı Hayvan verglsl ltayı} muamelesi bu ay 
sonuna kadar yapılacaktır. 

• lnblsıı.rlar vekili All Rana Ça.nkınya va
sıl olmuş ve Çankırıya 15 kllometr<' mcsn!r
deki maho.llcyl tetkik etmiştir. 

• Belediye, tahsil şubclerlnln yC'nl şekilde 
kadrolarını hazırlamaktadır. 

• I~,...t•1'11:•. nl"T'ııruıcrl h11rir•"'"" 1'n 1"n•tlA• 

caktır. 

• Yeri çok fena olan belçdlye matbaası 
başka bir yere naklcdlleeektlr. 

• Beynelmilel Parls &ergislnin açılışı 22 
mayIEa 1mlmıştır. 

• Japonyanm şimali Çinde müstakil b:r 
"devlet kurarak başına prens Tch '"nng"ı 
gelire<:eği ve bu devletin isminin Mangltokuo 
olacağı söylenmektedir. Bu haber Çinde hl'
yecnn uyandınnışur. 

• Frıınsız Ayan meclisi evli kadrnlarn bazı 
medeni haklar verilmesi lıakkmdakl kanunu 
ltabul etmlştlr, 

• Yunanistan nafia işleri için 7 milyon 
drahmi tnhsls etmiştir. 

ıeı AUna clvnnndn kurulan bir top ve mer
mi fabrikasını Yunan kralı açmıştır. 

• Mrsırdn ilnlversltc talebesinin siyasetle 
uğraşmıısı yasal< eclilmlşUr. 

* Yemene giden trak heyeti Kııhlreye vn• 
sıl oımu,tur. 

"' Lchlstanda bazı scndlkıılarn komiln!oıt 
propagnndnsı gittikçe daha ziyade ar!• 

"- 1 8 inci asrın ortalarına doğ
ru fstanbulda vebanın tahribat yap· 
tığı bir sırada, Evliya Çelebinin 
"Sahrayi Süleyman., diye yadettiği 
bu cevrede 1753 senesinde vebalıla
rın ~bakım ve barınması için kuru· 
lan müessesemiz şimdi geniş teşki
latlı ve modern bir hastahane ol.
muştur. Üzerine aldığı vazifelere 
hükumetin şefkatli himay~i altmd-ı 
devam etmektedir ve edecektir. İn· 
sani faaliyet şubelerinin hepsinde 
olduğu gibi içtimai yardım alanın
da da Cumhuriyetimizin adil kanun 
ları bizi teşvik etmektedir. Vakıf. 
lar ve hususi hastahaneler kanunla
rı ve onların hükümlerini aydınla· 
tan talimat ve tamimler bize reh
berlik etmektedir.,. 

& makta olduğundıın dUn I,od;:a 150 ve L<-m
bcrgde 500 kişi isticvap edilmiş "e blrı;ok 
tanınmış tahrikçiler tevkif olunmu:=:tur. 

Avukat, bu sözlerden sonra va· 
liden Atatürk büstünün kurdelası
nın kesilmesini rica etmiştir. Bi.is· 
tün açılmasından sonra hastahane 
direktörü kı~a bir söylev vermiş. 
söylevlerden sonra toplananlar na· 
mma Atatiirk'e tazimat telgrafları 
çekilmeye karar verilmiştir. 

Vali bugün limanda 
hır ietkık yapacak 
İstanbul limanının yeni şekli \'c rıh. 

lınun tevsii hakkında Vali ve Beledi
ye reisi bay Muhiddin Üstündağ bu. 
gün yerinde bir tetkik yapacaktır. 

Bu işte İngiliz mühendislerile b<'ra
ber çalışılacağından tetkikten sonra 
onların da reyi alınacaktır. 

n.ılıklt hastaıımıcsinde diin açılma 
merasimi yapılan Atat:trk bü.stii 

Eg·e g·ecesi 
Bu yılki gece her 

se11ehinden 
11arlah oldu 

Şchrimizcle bulunan Egeli talebeler 
diin akşam M.aksim salonlarında bil· 
yük bir f<,;gc gecesi yapmışlardır. 

Gece için Ege kız ve Talebe yurdla. 
rı büyük bir program hazırlamışlardı. 
Programa giirc evvela yur<l ba~k:ını 

b:ıy I...ebit kısa bir söylev vermiş; bu 
gecenin yapılma.c;mdaki maksa<lr \'C 1 
gayeyi uzun uzun izah etmiştir . 

Btından sonra sxrasUe Ege zeybek· 
!erinin muhtelif oyunları oynarunış. 

tır. 

Bilhassa Harman dalr zeybeği bü. 
yiik bir alfıka ile karşılanmıştır. 

Bun'lan eonra bu aJc5a.n1 için yapılan 
"İz.mir nkş'-lmları tangosu.. çalrnmış, 
YC sabaha kadar hoş vaJ\it geçirilmiı:.1 
tir. 

DAVET 
DarÜ§§C/al:a mc:unları l;uru.nıun. 

dem: i 

27 3 93i cumartesi günii saat .14 de 1 

Enıinönii Halkcvinde kurumunıuzun ı 

senelik toplantısı yapılacağından de-

1
1 

ğerli azalnrnmzın teşriflerini dileriz. 

• İngiliz radyosu ncşretllğl senelik .. ,. 
porunda tele,·izyon mnsra!larının çok olmıı .. 
sı dolnyıslle gelecek s~ne mali mil kUIMl3 
karşı!nşacağ'ını bildirmektedir. Radyo idi\ 
resi, hUkllm~tın hissesinden bir kıcımını ld:ı • 
reye terkctmeslnl istemektedir. 

* Hind kongresi, lngtllz hUkClmetlndcn 
yeni Hind kanunu csas1slnln kaldırılmasını 
talep eden bir ltarar sureti kabul ettikten 
sonra dağılmıştır. 

Profesör Oebre ilk 
kon{eransını bugün 

veriyor 
üni\'e:-site rektörü bay Cemil Bil

se! tarafından konferans vermek üze_ 
re da,·et edilen Paris . Tıp fakültesi 
profesörkr:ndcn doktor Debrc bugün 
ilk konferansı Üııi\'crsitc lrnnferans 
salonunrla \'erecektir . 

Mürettipler Cemiyeti 
sene1ik kongresini yaptl 

Türk mürettipler cEmiyeli senelik 
toplantısını dün cemiyet bin~mda 
yapmıştrr. Kongre ekseriyetin i5tira
kilc ve s:unimi görüsmelerle netice. 
lenmiş ve yeni idare heyeti ~u şekilde 
teşekkül etmiştir: 

Dr. Hafız Cemnl, A. Riza Başkan 
(Devlet BasımcYi fen amiri)' İhsan 
(Lito şefi), Aziz (Tipo), Saim (İnhi
sarlar matbaası), A. Kara kaş (Tipo~ 
graI şefi), Mehmet, rosı-arn Mahmut~ 

mücellit :ijayram, A. Müntr, Hamitı 
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"Avusturya Nazilerine ! Suikast yapan 
• d• ·ı b• d b kadının evinde 
Jll iri en Jr ar e,, Musaollnl'nln resmi 

bulundu 
Avusturya'da Vatansever ha
reket ettikçe kuvvetleniyor: 

"Bir tek parola: Avusturya!,, -
''Avusturya ordusu: Aşılmaz bir kale!,, 

(Üstyanı 1 incide) 
le karşılamakta ve bu hadiseyi A vustur
ya nasyonal sosyalistlerine indirilmiş a
ğır bir darbe olarak telakki etmektedir
ler. Bu mahfiller nasyonal sosyalistleri 
tenkile memur edilmiş olan ve Avustur
ya nazilerininin düşmanı addedilen 
Skubl'in emniyeti umumiye müsteşar -
lığına tayinini gayrimüsait lir şekilde 
karşılamakta ve Ba§vekil Schusch -
nigg'in harici siyasette bir aksülamel 
tevlit etmiyecek şekilde mute'dil bir su
rette nüfuzunu istimal edeceğini ümit 
eylemektedirler. 

BiR TEK PAROLA:"AVUSTURYA!" 
Viyana, 21 (A.A.) - Eski Viyana 

polis müdürü ve yeni emniyeti umumi
ye nazırı Michcl Skubl Neues Wiener 
Journal gazetesine beyanatta bulunarak 
demiştir ki: 

"Programım Avusturyada sulh ve a
sayişi temin etmekten ibarettir. Bir me
mur için bir tek parola vardır: Avus -
turya. 

AVUSTURYA ORDUSU: AŞIL -
•'il.AZ BiR KALE 

Viyana: 21 (A.A.) - Maria - The
resa harp Akademisi talebesi önünde 
bir nutuk söyleyen Reisicümhur B. Mik 
las bilhassa demiştir ki: 

Ba§vekilimiz, ordumuzun kuvvetli 
ve aşılmaz bir kale haline gelmesi i~in 
sarfettği mesaiyi takipten asla vazgeç-

t ERANSIZ.LAR NE DiYOR? 
Par.is, 21 (A.A.) - Bedin ile Vi -

yana arasındaki gerginlik Fransız ga -
zetelerinin nazarı dikkatini celbetmek -
tedir. 

Adi du Peuple, diyor ki: 
Alman gazetelerinin Avusturya a -

leyhindeki ani taarruzları, Alman hari -
ciye nezaretinin Schuschnigg kabinesine 
Avusturya siyasetindeki tebeddülden ne 

derecede gayri memnun olduğunu gös
termek için ittihaz etmiş olduğu bir ve
siledir; ancak Avusturya Başvekili, bu 
nümayişlerden hiç de müteessir görün
memektedir. 

B. Schuschnigg, B. Neustadter'den 
kurtulmak suretile memleketin istikla -
lini teyit etmiştir. Bundan dolayı kendi
sini tebrik etmek lazımdır. Bu tebrik, ı 
bilhassa elzemdir. Çünkü kendisi bu işi 
yaparken hayatını muhataraya ilka e • 

1 

diyor ve bunu biliyordu. 
Oeuvre gazetesi, yazıyor: 
Alman gazetelerinin Avusturyaya 

karşı birden hücumu Fransa ile Alman
ya arasındaki gerginlik günlerinin en 
fenalarmdakinden daha şiddetli olmuş -
tur. Berlin diplomasi mahafili, bütün bu 
işlerin Führer tarafından B. Schusch -
nigg'e B. Fon Neurath'ın ziyaretinden
beri Avusturya siyasctin•de vukua ge -
len tebeddülden ne kadar gayrimem -
nun olduğunu göstermek için kullanıl
mış bir vasıta olduğu mütaleasındadır. 

Alman hariciye nezareti, Macaristan 
ve hatta Çekoslovakla ile hc:kese kar
şı sağlam bir mukarenet vücude getiril
mesi suretinde Avusturya Başvekili ta
rafından iltizam olunan teşebbüse ta -
hammül edemez. 

Petit Joumal, !diyor ki: 
Şimdiki buhran, tski buhranlardan 

çok daha vahimdir. Hitler, bugün her 
zamankinden Q.aha ziyade haristir. 

İhtimal müşterek tehlike kar§ısmda 
küçük devletlerin yeniden bir araya gel
melerine şahit olacağız. 

Ere Nouvelle, gazetesinden: 
Hemen hemen her tarafta muvaffa -

kıyctsizliğe uğramış olan Bedin, takip 
etmekte olduğu tevessü siyasetinin Vi -
yana ve Budapeştede tesadüf etmekte 
bulunduğu mukavemet dolayısile çok 
ıukılmaktadır. 

Paris, 21 (A.A.) - Müstantik 
Girard, Kont de Chambrun aley
hinde suikast yapan ve F ontanges 
ismile anılan Madeleine Laferriere
in evinde dün yeniden araştırma· 
lar yapmııtır. Boynuna ltalyan 
bayrağı renklerini taşıyan bir eşarp 
sarmış olan maznun da bu araştır
malarda hazır bulunmuştur. 

Müstantik, içinde Matmazel 
Lafarriere'in hatıra defteri bulunan 
bir cüzdan ile Mussolininin imzalı, 
büyük kıtada bir fotoğrafını, iki ta
ne de rovelver bularak almıştır. 

Uzak Şark'ta 
silahlar patladı! 

Tokyo, 21 ( A.A.) - Harbin
den gelen haberlere göre, 500 kişi
lik bir haydut çetesi, gece yansın· 
dan biraz sonra, Harbinin 400 kilo
metre şimali şarkisinde ilan Kapalı 
şehrine bir baskın yaparak garp 
setlerinden içeri girmiş, şeri yağma 
etmiş, halkı katliama maruz bJrak· 
mrş ve mühim binalara kundak koy
muştur. Nihayet dört saat süren 
ve bir Japon askeri ve bir Mançu 
polisinin ölümü ile neticelenen mu· 
harebelerden sonra Japon - Man· 
çu askeri kıtaları ile polis müfreze
leri tarafından haydutlar püskürtül
müştür. 

Haydutlar tarafından öldürülen 
insanların miktarı gizli tutulmakta· 
dır. 

Başvekilimiz 
Londra1Ja eidiuor 

Başvekilimiz ismet İnönü lngil· 
tere kralı altıncı Ceorge ·un taç giy
me merasiminde bulunmak üzere 
refakatindeki zevatla 20 nisanda 
Ege vapurile hareket edeceklerdir. 
Egeye Kocatepe muhrihimiz refa· 
kat edecektir. 

Ege vapurunda. taç giyme me
rasiminde yaprlacak geçit resmine 
iştirak edecek olan Riyaseticümhur 
muhafız kıtaatı da bulunacaktır. 

ltalya, lngiltere ile 
anlaşmak istiyor 

Bir ltalyan muharriri diyor ki: 

Romen Başvekilinin 
Prag z iyareti 

Yunanlstanda ehemmlyetle 
kar,llandı 

dolayı 
türlü 

"Akdenizde iki devletin neden 
işbirliği edemediğini bir 

anlamıyor uz,, 
Roma 21 (A.A.) - Gioranale d'lta-1 

lia'da Virginio Gayda, İtalyanın ha
rici siyasetinin anahatları hakkında 

izahat vermektedir. 

1 - Avrupanm dört büyük devleti
nin Lokarno itilatlarına rücuu, 

2 - Müstemleke sahibi devletlerin 

mütekabil bir müsamahakarlıkta bu. 
lunmaa.lnnı istiyoruz. 

Lokarno misakı hakkında İtalyan 
muhtırasından bahseden makael mu
harriri, diyor ki: 

İtalyanın muhtırası, halen ve Av
rupada sulhun ve istikrarın en acil 
zamanı olan dört devletin bu ittiha_ 

müşterek bir cephe teşkil etmeleri, dını yeniden vücuda gotirıneğe mn.il. 

3 - İspanya meseelsinde İngiltere- dir. 
nin de iştirake davet edileceği bir an.. Daha ne kadar tekrar edelim, müs-
laşmn. temlekat sahibi devletler, Afrikada 

Makale sahibi, bundan sonra. İtalya. 
nm hiçbir istila ve ilhak emeli besle
memekte olduğunu ve B. Mu.solininin 
bu hususu son beyanatında teyit eyle
miş bulunduğunu yazmaktadır. Mu. 
harrir, tt.alyamn bütün Avrupa millet.. 
leri ve bilhrı.ssa İngiltere ve Fransa 
ile teşriki mesai arzusunda olduğunu 
ve Roma Bcrlin mihverinin ne İtalya
yı ve ne de Almanyayı bu devletlerden 
uzaklaştırmamakta bulunduğunu ilave 
cylemektodir. 

Donıokra.silerle fa.~izınler arasında

ki ihtilaflardan bahseden Virginio 
Gayda diyor ki: 

Biz, pek o kadar fazla siyasi tethiş 
yapılmamasını, Avrupa devletlerinin 
hiç olmazsa, asgari mütekabil bir hilr. 
mette, mütekabil bir anlaşmada ve 

mevzuubahs meseleleri adalet ve libe-
ralizm zihniyeti ile halletmek için 
müşterek bir cephe vilcuda getirme. 
dikleri takdirde mlistakar hiçbir şey 
vücuda getirmek imkanı yoktur. 

!spanyol, meselesi, bir nizam, sulh 
ve mülki tamamiyet meselesidir, !s
panyada, komünizm, Akdeniz ve hatta 
Britanya imparatorluğunun bUyük yo
lunun kapısına koıunu§ bir barut fıçı
sı olacaktır. İtalyan siyaseti, Avrupa. 
nm hayır ve menfaati namına bu teh
didi bertaraf etmek istemektedir. 

İtalya, kendisi için ne ·araıi itibarile 
ne de siyaseten hiçbir şey istememek
tedir. Akdenizcle çok büyilk Ye müb
rem menfaatleri bulunan !ngilter~nin 
neden dolayı f tn.lyan &iyn~ti ile t~~ri. 
kf mesai edemediğini bir ti.irlü anlay&
m1yoruz.,, 

Bükre~ 21 (Hususi) -Ba!vek.il Ta
taresco'nun Prag ziyaretine burada f ev
kala1de eh~mmiyct atfedilmektedir. Baş· 
vekile erkanıharbiyc generali Plaç da 
'refakat etmektedir. Prag gar.teleri de 
Romanya Başvekilinin bu ziy~retinin 
ciddiyetinden bahsederek Tatareseo'nun 
Cümhurreisi Bene~. Ba§vckil Hoca ve 
hariciye vekili Krofta ile birtakım as 
kert meseleleri de müzakere edeceğini 

ve iki devlet ricalinin daima Küçük ttı. 
13.f siyaseti çerçevesi dahilinde yapa • 
caklarr bu milzakerclerin ehemmiyeti 
inkıir edilemiyeeeğini yuryorlar. 

ROMENE MECLiS REiSI . BELGRA-
DA GiDiYOR 

Belgrat 21 (Hususn - Romanya 
Meb'usan Meclisi reisi aveana yarın 
buraya gek:ck ve Yugoslavya Meb'u
san Meclisi reisi Çiriç tarafından misa
fir edilecektir. Saveana burad:l üç gün 
kalacak ve bu müddet esnaııında Çiriç 
ile parlümentolara ait muhtcli! mesele
leri konuşacaktır. 

PARI STEKt ROMEN 
TEMASLAR! 

Faris, 21 (A.A.) - Cümhur Baş

kam bugün Romanya. bankası direk -
törünü kabul etmittir. 

Dii11ya bisihlet 
şampiyonu Dldü 

Anvers, 21 (A.A.) - Fransır. 
bisikletçilerinden dünya ,ampiyonu 
Andre Raynaud, diin Anvers ve· 
lodromunda yapmakta olduğu bir 
ynrr§ esnasında dii!erek ölmüttür. 

Valencia hükumetinin bildirdiklerine inaıı" 
dıkları için bir ltalgan gazete·si diyor ki: 

,. 

lngilizlerin burnu daha 
çok uzayacak!? 

l şin felaketi: Gaz masl'f esi de 
bulunmıgacakmış ! 

Roma, 21 (A.A.) - Message
ro gazetesi, bazı İngiliz gazeteleri
nin hala Valencia hükumetinin neş
rettiği tebliğlere inanarak ispanya
da hükiı.metçilerin kazanması ihti
malini mevcut addetmelerine hay· 
ret ve hiddet etmektedir. 

Bu gazete ezcümle şöyle de
mektedir: 

"Faşist düşmanları Malaganın 
zaptedilmiyeceğini zannetmişlerdi. 
Bir kaç gün sonra Malaga, İtalyan 
gönüllülerin müessir yardrmile düş
tü. Bu yardımdan Valencia hüku
metinin tebliğleri ve f ngiliz gazete
leri bahsetmediler. Bu gibi vakalar 
tekerrür edecektir ve misafirleri 
Taffari (Necaşi) nin burnundan da
ha uzun olan İngilizlerin burunlan 
daha çok uzıyacaktır. O ?:aman 
burunun uzamasına mani olacak 
bir gaz maskesi de bulunmıyacak
tır.,, 

FRANSA HUDUTLARINDAN 
lÇERI GlRDlLER 

Bayonne, 21 (A.A.) - lspan
yol falanşistleri dün hudut yakının
da F ransrz çobanlarına ait 46 koyu· 

nu alıp götürmü~lerdir. 
San Sebastiendeki Fransız ko11' 

solosu tahkikat yapmaktadır. , 
HAREKAT NE ~AERKEZD~· 
Madrid, 21 (A.A.) - Brihll'' 

gaya on beş kilometrelik bir mess' 
fede kain olan Padilla de Hita k8' 

sahasının sokaklarında çarpışmalıı· 
rın devam ettiği bildirilmektedir. 

Dün öğleden sonra hükurnt! 
kuvvetleri Brihuegaya on beş kil~ 
metrelik bir mesafede bulunan t;· 
duez ve Utande kasabalarını zapte!' 
mişlerdir. 

Otuz sekiz hükumet tayyare! 
Algora yolu üzerinde toplanan B" 

kuvvetlerinin üstüne 800 bomba B1' 

mrşlardrr. , 
Dün beş asi avcı tayyaresile bıf 

hükumet tayyaresi düşürülmüştür· 
1NG1L TEREYE NOTA 

VERiLiYOR , 
Valencia, 2 l (A.A.) - Kııb1İ 

nenin son toplantrsrnda fspan)'~ 
sahillerinin kontrolü sistemi tet~1~ 
ve hariciye nazın, bir nota ihzari' 
na memur edilmiştir. Bu nota. J"' 
kında İngiltereye tevdi edilecek~ 

.Dünkü spor hareketleri 
(9 uncu sayfadan devam) 

Takım itibarile alman teknik dere. 
celer şunlardır. 

1 - Halkevi 
2 - Halkevi. 
3 - Beşiktaş 
4 - rtat.kevı 

.5 - Gala.ta.saray 
GAYRI FEDERELER ARASINDA 

Gayri federe klüpler arasında yapı
lan turnuva maçında Valdespor klil
bü 6 klUbü yenerek şampiyon olmuş. 
tur. 

lzmir'de 
1zmir 21 (Arlcad~!lllızda.n) - Bu

gün milli küme maçlarma Doğanepor. 
la Üçok arasında başlandı. Doğanspor. 
lular 4-2 galip geldiler. ı 

Ankara milli 
kilnıe maçı 
Ankara, 21 (HQsusi) - Bugün 

şehir stadında Milli Küme maçları• 
na binlerce ki'1ilik bir seyirci huzu· 
runda başlandı. 

Milli Kürneye ayrılmış olan 
Gençler Birliği ve Ankara Gücü ta
kımları lik maçlarında berabere kal. 
mışlardı. Takımlar, kadrolarında 
az çok bir tebeddülle sahaya çıktı· 
lar. Bilhassa Ankara Gücü muha· 
cirn hattı Abdi, Bilal, Yaşar, F ah
ri, Hamdi ~eklinde iken bu sefe~ 
üç ortanın yerine sağdan sola doğ· 
ru ŞükrilJ Muhittin ve Celal bulu
nuyordu. Keza sağ haf mevkiinde 
de Kırıkkale tabmmd:m gelen Ab
dül oynuyordu. 

Gençler Birliğinde şayanı dikka~ 
olarak kalecinin hasta ve 39 dere· 
ce hararetli olma5ına rağmen yer 
e.lmış bulunması, İhsanın bek hat• 
tma ve Kadrinin haflar arasma ge
çirilmiş olması nazarı dikkati celbe. 
diyordu. 

Oyun müsavi kuvvette akınlarla 
başladı. Gençler sağ cenahlarile a· 
kınlar yapıyorlar, Güçlüler ise sol· 
dan açdan ini,lerle hasım kal~sini 
tehdit ed.iyorlardr. Her iki tarafa 
da bazı fırsatlar geçti, gol çıkara· 
madılar. Bu hal güzel bir oyun 
§eklinde 38 inci dakikaya kadar 
devam etti. 

38 inci dll.kikada, Gençlerin sol
di?ln bir akını canaıında ıo) açrk 
ihsandan Niy"ziye güzel bir patı 
geldi. Niyazi bunu en güzel bir 
ıurette kulJanarak demarke bir va· 
ziyette olan Salahattine geçirdi ve 
bu suretle gençler ilk golü ~ıı.pmı~ 
oldular • 

Güdüler, devre sonuna kadsr 
bunun ·acısrnı çıkarmak için çalış~: 
lar, fakat netice değişmeden ~ 
rinci haftaym 1 - O Gençler Bir' 
ğinin lehiı;:ıe bitti. ·~ 

ikinci devre Güçlülerin t::ı.,..,n}cı; 
oaşıacı.ı. r aKat arasr oımaçü(it~ı~. 
geçer geçmez Gençler gene ınii~' 
zeneyi temin ettiler. Arka arl<a)~ 
Ankara kalesine yaptıklan hüc"~r 
lar e5nasında yedinci dakikada b;, 
penaltı, dokuzuncu dakikada b1

, 

üçüncü gol, on üçüncü dakilc8~1 
da Güç müdafaaemın kendi a~'DP 
ile dördüncü golü kazandılar. I 

Fakat gü-::lüler bu talihsizli~; 
rinden sarsılmadılar. Fırsat buJdll \ 
ça kar§I tarafa hücumlar yapl'lı1~ 
iki sayf kaydettiler. Fakat o)~ 
Gençler Birliğinin 4 - 2 galeb 
ile bitti. 

Avrupadaki nıaç/at 
1 s~ Stuttgrat, 2 J ( A.A.) - A 111c!J 

ve Fransız milli takımlarr arası!l 
bugün' 67 bin seyirci önünde~ 
pılan dördüncü futbol rnaçmı 4 
Alman takrmı kazanmıştır. 

50,000 SEYiRCi ÖNÜNDE: 
>.'" 

Viyana, 21 (A.A.) - Orta· I· 
rupa kupası için Avusturya ve ~~ 
ya futbol takımları bugün 50. 
seyirci önünde kanıılaşmışlardı'.~~ 

Oyunu İsveçli Otlos8en ı 
etmiştir. ı~r 

ilk haftaymda Avusturyalı,~, 
faik bir oyun göstermişler ve 28 ~· 
ci dakikada Jerusealem Avus.ttl11' 
hlarm ilk golünii kaydetmi~tır· J; 'ıtt 
kat bunun üzerine İtalyanlar ~~. ~~ 
sert bir oyun oynamağa ba~lorf\· , 
]ardır. b~ \ı 

Stadyomda oldukça kslab'~t· ~ 
bir yekun te§kil eden faşistl~r lt1L 
hiş bir gürültü yapmak auretıle 
yanları teşvik ediyorlardı. 1p 

İkinci haftaymda hakem f tıb,~ 
oyuncularından Serantoni'yi dı!ıır 
çıkartnağa mecbur kalmı§ ve A f!'if 
turyahlar lehine bir penaltı "tr 
tir. ~~~ı 

Sayılar bu suretle 2 - O §~ l'f'ı'$ ' 
girince giirült\.i tahammül ~dı! ıi 
bir hal aldığından hakem ikitıC' ,i ~ 
tayının 28 inci dakikasında o} t 
tati] etmi~tir. ~ 

lTALYA -AVUSTUR1Jı.l ~\ 
Vigenano, 21 (A.A.) - ;\;~ 

hırya ve ltalya takımları arai it'~ 
yapılan futbol maçını 3 -
yanlar kazanmıştır. 
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Evlilik Yazan: 

Fransuva Mor/ak 
Çeviren: 

Haydar Rifat 

Bu hayal esiri kız için elimden ne gelir? ElböP
rle kum.at fabrikası i§leten babası, onun Psriıte ti
l·atro kitaplan yazan Jerom ile evlenmesini iatemi
)'ordu. Kız oğlanın pefine düttü ve evlenmedi Ap· 
tal mahluk: 

Bizim çok s\izel atknmzı hiç bir kayıt incit • 
rnesin ..• 

Derdi. Anne olmamak için elinden her ıeleni 
Yaptı, çünkü onu yalmz ve yalmz üıtadın olmaktan 
cılr',oyardl. Fakat bot! Kız onun yanında her yerde 
ı>arlak bir dram muharirinin kanıı halinde büyük bir 
imtiyaz içinde yaı•mılda benıber aradan ·on bet 
Yıl geçtıkten ıonra, valctile ıeri elile verdiği hak da-. 
iı·esinde üıtat artık ondan uzıaklaııyor.. O da buna 
kar~'! ıöz yaf1anndmı betka bir ıili.h bulnmıyor ... 

içinde kadını beklediğim fU aalona ıöyle bir ıöz 
R~zdirmek bile bu kadınİa eri&:eiin burada ne kadar 
delice yaıadJldamu ıöatermeye elverip artlı. Mo • 
dem - ıtil etYalar aolmut, tafkm bir prarnın kul • 
lantlmaktan kalmıt enkazı, metr\ak bir t•ılaiı hük· 
ınünü elmıtb• Şöyle bir aandalya münuebetıiz ıek
liyle rahatın nuıl bec:erilıııizce arandıimı ıöatHiyor 
C:a. Dalıalar araıınm kazaya uğrayan b;r hayatın 
döküntüleri. Şu ikindi vakti ıözlerimin Ön"nde yü • 
zer giderler. Odaların - içlerinde ve bir ZıMnlln pek 
çok cııara içmiı olan - havaıını teneffüı etmeme
ie çabalıycwum .• Tek ayaklı mauıun üstünde kitap
lar var, fakat ayhrdanberi hiçbiri açılmarnıf ... 

Bu kadının aktamlan nasıl ıeçer? 
Her ne okusa onu kendi kendinden kurtara • 

ınu; hiç bir hayal onun ıztırabına payan veremez; 
hiyanet edip kendini yüzüstü bırakan varhktan dü· 
tünceıini bir an bile hangi varlık çekip alabilir? 

Onu tenkitler, tarizler, küfürltt içinde bo
fulmuı .. . rica ve niyazlannı tevcih edecek artık kim
aeleri bulamaksızm pannaklanru uğuştura uğu,tura 
odadan odaya dolaıır bir halde sözlerimin önüne ge

tiririm. 
Şimdi yannnda içini dökecek ve nihayet açıla· 

ealcttr. Ona ancak ıu rolünü verd>ileceğim: Kendisini 
candan din!eyec:dc: birini bulacak. Baıtanbaıa ku • 
lale kesileceğm. Mitolojilerde büyük bir kulaktan 
ibaret. Cevap vermiyen, fakat mütehammilen duyup 
~inleyen bir Tanrı icat cdilmemiı olmaıı tuhaftır. it· 
te ben kadm için bu Tann olacağım. 

Onu delikanlı yılardanberi törpüleyip dunıyor-
....... .. .ı. ı... • ·--'• nnu her aksam ıuclu bir hale aolanak 
vesilesini buluyordu; delikanlı bunlara "sahne,. adı-
hl verirdi. Kadın timdi iyice bilmeliydi ki, gece 
gündüz ba?'barlığını yüzleyip utandınnak \aere cel
ladı yanında durdukça, kurban olmak zor bir ıey de
illcli. Kadm Öyle her gün itiıip aövüşmeğe alıımıı bir 
sevdalı, tindi iç.ini boşalbnak yolundan da olunca 
o günlerinin m1?ı'udiyetine hükmeder. Teıkedilme • 
den evvelki bütün deTtleri timdi kendisine, kim bilir 
... kadar tatlı cörünür! 

Türbe içinde inlemekten daha çok bir kadını 

hiçbir şey yıpratamaz. 
Neyse iıte bugün derdini birine açabilecek. Ben 

de ne yapıp yaparak ona nasihat verir gibi bir hal 
almalıyım. 

Fakat neler söylemeliyim? Ağzıma ne gelirse ... 
!iMi onun delikanlmm arkaamdan atıp tutacakla • 
l'IM kafa aallamak ... 0 nefea almak ÜZtte IUMlJ' Sib.İ 

m1•-oo.-l!!lıooırımınııımıınımınııı~ıırn 
niden boıanmauna yol vermektir ... Bu gibi hallerde 
adetim olduğu üzere, iti elbette öylece kullanmalı • 
ymı ki taze ka.dın bunlardan kendisini kederlerine ye
niden kavu,turabilecek olana hemen asılabilsin. Ben 
ona Çin imparatorundan söz açı~ bile o yine deli • 
kanlının gözlerinin etrafını buru§turduğu yüzünün 
rengi solduğunu .. ileri sürecek, belki de 50nu celmi • 
yen ve kurbanında ıztırabe tahammülden imılca bü • 
tünkuvvelleri silip süpüren ezalarla ünsiyet derecesini 
gösterecektir. Sizi çok iyi anlıyonım, benim ausına -
ma, yahut ona "evet dinliyorum" gibi sözlerle muka
bele etmeme terbiye hükümlerinin müsait olmama • 
ıı can sıkıcı bir şeydir! Öyle sanıyorum ki, kalbim • 
den gelecek ve C:elikanlı hakkında &a-t hükümlerini 
ihtiva edecek olan daha ilk sözlerim, taze kadına, ta
nıdığı vefasızı kayırır birtakım küfürler ilham ede • 
cektir; ben bu fikirlere biraz ram olur cörünür cö • 
rünmez o bu sefer birden fAhlanıp köpürecek, onu 
yine hakaretlere boğacaktrr. Çünkü onun için duydu-
ğu aşk gözünde insanlardan üstün bir inunıı tutkun• 
luktan ibnet bir özür olmakla beraber oun kedisini 
terketmck ıure~ile uğradığı yeis mütemadiyen kafa '. 
ıında olan bu yara onu kendisine bir k.ltil olarak 
ıöstermekten hiç hali 'eğildir. Öyle ki yara bu an-
da her şeyi telife kalk:rnııktan hazer edelim: Evet, o 
dahi, tatlı bir katildir! Taze k3dm bütün bu biribi
rine zıt duygulanm telif edemiyerek, kararın:, tat • 
lnn bir halde büyük bir tehevvür içinde ifrattan tef. 
rite atlayacak ve nihayet inleyerek, ağlayarak seri • 
lecektir. A,k ve kin eörünmeden daima yanyana yü· ~ 
rürler •• 

Konuıurken ha- ıey a.avurabilirim: 

Siz de bir başkasını sevmeğe bakınız. Gönlil • 
nüzde boşalan yeri bir başkasma veriniz, diyebili • 
ri.m. Halbuki gerçekte onda bo§alrru§ bir yer yoktur. 
Hayatı o kayıpla doludur, tatlandır. Taze kadma ka
dar yaklaşa bilmek ancak o kayıt yolile ondan bah • 
sederdc, onun bahsini dinleterek kabil olabilir. Deli • · 
kanlınm dostlan da ker.ı:lisine inanmak lazım gelirse 
taze kadına ihanet etm.İ§lerdir, o onlardan da deli -
kanlının suç orta.klan olarak nefret duyar; fakat yine 
onlan hüsnükabulden kendini alamaz; onlar sızıla • 
nndan birer parçaıdır; onlar kendini tamamen beJ'e
den o kayıp ile alikahdırlııır. Taze lcadmı bir batka 
erkeğin fethedebileceğini pek iyi anlarım. Fakat yüz
üstü bıralmmktan tedehhütl metnikeyi cellidından 
bafkuı içten kullanamaz bir hale atnuıtır • 

Kadmcaiız bilmez ki, delikanlının en büyük ci
nayeti, kendi'nıl yuğura · Yuğura artık hiç bir varlığa 
intibak edemiyecek surette fdcilsiz bir hale koyımıı 
olmasıdır. Delikanlı evini nasıl o değinni sandalya • 
tarla, o münasebetsiz koltuklarla bezem.it iıe.. tıpla 

öylece her kadmdan ayn bir kadına, anc:ık kendi 
kullanıtına mahsus bir kadına ta.arnıf ebnek iste • 
miı, onu kendi arzula.nrun çerçevesi içinde yeni bat
tan ökmek iatemiı, bu dert ile önündeki modeli ta • 
mamen bozmak lazım gelmiı; fakat gücü yalnız boz
maya yebnit, ona yenicıe.; can vennek lazım gelince 
mutlak .bir acziçinde elini ayağım bağlı gönnüı, don· 
mut ve nihayet o parça parça, lo:rrk dökük varlık en
kazmdan yiizçevinniı, sağdan geri ebnittir. Şimdi 

bu darmadağınık ruhu, bu ,ekilıiz, her tarafı parmak 
izlerile dolu çatlak kili kim eller, ona kim iltifat ede
bilir 

olur olmaz, benim ağzımdan çıkacak sözler onun ye- '( Arkmı var) 

'---··---------~--------------------------~~--------~~--------~ 

Çocuk babaları dikkatli olunuz 
Kendi başına bı rakı lan bir küçük yavru 

dün büyük bir teh like atla ttı 

······ ........................................... . 
: KURUN : ' : "••ız muayene kuponui ı 

'~llaust doktorumuz Paza rtesi g Un!ert ~ 1 
\ 0ıı be§ buçuktan .}1rmlye kadar ~a· : 1 
\ ~z ida rehanesinde, Cumartesi günleri : 1 
~ l l4 ten l 9 a kadar LAlell Tayyare i 1 
~bıanJarı ikinci daire Uc; numarada ~ j 
~ okuyucularımm yedi kupon ınuk~ ! I 

Dün saat 16,5 raddelerinde Ar. 
navutköyünde feci bir kaza olmu~ 
ve ilk mektep talebesinden küçük 
lbrahim, duvardan düşerek ağır su
rette yaralanmıştır. 

rek yere yuvarlanmıştır. - ·-
İbrahimin yuvarlandığını gören 

arkadaşları hemen bağırınağa ve 
imdat aramağa başlamışlardır. Za
vallı çocuk, yaralı bir halde Ameri
kan kız kollejine getirilmiş, oradan 
telefonla vaka polise haber verile
rek cankurtaran otomobili istenmiş· 
tir. 

kabul eder. 
1 

\.~k haatalıkları doktorumuz da bu 
~ yedi taneıılnl biriktirip kendlelne 
~ıı.lz cumartesi, salı, per§embe 
\.. ~ 8 • 12 ara~ıı Aksarııyda, Millet cad
~ Muratpaşa camii karvııımdakl mu-

thaııeııinde ~o<'uk la rınıza bakacaktır. 

~ bit doktorlarımız 
~ tekilde diş doktorlarımız da oku-
~. t'ttaızın emirlerine hazır bulunmak.: 
.. ~ bııı dok torumuz FahretUn Dlşmen i ; 
~ 'ltkapı .lsUkUU caddesinde 127 numa· ~ ı' 
~ lltıartesl gün'cri saat 14 ile 20 ara•~ 

\ bulunduğu gibi doktor N'ecatl Pak· i ı 
~ I<araköy Ma hmudiye c:ı.ddesl 1- 2 i 
~ "tda sa.l ı ve cuma günleri ayn i ııaat• i 1 
~ ~yuculanmmn dişlerine bakaca!.· i • 

Ufllk teda\1lerini yapacaklardrr. i ! .. ............................................ f 

Hadise etrafında yaptığımız a
raştırmaya göre, vaka şöyle olmuş
tur: 

Arnavutköy 25 inci ilkokul 
talebesinden lbrahim Akset dün 
pazar tatilinden istifade etmek mak
sadile bir arkadaşile beraber bisikle. 
te binerek Arnavutköy kız kolleii 
yanındaki yüksek tepeye çıkarak 
burada oynamağa başlamışlardır. 
lbrahim bir müddet gezdikten son
ra tepenin kenar tarafına giderek ı 
orada dolaşmağa başlamış, fakat 
birdenbire müvazenesini kaybede-

Baygın bir halde bulunan küçü· 
ğü ayıltmak için okul eczahanesİn· 
den istifade edilmiş ve biraz sonra 
derha l yetişen imdadı sıhhi otomo
bilile Beyoğlu belediye hastahanesi
ne kaldırılmıştır. 

Gece se~ vakit öğrendiğimize 
göre, r ... cuğun sıhhati iyileşmeğe 
başlamıştır. Kendisine lazım gelen 
tedavi yapılmaktadır. 

Radyo Müsabaka Kuponu 
-22-

isim : 
Adr es ı 

1 - KURUN 22 MART 1917 

Şimali Afrika seyahatinin akisleri 

ltalyanların gözü 
Tunusta mı? 

Fransız 
yazılar 

matbuatında Çok endişeli 
gözükmeğe başladı 

Paris, Mart {Hususi) - Mus
solininin şimali :Afrika seyahati 
Fransız mahfellerini pek geniş su· 
rette işgal etmektedir. Gazetelerin 
istihbaratına göre büyük sahil cad
desinin yapılması, ltalyanın ileride· 
ki müstemleke planlarına esas ola· 
rak Trablusu kullanmağa karar ver
diğini göstermektedir. Aynı za· 
manda ltalyan donanmasının Lib
ya denizinde manevra yapması da 
bu siyasetin en kati bir delilini teş· 
kil eciiyor. 

Rom.a hükumetinin her çareye 
baş vurarak emniyetini temin et· 
meğe uğraştığı meydandadır. Bu
nun için bir taraftan Afrikanın şi· 
malindeki müstemlekelerinin geliş
mesi için müthiş paralar aarfediyor, 
diğer taraftan da Sicilya adasile T u
n us arasında kain Padelleria adala
rını kuvvetli birer istihkam haline 
sokuyor. 

Diğer taraftan ltalyanm askeri 
ve bahri -yoeni gösterileri lngilterenin 
silahlanmasına cevap olarak telakki 
edilmektedir. Duçe, ltalyanın bü· 
tün muharebe vasıtalarına istinad 
ederek menfaatlerini himaye etmek 
mevkiinde bulunduğunu Avrupa 
devletlerine ihtar etmeği aklına koy
muştur. 

Fransız mahfelleri, Roma hii· 
kumetinin, Afrikanın şimalinde bar 
ka arazi üzerinde olan emellerini 
terketmediğine iıaret etmektedirler. 
Duçenin müslüman ahaliye karşı çı
kardığı beyanname de bu fikri teyit 
etmektedir. Bu hal iki sene evvel 
Fransa ile ltalya arasında aktedilen 
muahedeye taban tabana zıddır. 
İtalyanın, yerlileri kendi tarahri3 
çekmek için eskidenberi yapmakt:ı 
ôlduğu propagandaya tekrar avdet 
etmiş olduğu görülüyor. Herhalde 
Fransızlar, ltalyan politikasının bu 
yeni safhasını ve Duçenin Afrika 
şimalinde aldığı askeri tedbirleri bü· 
yük bir endişe içinde takip etmek· 
tedirler. 

Bir muharebe zuhurunda ltalya, 
Sicilya ile Tun us arasındaki dar 
mahalden ecnebi gemilerinin geç· 
mesını kolaylıkla menedccektir. 
Padelleria adalarının tahkiminin 
sırf bu maksada müstenit olduğuna 
fÜphe edilmesi caiz değildir. Bu 
suretle ltalya askerini hiç bir taraf· 
tan tehdit edilmeden Afrikımın !İ
maline geçirecek ve sahilde yeni 
yaptırdığı büyük cadde vasıtasile de 
erkanı harbiyesinin planlarına göre, 
ordusunu isterse Mısır, isterse T u
nusta tahşid edebilecektir. F ran· 
sızlar, ltalyanm münakalatı tehdit 
etmek mevkiinde olduğunu ve hat
ta şimdiden sonra Fransız ordusu· 
nun Afrikaya seferinin şüpheli bu· 
l~nduğunu anlamağa başlamıtlar· 
dır. 

ltalyan Amirali Çino Duçinin 
İtalyan donanmasının Libya deni
zindeki manevralarına dair "Medi

terranee,, mecmuasında nC§rettişi bir 
makale çok karakteristiktir. 

İtalyan Amir~li Trablus, Tob
ruk ve Bingazi limanlarının askeri 
kıymetlerinin takdiri~e vesile ola · 
cak bu manevraların pek müstesna 
bir ehemmiyette olduğuna işaret e
derek Bingazi ile T rablusun Coğra
fi mevkileri dolayısile ltalyaya bu
yük rüchan verdiklerini Ye yeni sa· 
hil caddesinin de ltalya donanması· 
n~ hem münakalatın himayesi, hem 
de düşmana dönüp imha etmesi gİ· 
bi iki katlı bir rol oynamağa mü
sait olduğunu zikrederek §Öyle di
yor: 

"ltalya, Afrikanın şimalindeki 
üslerine istinad ederek Akdenizin 
bu havzasına hakim olacaktır. ltal
yan tayyareleri Akdenizin bütün 
garp kısmını tarassut edebilecekler, 
ve denizaltı gemilerimiz de tam bir 
serbesti içinde f aaliyetlerinc devam 

edecektir. Buradan geçmek istiyen 
yabancı gemiler için artık kurtul
mak ihtimali kalmıyacaktır.,, 

ltalyan Amiralinin bu makalesi, 
bu manevralarla takip edilen esası 
pek açık olarak ortaya çıkarmakta· 
drr. Binaenaleyh F ransızlann yeni 
ltalyan siyasetinden endişe etmele· 
ri haksız değildir. F ransiz diploma· 
sısı eski Başvekil Lavalin, Mus· 
solininin dostluğunu kaybetmemek 
için sarfettiği mesainin ne kadar 
boş olduğuna tamamile kani olmuş 
bulunuyor. Roma uzlaşması Akde· 
nizde bir Fransız - 1 tal yan teşriki me 
saisini hedef tutmuştu. Fakat iki 
devlet arasında Şimali Afrika için 
rakabet mevcut bulunduğunu bu· 
günkü, faaliyet kati olarak isbat et· 
mektedir. İtalya, Hnbeşistanın is· 
tilasına muvaffak olduktan sonra 
eskiden göz diktiği T rabl~s tarafla
rına tekrar dönmüştür. 

Yukarıdanberi yazılanlar, Orta 
Avrupada Almanyayı alakadar e
den meselelere karşı Roma hüku· 
metinin aldığı vaziyeti pek giizel 
izah etmektedir. İtalya, Almanya• 
yı gücendirmekten çekinmektedir. 
Ve bunun için Almanyanın Avus
turya ve Macaristana . karşı aldığı 
müteaddit teşebbüslerde sükUtu ih· 
tiyar etmiştir. 

ltalya bugün 1887 siyasetine, 
yani İttifakı Müsdlesin esasını te~
kil eden siyasete rücu etmi~tir. Fran 
sızlar, Almanyanın , Şimali Afri· 
kada ltalyaya tamamile serbest ha
reket vermiş olmasından korkmak· 
tadır. Habeşistan seferi biter bit· 
mez ltalya, arhk müstemleke da· 
vasında bulunmıyacağını ilan el· 
mi§ti. Fakat son hadiseler ltalyan 
diplomasi•inin her fırsattan istifade 
ederek Tunus üzerinde beslediği 
emelleri göstermekte bulunmuttur. 

ltalyanm bu siyaseti, her §eyden 
evvel Garbi Akdeniz vaziyetini tav· 
zih etmektedir. 

1 Polls H• b e r lerl 1 

615 Liralık senedini 
çalmış! 

Tophanede Loit apartımanında otu
ran ŞUkril polise baş vurarak yanında 
çalışan İbrahim adında birinin (675) 
liralık bir senedini çaldığını iddia et. 
miştir. İbrahim yakalanını~ır. 

K UMAR OYNARKEN YAKALAN
DILAR - Arap camiinde 112 numa. 
ralı Süleymamn kah\·esiııde Yasef ve 
Rasih adında iki kişinin kumar oyna.
dıklan görülerek cürmü meşhut halin. 
de yakalanmışlardır. 

MOTOSiKLETTEN Dtl~TtJ - KUi 
dilinde oturan makinist Mehmedin oğ- . 
lu Kemal motosikletle Tahta minare 
caddesinden ge<:crken birdenbire mo. 
tosikletten düşerek başından ve sağ 
ayağından yaralanmıştır. 

T AŞI,A YARALADI - Cibalide . 
Tarakçı Mehmet mahallesinde oturan 
Sıddıkla arabacı Abdülmecit ara.smd& 
kavga çıkmış. Sıddık Abdülmecidi ba.· 
şmda taşla. yaralamıştır. 

Konferans 
Şehremini Halkcvind.cn : 
Şehremini Halkevinde 23/ 3/ 937 sah 

günü saat 17 de öğretmen \'e muhar. 
rir Reşat Ekrem Koçu taraf mdan 
memleket çocukları adlı bir kontera.na 
verilecektir. Herkes gelebilir. • · 

Unlverslte memur 
kadrosu 

Üniversite memur kadrosunda yen! 
denı senesi başında bazı değişmeler 

yapılacaktır. , 
Bu değişmeler netice8inde her ~· 

külte kalemi için bir teşkillt vtıCtm 
gelmiş olacaktır. 

Üniversite rektörlüğü bu mesele et. 
ra.fmda hazırlıklara. baflaml§rtr. 
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Dr. ORJAN OLSEN 
-2-

!çerisine buğday doldunılmuş ge., bile Milletler arası ticaretinde büyük 
milerden mürekkep filolar buradan bir rol oynamıştır. Burası hem kara, 
kalkar, Yunanistana giderdi. Don hem nehir yolu olmak üzere çifte bir 
nehri ağzında Tanais koloni.si kirvan- ticaret vasıtasına malik bulunuyordu. 
lar ile yapılan ticaret sahasında şöh. Bu yoldan Akdenize bilhassa kalay 
ret bulmuştu. Ural dağlarında oturan madeni ile kokulu reçineler geliyordu 
kabilelerden buraya madenler ile iş- ki bunlar o devirlerde fevkalade kıy
lenmiş deriler getirilirdi. Burada. Ak- metli ticaret eşyasından sayılıyor

denizden ve Karadeniz sahillerinden du. (2) 
getirilen eşya ile mübadele edilirdi. 
Bilhassa Ural dağlarından getirilip 
Karadeniz sahilinde satılan eşya mu
kabilinde o zaman Kafkasm güzellik· 
!eri ile meşhur olan esir kızları ara
nırdı. Sonra bu türlü kızlar Karadeniz 
sahilinden Bizansa götürülürdü. Zira 
o zaman İstanbul esir ticaretinin mer 
kezi idi. Buraya getirilen kızlar o ka
dar çok idi ki skit (scytes) ismi esir 
kelimesi ile aynı manayı ifade eder
di. (1) 

Milezyenlerin birkaç asır içinde 
Karadeniz sahilinde tesis ettikleri ko
loniler doksanı bulmuştur. Bundan 
sonra Karadeniz muhiti Adalar deniz 
ahalisine daha başka bir manzarada 
görünmeğe ba.şlanuştır. Artık Karade
niz eski vahşi manzarasını değiştir

miş, ibu defa "konuksever,, bir deniz 
olmuştur. Fakat Karadenizde olan bu 
değişiklik hiç sarsıntısız geçmemiştir. 
(Sinob) un tesisinden yüz elli sene 
kadar sonra Kırımın şimal tarafların
dan akınlar gelmiş, Anadolu memle
ketlerini silip süpürmüştür. Buralar
da. büyük tahribat olmuştur. (Sinop) 
tam.amile mahvedilmiştir. Fakat son
radan yedinci asırda tekrar tesis olun 
muş, Yunanlılar bütün Karadeniz tica
retini ellerine almışlardir. Şimdiki 

Çanakkale 'boğazmm sahilleri üzerin
de koloniler tesis olunmuştur. Bu su
retle Atina ile Yunanistanın r.a.hire 
anbarı arasında irtibat vücuda getiril
miştir. 

'Bundan "fıOnra: Tnkya se.hlllerinde 
koolniler tesisine başlandı. O zaman. 
larda Trakya madenleri ile meşhur 

bir kıta idi. Ve şimdi çıplak kayaa.lr
dan, ıssız ovalardan ibaret olan yer
lerde büyük ormanlar vardr. 

Bu sıraa.lrda Ana.doluda Foça. (Pho
cee) halkı koloni ve ticaret işini çok 
ileri götüren bir yerdi. Bu ada ahalisi 
Adiryatrk denizine lbir sefer tertip et
ti. Hatta daha ziyade ileriye gidilerek 
,(Korsika) ada.<;ıma varıldı. O vımanlar 
aa 'bu adn. esrarengiz ve türlü tehlike
ler ile muhat bir memleket oalrak ta
nınmış idi. Bu yüzden Kartacalılar ile 
Tirenyenler birelştiler ve Foçalılara 
karşı harp ettiler. 

Bu harp fevkalade kanlı oldu. Ne
ticede galebe Foçalılarda kaldı. Fakat 
'bunlar (60) gemilerinden (40) ım 
kaybetmişlerdi. Onun için galebe et
llll.iş olmalarına rağmen harpten sonra 
tckorsika) adasnu boşa.ltma.ğı da.ha. 
ma:lrul ve ihtiyata muvaffak buldular. 

'l'f. 

• Foçalralrrn· 07.aman en büyük kolo-
Pl:~i)Milat 600) Mıassilya (şimdiki 
:Ft.ta.nsız l imanı olan Marsilya) idi ki 
ROn nehrinin Akdenize döküldüğü 
Y,eme bulunuyordu. Bu liman o zaman 
mevkiinin fevkalade ınilsa.adesi hase-

• .. 
. (1) O <lr:virdc Ural dag'üın tarafırn-
'clan;·ı .. getiri"fen işlenmiş deri ve madeni 
;eşınının "hangi milletlere ait olduğu 

Bu sıralarda Siklad adalarının en 
cenubunda olan Santorin adasından 

giden bir Yunan sefer heyeti (630) 
Afrika şimalinde Bingazi kıtasmda Si
ren (Cyrene) şehrini kurmuştur. O
nun için bu kıtaya Sirenayik (Cirena
Xque) adı verilmiştir. O zamana kadar 
koloni oalrak intihap edilen yerlerde
ki şehirler hep sahilde yapılırdı. Bu
rada ise dahile gidilmiştir. Şehir 

(500) metre yüksekliğinde ormanlık 

ve münbit bir mevkie kurulmuştur. 

Şehir civarında birçok su kaynaklan 
olduğu gibi cenuptan gelen sıcak çöl 
hava dalgalarına karşı da mahfuz bir 
vaziyette bulunuyordu. 

Bingazi tabii servetleri ile ve tabii 
güzellikleri ile meşhur idi. Burada 
(silphiun) denilen bir nevi nebat yeti
şiyordu ki eski zamanlarda bütün dün
yaca fevkalade kıymeti va.rdı. Bir 
(dünya cenneti) olarak telakki edilen 
ve bu ağaçları altın meyve veren (Hes 
perides) bahçesinin dahi burada ol
duğu söylenirdi. (3) Burada cenupta
ki Libya çölünün Bedevileri ile tica. 
ret yapmakta da büyük bir kolaylrk 
vardı. Hulasa Bingazi de her türlü 
terakki ve medeniyet vesaiti mevcut 
idi. 

Yalnız burada şunu kaydetmek l!
znndır kl Sanıtorin adasından (Binga; 
zi) ye yapılan bu sefer heyetinin ba
şında yine (Milet) liler, yani eski Ana
dolunun Mi.lislıları !bulunuyordu. 

Bundan B<>nra Mısıra gidildi. Orada 
da Mısırlılar ile geniş mikyasta müna
sebetlere girişildi. Fa.kat bütün bu 
devrelerde henüz eski dünyanın coğ

rafya hakkında. bilgisi Akdeniz hudut
larmı aşmıyordu. BilhassaCe:belUtta
rık 'boğazından öt.edeki alemde pek az 
bir şey biliniyordu. 

(2) Bimz evvel Fo{XLltların da Mi
leliler gibi Ana.doluya tarihten evvel 
gelmiş olan Eti Türklerinde>ı 07.duğu
na işaret etrniştik. Foça Türklerinin 
bir taraftan Karadeniz vasıta.sile Ural 
dağları ile ve diğer Asya içerileri i'le 
mii:nase'bete giri§tıik1.eri gwi diğer ta
m/tan Ak.denizin garp mıntakalarına 
kada,r giderek Mıarsilyada kcloni tut
mtış olmaları ve Korsikcı adası etra
fında Juı:rpler yapmaları bu sahada 
ne 1ocul.ar ileri gitmiş 01.duklarını gös
terir. (KURUN) 

(3) ltalya Başvekili Mu:wlininin bu 
defa TrablılM ve Bingaziye yaptığı 
seyahat rmünasebetile ecnebi gazeteci
leri bu eski Yunan efoone.~ni 'hattrUı
tıyorlar. ltazyatıların M1sır hududun
dmı Tunusa 1ooilar devam etmek üzere 
Bin.gazi 've Trablııs sahillerinde yap
tıkları geniş ticaret yolundan görü.nen 
yeşil man~ralı 'dağları ve mümbit top
rakları hı.wir ederek ltalyamn bu. wer-
7.erden pek çok iktısadi menfaatler te
miın edeceğini yazıyorlar. (KURUN) 

'biı1ıiıl:lcı tasrih edilmiyor. Yalnız bu --------------"' .. 
lf~lil e.şyayı Ural daglu:rı tarafından 
ı<artüniz k-ıyıları1ıa getirenlerin 
'87citler oldıığu kilydoltwnu,yoT. Skitler P"9-• 
~ürJ.; olduğuoo göre o türlü e~nın 
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asıl yapıcılar 1da yitıe Tierk ol.duka],.. 
tı.na intil.:.al edilebiltr. Ytne bu oozityet
t~ ıo zanıanfrırda., Ural dağları mUhiU. 
nin, d'lha doğrusıt Orta AS'ı.JG ile aldkıılı 
~n yerlerin Karadeniz yolu ile Ak
~nizc madeni tıc ga']fl"i madeni mamul 
eşya gönderen bir -medeniyet ımerkezi 
Ô'lduğu anla.J? lır. A·urupa il.e Asya ara-
8wida en c.-tki oo,manlardan biri büyük 
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Rer Gün.Bir Dillaye 

KURTLAR 
• çerde yanık bir çam kokusu J var; ve yanık bir reçina .. 

Yaz vakitlerinin kızgın bir gü. 
neş altında, kanla ve terle taşınmış 
bütün bir emeği, bu köy kulübesinin 
arka taraftaki basık ve penceresiz oda 
smda şimdi bir hamlede yanacak. 

İhtiyar bir baş, ocağa yavaş yavaş 
eğiliyor. 

Niçin? 
Elbette korkulacak bir şey yok .. 

!çerde yalnız bir çam kokusu, bir reçi
na ve küflü bir duman .. 

Ocak, yağlı bir çıra demetine bir 
kibrit çakılmış gibi birdenbire gürül
dedi. Duvarlar pas rengi bir ışıkla açı. 
lırken , üç gölge yayvan hareketlerle 
tavana doğru gerindiler: 

İhtiyar bir erkek, 
İhtiyar bir kadın, 
~nç bir oğul. 
Ocak kızıl alevlerle gürüldüyor. Ve 

üç vücut, ocağın sıcak gürültüsiyle, 
bacanın soğuk gürültüsü altında , ade
ta küçülmüş gil:>idir. 

Dışarda, kapı hızlı hızlı vuruyor: 
Kim? 
Yolda kar var. 

İçeri kim girecek ? 
Bir yolcuymuş. 
Nereden geldiği !azını değil.. Şu hal 

de nereye gidecek? 
- Kasabaya .• 
Araba hazır! .. 
Dışarda bir kamçı şaklıyor. Ve iki 

ihtiyar, içerde, küflü bir dunıan, ya
nık bir çam kokusu ve yanık bir reçL 
na içinde kalıyorlar .. 

-2-
Araba iki tekerleklidir; hayvanlar 

çift .. 

Yazan: 

Kenan 
Hulusi 

Araba, önde, ufukta, kıpkızıl, ve 
deyirmi bir kış güneşine doğru koşu- 111111,_ılll_..M ... ,._. ..... _ ... ıl'll __ _ 
yor .. Yollar, önde, ufukta, deyirmi bir 
kış güneşine kadar, bembeyaz .• 
Akşamın, yollar üstüne alclruhğr da

kikalarda kar durmuştu. Az evvel yer. 
leri karıştıran tipi, bazı yerlerde top
rakları sert çizgilerle çıkarmış, bazı 

yerler kubbeleşmiş .. Rüzgar esmiyor. 
Fakat soğuk, deride yara açacak ka
dar keskin.. 

Yolcu sordu. 
- Araba kaç saatte gider kasaba_ 

ya? .. 
- Bilinmez .• 
- Nasıl, arabanın kaç saatte gittiği 

bilinmez mi? 
- Dört saatte .. 
- Çok .. 
Sustular .. 

- İşin acele mi o kadar? 
Arabacı sormuştu.. Ve yan gözle 

bakıyordu: ~ kasabaya giden bir 
yolcu!.. Bel ki çok zengin.. Kendisinin 
bıraktığı yerdeyse hiQbir şey yok. 
Yalnız, iki ihtiyar, küflü bir duman, 
yanık bir çam kokusu ve yanık bir re
çina .. 

Bu koku uzun bir k~ nihayetine ka
dar sürecek .. Bu koku hiç eksilmiye. 
cek. Bu koku, yalnız bir çam, ve yal
nız bir reçina. kokusudur. 

- Hava çok soğuk değil mi? 
- Yoksa üşüyor musun? 
- Tabii.. Sen üşümüyor musun? 
- Çalışan üşümez. 

Sustular .. 
- Çalışan üşümez. Ben arabayı ko

şuyorum .. Onun için üşümüyorum. 

Fakat herhalde sen de üşümüyorsun. 
- Niçin? 
- Çünkü.; 
nave etti: 
- Üstünde para var. 
- Ne biliyorsun? 
-Anlarız .. 
Sustular .. 
Araba koşuyordu. 
Yolcu üşüyormuş.. Acaba yalnız so. 

ğuktan mı? Yoksa, korkuyor mu da? 
Küçükken bir masal dinlemi.~ti. Zengi
nin birisi tesadüf en düştüğü uzun bir 
yolculukta, kendisini öldürecekler di
ye hi~ uyumamış .. 

Ne tuhaf hatırlayış! 
Durmadı ve sordu: 
- Sen korkuyorsun da galiba? 
- Hayır. 

İlave etti: 

- Silihım var. 
Önde, .siyah bir ufka doğru yüzü 

KOYWJ: yaı;mış auz ve l.Jeya~ yuu ....... 

Başka hiçbir şey .. 
Araba koşuyordu. 
Arabacı düşünüyor ki, bu adamdan 

paralarını istese, acaba kendiliğinden 
verecek mi? 

Demin ne diyordu? .. 
- Silıihım var. 
Hiçbir bahane yokken bir adamın 

üstüne paralarını almak için birdenbi. 
re atılmak olmaz. Aksi şey.. Yolcu, 
o kadar iyi bir adam ki.. 

Araba birdenbire durdu. 
- Ne var? .. 
- Yay gevşemiş .. Yavaş gidiyoruz. 
- Hayır, eskisi gibi.. 
- Sen bilmezsin .. Yavaş gidiyoruz. 

Yapmak lazım .. 
- Çok sürer mi? 
- Bilinmez.. Belki bir saatten faz-

la. 
- İşim var ~nim, hem üşüyorum. 

Kasabaya çabuk gitmek lfızım. Araba 
da iyi gidiyor .. 

- Sen bilmezsin .. 
- Araba iyi gidiyor; mahsus yapı-

yorsun?., 
- Acele işin varsa yol işte: Ap. 

açık. Senin için arabayı bozuk götüre
mem. 

- Hayır, mahsus yapıyorsun sen .. 
Araba. iyi gidiyor. Sen edepsizin biri
sin .. Mahsus yapıyorsun sen .. 

Ne tuhaf!.. Damarlarında birdenbi. 
re bir kavga arzusu ateşlenmişti. Ken 
disine edepsiz diyen bir adama elbette 
haddini bildirmek lazım .. 

Döğüş, iki dakika sürmüştü. Ve yol
cu, yerde, kan içinde yatıyordu .. 

Araba gidiyor. Beyaz yollarda, ya
nık bir çam ve yanık bir reçina koku. 
suna doğru .. 
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İçerde ışık yok. Sadece bir duman .. 

Kızıl alevli ve küflü bir duman. İhti
yar, başını mindere dayamış, tebessü
mü sakallarmm ağarmış tellerine ka. 
rışık, uyuyor. 

Ana, ocak başında. lçerde yanık bir 
çam kokusu ve yanık bir reçina .. 

Kimbilir .. İhtiyar, belki de bir rüya 
göı:tıyor. Önünde yollar var. Al ve de
yirmi bir kış güneşine upuzun bir ara
ba .. Sanki, geyiklerin çektifri bir kızak 
seri ve çalak kayıyor .. 

Düşünüyor ki, bu araba yarın dô~ 
cektir. Şimdi yüksek dağlar ardill3 f' 
ve deyirmi batan bir güneşe doğrtl ıJ 
den bu kızak, yarın sabah doğaJl ~ 
güneşe doğru koşacak .. ve arabac~ 
dudaklarında bir hayat türküsü .. ; 
kü, elb~tte ki, sadece, yaz vakitle . .ıı 

kızgın sıcaklığı altında, tarlalar iç~ 
söylenmez. Ve türkü, öyle bir kıŞ ıcb, 
de de söylenir ki, kar toplayan , 
güneş, beyaz yollar ucunda zan~ 
gibi açmıştır. . ~ 

İhtivar baha- - hellci -J:ıövle bir~~ 
görüyor ve ihtiyar ana, • belki • - r 
le bir rüyayı zihninin içinde dü~ lll 
~~ L 
Kapmın önünde bir araba du~tl! di 
Ananın, pencereye gitmeğe bıÇ iti 

sareti yok. Adeta korkuyor., ~ 

Niçin? tıf ~ 
Bununla beraber merak, içinde.; tG 

kurttur. O kurt, bir dakika için b3~\-CI 
larınw mafsallarına g rdi. Koca go b' 
yavaş yavaş yürüyor. lçerde yanılt ~ 
çam kokusu ve yanık bir reçina:: · I' ~I 

Tuhaf .. Oğlunun bir yolcu gottl ~ ~ 
arabası, henüz iki saat olmaını~ıt' ~ 
geri dönüyordu. Ve hayvanları ıı1 • 
soktuktan sonra içeri girdiği r> ~ıl 
ne tuhaf - başmı:ia kalpağı yoktu. ~ 

- Osman, kimin bu kaput? ' 
- Onun.. . ~ tıı 
Ocağın başında bir heyula gibi f ltk 

ruyor. Elleri cebindedir. Sonra 
makları dudaklarına gitti.. Qj' 

- Sus ! .~ ~~ 
!çerde yanık bir çam kokusu, Y ~ 

bir re-çina, küflü bir duman. -·~ ~t 
Kaputu çıkardı. Ocak başına ~o ~~ 

İkisi de eğildiler. Ve ocağın kilfl\ ~~ 
manı zaman zaman dudaklarında. 
alevler gezdirdi. 

Baca gürüldüyordu. 
- Osman, ne bunlar?. 
- Tanımadın mı? 

- Hayır. 

- Zavallı anam. ~llt 
Ve boynuna atıldı.. 1CJf ~t 
_ Bak, !bunlar lira.. Bu, bit f 1'tı 

bu, bu da bir çizme .. Babam btJ ~ 
mutlaka çok sevinecek. . 

İhtiyarın beyaz bir duman ~) 
gördüğü araba, belki de, ~ J !l,j 
bir yolun ucunda za.nbaklar gıb r ~~ 
bir güneşe doğru koşuyor. öyle~ 'tt 
kadın, onu hiçbir zaman uyall 

sın. ~~ ~ 
- Hişt.. Kalksana.. Osman ·'-' ' 
İhtiyarın gözleri geniş hare1' ' 

yavaş yavaş açıldı. ' 
- Niçin? . ı~ ~İ 
Tekrar cdıyor: ~~v 
- Niçin.. Saat ka~ .. Ben, o l) 

çok mu uyudum? 9' ~ 
Ana bir şey söylemiyor. pud jllı \ırı 

sanki kil ' llenmiş. Pannakalrt, 1' t~ 
(Sonu 10 uncu sayı/ada) 



Amerlkiidiı ~ lir motliı 

Tekerlekli evler 
Herkes bu tekerlekli evlerle canı . 
nerede isterse orada yaşayacak 
Nevyork, Mart (Hususi) - Bu· 

l'lda yeni bir moda çıktı. Milyo
~erler, ıehirliler, iıçiler, zengin· 
ter, fakirler huliaa her tabakanın 
t.kip ettiği bir moda. 

Nedir bu yeni moda diyeceksi
llİz} 

miktan 200,000 olduğundan ceman 
yekun bu sene tekerlekli evler 300 
bini bulacaktır. 

Tekerlekli evler güneıi takip et· 
mektedir. Şimdi bu mevsimde en 
çoklan Amerikanın en güneıli mem 
leketleri bulunan Florida ve Daydan 
Biçte bulunuyorlar. iklimi her se
nenin her mevsiminde pek hoı olup 
bütün dünyanın hayalinden geçir
diği Kalifomiya, tekerlekli ev sa· 
hiplerinin en ziyade tercih ettiği 
mahaldir. 

Tekerlekli evlerde vakit geçiren· 
lerin hayatları romantik ve cazibe
lidir. Radyo, tekerlekli evlerin bü
tün dünya ile olan temasını muha· 
faza etmekte ve tekerlekleri de ha
yatın cazibesiz ve yorucu olduğu
nu gördükleri yerlerden kendilerini 
uzaklaştırmaktadır. 

• 

·-- .. 

25 Senenin Resimli Tarihi 
-1---J 

1912 
LAhey'de beynelmllel 
adalet mahkemeel 

Son yirmi beı senenin bi· 
ribiri arkasına gelecek bütün 

vak'alan batında kendisinden 
keskin bir kılıç cesareti bekle

nen yer! .. Burada toplan~nlar 

beşeriyete sulh ve sükun ver

meği taahhüt etmiı insanlardı; 
fakat ... ,· 

Zararı lllr lzall 

Bütün Amerikalılara iptila dere
~de ıirayet eden bu moda, ucu 
UUcaiı bulunmaz memleketlerini 
~ evler içinde gezmektir .. 
rter türlü huzurlarını temin eden 
bu tekerlekli evlerle Amerikalılar 
>irrninci asır bedevileri, otomobil
~ bec:leviler halini almıılardır. Bir 
~kalı karısını, çocuklarını alır. 
l elterlekli eve girer. Bir evde bu· 
'11ıınaaı lazım olan her ıey yerli 

)erinde. Çek J. Nereye} Canı ne
l'ede isterse orada tatilini geçirme· 
)e gider; yahut it bulmağa çalııır. 

1 lıin en tuhafı, bu tekerlekl.i ev
~~·. iktısadi buhran senelerinde 
441Cırler tarafından ıurada, burada 
~ ucuz yaıamak için icadedildiği 
1-Jde timdi refah seneleri baıladık
~ eonra taammüm edip moda ha
"lae geldi. 

Amerikalılar, bu tekerlekli evler 
ile yeni bir hayat tarzı keıfetmitler
dir. Filhakika bu yeni modanın çok 
enteressan cihetleri vardır. Tama· 
mile yerleıeceği ve yahut çabuk ge
çeceği hakkında hen üz bir fey ıöy
lenemez. Fakat hayata yeni bir ıi· 
hir ve güzellik verdiii de inkar edi
lemez. 

Resimli büyük tarih • • • • • 
serısını nıçın 

Ankarada Hintli 
misafirler 

Bombay Parisi cemaati reiRinin kızı 
Miı Rapsi Parri ve reisin oğlu ile ri -
yaset makamının veliahti doktor Parti 
Toros ekspresile Ankaraya g~lmitlerdir. 

Bir tekerlekli ev, bizim para· 
"1ızla qağı yukarı 1 ,600 liraya mal 
~~Yor. Bu yalnız kullanışlı bir ev 
'-'fil, aynı zamanda bir yerden bir 
~e nakledilmek kolaylığını da ha
taıdir. Evin sakinleri - yahut yol
~ - seyahat ederek y8§ıyorlar 
~r tekerlekli ev, ortasında biribi
tiııin içine giren kapı ile ayrılan iki 
~~n mürekkeptir. Bu odaların 
:!'i birlqebilir del. Akf81Illan bu 
lllll oda dört kiti için bir yatak oda
~ bir ealon ve sofra odasına in
~ eder. Yataklar tıpkı yataklı 
,, onlardaki yataklara benzer. Ya

tündüz duvarlara sokulur ve 
~et!e yer işgal etmif o!maz. 

IL._Tekerlekli evler, bir asri evde 
~cut olması icabeden her türlü 
~r ve istirahat vasıtalarını havi· 

' :""ler. Mutbak, çamafırhane elek
~ ıoğuk hava dolabı mutbak ta
:"'lllan, elektrik ıobaaı 1 Hulisa 

ınaharetli tertibat aayeainde bü· 
·---· ----bunlar hepsi içeride vardır. 

ilk tekerlekli evler, bir zaruret 
ulü olduğu için, pek tabii ola-

~ bugünkü tekamülü haiz değil
. Bu evler, birinci defa 1920 
11

Konaerva ıeyyahları., na· 
bir tqekkül tarafından yap· 

.._ -":" ve yalnız turizm için kulla· 
~ta bulunmU§tu. Bugün her 
~.~kerlekli evlere sahip olan bu 
~ülün azası 50,000 i bul

tur. Buna benzer bafka bir te
ülün de 35,000 evi vardır. 

L.._ 1" ekerlekli evler ilk defa bir ih
~tan doğmuı, sonra adet olmu, 

daha sonra da moda halini al
. Bunun üzerine pek tabii o-

h tekamülleri ve bugünkü rahat 
~~urun temini çareleri düıünül· 

r. 
~ ~ugünkü tekerlekli evler elek· 
~ ile mütehCU"riktirler. Sakinle-
~erhangi bir ıehirin ahalisi ol· 
~ k göçebe halhlde yaşamağı 
\ ~ etmiılerdir. Elbette bunla
~ bir kmnı diğerlerini taklit celi· 
a..~. Fakat birçokları da mesela 

-.n ve yahut yatlarında yaıı
ntilyonerlere benzemek hulya· 

lar. 

• • • 
:QÜtün eyaletlerde tekerlekli 

için husuıi teıisat yapılmııtır. 
...,_jlan diyebileceğimiz bu yer

her türlü kolaylık vardır. Ça-
neler, umumi lokantalar

llltunuz da salonlara, yiyecek 
lar, benzin aatıf mahallerine 
burada bulunur. Yaz mevai· 
bu hususi mahaller mahıer 

~-· ~~tanada 50,000, lndianada 
=~ tekerlekli ev toplanır. Bu 

>'eniden 100,000 tekerlekli ev 
L i! tahmin edilmektedir. Şim· 
qaar mevcut olan bu evlerin 

Tekerlekli evlerde yaııyanlann 
ekmeklerini kazanmak için bir yer
de kalmağa ihtiyaçları yoktur. Eğer 
zengin iseler istirahat ve keyfleri 
için ve eğer fakir iseler kısmet ve 
it bulmak için dolaşırlar. Fayda ile 
zevku aafayı mezcederek ıeyahat 
ederler. 

Amerikalılar pratik insanlardır. 
Böyle romantik bir icaddan bile 
maddeten müstefit olmağı bilirler. 

--
Dik katle~ 

Kaçakçılar Şirketi 
Eroin kaçakçılannın bir tirket ha • 

linde çalıştıklarından, devletirı mücade
le teşkilatına mukabil kendilerini mü -
dafaa tetkilitı vücude getirdiklerinden 
ıüphe edilmekte idi. Son • günlerde bu 
§Üpheyi takviye eden hadiselt-r çıkmıı • 
trr. İlci gün evvel gümrükteki kaçak -
çılık ihtisas mahkemesinden bcraet ka -
ran alan Tahir oğlu Ali isminde birinin 
tevkif edilen ıerikinc hariçten tütün pa
keti ile kibrit getirir gibi eroin getir -
mesi bu cümledendir. Hakikati halde 
mahkemeden beract kararı ile serbest 
bırakılan bir maznunun kapıdan çıkıp 
&ittikten kısa bir müddet aonra içi 
eroin dolu bir kibrit kutusu ile dönmesi 
dikkate ıayan bir hidisedir ki kaçakçı -
lann kendilerinden ba1ka hariçte §erik
leri olduğunu göstermektedir. Onun için 
bu nokta üzerinde durularak tahkikatın 
derinleştirilmesi lbım gelmektedir. Ba
kalım, kibrit kutusu için'den eroinin izin
den gidilerek bu kaçakçılar şirketi or -
taya çıkanlabilecek midir? 

sıwı "''*""'ııırn w 111....,ıtr -

Bina ve arazi vergllerl 
Belediye bina ve arazi vergilerinin 

idare ve tahsili işinde alınan neticeler 
memnuniyetle kaydedilmektedir. 

Bundan sonra Belediye tubeleri bi
rer mesut şefin Paşkanlığı altında 
birleştirilmeğe karar verilmiştir. 

Her şubede bu mesut şeflerin ya.. 
nında Belediye reisleri, bina ve arazi 
vergileri tahakkuk ve tahsil işleri için 
birer muavin ve lüzumu kadar kAtip 
ve memur bulunacaktır. 

110,000 göçmen 
Sıhhat ha.kanlığı bu yıl memleketi

mize gelecek göc;menlerin yerleştiriL 
mesi için şimdiden hazırlıklara başla
mıştır. 

Bu yıl Romanyadan 50 bin muhacir 
gelecektir. Bunların bir kısmı Trakya. 
ya diğer bir kısmı da Anadolunun muh 
telif yerlerine yerleştirilecektir. 

Nakliyat Burgaz ve Köstence va
purlarile yapılacaktır. 

lıazıı ·ladık, neler göreceksiniz? 

Dünya tarihinin son 25 senesi, akıllan durdura
•cak kadar hayret ve dehfet verici hidiİelerle doludur. 

25 sene!. Çok kısa olan bir ömrün yamı kadar 
bile deiiJ... Fakat bu kadar ima zamana aıjan 
hadiseler, bütün iç yüzlerile tarihe ıeçecek kadar 
çoktur. Bir diplomat fÖyle der: 

"Son 25 senenin vukuatou ayclmlatacak veaika
lar bir uırcla tasnif edilemiyecek kadar fuladır.,, 

Bunu tahmin ebnek güç bİrfey olmua ıerelC.. 
Birçok teferrüab hatırhyamaaak bile, yirmi bet le• 

nede yıkılan imparatorluklar, kurulan yeni devlet
fer, itlenen cinayetler ve dönen entrikaların 'bir 
çoğunu hayal meyal hifizanmda c:Uil&nchrabiliriz. 
Fakat bu hadiseleri, bir Cenıiz almu, bir Anibal se
feri, bir Diri iatiliaı ıibi tarihin birlcaç uydunu 
kan9tırarak okuyamayız. Çünkü ne böyle canlı bir 
tarih var; ne de bütün bunlan okumaia vakit ve 
imkln ..• 

KURUN, dünya medeniyetine yeni bir yol açan, 
ayni zamanda ibnin, fennin dev ac:bmlarile ilerleme
Iİne sebep olan aiyul hadiselerin bir panoramunu 
huırlanuttır. Bu panorama aizi tam 25 sene ıeri 
ıötürüp tekrar buıüne ıetirec:ektir. Bu müddet 
içinde bildijiniz hidiaeleri, hifızaıuzc:lan silinen aİ· 
malan görecek, 25 senelik tarihi, bir ıinema eey

rinden daha kolaylıkla ve bdanac:lan zevkle ,örecek· 
siniz. 

Hamladıinmz panorama bir teri reaimc:lir. Fakat 
her reaim, yeni bir hamlenin, yeni bir hi.dise ve 
entrikanın ta kendisi olacakbr. Bu suretle, yüzler
ce uyıfa yazmm anlatmaktan aciz olduju hadiae
lerin bqlangıç '!e bitiıJerini, reaimlerimize ıöz atmak
la anlamıt olacakamrz. Bu, ayni zamanda aizin için 
kıymetli bir album ele tetkil edecektir. Çünkü bu 
resimlerin birçoklan bqün müzelere intikal ebnİf 
olmakla beraber, birçokları da yakm bir iatikbalde 
gene müzelere geçecekler ve görünüp seyredilmesi 
bir dereceye kadar imkin haricine çıkacaktır. 

Aynca, fotoğrafla büyük hictialerin teabitinin 
buıünkü manunu hiç dütündünüz mü? Efer, me
seli bin sene evvele ait hidiae fotoğraflan elimizde 
mevcut olaaydı, bir evrak hazinesinde saklanan ya
zdı vesikalardan çok daha ziyade bunlar bizim i9i
mize yanyacaklardı. Ne yapalım ki mevcut dejiller. 

İtte hidiaeleri meydana koymak için bu mahzur
lan ve eskiden çekilen mepkkatleri ıöz önünde bu
lunduran A vrupalı1ar, bugün hiç bir hidiaeyi ob
jektifin ıözlerinden kaçırmamaktac:brlar. Bir cam 
üzerine ve belki de çeken ademm hayab pahaama 
mal olan bu resimler, bizim için, en hurda teferrü
ata kadar dikkat eden bir tarihçinin yazılarından 
çok daha ziyade merak iver obnaktac:br. 

Hazırladığımız seri hakkmda fazla tafıilita lüzum 
olmadıiı kanaatindeyiz. Bu serinin kıymetini biz. 
zat kendisi ıize her gün gösterecektir. 

tki kardet Ankarada bir hafta ka -
dar kalacaklar, ıonra 1ehrimizde de bir 
iki gün geçireceklerdi. Maksatları, mem 
leketimizi tanımak ve münevverleri • 
mizle tanıtmaktır. 

Misafirler Ar.karada Hariciye vekili
mizi ziyaret etmitler ve yarım saat ka· 
dar konutmuılardır. Doktor Tevfik 
Rüttü Arasın cazip ıahsiyeti hakkımla 
hayranlık göstermektedirler. 

Kolsuz nişancı 

Herhalde hayret edilecek ıey 1 

Venüs dö Milo ismile meşhur olan 
bu atıcı kadının iki kolu da yoktur. Bu· 
nunla beraber, ayaklarını birer kol gibi 
kullanarak tüfekle attığı kurşunlarm 

daima hedefe isabet ettiği görülmüt • 
tür. ••tıleyen demir ı~ıl:iar,, derler; kul• 
landan ayakların da bir koıu sporunda 
kazanmaktan başka daha birçok 1eyler 
de yapabileceğini anlıyoruz. 

Elektrlk teeleatı yapacaklar 
için talimatname 

Hükümetçe, dahili elektrik tesisatı 
yapanlara mahsus dtmak Ur.ere bir ta. 
limatname vücuda getirilmi§tir. 

Bu talimatnamenin bir nüshası da 
vilayete gönderilmiştir. 

Buna göre; ehliyetname almamıı 

olanlar bundan sonra elcktr;k cnstiliıo 
yonu yapamayacaklardır. 

Haliç temızrenecek 

Haliçte metruk Valde kızağında bU. 
yük bir tersane yapılması kararlqtJ· 
nlmıştır. 

Diğer taraftan dolan Halicin temiz. 
lenme işi de ortaya çı!•mış bulunmak
tadır. 

Havuzlar müdürlüğü tersane için 
hazırladığı projede Halicin temizlen. 
mesine yer vermiştir. Tersane in§&ll 
ile birlikte Halicin temizlenme iline 
bu yıldan itibaren bqlanacaktır~ 
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~ güzel bir gününde Bir ltaiyan gaziteciSin1n 

TOPRAK 
8

BA YRAMI KUTLANDI Hariciye Vekilimizle 
Halkalı Ziraat mektebindeki merasimde birçok davetli 

bulundu, merasim çok güzel oldu, çok iyi eğlenildi 
Ltan!nıl Ticaret Odasının tertip 

ettiği Toprak Bayramı dün Y e§İl
köy Ziraat Mektebinde çok güzel 
bir §Ckilde kutlandı. 

Sirkeciden 9,45 ve 10,30 da 
kalkan trenlerin Y eşilköye bıraktı
ğı davetlileri, Odanın hususi suret· 
te davetlilere tahsis ettirdiği otubos
ler Halkalıya taşidı. 

Davetliler, mektebin salonların
da kahve ikramile İzaz edildiler. Sa
at 12,35 idi, merasime başlandı. 
Merasim, davetliler ve köylülerle 
büyük bir kalabalık teşkil eden ha
zır bulunanları ancak alabilecek o
lan bahçede yapıldı. 

Evveli bir askeri muzikanm çal. 
Chğı İstiklal marşından sonra hazır 
bulunanlar ve mektep talebesi tara
fından bir koro şeklinde marş tek
rar edildi ve hundan sonra Halkalı 
Ziraat Me!debinin eski müdürü B. 
Raşit tarafından bir nutuk söylen
di. 

B. Raşit bu nutkunda Cumhu
riyet hükfunetinin ziraatimiz için 
yaptığı iyilikleri ve ziraatnnızm bu 
suretla kazandrğı inkişafı, çok ve
ciz bir surette anlattı. 

Bundan sonra, mektebin hoca
larından bir zat, bayram olarak 
kutlanan bugünün mevzuunu teş· 
kil eden toprağın azizliğini, kudreti
ni anlatan bir nutuk söyledi ve bu 
toprağ~ düşmanlardan kurtarıp bize 
veren Büyük Atatürk' e şükran ve 
bu aziz toprağı ebediyen muhafaza 
için aht ile sözlerini bitirdi. 

Bundan sonra davetliler yemeğe 
buyur edildiler. Yemekten sonra 
mektebin bahçesi ve tatbikat tarla. 
lan gezildi. 

Al<sama doğru davetliler, gene 
kmm kısım otobüslerle Y eşilköye 
döndüler 

Vunku 6ahar gunünun de yardı· 
~ile Toprak Bayrammm bu neşeli 
kutlanışmda bulunan arkada§mnz 
· ntibalarım şöyle anJatıyor: 

Y eşilköye kadar baya~i bir yol
culuk. Fakat Bayramın asıl yolcu· 
luğu Yeşil köyden sonra başlıyor. 

Davetliler trenden iniyor. Ken· 
dilerini Halkalıya götiirecek otobüs
leri görmüyorlar. Meydanda oto
bi.is yok. Fakat onları mektep na· 
mma bir bay karşılıyor ve kahvede 
istirahat etmelerini söylüyor: 

"Biraz sonra otobi.isler gelecek., 
Biraz sonra bir otobüs geliyor. 

Fakat, hep birden buna binmek 
için telaş etmeğe lüzum yok: 

"İki otobüs daha gelecek.,, 
lkinci otobüs yola çıkıyor. Sa

at 11,50. 
Y da çıktıktan bir iki dakika 

sonra otobüs tren yolunun altından 
geçiyor: Y eşilköyden çıktı sayabi
liriz. Uzun bir yol uzuyor karşıda. 

Hızlı gidiyor otobüs. Hava st· 
cak. Pencereyi açmalı, hava gir· 
sin. Biri zorluyor, açamıyor. Vaz 
geçiyor: 

.. Açmasak daha iyi olur: Toz 
gelir.,, 

Hakikaten bir toz kokusu var: 
Otobüsün önden sağ taraf ta ki birin
ci penceresi açık, oradan geliyor. 

Bu yol UZUY.or. 
"Bir viraj,, 
"Hayır, viraj deme, dönemeç. 

Dönemeç, viraj kelimesinin tam 
karşılığı. Halk, köylü "yolun dö
nemeci,, der. 

Bir daha dönemeç. Dönemeç
ler böyle sayılacak kadar az: aşağı 
yukarı düz bir yol gidiyoruz. 

12,5. Uzaktan, yükselen yolun 
en nihayetinde bir çam görünüyor. 
Yaklaşıyoruz : Çam değil, çamlrk. 
Küçük bir çamlık. Burası mı? Yan 
tarafta ufak bir köy gibi yer de 
var. 

.. Burası Mahacir köyü,, 

Köy. Herşeyi ile bir köy: 
Tarlalar. Çitler. Oku yere bat

mış, tekerlekleri çamurlu bir araba. 
1ki üç kulübe: Damı saman döşeli. 

l3u kulübelerin önünde karış ka-

I 

rış boy atmış yeşil otlar ... Yeşil ot
ların arasında sarı saclı çocuklar o· 
turmuş oynuyorlar. Tren geçer· 
ken kendilerini otların arasına atıp 
yuvarlanıyorlar. Oh 1 Ne hoş! 

Bahar. Evet bahar. Baharı 
köyde duymazsak nerede duyaca· 
ğızl Ve bu bahar gününde biz top
rağı kutlamağa gidiyoruz. 

lşte toprağı kutlıyacağımız yer: 
Otobüs, ilk gördüğümüz çamla

rı geçiyor. Beş dakika sonra uzak
tan· tekrar bir çamlık görüyoruz. 

ihtiyar köylü de başlarındaki kas· 
keti çıkarıyorlar: İstiklal marşımı· 
zı ayakta, ihtiramla dinliyen büyük 
bir kütle. 

Muzikadan sonra Marş, hep bir 
ağızdan, - dağların sarplrğmdan 
kopup gelen aksisadalar gibi - · tek· 
rar ediliyor. 

Fakat, bu sırada, boynunda fo. 
toğraf makinesi, gözlüklü bir ada
mın kollarını kavuşturmuş durduğu 
göze çarpıyor. Niçin? Böyle bir 
fena istisna teşkil etmeyi acaba o 

B. Reşit mdkwm söyliiyor 

Çamların arasından da genişlemesi· doğru mu buluyor? 
ne uzanan bir bina. Gidip kollarım zorla indirmek 

"işte orası mektep.,, ve onu milli marşımıza hürmete da-
Jki tarafı cam bir yoldan girdik. vet etmek istiyoruz ama ihtiram 

Hayreti Ha~a .birdenbire öyle se- vaziyetindeyiz, gidemeyiz ki. 
rinledi ki 1 Ziraatimiz ve toprak hakkında 

•·Eibet camların altında hava se- çok güzel, özlü ve samimi iki nu
rin. Oto~obilin geçmesinden hasıl tuk. Güneşten aldığı erimiş ateşin 
olan rüzgar bu serin havayı getiri~ hararetini emip tuncunu saklamış 
yor, burnumuza kadar... yüzler bu sözlere çevrilmiş, gözler 

İki tarafr çam yol epey devam orada. Topraktan kudretini.meyve 
ediyor. Bir dönemeç dönüyoruz: şeklinde yuğurmasmı bilen avuc;· 
Mektebin önündeyiz. lar onlara bugün daha gelişmiş bir 

"İstanbul Ziraat Mektebi.,, ziraat kazandıran, bu toprağı bağış· 
Kapının önünde sağ tarafta bir lıyan Büyük Tarihçinin ismini al

müzika çalıyor. Muzikanm etrafı kışlıyor, bu topraklan ebediyen 
köylülerle ve köylü çocuklarile do- muhafaza edeceğimize aht içme tek· 
lu: Toprağı kutlıyacağız. Yerde lifini alkışla karşılıyor. 
toprak adamlarile beraberiz. Çam boyu uzanan yol. 

Davetliler evvela salonda Toprak "Gelirken geçtiğimiz yol değil 

IWyliller. bahçede yemek yiyorlar 

mektebinin "bir acı kahvesini,, içi
yorlar. "Acı kahve,, mi? Öyle 
tabir olunmuş: Bu öyle tatlı bir 
kahve kil "Şekeri bol., manasmda 
tatlı değil: "Şekeri bol tatlr., dan 
daha tatlı bir kahve. 

Merasime başlanacak. Merasim
de bulunanları ancak mektebin bah
çesi alır. 

"Buyurun bahçeye.,, 
Tabii bahçeye: Toprak Bayra

mını toprağın üstünde ve toprağın 
doğurdukları arasında kutlamak la
zım. 

Biz burada bütün bir Türk yurt
taş kiitlesi bir aradayız: Bir siyah 
elbiseli, kolalı yakalı bir adam. 
Kasketli, kalın elbiseli bir adam. 
Ufak, sıkı taranmış uzun sarı saçlı 
bir kız: "Köylü kızı.,. Zeki gözle
ri ile bakan bir çocuk: "Bir köylü 
çocuğu.,. Daha uzakta, yolun ke
narında "köylü kadınları.,. 

••Korkma sönmez bu şafak. .. - .. 
Herkes selam vaziyetinde. lki 

mi?,. 
"Evet,.. 
"Şu güneş gorunen yere kadar 

gidelim. Hani şurada ağaçların El· 

çık bir yeri var da güneş düşüyor, 
hani?,. 

Bunlar iki kişi. Serin havayı bir 
cisim gibi yüzlerinde, burunlarında, 
ciğerlerinde hissediyorlar. Yürü
yorlar. Dönüyorlar. 

"Karşı tarafa da gidelim bir." 
"Sakın yemeğe başlanmış olma

sın?,, 

Yemeğe haşlanmış. Davetliler, 
aziz toprağın nimetlerinden pay ah
yorlar ... 

"Hava alalrm derken ... ., 
"Hava ile doymadık ama ..... 
Yemeği kaçıran bu iki kişi niha-

yet mektebin talebesi ile bir arada 
yemek yiyorlar: 

"Daha iyi. Bizi buraya misafir 
edenlerle beraber ... 

Mektebin arka bahçesi: Büyük 
bir lin1onluk.(.Sonu ıo uncu sayı/ada) 

mühim mülakat. 
lhi memleket arasındaki münasebetleri Rüşt6 

Aras bu mülakatında çok iyi izah etmiştir 
Milano mülakatı ile Türkiye - İtal

ya arasında siyasi münasebat normal 
vaziyete giı:ıdikten sonra "Stanpa" is -
mindeki İtalyan gazetesi Ankaraya hu· 
susi bir muhabir göndermişti. Bu mu -
bahir Tiirkiyedeki müşahedelerini ya% • 
dığr sırada Drşişleri Bakam Tevfik Rüş· 
tü Aras ile de bir mülakat neşretmiş -
tir. Şu satrrlarr İtalyan gazetedsinin bu 
enteresan mülakatından alryoruz: 

''Rüştü Aras'ın Hariciye Vekaletin
deki bürosu çok güneşlidir; odasrna gir
dikten sonra yazıhanenin yanma kadar 
ahenkli renklerle süslenmiş olan bir ha· 
lımn kırmmlrğı içinde gidiliyor. Eğer 
Türk devlet adamının bana gösterdiği 
fevkalade samimiyet olmasaydı yalnrz 
bu manzara sözlerine kafi derecede ha
raret hissi verebilirdi. Rüştü Aras beni 
bir gazeteci gibi değil, bir dost gibi ka· 
bul etti. Bunun içindir ki mülakattan 
sonra telgrafhaneye gittiğim zaman 
hayli sıkıntr çektim. Zira dostluk deni
len şey insana söylenene sözleri gizli 
tutmak gibi bir vazife tahmil rder. Hal· 
buki ben vazifesi her §eyi ifş:t etmek o
lan bir profesyonel gazeteciyim 1 

Rüştü Aras'm fotoğrafı her yerde ol· 
duğu gibi İtalyan matbuatında da ta • 
nınmıştır. Bu zat henüz genç, sinirli, . 
fakat kendi kendine hakim ol:-ıbilen bir 1 

aı~amdır ve hafif surette. d~manlt. o~~n ı 
hır gözlük kullanması da ıhtunal kı goz· 
!erinin seri hareketlerinden muhatabı -
mn hissiyatını anlamasına imkan ver • 
memek içindir. 

Ben Türkiyeye gelmeden evvel İs -
kenderunu görmüştüm. Rüştii Aras'rn 
bu havaliyi görmediğini biliyorum. 1s -
kenderun ve Antakyadan bahsettiğimiz 
srrada kendisine buralarının Adana ve 
İzmir havalisi gibi olduğunu söyledim. 
Fakat Rüştü Aras derhal beni.m sözü -
mu keserek: 

- Daha güzel ! daha güzel dedi. 
Ben Kürtdağı Türklerinin silahlan· 

masmm doğru olup olmadrğmı sorun • 
ca kahkaha ile güldü: 

- Onlar esasen silahlı idiler. Bunlar 
bize karşı mücadele ettikl:ri zaman 
Fransızlar silahlarım almadılar. Şimdi 

bizimle dost olan bu Kürtdağlıları silah· 
lr bulundukları için son derecede mem· 
nundurlar.,, diye cevap verdi. 

Kendisine latife kılıklı bir sual so • 
nrak: 

- Sancakta şöyle küçük mikyasta bir 
emrivaki yapm ak fikri hiç zihniniz.den 
geçmedi mi?., dedim. 

Vekil gayet ciddi bir tavır takınarak 
cevap verdi: 

- Asla. Her şeyden evvel biz bir ke· 
re verdi crimiz sözü tutmak istiyoruz. 

b 

Bundan sonra da biz statüko taraftan 
olduğumuz için bu yüzıden başkalarına 
bir misal olmak istemiyoruz . ., 

Bundan sonra Türkiye ile ttalya a • 
rasınclaki müna.;eb::te gectik. Ren ital -
yanın yeni Tü:-kiyeye gösterdiğ: sem -
patinin tarihçe eskiliğini hatırlattım. 

Muhtelif dostluk tczahüratınr anlatarak 
İtalyanın yeni Türkiyeyi tanımak için 
öbür devletleri beklemediğini , daha Sa· 
karya harbinden evvel Antalyayı İta) -
yan askerlerinin tahı:ye etm:ş 0lc1u~unu 
söyledim. 

Rüştü Aras dedi ki: 

- Pek güze~. Biz bütün bunlan ha • 
trrlryoruz. Fakat sonradan İt.alya ile a· 
ramızda birtakrm suitefehümler vuku • 
bulduğunu da bilirsiniz. Bir kere Lozan 
konferansında faşist inkılabınıt"' ilk gün. 
!erinde büyük Başvekiliniz Mussolini 
kendisi için daha mühim olan diğer iş -
!erle çok meşgul olduğu sıraı-la İtalya • 
nın murahhası eski idarelerden kalma 
bir zattr. Bu zat o nkit İtalya namına 
bizim ka:a su!arımtT.da olan Kastelleri
zo adasr üzerinde fazla ısr;ır etti. Biz 
ne askeri ve ne de ticari kıymeti olmı
yan bu ada Ü7erinde rsrarm dllğru ol -
m.:drğını, bunda ısrar etmek İtalyanın 

bilinmeyen bir sebepten dolayı bizim 
kapımrzm anahtar deliğınden evimizi 
gözetlemek demek olacağmr söyledik. 

Neticede bir suitefehhüm silsilesidir l 
başladı. Daha sonra İtalyanın Oniki a· 

da üzerinde tahkimatı., 

Ben sözü kestim: 
- Ayni mülahaza Kıbrıs 2 .iur iç!ıl 

de ileri sürülebilir.,, 
- Bugün bir çok şeyler vuzuh pe>' ' 

da etmiştir. Fakat evvelce böyle defil ' 
di. İngilterenin Akdenizde sHahlandıft' 
nı görüyoruz. Fakat İngiltere öyle bir 
devlettir ki l.ıizim onun dostlu .~ uııd•11 

şüphe etmemize imkan yoştur. O ı• ' 
manlarida ki İtalya bile 1ngilterenin J(.ıb
rısr tahkim etmesinden asla kuıkula!! ' 
mamıştrr. Fakat Türkiye ile İtaly•~ 
senelerce biribirinden uzaklaştıran ıul' 
tefehhümlere gelince bu iki devlet • ' 
rasrnı açmak hususunda menfaatleri " 
lan memleketlerin faaliyetlerhi de be ' 

saba katmak lazımdır. O memleketleri; 
İtalyanın Türkiyeyi alakaland•ra bilect 
her sözünü ve her hareketini tahrik ,. 
dici bir surette tefsir ediyorlardı. 

Fakat 1928 senesinde ben Milaııod' 
Duçeyi ilk gördüğüm zaman tamafl'; 
kani oldum ld btsyle Dir adamla pek 
konuşabiliriz ve anlaşabiliriz. Bizim ıı•' 
kiki düşmanlarımız Sforça tipinde .o~ ' 
adamlardır. Bunlar bir ınektt.pti, ıı1 
bir akıdeyi temsil e1iyorlardr ki Tiltıı: • 
tere asla itimat telkin edemez. 

"Size bir misal zikredeyim: TUrl<İ~ 
ile Yunanistan ara!ındaki do11tluk ~U, 
nasebatının başlangıcı bir hayli ~Uf • 
küla!:a uğramıştr. Bu iki memleketi '~, 
laşmağa sevkeden, ademi te~av~z tı'l
kavelesini kolaylaştıran kımdır? 

Mussolini oldu. ·{! 
- Bay Vekil, fak: t Habeş me9e]es;ı. 

ele Ccnevreıde sanksiyon rejimi uttJ!' 
edile\' ~i sırada bize öyle geldi kl ıiı t 
ya aleyhinde şahsi b:r siyaset taldp e 
yordunuz. 

·1 o 
- Hayır. Şahsi, asla böyie dtğı ;;,,• 

zamanda baz:z .:hval ol:lu ki ben ot0 • , 

· k' " 1 d b'r vaJ' tik bır surette te~c Ku e en ı . d' 
yetin portparo!i.i olmak mecburiyetı~e' 
kalmıştım. Pek iyi bil:rsir.iz ki be~. JI' 

·1 T"' 1 · . H . . Vekıh ntvreue ur ayc::ıın arıcıye ·ıı• 

fatile rr.emlcketi:nin <tsla İtalya ale~·lı;, 
de askeri ~ankJ;yona i'.ı~irak ~dernı1ejİ' 
ceğini soyler1i;ıı. Hatta sankE>ıyon r 

1
, 

mi tatbik edildiği zamanlard.l i talY:,ıı 
Zunou}daktan kömür verdik. Bııl'IJ , 

,, ·ı:aı>e 
başka altın vererek ttalya ile mi.ı, 1,~ 
eye dev;;.., ct·i~'miz rribi İtzlyaY3 0 8• 

f ... d . ıwıl• hor,.ı:u1-.,ızın 1ız nı e yıne a 11~ 
dedik. Bizim için İtalyan dostluğU:ııJ' 
realist bir mahiyeti vardit". Daha .rrı ıce' 
l:!memizin başında. söylediı::1. ~<İ bıta:1ife' 
limelerle ovnıyan ınsan dcplıT.. fi. tf' 

- E . bıt 
lere, hakka tlere İbal~arız. d~~er ta''~;; 
raftıın İtalya ile ngıltere, ıger . il"' 

·yı 
tc.n İngiltere ile Rusya arasrnda 1 eı1' 
anlaşma olursa bizim içiıt dünya.' ,r 

k . . b. . jçı!! net olur. Bunun z sı ııe 1zı:ın etl' 
hennem demektir. İşte bizim 111i:Y3~,ıf' 
mizin esrarı buradadır. Ve eğer tt•ıl' 
ile yaptığımız yeni dostluk bu 13 tı'I 
ve istikamette bir hizmet yapınal• 
vafafk olursa... ___/ 

------
f(ubilag ilıtifall 

btı•~ 
Menemende şehit edilen K0.1eıci,ıı yıldönümli münasebetile Egeh #:. 

mürekkep bir heyet Menement~ 
rek .3.bide önünde bir ihtif a.l y_e; 
!ardır. 



Düııkü Milli Küme maçları 
Beşiktaş 2-1 Fenerbahçeyi lJendi 

Galatasaray- Güneş takımları güzel b~ r oyundan 
sonra . 2 - 2 berabere kafdılar 

A11karada Gençlerbirlijji - A~ıllargücii11e 
lzmirde Doğa11spor 4 - 2 Uçok'u 

(Vatyam 1 incidr,) Bilha3Sa Galat:ısarayııı g ... nç hücum 
hücumlarında Güneşe nazaran daha 

llı.İidafaasilc geçti. Yirminci dakika- canlı ve daha müessir. Fakat yapılan 
dan sonra geriden aldığı topu Rebii bütün gayretler neticeyi değiştirmiyor 
llfak bir vuruşla sağa geçirdi ve on ve maç 2.2 beraberlikle bitiyor. 
Se.kiz gerisinden yetişen Salahaddin Bu maçta Galatasaray takımı aylnr. ı 
~ı ve yerden bir tıütle Güneşin ilk dan beri görmediğimiz çok güz.el ve ı' 
~01Unü yaptr. enerjik bir oyun çıkardı. Güneş takı-

~ ~güzel ve heyecanlı bir cereyan mı da güzel oynamakla beraber çok 
lal;ip ediyor. Bu golden sonra Galata. gayretli oynayan Galatasaraylıların 

• 8aray hücum hattı da gayretli bir karşısında daha başka bir netice ala. 
• ~ çıkarnıağa ba§ladr. Sağdan yapı. mazdı. 
, bir Galatasaray hücumunda Eşfak F b h B lkt 

it eh.,_.. . d t k 1 .. k adıw ·ener a çe - •• a, maçı 
J..:ı~ uz.erın e opu a ecının ap gı 

ıı ~ye atarak muhakkak bir gol f ırsa- Tam saat 15,55 de evvela Fenerliler 
• 'lllı kaçırıyor. Akabinde soldan uza- vo onları takiben de Be§ikt~lılar sa. 

'o- ~iki Güneş hücumunda Galatasaray haya çıktılar. . 
aıecisi yerinde müdahalelerle berta. Bu maçı da M. Paçef ıdare ediyordu. 

fı l\f ediyor. Takımlar karşılıklı ~u kadrolarla yer 
Şimdi oyun daha ziyade mütevazin aldılar. 
.ıcunııarla devam ediyor. ' Fcnerbahçe: Necdet - Y~r, Le-

" 30 uncu dakikacL'l Galatasara.ym sol bip - Cevat, Aytan, Re~t - Niyazi, 
• ";1tı. Yaptığı güzel bir .hücum korner Naci, ."1fuzaffcr. E.m~, Fikret. 

4uYor. Çok güzel çekilen korner Nec. Beşiktaş: Mehmet Ali - Faruk, En. 
1 ın dizine çarparak kalenin üstün- ver - Fuat, Hakk"1, Feyzi - Hayati, 
ll ~eçiyor. Rıdvan, ltf?.ı:xıffer, Şeref, E§Tcf. 
~unu takip eden bir Güneş hücumu Fenerbahçe takımında Fazıl, Beşik. 
ll~ticesiz knhyor. Ve ilk devrenin taş takımında da Hüsnü ve Nazon yok. 

Şişli ko§ıısuna i*tirak cdcmlcr 

' ~ ~ iki tarafın karşılıklı hücum. Tam saat 16 da oyuna Fenc-rlilerin 
Ue 1.1 bitiyor. vuruşilc başlandı. Sarı lacivertliler 

~~ci devrede Güneşliler rüzgara rüzgara karşı oynamak mecburiyetin
\"§1 oynuyorlar. Galatasaray muha- de kaldıkları halde ilk dakikalarda kı
~ lezi ilk dakikalardan itibaren Gü. sa ve yerden paslarla nisbi bir haki-

, ~. kalesini sık sık ziyarete başladı. miyet tesisine muvaffak olmuşlardı. 
i• Fener hücum hattı daha fazla sol. 
1 ~ ~ı kırmızılıların ~ğdan yaptıkla- dan çalışıyordu. Fikret vasıtasile Fe
P ~ hücumda bir netice vermemekle nerlilerin üstüste yaptıkları bir iki 
; ~ ~ tehlikeli vaziyetler ihdas etti. hücumu bertaraf eden Beşikta§lılar 
, ~ j'itrni dakika bu suretle mütemadi ilk hücumlarını yaptılar. liayatinin 

\>?alatasaray tazyikı ile geçti. şahsi bir akınını teşkil eden bu hücum 

4 - 2 galip geldi. 
ına(Jlıip etli 
bu hücum :arı kaı şıiam:ı kla mfü;kii15.t 
çekiyorlar. \ 
Bu sıralarda Fenerbahçelilcrin yaptı. 

ğı birkaç hücum da Beşiktaş müdnfaa-ı 
sında kalıyor. 

Yirmi beşinci dakika: Yine Be.~ikta
şın soldan bir hücumu ve Eşrefin or. 
taladığı top Muzafferden Rıdvana ge. 
çiyor. Rıdvan ufak bir sürüşle Lebibi 
atlatarak topu ikinci defa Fener ağla
rına takıyor. 

Şimdi Beşiktaşlılar kuvvetli bir ha
kimiyet tesis etmiş vaziyette bulunu. 
yorlar. Ve top mütemadiyen Fener
bahçe kalesi önünde dolaşıyor. Bir 
aralık sarı lacivertlileri de tistüste bir 
iki pücumda göriiyoruz. Bazan tehli
keli bir vaziyet alan bu. hücumlar Fc. 
ner üç orta.c;ınm atak yapmaması yü. 
zünden bir netice vermiyor. 

Fenerliler devrenin başında yaptık
ları kısa ,.e yerden paslarla oynama 
şeklini tedrici bir surette bırakmışlar 
ve kuvvetli rüz.g~inn karşısında hava~ 
dan ve uzun pMlarla oynamağa başla. 
mışlardı. Sarı lacivertlilerin bu yanlış 
hareketi Beşiktaş müdafaasının vazi. 
fesini kolaylaştmnağa bir hayli ynr
dım etmişti. 

Deıv.renin bwıda.n Si)nraki kısmı da
ha fazla Bcşiktaşın hücumlarile geçti 
ve ilk devre bu suretle 2.0 bitti. 

İkinci dm·reyc 16,55 de Beşiktaşlı
ların vuruşile başlandı. Rüzgiırı leh
lerine alan sarı lfıcivertlilerin bu dev. 
rede kendilerini kurkıracaklannı zan. 
nediliyordu. 

Fakat oyun çok cansız ve ağır de
vam etmeğe ba§ladı. Bcşiklac;l,lar va
kit geçirmek için taç ve avullara aza. 
mi surette ağır hareket ediyorlar. Ye 
Fenerbahçelilerin bu ağır oyuna uy. 
muş bir vaziyette bulunuyorlar. Bil
hası;;a on dakika yarı sahn üzerinde ve 
mütemadiyen sol tarafta oynandı. 

ı.~enE.'r hücum hattı ~ok durgun bir 
oyunla yine topu siyah beyazlıların 

muavin hattından ileriye geçiremiyor. 
Ve Bcşikta!i ka!esinde her avuta giden 
topun gelmesi oldukça bir 7..amana mü· 
tevakkıf olduğu halde Fener muha. 
cimleri lüzumsuz sütlerle bu boşa gL 
den zamanların f,.ızlala§masma yardım 
ediyorlar. 

Nihayet on yedinci dakikada sağ
dan Beşikta.~ kalesine akan bir Fener 
hücumunda Niyazinin ortaladığı topu 
Muzaffer durdurmadan sıkı bir şiltle 
Beşiktaş ağlarına takıyor. Fenerbahçe 
ilk ve son golü .. 

~. """ .., ..... -
\ı 1t?ni beşinci dakika: Soldan uza.. avutla neticelendi. 
~~bir Galata.saray hücumunda Fa. Şimdi Beşiktaşlılar da sıkı hücum- 1 

~ düşmesinden istifade eden Bü- lara ba§ladılar. Kuvvetli rüzgarın yar. 
~erinde bir vuruşla Galatasarayın dımile inen siyah beyazlıların hücum 

~~rlik sayısını temin etti. hattı, Fenerbahçe kalesi için esaslı bir 
~.nuı tekrar başladı. Güneşlilerin tehlike olmağa başladı. Fakat bu hü. 

, ~dan ani bir hücumunu görüyoruz. cumlann ekserisi ferdi olduğundan 
!\,,_·la.saray kalesi önünde ufak bir netice üzerinde müessir olmıyor . 
~~klık ve Sala.haddin bundan isti. Onuncu dakikadan sonra Beşikta~- 1 
1l> e ederek Güneşin ikinci golünü ya. lılar hücumlarını daha sıkalştırmı~ 
~r. bir vaziyette bulunuyorlar. Ve siyah 

"'1 ll sırada Danyal sakatlandığından beyazlıların sağdan yaptıkları hücum
\ı ala.saray on ki~i oynuyor. Fakat lar Fener müdafaasında müessir olma.-

~1l"tnızılılar bugün saha.dan mağlüp ğa başladı. Ve ibu mütemadi hücumla. 
~~tnağa azmetmiBler gibi nitekim rın semeresini Beşiktaşlılar 12 inci da. I 
"4tıkaıık bir fasıladan sonra Haşim kida aldılar: Soldan ba.cılayan bir Be-
~alatasaray hücumunda 18 pas şikt.aş hücumunda E..5fefin ortaladığı 
~ lıde yakaladığı topu güzel bir vu- top Fenerbahçe kalesi önünde ufak 
\ Cüneş ağlarına takıyor. bir karışıklık tevlit ediyor ve bundan 
~~ dakika r.aıfr:ıda. iki tarafın çı.. istifade eden Rıdvan ufa.k bir vuruşla 
~üç gol oyunun en enteresan ve' sağ köşeden Beşiktaşın ilk golünü ya-
~ Jılt dııldkalarmı teşkil etmiştf. pıyor. 
~·tı. on dakikada iki taraf da bir gn. Bu golden sonra Beşiktaşlıların 
~~sayısı çıkarmak için bütün gay- hücumları daha tehlikeli bir şekil al. 
"'llıi sarf ediY,orlar. dı. Şimdi san lacivertliler müdafaası 

Diiıı Ştşli:"'.e y~pılmı 5000 rndrelil\ lw
§Wıtm bl,..inci, ikinci 1>c fü;ihıcülcri 

( ArJ.!.n, Hikm.ct, lbrahim) 

9-KURUN 22 MART 1937 I 

.:...» --
Güne.:; - G<ılalasaray maçında Galataşaray 1.."alccisi gol 7.-urlarıyor 

Şimdi Fenerbahçelileri iıstüstc yap· ı 
lıkları birkaç hücumda görüyoruz. 
Fakat, Beşiktaş müdafaası gayretli 
bir oyunla bu hücumları keserek topu 
kendi muhacimlerine geçirmeğe mu. 
vaff ak oluyor. Beşiktaşlıların bu dev· 
redeki hücumları Fener miidafaası 

için bir tehlike teşkil etmemekle bera
ber vaktin ge<_<mesine iyi bir amil olu. 
yor. 

Sarı lacivertliler bu devrede de daha 
fazla havadan oynamakta ısrar ediyor 
lardı. Tabii bu vaziyet dahilinde de 
muvaffnkiyct ihtimali gittikçe azalı. 

yordu. Bir de Fener ortalarının açık
ları çalıştırmamaları doalyısilc sarı 

lacivertlilerin en kuvvetli iki noktası 
muattal bir vaziyette kalıyordu. Otuz 
beşinci dakika Fikretlc Muzaffer yer
lerini değiştirdiler. 

Son on beş dakika: Fenerlilerin 
mütemadi f aka.t müessir bir şekil ala. 
mayan hücumları ve Beşiktaşın daha 

havadan paslarla oynamaları Beşiktn.. 
şa karşı müessir' olmamalarına başh. 
ca amillerden biridir. Üç ortanın mu. 
\•affakiyetsizliği de dün ikinci devre. 
de hiç olmaz.sa beraberliği temin ede. 
memelerine ba.<jhca sebeptir. 

Diinkii maç Fenerbahçe - Beşiktaş 

karşılaşmasının verebileceği heyecan 
ve zevkten ç:ok uzak bir cereyan takip 
etti. 

S.Tay'llın 

Yabancı hakem meselesi 
Ankara 21 (Telefonla) - İstanbul

da yapılmakta olan milli küme maçla. 
nna Bulgaristandan bir hakem geti. 
rilmcsi meselesi Ankara sporcuları 

üzerinde hayretli bir tesir uyandır. . . 
mıstır. 

Türk spor kurumu reis vekili ve 
Beyazıt mebusu B. Halit Bayrak bu 
gün mıntaka reisliğine bir telgraf 
ÇE.'kerek tstanbu!da \'esikası bulunan 

• 

ll~:J .. :Ja§ - Fener maç-m cl<m "bir görünil.ş 

fazla gnyrctli bir müdafaa oyunile 27 hakem olduğu halde bir ecnebi ha.. 
geçti. Ve bı: fuıctle netice değişmiyc-. kem getirilmesinin scb:bini sormuş. 

r~k rn:ıç 2-1 Beşiktaşın galibiyetile tur. 
bitti. Altayhların şikayeti 
Beşiktaşlıların maçı galibiyetle bi. 

tirmelerine en fazla amil olan şey bi. 
rinci devrede, Fenerbahçenin ıkinci 

de\Tede çıkardığı oyuna nazaran daha 
miiessir bir oyun çıkarmalarıdır. 

• 
Beşiktaş müdafaası ikinci devrede 

canlı bir oyun oynadı. Bilhassa Hakkı 
ve Fnnık çok iyidiler. Hiicum hatları 
iki Oöl çıkarmakla beraber muvaffak 
oldular denemez. Hücumlarında bera
berlikten ziyade şahsi bir oyun tarzı 
vardı. Şeref ilk dakikalarda sakatlan. 
dığından ilk devrenin yarısından ewel 

sahadan çıkmıştı. İkinci dcvrey~de ancak 
müdafaaya yardım etmek surctile çı. 1 
karahildi. İki gol yaptığından Rıd\·an 
için Beeiktaş hiicum hattının en mu· 
vaffak oyuncusu denebilir. 

Siyah beyazlılar dün enerjik ve ol. 
clukça muvaffakiyetli bir oyun çıkar. 
dılar. 

Fcnerbahçeye gelince: S:ırı lacivert
liler dün .Muzrfferi ortada oynatmakla 
büyük bir hataya dlişmü§lerdi. B takı
mında bir iki oyunla böyle sıkı bir 
maçta Muzafferin oynatllması çok lii. 
zumsuz bir hareketti. 

Fenerbahçe için dün tabii muvaffa. 
kiyetli bir oyun oynadı denemez. Oyu
ntın ilk on beş dakikasından sonra so
na kadar tutuk \'e durgundular. Bil. 
hassa ilk dakikalarda yaptıkları kısa 
ve yerden pasları bırakarak uzwı ve 

Ankara 21 (Telefonla) - Ankarnda 
bulunan 1zmir Altay klübii müessislc
ri Türk spor kurumunun umumi mer
kezine müracaat ederek tzmirde klüp. 
lerin birleşmesine itiraz etmişler ve 
bu birle§me kabul edilse bile yeni tc. 
şckkül edecek olan klübe. 30 senelik 
bir tarihi olan Altay klübü adının \'e
rilmesi lfızım geldiğini söylemişlerdir. 

Müessislerden birile görüştüm. Ba~ 

na dedi ki: 
"Şayet Altay kliibii ismi kabul edil

mezse kliibümü:ill tc~ltiJattan ayırarak 
profesyonel bir teşki1at kuraca.~ız .. , 

l ktncl k!ime ı=k maçlai ı 
Dün Şeref st dında Gdnci küme mac:. 

larma devam edilmiştir. .Alınan neti. 
ccler şunlardır: 

Orta.!töy - Doğanspor 1-1 berabere 
Altmordu - Fenrryılmaz 3.1 galip 
Kammp:ışa - Galatagençler birliği 

maçı hava lmrardığından yarıda kal. 
mıştır. 

l stanbul kros şampiyonu 
Dün yapılan kros şampiyonasına. 

Halkevinden.3 ve Galatasaray • Beşik
taş, Fcnerbahç€den 18 atletin iştira
ki!~ yapıldı. 

Takım itibarile birinci gelc-n Halk
cvi bu suretle Ankara.da lstanbulu tem 
sil hakkını da kaµnmış oldu. 

f Dcoomı 4 ııinciidc) 
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Biz 1 erkekler ... 
Şu kadınlarımızın şıklığını 
getirmek için nelere katlanmayız ki .. 

• 
gerıne 

Taksimde apartıman yaptıran 
doktorlar mı; yoksa ... 

Moda .. Bu kelime aile ocakları 
yıkıyor, evler söndürüyor ... Sevişe -
rek evlenen gençler, senelerce evvel 
evlenmiş çolul· ç.ocuk sahibi olmuş 
aile reisleri biribirlerinden ayrılıyor· 
lar bu yüzden ... 

Bu ayrılış olmazsa ailenin geçim 
bütçesinden mühim bir miktarı kadr 
mn şapkasına, çantasına, ipek çorap 

•eya mantosuna tahsis ediliyor. Erkek 
işportadan alınmış 25 kuruşluk ço • 
rap, iki buçuk liralık şapka, tornis
tan edilmiş elbise, rengi kızıllaşmış 
palto giyer, pantalonunun bacak a
rasında süvari yaması vurulmuştur. 
Kadın ise azami derecede şıktır. Ko
cası yanında bir uşak kıyafetinde 
bir korkuluktur. 

Bayanın elinde yılan derisi çan
ta gözleri alır. Başında on beş lira
lık şapka, üzerindeki otuz santim 
uzunluğundaki rengarenk tüyle na· 
zara çarpıcıdır. Badanalanmış yü
zün ve ondüle edilmiş sacları içine 
çepeçevre almış olan ti.ilün altında 
etrafa bir kraliçe haşmetiyle bakan 
kadının arkasındaki manto 100 - 150 
liralık . Ayakkapları 1 O - 12 lira
lıktır. Krepmaroken entarisi kimbi
lir kaça çıkmıştır? 

Böyle bir kadın daha şık değil
dir. Mutlal:.a göğsünde bir iğne, 
kollarında boydanboya sıralanmış 
altın bilezikler. elmaslı nişan yüzü -
;,ii de olacaktır. Bütün bunlan bir 
oraya getiren bir kadın kendisine gö. 
ı- eh öylepöyle şıktır. 

Erkek bunları temine, bulup bu
luşturmaya memur ve mecburdur. 
Yapmazsa tehdit hazndır: 

- Ya ayrılırım, yahut da .. Ya· 
panım bulurum elbette ... 

- Benim herkesten neyim nok
san. Herkesin kocası gibi sen de bul, 
buluştur yap yakıştır .• 

Zavallı erkek sağdan soldan borç 
harç alır, eline geçen gayri meşru fır
satlardan istifade yollarını arıyarak 
bulur, buluşturur karısının istediği 
§ıklık malzemesini tedarik eder. 

Bugün zenginler, emlak ve akar 
sahibi olan1ann aileleri maddi refah 
içinde olduklarından modanın icaba· 
tını günü gününe takip etmektedir· 
ler. Bunlar yüzde on kadarsa yüz
de doksanı modayı takip cdemiye· 
cek derecede kazancı az olan kimse
lerdir. Karısı, sokakta zenginin ka -
nsmı görmÜŞ., moda mağazalarının 
onünden geçmiş, sinemada modayı 
yakından takip etmiştir .. Mutlaka e· 
meline nail olacak, zenginin kan -
smdan geri kalmıyacaktır .. 

işte bu yarışma zevki, hevesidir 
ki, yukanda söylediğim gibi aile o· 
caklan söndürmekte, kadını ahlak 
"düşkünlüğüne sevketmektedir. Ak
şamki ekmeğini düşünen bir kadının 
yegane arzusu bugün eş dostu ka
dar, hatta ondan daha çok modaya 
uygun olarak giyinmektir. Bunun 
sonu ne olacaktır? Onu ben yaz
mayayım. Eşinizin, dostunuzun ara· 
smda, semtinizde bu yüzden olanları 
sıksık gördüğünüze emin bulundu • 
ğumdan sözü kısa kesiyorum. 

Hangi evli erkekle görüşmeye 
vakit bulursam bana yegane ~ikaye
ti karısının modaya tabi oluşunu is
temesi yi.iziinden çıknn knvgülardır. 
Ev kadını olsun, ~.ahşan kactm ol
sun moda uğruna varını yokunu 
vermek derecesine gelmiştir. Ta
nıdığım bir kadın şöyle diyordu: 

"- Gözü kör olswı u modayı 
çıkaranın.. Eskiden bir entariyi se
nelerce giyerdik. Şimdi birkaç ayda 
modası geçiyor. Hnftadn bir ıapka, 
ayda bir eldiven, çanta modası deği
§iyor. Bu meda yüzünden senede 
yüzlerce liramız gidiyor. Fnkat ne 
yapalan! O giyiyor, bu giyiyor, nİ· 
hayet ben de insanım. Gönlüm isti· 
yor ve yapıyorum .• ,, 

• '· ; ·~·~ ·~ .J". ~ •• '••<V_.;,, •. , . 

Yazan: 

YEK1A RAGJP 

ÖNEN 

Kocası ayda 200 - 300 lira kaza
nan kadın hangi çorabı giyiyorsa 
gi.inde kırk kuruş yevmiye alan bir 
kadın, 30 . 40 lira ahın bir daktilo·· 
nun ayağında da iki iiç liralık çorap 
vardır. 

Dün Beyoğlundon geçerken vit· 
rinde çeşit çeşit şapka, eldiven, ço
rap bulunan Jorj - Antuvan mağa
zasına girdim~. Beni karşılıyan ma · 
ğaza sahibi bayan ve diğer birkaç 
arkada§ı ile görüştüm. 

Onlar, bir dükkan sahibi olmak 
sıfatiylc modanın değişmesinden 
memnun ... 

- Efendim, günün alış verişini 
kadınlar yapıyor. Eğer onlar da ol
masa piyasa çok durgun gidecek ... 

- Siz, dedim. Bayanlar ... Dük
kan sahibi olmayıp da alıcı olsay • 
dınız moda hakkında ne dii~ünürdü
nüz? 

Hepsi birden atıldılar: 
- Moda çok fena!.. derdik .. 

Günde birçok kadın gelir, şapka el· 
diven, çorap alırlar. Bunların ara
sında kocasının hal ve vakti hiç de 
yerinde olmıyanlar ekseriyeti teşkil 
eder. Dükkana girerler ... 

- Bayan deriz .. Size 3 - 4 lira • 
---~-~~~-----......;..· __ 

lık bir şapka verelim. Hem ucuz, 
hP.m dayanıklı, deriz. Bayan fena 
halde kızar, sinirlenir: 

- Efendim, en pahalısı hangi· 
si ise onu çıkarın!. 

Çıkarmrz, evirir, çevirir. Ba,r 
na oturtur. Tüli.i de geçirdi mi on 
beş lirayı verir, çıkar giderler. 

- Kadınlar kocalarının kazan
cını hesap etmeden modayı takip edi. 
yorlar .. Üstelik kendilerine yakı§tı • 
ramıyorlar da? 

-Negibil .. 
- Ne gibi olacak, bakarsınız iri 

yarı ablak çehreli bir bayan ufacık 
bir şapkayı modaya uygun diye be· 
ğenir. Yakışıp yakışmadığına bak
madan başına giyer. Yüziinü küçük 
gösterecek bir §apkayı versek kızar, 
kaldırır atar. 

Şimdi saksıya benziyen, tüylü 
şapkalar moda... Uzun boylu, kısa 
boylu, bodur, §İtman, yüzü gözü ku· 
surlu biitün kadınların baıında hep 
bunu görürsünüz. Ne yapalım. Biz 
sahcıyız! Müıteriye istediğini ver· 
mek mecburiyetindeyiz. Gülünç olu
yorlarsa o da kendi kabahatleri. 

-Moda ne zamanları değiıir? 
- Elbise, şapka, çanta modaları-

nın deiişmeleri mevsime tabidir. 
Şitpkalar yazın iki defa, kı~ın bir defa 
değişir. Şimdi şapka değiımc mcv · 
simidir. ipek ııatenden kordelalı §ap· 
kalar modadrr. Hazirana kadar bun· 
l!!.f ..giY.ilecektir. Onda sonra ha· 
sırlı şapka mevsimi hatlar. Kıtm da 
kadife, tavşan tüyü ıapkalar giyi
lir. Bunlann şekilleri ise hemen 
günde bir değişir .. 

- Kaç nevi şapka modeli var
dır? 

- Orasmt allah bilir. Avrupa· 
dan model geldiği gibi yerli şapkacı
lar da uydurabildiği kadar model uy. 
durur. Satar ... Bugün bin çeşit §ap· 
::a vardır desem yalan söylememiş o
.urum. 

Fiyatlar! 
- Bir liradan yirmi be§, otuz li

raya kadar. 

- Moda iptilasının öniine geç
mek için sizce bir çare var mıdır? 

- Her kadın temiz, §ık giyin
melidir. Fakat her kadın daha evvel 
kazancını, aile vaziyetini göz qnüne 
almalı, kendisine yakı~anı yapma
lıdır. 

Beş liraya canta alabilecek bir 
kadın bunu almalı, 30 - 40 lirahk 
yılan derisi çantayı kullanmayı onu 
alabileceklere bırıncmalıdır. Şapka, 
elbise, manto için de bu bir esas ol • 
malıdır. 

Şapka, entari, manto gibi renkle 
ve biçimle takip edilen moda da ka
dın kendisine yakı§anı alıp giymeli
dir. 

Diikkanı müşteriler bastırmıştı. 
Çıkıyordum. Şöyle dediler: 

- Bizim de sizden bir ricamız 
var. Şu kadın çoraplarının dayan
madığını yazın. Alakadar makamla
rın nazarı dikkatini çekin .. iki liraya 
sattığımız bir çorap iki günde yırtı
lıyor, akıyor .. 

Çoraoçılar bu y\izden milyoner 
oldular. T abimdc apartmanlar yap. 
tıranlar doktorlar değil, ç:orapçılar -
dır. Dükkana gelip ağlıyan mü§teri
ler biliyoruz .. 

Muhammen bcd~li 17629 !ira 25 kuruş olan jandarma telefon §ebehı:ıinin 
ıslah ve ikmaline ait telefon malzemesi kapalı zarfla eksiltmeye konı:lmu§tur. 

Eksiltme 29-3-937 Pazartesi günü saat 15 te daimi Encümende yap:lacaktır. 
Listcsilc şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir.İstekliler 2490 No. lu ka · 
nunıda yazılı vesika ve 1322 lira 20 kuru~luk ilk teminat m;;kbuz veya mcktu ·ı 
bile beraber teklif mektuplan-:11 havi kapalı zarflarını yttkarıda yazılı günde sa
at 14 de daimi encümene vermelidirler. (B.) (1405) 

... 

Tekalt ve yetim 
aylıkları 

l-"azirandan itibaren kesir/erile ödenec 
Tekaüt ve yetim aylıklarile vatani 

hizmete mukıı.bil verllen aylıklardan 

hasıl olan yanm lira.dan a.51ğ1 kesirler 
hakkındaki 1452 numaralı Tekaüt ka
nunu::ıun 14 üncü maddes!le kabul olu. 
nan hllkümler 6/2/937 tarihinde ne3-
redllen 3107 numaralı kanunun 3 üncü 
maddesile kaldırılmıştı. 

Bu kanunun neşrinden evvel kinu. 
r.uevvel 935 H:\ şubat 937 ü~üncil iiç 
aylıklar senelik kcs!rle birlikte veril· 

miş ve mart 93i ila mnyıs 9::>7 dö 
cU üç aylık ma~le.rın kesirleri de 
rilen işbu kesirde dahil bulunmut 
duğundan m:ı.rt 9:]7 ila mayıs 937 
aylık maaşl:ı.rm şimdiye kadar ol 
gibi kesirleri tenzil olunarak veruıı-• 
haziran 937 tarihinden itibaren ve 
cek Uçer aylıkların da mczkiır k 
nun 3 Uncil maddceinc tevfikan 
sirlerile birlikte 
tc~liğ cdilmi§tir . 

KURTLAR 
(6 uıcı sayı/adan devam) 

nen dudaklarına gidiyor: 
- Sus!.. 
Araba, bir rüya içinde b~yaz zan. 

haklar gibi açan güneşe doğru yağız 
ve acul koşarken birdenbire dunnuv- · 
tu. 

İhtiyar: 
- O, diyordu, benim oğlum değil.. 

Benim kaııımda katil yok. Benim ka
nımda hırsız yok. O benim oğlum de· 
ğil. Ocağımı mahvedecek. İstemiyo

rum; o benim değil.. Evimde katilin 
İ§İ yok .• Evimde hırsızın ~i yok .. 

Ana. dışan çıkıyor. Oğul, orada, dı· 
şa.rda, kapınm yanında duruyor; içeri
ye girmeye cesareti yok. Ve ana, oğlu
nun göğsünde hıçkırıyor. 

- O, benim oğlum değil.. Ocağımı 
mahvedecek. Evimde katilin işi yok. 
Evimde hırsızın işi yok.. Bulacaklar, 
ocağımı mahvedecek .. 

Ana ağlıyor. 
Kapı birdenbire kapandı; az sonra 

dışarda bir kamçı şaklıyordu. 
İki ihtiyar, kapıda, gözlerini beyaz 

yollara diktiler. 
- Alla.h ona acısın.. V c Allah ona 

yardım etsin .. 
-4-

Yollar gene bembeyazdı. Ve araba 
koşuyordu. Şimdi, yollann beyaz ucun 
da, al ve deyirmi ve batmak üure açı
lan bir kış güneşi yok. Şimdi beyaz 
yollann ucunda, içersi kanla ve kızıl
lıkla dopdolu bir kış güneşi yoktu ki 
yolcular beyaz yolların ucunda duran 
bu kadehi kızıl ve çatlak dudaklarile 
bir yudumda içmek için acele edecek
ler .. Yollar gerçi beyaz; fakat gök, ka
palı .• 

Araba koşuyor. 
önde, başını ufka kaldırmış yollar .. ! 

Ve arkada, ktiflti bir duman; yanık 

bir çam kokusu, yanık bir reçina .. 
Allah ona acısın. Ve Allah ona yar

dım etsin .. 
Arııba koşuyor. Fakat doğmak Ur.e

re olan güne5e doğru kcşmıyor. Ve 
arabacı Herdeki yolların ucunda oldu
ğu zaman, güne~ arkada kalacak. Ve 
onun dudaklarında türkü bulunmaya
cak. 

Kulaklan birdenbire uğuldadı. Ar· 
dmda uğultulu bir ses, bir çiğ gibi 
korkunç yu,·arhnıyordu. 

Bu sesi o çok iyi tanırdı. Ses. bir 
çığ gibi korkunç ve keskin; tehi~h ve 
bo~k yuvarlanıyordu. Bu ses, beyaz 
yoll:ır, beyaz kırlar içinde, aç ve çene
leri kupkuru kcş:ın bir kurt sürüsii· 
nündü. 

Allah ona acmn. Ve Allah ona yar
dım etsin. Fakat Allah ona acımadı. 
Ve Allah ona yardım etmedi. İki da
kika sonra, ba.~larmı ufuklara kAldır
mış yolların beyaz sırtlarnda, didik
lenmiş kemiklerden ba.~ka hiçbir ı:ey 
kalmamıştı. 

-5-
Bu geceden bir hafta sonraydı. Ea

pıda. bir ikindi üstü, b!rdenbire blr at 
kişnedi; kapı vuruldu. 

l!:i ihtiyar bakıştılar. Acaba sesi 
duymadılar mı? 

At tekrar kişnedi, ve kapı tekrar 
vuruldu. 
Ocağın ba§rna mıhlanmış gib"ydi

ler.. Ne tuhaf .. Dunu elb2tte ki, hiç 1 

Umit e~mez!erdi. Bir yolcu öldüren ve ı 
hırsızlık eden bir tıdam kendini teslim 
için gittiği ycrd:m bu kadar çabuk dö
ner mi? 

Bununla beraber SC\·indiler. 
Ana pencereye yavaş yavıı.ş gitti. 
Üç jandarma. ailvariai ve bir ça.vu§. 

- Allah yardımcımız olsun .. 
Kapıyı açtıkları zaman, ihtiyar: 
- Hay:r, diyecekti. O benim 

değil .. Ben onu tanımıyorum. 
kanımda katil yok. Benim k 
hırsız yok; o benim oğlum defil. 

Arka.da ihtiyar nna. elleri kili 
mi.ş, beli eğik, dudaklarında bir 
ve gözleri mütecessis bakıyor .. 

Ve gözlerinde ya§lar var. 
- Baba fena bir haber .• 

kurtlar parçalamış, atımızı da .. 
bir yolcuyu da parç:ı.lnmışlar. Bit 
ket bulduk ;içinde Osmanm 
cüzdanı çıt.kı; yanında paraları .• 

Kumandan bu sabah sire yo 
Siz sağ olunuz .. 

Süvariler, başka hiçbir §CY 
nıe::Ien ve arkalarına bakmadan 
yollara gittiler. Süvariler, birdlll'm""-1 
batacak olan al ve dcyirnıi bir kıl 
ncşine doğru beyaz yollara atıldı;i 

Dışarda, ufüun ucunda, sapı:J 
mış kristal. yayvan, yuvarlak bit 
deh içinde batan al ve deyirmi bit 
güneŞini içmek için başlarını u 
beyaz ve buzlu yollar .. 

(8 inci royfadan d 
••fçindekilcr? Itır.,, """" 
"Evet, ıtır cam arkasında iyİ r+· 

ti§irmi§.,, t' 
"lstanbulda nebatat bahçCIİ f' 

değil mi?,, !;, 
"Bu limonluğun camlan fJW', 

böyle topraklı~,, 
"Mahsus olacak: T oprakh 

serpilmiş gibi. Fazla ışık gi 
diye herhalde.,, 

Mektebin ön bahçesi: 
teklinde biçilmiş çamlar. 
dan bir kapı. 

"Viyanada meşhur bir çamlı 
vardır: Schönbrun sarayında. 
lar, yan yana getirilmiş. 
yol ~eklinde oyulmuş. Bir gir 
nereden çıkac ğmı bilmezsin.,, 

Bahçede asma fidan lan; 
cins. Bir ağaç: Gövdesi 
on, on beş santim yukardan 
miş: Dallan bu kadar al 
yana fışkırmış. Arı kovanları• "' 

"Bir arı dolaşıyor bak u~""."'...; 
Kovanın aşağısındaki delikteıı ~ 
girdi.,, · .iti 

Saat 15,30. iki otobüs da~· 
leri Y ~ilköye kadar uğurl~ 
hazır. 

Gene iki tarafı çamlı yol. 
ncş hafif bulutların arasında. 
ta göl. Daha uzakta deniz. 
ta Y eşilköy. Daha yakınd~ ı 
yolu. Siı.ıcli oradayız. v. 
tren. Fe!:a\ yzıkına gelnı~~ 
uzun si.irme7. onun. Tren yaJP"'-"_~ 
ve biz trcnd,..yiz. ı.ıJ f; 

İstanbul u7..akta. lstanh J_,~ 
km2a, ve b:z İstanbuldayız. ~ 
Yeşi1köy uzr1.k ~a. Toprak ··~ 
kokusu kaldı bize bu yf,'.~ 

Scyach almayanıaır ~ 
NUfus d&.ircleri şimdiye k~ "iJI. 

adı a.'.mamış olanların l:stclc~t"' 
zim etmiştir. 
S:;yadı almamıı;: olanların '' 

bu Hstelerc bakılarak tcsbit . ::,; 
tir. ~ 
Soyadı almamıs olanlar rn -:ili' 

olmadığı takdirde cezalandırıl~ 
dJr41 



hu lllonrottırm rerfsln ren uraktaıtı • 
ıtsren Ruılarla, Kıpçaklar hemen 

:-ıtri Uzerine ııçrayarak, ıür'atle ta
.: ediyor~ar. Gün günü, haft=l haftayı, 
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IJı takıp ede ede böyle uzun müd -
det ıUren bir takip 1 Ve hep, ayni temat: Mongollar, çekiliyorlar, Çf'kiliyor -
ıı..:" tekiliyorlar. Mütemadi hir ric'at, 
~ uuklaıma halindeler 1 . . .. 
~~erıı Cebe ile Subotay, bataklık 
• Ule gelmiı bir nehri geçtiktt"n ıonra, 
..,Peıtaızr~ duruyorlar. Bir lahzc:. yerinde .:?· bırdenbire cephelerini (.;eriye çe-

)'orlar. Ve gözlerini, geriye doğru 
~erek, sabit bakıılarla gelt"nltri göz -
~rlar. Çalılıklar arasına sak!anmıı o
""Q, yatıp yeri dinliyerek, sık otla -

Ruslar da bozuldlı; Şarki Roma 
imparatorluğu, silôlılaiııgor / 

yor. Daima oldufu ribf, bu ~ok uak 
yerlerin yollan kenarlanna ipretler di· 
kiyor, poıta istaıponlan kuruyor, it • 
cal ettili her 9ehirde kendilerinden lda• 
re adımlan bırakıyor, iteal ub11mda • 
iri ahaliyi aaytdınyor, bir nm ''nOfu• 
tahriri,. yaptınyor 1 

Geçilen yerlerin vuiyetinl haritam
" bir ıekilde, yanmyamalak da olu 
teabit ettirmekle beraber, cenerıl Su • 
botayın hıfaarnın içeriıine, dimafma, 
zaten bu yerlerin vaziyeti, hemen he • 
men tıpkı tıpkmna çizilmittir. Kafa • 
ıında, dimağında yer etmittir o yerler: 

~ ~ Iİ.perlerinde pusu kurmuş, hareketsiz 
n ~Y~rlar. Hemen hiç kıpıI'damadan 
·arı' eyıı ı 

~ı lu d h' b' 'h · · ı or usu, ıç ır ı tıyat ve emnı-
~ r;: tedbiri almadan nehri geçmf!ğe baş

!lı r, etrafı etraflıca tarassut etmeği de 
~lttal ediyor. Takibin yeknes'lk bir şe
tt de Uzayıp gitmesi, en prirr.itif aske
~ te.yakkuzu bile uyuklamaya sev ket -

Itır: en iptidai bir uyanıklığı bile 1 
~uı orduıunun yarISI, daha nehrin 
il :lyken, general Cebe, Mongolla -
'e lbukarrer i§ereti veriyor. Her binici. 
Yapacağını biliyor. 
l'eJrıif edilmiı bir halde bir araya 

~ltnrnıı gayet iri örümcek!Er yığını 
;:ı-_ Mongol hücum tabu::u, Rusların 
""'11ne saldırıyor. Ruslar. bu aralık ta
~le karmakarışık. dağınık bir halde 
L'.'fl ceçmekle meıguller. Onl:ır hesa -
~ en gayri müsait ve Montrollar he
_'""11\a en müsait vaziyet: Ruslar, bu 
~ llldırış karşısında, kendlierini to -
......_ lıyımıyorlar, kendilerine hakim ola
~10rtarl 

Ruı orduıu, imha ediliyor, '<!arma -ı 
dağın edilerek, eziliyor. Döv;jşenlerden 
bir çoğu da nehirde boğularak ölüyor
lar. 

Rus Kinyazlarrndan bir çoğu, can -
larına kıytlmıyacağına dair ıöz alarak, 
teslim oluyorlar. Fakat, hayatları, mUt
hit bir tekilde ıonunu buluyor: Mon -
gollar, hiç bir ıöz .veri1i umursamaz -
tar.Zaferi kutlama eğlencesintle,Rus Kin 
yazlarının vücutleri, odundan masa a -
yaklarr altındadır; onlar, bu nıua a -
yaklarının döşemesini teşkil ediyor. 
Mağluplar, bu ıuretle can çekişerek 

can veriyorlar ve galipler, mat!alara dir
sek dayayarak, gövdelerile yaılanarak, 
yemek yiyorlar ve bu ziyafette danse -
diyorlar 1 

• • • 
Mongolların küçük seçme ordusu, 

oralar ahalisinin de gör'dükleri kötil bir 
rüya. kabuslu bir rüya gibi, Rusyanrn 
cenup ve orta kısımlarından ilerilere 
doğru geçiyor. Bu ordu, geri~inde ıs -
sız, bir cehennem bırakıyor. Kıpçak fa
milyalarından on binlerce kimse, ora
lardan kaçıyorlar ve uzaklaşa uzaklaşa, 
tarki Roma devleti arazisine hicret edi-

-aa-
yorlar. Ve ilk defa bu mülteciler vaaı -
tasile, Cengiz Hana ve onun ordularına 
dair Avrup.aya, tehlike karşmnda te • 
yakkuza davet edici malumat celip, et• 
rafa yayılıyor, aksediyor 1 

Gerçi bu malQmat, sadece ekJeme ri
vayetler, mahiyetinde, fakat prld Ro
ma imparatorluğu, bu pyialara dikkat·. 
le kulak kabart?yor ve U%Urı müddet 
beklemektense, vakit geçirrnedrn .... ha· 
zırlan'mağı tercih ediyor. Faali~·ete baı
lryor, muhtemel bir Mongol akınına, 
karşı koymak için, silahlanıyor 1 

J(. •• 

1223 senesinin ilk yarr-sında, iki 
Mongol generali. Cebe ile Sul.ıc.tay ayak 
bastıkları her yeride, üzer?e:ine aldıkla
rı vazifeyi y..:pmış bulunuyorlar. Gene 
de, daha ilerilere doğru yü:iherek, is
tila sahasını. uzatıp genişletece;.Ier. Bu
na hazırlar. Fakat, senenin sor:tına doğ
ru, Cengiz Hanın verdiği bir l'mir, ken
dilerine bildiriliyor. MongolLmn impa
toru, onları, bulundukları yt"rin 2,000 

mil şarkına dü§en bir meydana, bir top- f 

lantı yerine çağırıyor! ı 
20,000 atlı, dörtnala, geri dönüyor -

lar. Bu dönüt ıır11mda, o vakit Volıı l 
nehrinin orta kısmı havnamda bulu • , 
nan Bulgar milletini mıflOp ve ken • 
dilerine itaate mecbur ediyorl,.r. Bul -
carlar, bunıdanböyle Cengiz Hanı ver
Ci vereceklerdir; bu prta derhal bo • 
yun ifiyorlar 1 

• • • 
Cengi• Hanın çafırdıfı torlıntı ye

rine: cidit 11ra11nda, İeneral C~be. yol
da can veriyor. Onunla beraber;bir ıU
vırilik dehası, bir kumandan dehaaı da 
ölüyor: 

General Subotay, bunun fiberine o -
nun kumandasındaki fırkalarr11 i:iaresi
ni de ele alarak, Mongollarr toplantı 

yerine doğru gevkediyor. Sul:cıtay, sü
küti ve kederli bir halde, at türüyor. 
Fak::ıt. Cengiz Hanın t"mrile ort:ıya koy
makta oldukları eseri bitirmek diitiln· 
cesi. blr lahza bile aklından çıkmıyor, 
tasar!an'nış olan §eyi hiç un..ıtmuyor: 

Ordudaki okur, yazar, bilgin kimsele -
re. geçtikleri yerlet4deki nehirlerin, bol 
balıklı göllerin, tuz dolu yerlt'r:n, gü -
miic; marienleri bulunan arazinin vazi -
yetini, itinala çizip İ!aretleyip kağıt üs
tünde tesbit etmeleri lüzumunu söylü -

Yıllarca ıonra, Moıkova ,ehrini ele re
çirmeJc mak11dile, kartı cihetten at kot
tura koıtura buralara tekrar ıeldili H• 

mın, ileri harekete, valrtile impırıto • 
run geri çağrnlma emrini aldıfı yer • 
den batladı. Tastamam ayni yer4den 1 

• • • 
Şinidi, Cenaiz Hınm yanma, yq • 

lanmıt. galip, 11kerJtti tarafmdan rllk
lere çılcanlın bir general obrak cerl 
d8nmil9tilr. Cenıiz Han, onu yanından, 
adeta bir ın bile yanmdın ayırmıyor. 
Tekrar buluıma hıftalın içerilinde, 
her ikisi. hemen her Mat bir arada ıö· 
rülüyorlar. 

-r-• • • 
İhtiyar Subotay, boyuna anlatma • 

ğa rr.ecbur 1 
Ne ol:Ju, ne bitti? Cenıiz Han, sual 

sormaktan hiç yorulmuyor, hiç bılmu • 
yor. Subotay bu yaılr Monıol gene • 
rali, ta Koradan Polonya hudutlarına 

kadar, dünyayı at koıtura k09tura do
laımıştrr. Onun, anlatacak çok ıeyi 
var. İmpa:atoru iıtediği kadar ıora • 
dursun; generali de, iıtediti kadar ce-
vap verebilir 1 ( Ark41ı var) 

1 

aftalık ~adyo Programı • Pıuıart#al 8ALI 

TakvJm 22 Mart 2~ Mart VAKiT Cep Kitapları 
Bu ucuz ve küçük eserleri 

alıyor musunuz? 

.__========-z=* *========-=-~ ======ı () M· rem 10 M· rem 

aQı..ıc NEŞRİYATI: 
J,ı'· 22 Mart 937 Pazartesi 1 

)1,'. "--"u 12,30 Pllkla Türk mulildıd 12.M 
.. ~ 13,05 Muhtelit plAk neıriyat;, H,00 

22,15 Ajana ve borsa haberif'rf ve erte-1 
al' günün programL 22,30 Pllkla sololar, c
pera ve operet parçalan. 23,00 Son . ı 

26 Mart 937 eun. 

QUn ballfl 

Sabalı nam&JD 

.'.>ğle nam&ZJ 

lklndl D&ul&JD 

5< ı ~ 59 
18.2.i 18 24 
5 oo ~.oo 

1221 1221 
ı ;li.48 ı :ua Şimdiye kadar çıkmı'ş olanlar: 

41c,AM NEŞRlYA TI: 
..,. .... t 17,00 Konterana: üniversiteden nak• 

\kııap dersleri Kahmut ıı:.at Bozkurt 
tG..._~t 18,30 Pl&kla dana mualklsl. 19,30 
'-tf'llara maaal: t Galip Arcan. 20,0~ R'· 
• tt arkada,lan tarafından TUrk muslk:· 
'- ta.ık ıarkıla.rr. 20,30 Ömer Rıza tara • 

&rapça 86ylev. 20,45 S&fiye ve arka
taratmdan TUrk muaikilf ve halk 

&..... , Saat ayan. 21,15 Şehir Tiyatro • 
~ kumı (Kavalerya RUetlkana). 

:-: Ajana ve borsa baberleori ve •rta
Pl'Ol'J'&DU. 22,30 Pllkla aololar, o. 

'- operet parçaları. 23,00 Son 

23 Mart 937 Salı 

OQL!: NEŞRİYATI: 
'-at 12,30 :rJAkla Türk musikisi. 12,1';0 

. 13,0:S Muhtelit pllk neorlyatı. 14,00 

"1(,AM NEŞRİYATI: 
"-t 17,00 Konterana: ÜnJversitedcn ·nak
~lp dersleri Mahmut Esat Bozkurt. 
"q,t 18,80 Pllkla dans musikisi. 19,30 

11 Halkevi ııoayal yardım fUbeııl na• 
~an Şük!l!e Nihal (Cemiyetçilik ba

aoeyal yardım). 20,00 Belma ve 
an tarafından Tllrk musikisi ve halk 

20,ao Ömer Rıza tarafından arap. 
">1e.. 20,415 Cemal Klmll ve arkadaşları 

ÜfaJD Dam&C 18,2.i 18 24 
öôLENEŞRlYATI: ~atmnamuı 19!).i 195~ 
Saat 12,30 Pllkla Türk musikisi. 12,50 lmall 4 20 4,18 

Havadla. 13,05 lııluhtelll pllk neırtyatı. 14,00 Tıtm ~eçen &1Jlllert 8 l 82 
Son. Tılm kalan sUnlert 284 283 

AKŞAM:NF.ŞRlYATI: aı..,...ıııııiiı ..................................... l 
Saat 18,30 l'lAkta dana muatldat. 19,!0 --------------...ı----.. 

Spor mllaahabcleri: Eıret Şefik, 20,00 TUrk 
musiki beyetı. 20,30 ömer Rıza tarafmdan 
arapça 86y1ev. 20,45 Vedia Rıza ve ark&dqıo 
ları tarafmdan TUrk muatkisl ve halk l&I' • 
laları: Saat ayarı. 21,15 OrkestrL 

IST ANBUL BELEDIYF..SI 

Şehir Tiyatrosu 
22,15 Ajana Te borsa haberleri ve erte- F ranaız Tiyatrosu 

at gibıilD procramı. 22,30 Pllkla eololar, O. 
pera Te operet parçaları. 23,00 Son Operet Kısmı 

27 Mart 937 CumarteM 
ôOLE NEŞP.lYATI: 
Saat 12,30 PlAkla Türk muıılklat. 12,50 

Havadis. 13,05 Muhtelit pllk neffiyatı. H,00 
Son. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 
saat 18,30 PIAkla elana mu"ikiııt. 19,ao 

Şehir TtyatrOllU komedi k111rnı (Kuyumcu ve 
Jkl kadm tipi). 20,00 Fuıl aaz heyeti. 20,30 
Ömer Rıza taratmdan arapça ııöylev. 20,15 
Fasıl •az heyeti. Saat ayarı. 21,15 orkes • 
trL 

22,1~ Ajans ve borsa haberleri ve ertı!

sl gü."\Un programı. 22.~o Pllkla sololar, O. 
pera ve oıw~t parc;alan. 23,00 Son 

Bu akşam saat 
20,30 da 

SAZ - CAZ 
Yazan: Ekrem Reşit 
Muzik: Cemal Reşit 

Dr. Hafız Cemal 
LOIOIAN R!!Kbl 

Dahiliye Mütehcıuıa 

Kitabın ismi Muharriri 

Kader Volter 
Olimpiyat oyunlan Lobert 
Kleranı esrarı I rnold Galopin 
Yugoslavyada seyahat (Notlar) 
Şark Ekıpresi cinayeti Agathachriıtie 
Etrüsk Vazoıu Propermerime 
Her memlekette Muhtelif 
(Birkaç gün) 
Son konan 
Kafkas hikayeleri 

Fon Lükner 
Aleksandr Kazbek - -

Mütercimi Fiyatı 

Aıım Uı " U 
Vildan Atir 10 
V. G. 20 
Asım Uı 10 
V. G. 20 
Hayda· Rifat E 20 
Muhtelif 20 

Fethi Kardeı 
Niyazi Ahmet - - -

20 
10 

Az basılmakta oldukları için bunları tedarik etmekte istical gösterin. 
Bu .küçük ve zarif kitaplar, ~iltlenmeğe ihtiyaç göstermeden IP:itüphane
nizde yer alabilir. 

VAKiT kiitüphanesi: lıtanbul Anlcara Caddeıi Telefon: 24370 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

dan Tllrk muaildai ve halk şarkıları.-----------------

Paz.ardan ba§ka günlerde öğleden aonra 
nat (2,5 tan 1 yal kadar İstanbulda Divan 
yolunda (1041 numaralı hususi kablnelin~e 
haııtalarmı kabul eder. Salı, cumartesi gün 
leri sabah "9,5-12" saatleri bakikt fukaraya 
mahsustur. Muayenehane ve ev telefon: 
22398. Kışlık telefon: 21044. 

Şimdiye 

6. ıncı 
I< at' ar binlerce kişiyi zengin etmiştir 

ltlku. hayatın 2 el perdesi). 
( •1an. 21,1:1 Şehir tiyatrosu operet kı~-ı 

~18 Ajans ve borsa haberl<>ri ve erteo
:"'llltbı pro«ramı. 22,30 PlAkla !!Ololar, C· 

"e operet parçaları. :.?3,00 Son 

't....:-... : Tayyare Cemiyeti namına Nac'.· 
ı:vroe, 20,00 Nezihe ve arkadll.flan tara · 

'l'ıırk muaUclal ve halk 1ark1lan. 20,30 
ltıza tarafından arapç a aöy:ev. 20,15 
~. arkad&flan tarafından Türk mu • 

\'e halk p.rkılan. Saat ayan, 21,15 

::.~ Ajanı ''e borsa haberleri ve erte
~~ programı. 22,30 Plll.kla aololar, c. I 
~ operet parçaları. 23,00 Son 

25 Mart 937 Pertemb11 

~NEŞRİYATI: 
"~ 12,30 P!Akla Türk mualklai 12,50 

13,05 Muhtelit pllk neırtyatı. 14,00 

~ NEŞRİYATI: 
18,30 Pllkla dana musikisi. 19,ZO 
: ÜakUdar halkevl namma R~at 

'~~Terbiyede tenkidin rolü). 20,00 8Rd1 
~ ~lan taratınd&n Tllrk mu!!lkisi ve 
~ 20,30 Ömer Rrıa tarafmdan 

"'1!ev, 20,45 8atlye ve arkadqları 
h.. . TUrk muatklat ve halk tarkrlarr: 
vvı, 21,15 OrkeatrL · 

Dr. lhaan Sami 
TiFO AŞISI 

Tifo ve paratifo hast~lıklarına 
tutulmamak için tesiri kat'i, mu
afiyeti pek emin tar.e aşıdır. Her 
eczahanede bulunur. Kutusu: 45 

kuruttur. 

KiRALIK APARTJMAN 

8P:§İktaş Vakıf Akarlar /daresin· 
den: 

Beşiktaıta ikinci Abdülhamit vakfı 
akarlanndan olup ahiren apartıman ha
line konulan 47/ 1, 47/ 2, 47/ 3, 47/ 4, 
4 7 / S, 4 7 / 6 numaralı altı daire açı!c 

artırma suretiyle kiraya verilecektir. Bu 
altı daireden dördil dörder ve ikiıi üçer 
odalıdır. Her dairenin hamamı, mutfa
ğı, elektrik, su ve havagazı tesisatı var
dır. Teferrüatr aaircti tamamdır. Üçer 
odalı dairelerin oldukça geniı bahçesi 
vardır. Müzayede ve ihalesi 25.3.937 
perşembe günü saat 13 den 16 ya kadat 
Betiktaşta AkaretJerde 54 numaralı m:i
tevelli kaymakamlığında yapılacaktır. 

Görmek ve ıeraiti anlamak istiyenler 
her gün saat 9 dan 12 ye ve 14 den 16 
ya kadar Mütevelli kıymakamlrfına mii
rıcaat edebilir. 

(V. No. 21358) 

Yeni çıktı 
Dün ve Yarın 

Tercüme Külliyatı 
No. 61 

JılARSEL PRU~ T 
Ba.y<l4r Ri/tıt i!'fl 

'·---r-

Vikont'un ölümü 

H.l&u - J.Stanbul 

VAKIT K1TABEV1 

keşide 11 Nisan 937 dedır. 

Büyük ikramiye: 200.000 Liradır. 
Ayrıca: 40.COO, 25.000, 20.000, 15.000 10.000 
liralık ikramiye!erle ( 50.000 ve 200 COO) liralık 

iki adet mükafat vardır. 

Dikkat: 
ı Bilet alan herkee 7 /Nisan / 937 ıünü akpmma ICadar hiletlnl 
1 deiİftİrmİt bulumnabdır. Bu tarihten aonra bilet üzerindeki balda alat l olur. 

1 Dahiliye Vekaletinden: 
1 - Vekiletçe yaptmlacak yazıhane, mua, koltuk, aandalye ve mü

maaüi mobilya açık eksiltmeye konmutt~. 
2 - Ekailbne 24/ 3/ 937 tarihinde çarıanıba günü saat 15,30 da 

Ankara~ Y enitehirdeki Vekilet binuı içinde toplanan S.tmalma lami. 
yonunca yapılacaktır. 

3 - Muhammen ketif bedeli 2680 liradır. 
4 - Muvakkat teminat 201 linıdır. 
5 - istekliler bu ite dair prtnameyİ Vekllet Levunn ~ 

paruız alırlar. · . 
6 - isteklilerin 2413/ 937 rününde muayyen saatte teminatl..., 

hamilen komiayona müncaatlan ilan olunm (504)_ (1234). ---
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Devlet Demıryolları ve Limanları işletme 
- · Umum idatesi· °iİlinları ··-.,~~-'" ... 

Muhammen beıdeli (34813.80) lira olan 780 ton Hematet, 180 tor. döJriiı!I' 

hane piki 30-4-1937 cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankaradl 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (2611,04) liralık muvakkat teminat ili! kanurı!JI 
tayin ettiği vesikaları, R esmi gazetenin i-5-1936 tarih ve 3297 numaralı nli9' 
hasında intişar etmiş olan talimat•~ame dairesinde alınmış vesika ve tekliOeriııl 
ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

' Sartnameler ( 174) kuru~a /\ nkara ve Haydarpaşa Veznelerinde satılmak ' 
taıdır. (1463) 

Muhammen bedeli yerli olduğu takdirde 52272 ve ecnebi olduğu takdirde 
28116 lira olan 450.000 tane galvanize tirfon 4-Mııyıs-93 7 salı günü ıa•1 

15,3J da kapalı zarfla Ankararia idare binasında satın alınacaktır. 
Bu işe girmek isteyenlerin yerli olduğu takdirde 3863,60 ve ecnebi oldıl' 

ğu takdirde de 2108,70 liralık mı.:vakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesi;. 
kaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine ver:nele 
lazımdır. 

Şartnameler 140 kuruşa Ankara ve HaydarpJ~a veznelerinde satılmakta ' 
dır. ( l 560) 

Müzeler arttırma v e eksiltme 
komisyonu reisHğinden: 

Eksiltmenin nerede v-e h:ıngi urib 
ve saatte yapılacağı. 

Yapılacak işin cinsi 
ve mahiyeti 

Kefif muvakkc:t 
bedeli teminat 

mikdarr 
Lira K. Lira K. 

Türk ve İslam eser- 8836 41 663 00 
leri müzesindeki 
Tophane binasının 

Asarıatika Müzeleri Genel Direktör' 
lük ciairesinde 7-4-937 tarihinde 
Çarşamba günü saat 14 de. 

tamiri. 
Süleymaniyede Türk ve İslam eserleri Müzesinde mahkukat Müı:csi ittih,

edilecek olan Tophane sinasınıtı bermucibi keşif tamiri yukanda yazılı gün fi 
saatte açık eksiltmeye konmuştur. Keşif ve şartnameyi görmek istiyer.le:rin ?ti 
zeler Mimarlığına, t amir edilecek yeri mahallen görmek isteyenlerin Türk 
İslam eserleri M üzesi Direktörlüğüne, talip olanların da en a:ı 5000 liralık 
işe benzer iş yaptıklarına dair gösterecc kleri vesik{I üzerine Nafia Mü:iürlüğil 
den al:nış oldukları müteahhitlik ve Ti caret odası vesikaları ve muvaltkat 
minat makbuzlarile ihale gününde Müze lcr Arttırma ve Eksiltme Komisyon 

müracaat etmderi. (1568) 

Universite Rektörlüğünden: 
Paris ü niversitesi Tıp faklilt"."si tanınmış profesörlerinden ve akc.•:ie.:ni 

srnldan P r. D r. Debre 2213/937 pazartesi saat 18,15 <le ''Acrodynie., ve 2413 
çarçamba saat 17 de ''Erytheme,, onueux,, hakkında tlniversite konferans sa1o 

da iki konferans ver ecektir. (1577) __./ 

---

~ 
I ilanla alakadar Bankalar, mües
~ sesat, şirketler ve tüccaranın 
~ Nazan Dikkatine: 
l 

:o::: 

KURUN ve HABER gazetelerinde ncşrc<lilecek ilan lara ait tarife 

a§ağıda gösterilmiştir : 

Birinci sayıfada batlık 
Birinci sayıfada santimi 
ikinci sayıfada santimi 

Kuruş: 

Üçüncü ve dördüncü sayıfada santimi 
ilin sayıfalarmda santimi 
Resmi ilanlann santimi 
Kitap, kitaphane, mektep, gazete ve 
hayır müeueıeleri ilanat ı santimi 
Tüccari mahiyeti haiz ol mıyan küçüle. ~.,. 
ilanlar yirmi kelimeye kadar 
Küçük ilanların beş defası 
Muhtaç san'atkarlar ve iş anyanlann 
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ilinab 1 O kelimeye kadar meccanen 00 
Devamlı yapdacak ilinat için tenzilat liij 1 
yapılır. \ 

ilanlar için yalnız Ankara cadde-
sinde VAKiT Yurdunda 

PROPAGANDA 
f :::::::ı Birinci sımf Operatör :::::::: 

M uhammt n bedeli 'ı fior. CAFEH rrA yy ARI l 
. lira Ü Umuml cerrahı ve sinir cerrahisi mut~ E \ 

l stan bul Defterdarlığından: 
Servisine müracaat edilmelidir. 

Telefon: 24370 . Nış;ıntaşrnda eski Ekmek fabrikasında mevcut elli beş kalem jii haasıııı. Parla Tıp FakUltesl cerrahl ser• ! j; 

ekmek i:naline mah:rno; aıat ve ed::vat ile makineler : 4652 20 1 ı"• \•lsl, dimağ cerrahisi enstltlliılı sabık E ~ 
J{fığrthanede Çağiıyan !<öprüsündcr. Sünnet köprüsüne kadar u- asistanı. ij \Başka hiçbir il An müe~sesesini'1 

:an alandaki çayırın otu ile 1-5-937 ila 30-11- 937 tarihine Erkek ve kadın amellyatıarı, sinir ve Ü ~ gazet:eler namına ılan at mal< 
i' uzayan zaman zarfında otlakiye hakkında: - 400 İ be)in urları, estetik l)ilz, meme, karm fi ~ S31Ahiyet:i yok t:ur. 
ıYunkarıda yazılı alat, edevat ve makinelerle ot ve otlakiye hizalarındaki "! bdu~şukluuktlahn) ameliyatları ve nisaiye !! ~ 

• . 00 .. m m e ruısısı. :.: ~ 

edeller Uzerinden açık arttırma usulile sattlacaktır. İsteklilerin ve teJiye şeraiti 1 1y 11 18 ll) 1 d Ö"I I' ~ • 
1 

-.erg n • m :ır meccanen. 0 t'. 

e~~_ğe §artlarını öğrenmek istiyenl:rin 29-3- 937 pazartesi gün;i sac;t on elen sonr:ı tıcrellldir. p, .. yoğlu r:::rm:ık. '-===============~=::.:======::;,.;;;;;--
9r#'" ete 7,5 pey akçeleri1e milli E~lak Müdürlüğünde toplanan ko:nisyo • kapı Rumeli han No. ı. TI. 44086 hj ~ 

ı•~~w;flr~M.) ,(1427 ). . m::w:::::::::::•a:::r.;:::..-:::::..-::llJ Sahibi: AS.llıl us . Nll§l'iYat Direktörü~ Ret1k Ah!n•t 


