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Yugoslavya ile 
anlaşmak için 

ltalya f~da~arlık
Jarda bulunmuş 

(l' azısı 4 üncü sayı/ada) 

Bir Fransız gazetesine göre 

Baaa temin eden lagllteredlr 
Fakaf gene ltalgada ispanyaya sevkedilmek Üzere 

iki kolordunun hazırlandığı bildiriliyor 
Paris 28 (A.A.) - Matbuatın tcf

ıirlerine göre paskalya yortusu 1span
:Yanın vaziyeti meselesinde Fransa -
lngiJtere arasında sıkı teşriki mesai
de bir mütareke devresi vücuda getir
lnİ§tir. 

I:e Journal §Öyle yazıyor: 
"Eğer İngiltere hükümeti müdaha

le ederek Romadan Berlinden geçme
ınck §&11.ile, gayet sarih malumat al
!Jlamı§ olsaydı barıt fıçıları §imdiye 
kadar çoktan alev almış bulunurdu.,, 

Echo de Paris şöyle diyor: kıtaları göndcrmiyeccği hakkında Ro- Atatürk evvelki gün Ankara Halkevinde tertip edilen Uludağ Gece
"Martın yirmi dördü ile yirmi be§i madan teminat almıştır. Paskalya si'ne şeref vcrmİ§lerdir. Resmimiz Büyük Önderi Uludag Gecesi'nde 

p.rasında İngiltere matbuatının olduk- (Sonu: Sa. 4 Sü. 1) gösteriyor. Yazısını 9 uncu ııyıfada okuyacaksınız. 
ça ani bir surette lisanını değiştirmi§ ---------------------------------------------
olması Parisin ön safa geçerek Lon-
dranm gerilediği kanaatini tevlit et
mişti. lkl hükumetin sıkı bir surette 
teşriki mesai ettiğine kimsenin şüphe
si kalmamıştır.,, 

Ami du Peup1e diyor ki: 
''İngiltere Hariciye nezareti İtalya 

hükumetinin İspanyaya yeni takviye 

Dünkü Milli Küme maçlarında 

Belgrad Anlaşması 

Ankarada Fenerbahçe-Gençler Birliğini 
2 - 1 mağlup etti. l zmirde: Beşiktaş -
Doğansporla 1 - 1 beraberB kaldı 

Sekiz klUp turnuvasına diln Şeref Stadında başlandı 

Balkan Antantının yeni bir zaferidir Şimdiki halde Milli Küme maçlarında, Fenerbahçe 
7 puvanla başta geliyor ÇUnkU Fransanın bUtUn gayretine rağmen 

muvaffak olamadığı bu netice Balkan 
Antantının mUzaheretlle elde edllml,tlr. 

(l"a.zısı~ s inci sa.yıfrula.) 

Türkiye Kros 
müsabakası 

Yazan: 

--------ASIM us-----'-' 

lngiltere hücum tay
yarelerine karşı 

Ankara 28 (HIJ.&usi) -Türkiye Kros 
koşusu biri:nciliği mUsabakası bugün 
(Ankara, Balı: sir, Bursa, İzmit) mın. 
takalarının en iyi üç.er atletinin iştira· 
kile bugün Feneri>ahe ile G<mçlerbir. 
liği maçından evvel Vekiller, mebus. 
Jar kesü bi!' seyirci kütlesi önünde An
karamn yeni stadında yapıldı. 

Her mmtakanın bu mesaf edcki baş 
koşucularının bir hatta toplanması ilk 

lsveçten müdafaa topu alıyor 
1 

AnlocıragiiciL _ Fener ta7:ım1arı bir arada defa görülüyor, bu sebeple de ciddi 

ı 
bir alaka uyandırıyordu . 

. lngilt.ere hüklımcli Yeni mebuslarımız! Balkan ve KUçUk Antant . Yarış b~ladı. Koşucular statta seri 
1 !sveçten tayyareye devletleri arasmda bır tur yaptıktan sonra stattan dışarı 
k~ı müdafaa top- • •• •• fır:ladılar. Hipodromda yapılacak tur-

~ lan alıyor. Alınall B B. Menemencloğlu ve Başvekzl lnonu- dan 59nra gelip bir tur yaparak yarışı 
••~..ı~ ~"~ bu toplar hücum Faik Baysal dün Htlfakla •• bıtircceklcr. Gözümüz kapıda .. 

tayyarelerine karşı nun iştirakile Müsabakanın çok seri olmasına rağ· 
bu .zamana kadar seçildiler men koşucular dinç olaTak stattan 
keşfedilmiş Bir toplanb yapllacafiı içeri girdiler. İpe Hk olarak Ankara 
topların en tesirli. haberi Atlnada dojiru rnıntakasından Şevki göğsünü değdir-
leridir. di. Vakit 22,18, ikinci Kocaelinden tb-

bulunmıyor ı Geçenlerde lsv~ rahim 22,22, üçüncü Anknradan sma-
Başvekili Loııdra_ Atina, 28 (Hususi) - Balkan ve il 23,6. 
ya bitmişti. Mcm- Küçük Antant hükumetleri daimi kon· Takım itibarile Ankara 8 puvanla. 
lcketimizc taaUük scylerinin Çekoslovakya Cümuhurreisi birinci, Kocaeli 16 puvanla ikinci, 18. 
eden bazı işler es. Bencş'in, Türkiye Başvekili İsmet tnö- tanbul 22 puvanla 3 üncü , . Balıkesir 
nasında Ceııcvrcde nü ve Yunanistan Başvekili Mttaksasm 42 puvanla 4 üncil, İzmir takımı yarışı 
reislik ve raportör. (Sonu, sa 4 Sü, 5) ikmal edemedi. 
lük ettiği için Tür
kiyece şahsı tanın

mış olan Bn~·"ı ·ı:., ' llücum tayıJarelerinc karşı kullamlmz müda/aa toplamı- bu seyahati bazı 
dc.n bir tip Avı " 11 ' 

nezaketen yapılmış bir ziyaret §ek. 1 

linde göstermişlerdir. Halbuki alınan 
("'"""'. Ra.d~o~a .. ,,, .. ,,,,,, 
ı Kimlerı dınlıyoruz ~ 
\ Yedinci sayıfamızda okuyunuz. j 

= Yazan: Yekta Ragıp '% 
11Hllll1J11111ıııııı1111ıırtmı111111llllllf1111llllllll1111ıllllllllı"' 

Bafvekll ve Dr. Aras'ın 
Metaksa'sa telgrafları 

Atina, 28 (Hususi) - Türkiye Baş
~ckili İsmet İnönü ile Hariciye Vekili 
l'evfik Rüştü Aras Yunanistanm milli 
h.yramı yıld<Snümü münasebetile Baş -
"'ekil Metaksasa tebrik telgrafları gön
denniılerdir. 

malüma~a göre İsveç Başvekilinin bu Yeni Gaziantep mebusumuz B. Nımıail 
seyahati lngilterenin yeni başlan sL Rifat McncmenciıOfjlu. 
lahlanması ile alakalı görülmektedir. 

lngHtere yeni teslihatı için hücum
cu tayyarelere karşı şimdiye kadar 
kcşf edilmiş müdafaa toplarının en 
müessiri olan ve ancak !sveçte yapıl
makta bulunan toplardan dn külliyetli 
miktarda İsveçten tedarik edecektir. 
Mesele İngilterece hayati mahiyette 
ve gayet müstacel olduğundan bu işle. 
rin sürat ve ehemmiyetle başarı lması 

için iki hükümet nrasmdn. müzakerat 
bir neticeye bağlanmak iizerc Loııdra. 
dan vukubulan davet üzerine lsveç 
Başvekilinin LondraY.a gittiği anl~ıl
maktadr, 

~nkara, 28 (Hususi) - Boş olan Kay 

seri ve Gaziantep vilayetleri meb'us -
lukları için bugün yapılan seçimde Cüm 

huriyet Halk Partisi namzetleri Maliye 

Vekaleti müsteşarları B. Faik Baysal 

ile Hariciye Vekaleti genel sekreteri B. 

Numan Rifat Menemencioğlu ittifakla 

seçilmişleridir. 

Antep, 28 (Hususi) - Vilayetimiz

de açık bulunan meb'usluk seçimi bu

gün yapıldı. Cümhuriyet Halk Partisi 

Namzedi B. Numan Rifat Menemend

oğlu ittifakla meo•us sesildis 

Şimdiye kadar yazılmış deniz 
romanlarının en heyecanlısı 

Bu roınanda Tlirk denizciliğinin 
şayanı hayret menkıbelerini, de
niz romanları yazmakta büyük 
bir şöhret sahibi olan /(adircall 
KAFLJ'nın kalemindeıı lezzetle 
okuyacaksınız. 



t-KURUN l.t61 J.llVW·• \. __ _ 

1.selgrad Anlaşması 
,... 

10-0NC/N ·AKifL-EQi 

Balkan Antantının yeni b~r zaferidir 
ÇUnkU Fransanın bUtUn gayretine rağmen 
muvaffak oıamadıfiı bu netice Balkan 
Antantını~ muzaheretlle elde edllmlttir. 

Vlndso,- DUkasmın mek
tuplarını yakıyorlar! 

Eski İngiliz kralı Avvusturyeya çe· 
kildi çekileli büyük bir dertle k;ırşılaş. 

tı: Günde 5-6 bin mektup geliyc.rdu. 

Aşk bu sinir bozukluğu i1e beraLer kal-l
kıyor mu? .. Edebiyat yerini b~şka şey-j 
}ere mi terkcıdecek?. Hulasa, vticudü 
tabiatımızda bir an'ane haline gelmiş o
lan bütün güzellikler yıkılacaklar mı? 

Yıkılryorlar ve gidiyorlar mı?. 
Burhan Cahide göre vaziyet böyle: 

Yazan: 

Bunları tabii kendisi açıp okuyacak 
değil; katipl.eri açıp okuyor. Fakat, 
okuduktan sonra ne yapılacak? Atılsa 
olmıyor: Çünkü eline geçiren: "Eski 
krala gelen mektup!,, diye tanesini 25 -
30 liraya satanlar görüldü. Hatta Vind. 
sor Dükasına, bayan Simpsonun bulun. 
duğu (Kan) Cannes 'ten gelen bir rDek· 
tubun zarfı 4·5 İngiliz etmişti. 

"Dünya başdöndürücü bir hım;;ket 

halindedir. A•k ve edebiyat artık efsa • 
ne olmaya başladı. Sinirle motör dünya
ya hakimdir. 

'--------ASIM VS---·-------

A 
kdenizin garp mmtakasmda, 
bilhassa ls?a~ya ~ularında ~ni 
bir harp ıhtımalınden endışe 

edildiği bir sırada ayyıi denizin _şark 
mıntakasmda yeni bir sulh esen ku
ruldu; yani Belgrada giden İtalyan 
hariciye nazm Kont Ciano ile Yu· 
goslavya Başvekili ~toyadi~.ov.iç a· · 
rasında bir anla§ma ımza edıldı. 

Bu hadise zahirde ltalya ile Yu
goelavya orasında, yalnız bu iki 
devletin hususi menfaatlerini ala· 
kalandıran birşey gibi görülür; fa
kat hakikatte bu anlaşma ile bütün 
Avrupanın sulh sisteminde bir nevi 
Cleğişiklik başlamakta olduğunu 
söylemek lazımdır. Zira İngiltere· 
nin dostu ve Sovyet Rusyanın mÜt· 
tefiki olan F ranııa yıllarca uğraşml§, 
1 talya ile Yugoslavya arasında böy
le bir anlaşma yapmak istemiş, hat
ta Yugoıılavyanın müteveffa kah
raman kralr Aleksandr böyle bir 
sulh teşebbüsü yolunda iken Mar
silyada suikate uğrayarak muvaf • 
fok olamamıştır; onun için birçok 
memleketlerde İtalya ile Yugoslav· 
yanrn sulh sahasında anlaşmaları 
ateşle barutu birleştirmek kabilin
den imkansız bir İ§ olarak telakki 
edilmeğe basılanmrştı. Işte Fransa
nm o kadar gayret ettiği halde bir 
türlü muvaffak olamadığı bu neti
ce bugün lngilterenin ve Sovyet 
Rusyamn dostu olan Balkan An· 
tantınm müzahareti ile elde edil
miş bulunuyor! Bu itibarla BeJgrad. 
anlaşması, Balkan Antantının sulh 
yolunda elde ettiği :y:~ni ve mühim 
bi.r zaif!ı·i ol~rak ortay:a çıkıyor. 

Hadisenin büt~n Balkan memle
ketlerinde büyük bir memnuniyetle 
kar§ılanması bundandır. Fakat öy
le sanıyoruz ki Balkan 'Antantının 
çok a~ık bir zaferi olduğu için se
'inen Balkanlılar arasında Türk ef
kanumumiyesinin duyduğu mem
nuniyette daha özel bir alaka var-

dır. Roma anlatma11mrn başlangıcı 
geçenlerde Tevfik R iiştü Aras ile 
Kont Ciano arasında Milanoda VU· 

kubulan mülakat olduğu hatıra ge· 
tirilirse bu alakanın manası da ko· 
layca takdir edilebilir. 

Balkanların, Akdenizin, Av
rupanm, hatta bütün dünyanın 
sulhu ve selameti için hayırlı bir 
hadise olduğu_ şüphesiz olan bu Bel
grad anlaşmasında yeni olarak ne 
gibi birşey vardır i 

Bu yenilik şudur: 1 - Yugos
lavya, Balkan Antantının bir uzvu 
olarak İtalyanın Habeşiııtandaki va· 
ziyetini resmen tanımıştır; imzala
nan anlaşma vesikasında ltalya dev
letinin aı;Jr , "İtalya kru1hğı ve Ha
beşistan imparatorluğu,, şeklinde 
yazılmıştır. 

2 - Buna mukabil Italya da 
Yugoslavyanın arsıulusal vecibeleri
ni, yani Küçük Antant ile Balkan 
Antantı icindeki teahhütlerini res· 
men tan;mıştır; bu ise İtalyanın 
Akdeniz, Adriyatikte, Balkanlar -
da ve Orta Avrupada statüko reji -
mini kabul etmesi demektir. Hal
buki Yugoslavya, Habeşistan me11e
lesinde Milletler Cemiyetinin bi.iti.in 
kararlarına iştirak eden bir devlet 
olduğu. gibi 1 talyanın da öteden beri 
Küçük Antant ile Balkan Antantı· 
nı tanımaktan daima çekindiği ma
lumdur. 

Bu suretle bir taraftan Yugos
Tnvyanın ltalyaya, diğer taraftan 
ltalyanm Y~oslavyaya karşı gir· 
miş oldt.ığu teahhütlerin yalnız iki 
devlet araşmda değil, Avrupa sul
hu bakımından ayrıca manası ve e· 
hemmiyeti vardır. Avrupanm her 
gün bir köşesinden bir tehlike iıa· 
reti gelirken Belgratta arsıulusal 
sulh adına imzalanan vesika, dünya 
sulhu için yeni bir kuvvet ve yeni 
bir ümit sayılabilir. 

Bunu görünce, böyle ihtikarlaıa mey. 
dan vermemek için zarfları topladılar.' 
Fakat, b:rike birike koyacak yer kalma. 
dı: Şimdi tam 100,000 mektup birik
m:şti. 

Nihayet bunun da çaresini buldular. 
Şimdi gelip okunan mektupların zarfla
rım hatta ehemmiyeti olmayan mek. 
tuplann kağıtlarım da, yakryorlar. 

13 rakkamı uğurlu çıktll 
1ngilterede biltün biı' milletin al.ika. 

duydu~u bir hadise oldu: 
Oscford • Cambridge (Oksford • 

Kembriç) deniz yarışını Oskford ka· 
zandı. Bunun ehemmiyeti nerede? An-
latayım: · 

Her sene bu iki üniversite deniz ta. 
kımı arasında müsabakalar olur. Bu, 
bütün İngiltercnin en merakla bekledi. 
ği müsabakadır. Fakat, işin garip tara

fı, bu yarışı on üç scnedenberi Kembriç 
takımı kazanmaktadır.. Lakin ... 

... İşte, son yarışta - yani kendi~inden 
galibiyeti kaptıdığı yarıştanberi 13 ün. 
cü. yarışta - Oksford kazandL. 

Bu suretle, 13 rakamı bir kerc olsun 
uğurluluğunu göstermiş oluyor, diye 
düşünebiliriz. Fakat, bu uğurluluk yal
nız Oksford için. 

Kembriç için düşünürsek 13 yine 
uğursuz çıktı demektir! 1 

Afk ve lhtlyarhk 
Makine insan sinirini hakikaten bo

zuyor mu?. Yani, tabiattan ;ı.Jdığımız 

birçok hisler bizde kayrp mı oluyorlar? · 

yerde, rökte ve denizde en yülaek 
sür'ati yaratan motörler ve bu müthi, 
motörleri . kullanacak kuvvetli sir:irler 
beraber- yetİfİyor ve beraber çalışıyor." 

Fakat, bütün bunlara rağmen, in • 
sanın tabiattan vazgeçmediğini de görü
yoruz. Başını dinliyecek insanoJlu, yaz 
gelirgelmez şehirden yine sayfiyeye göç 
ediyor. Yani, makinenin toplandığı ya
hut makineyi temsil eden yeri, hiç ol • 
mazsa, haftalık bir istirahatle şöyle yan 
çiziveımeyi en büyük zevk telakki eıdi -
yor. Ya aşk? Acaba hakikaten aşk deni
len şey bugün yok mu?.. Genç kızlar 
ne yapıyorlar? .. Onlarrn bundan daha 
büyük bir me§galeıi olduğunu iddia e • 
debilmek için öyle ümit ederiı ki, in • 
sanın, ancak ihtiyerlıia yü:ıtuttuğunu 

kendi kendine itiraf etmesi lazım gele • 
cektir. 

•• t • " 

( Geçmiş Kuruıılar J 
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Fevkalade tahsisat al acak 
dal reler 

Mcı1ı!nı okluğu ii:::ere "-'4 miivazmıei 
ıırnumiye lıaıııoııı mucibince mart ipti. 
<l.ruıırıdı'ln itibp.ren drvairi hiikıim.ette 
bi.lfiil ifayı. hbmct oden biliimurıı me
murin 1ıe nmallimhı ı·e mü.<.ılahdemfoe 
ta.hsisatı fovforılddei şehriye vcrilıecek. 

tir. 
Bu suretle atlısfsaf? fct;1-.VJ!li.t1e ala

cak altın clcıl(lirin o.dkm bildirilmi.ştir. 
B1.{ı.ı1ar ·3.J tanedir. 

Günlerin peşinden : 

ç •• op d d 
ı:'I 

1 er 
Hasan Kumçayı 

ltall}a ile 'l'·u~oslavga 
muahedesinin metni 

Havalar mnmağa ba§1ayınca geçen yaz büti.in lstanbulu meşiul eden 
çöp derdi de gene ortaya çıktı. lstanbulun bu derdine esaslı surette çare 
bulmak ancak çöp yakacak fırınlar yapmakla mümki..ın olabileceği için 
İçişleri Bakanlığı muvakkat bir tedbir olarak çöplerin eskiden olduğu gibi 
gene denize dökülmesini bildirmiş. Doğrusu isabet etmiş. 

Fakat bütün kış lstanbulun çöplerini taşıyan belediye arabaları nerede 
bir çukur buldularsa oralarını doldurdular. Bu çöp birikintileri içinde 
yalnız sinek tohumları değil, bin türlü hastalık mikropları var. Yaz 
günleri yaklaşıp da havalar daha ziyade sıcaklanınca buralardan kalkarak 
lstanbulun her tarafına dağrlacak olan sinekler ağızları, kanatları ve 
ayaklarile o hastalık mikroplarını da taşıyacaklar ve dağıtacaklar 1. 

ltalya ile Yugoslavya arasında 
Belgradda imzalanan ademi teca
vüz muahedesi, Ba1kan Antantı ve 
Türkiye ile Yugoslavya arasında 
mevcut dostluk ve ittifak dolayısile 
memleketimizi de tabii olarak ala- · 
kalandıracağr için bu muahedenin 
maddelerini aşağıya yazıyoruz: 

Birinci madde - Akid devlet· 
ler gerek karada, gerek denizde o
lan hudutlarına ·karşılıklı olarak ri
ayeti taahhüt ederler. İki taraftan 
biri hicbir tahrik vukubulmaksızm 
h0.riçt;n bir veya birkaç devletin te· 
cavüzüne uğrarsa diğer taraf, mii
tecavizin istifade edebileceği her 
hangi bir harekette bulunmaktan iç
tinap edecektir. 

ikinci madde - Arsıulusal bir 
harp tehlikesi vukuunda, şayet her 
her iki taraf bu tehlikeden kendi 
mü~terek menfaatlerinin haleldar 
olduğu, yahut olmak ihtimali bu
lunduğu noktasmd~ müttehit olur
larsa bu menfaatlerini müdafaa için 
icabeden tedbiri almak hususund:'l 
anlasmağı taahhiit ederler. 

Ücüncü madde - Akid devlet· 
ler karşılıklı olarak kendi araların· 
da cereyan edecek münasebetlerde 
milli siyaset vasıtası olarak harbe: 
müracaat etmemeyi ve bu mi.inase· 
bdlerden dolayı aralarinda zuhur 
edebilecek her türlü ihtilaflarr sulh 
yolu ile hallctmeği yeniden bir kcrr. 
daha teyid ederler. 

Dördüncü madde - Her iki devlet, 
herhangibir tarafın mülki tama -. 
miyeti ve yahut mevcut müesses 
nizamı ale~hine vukubulacak ve ya· 

hut iki memleket arasındaki dosta
ne münasebatı . bozacak faaliyetlere 
.hiç bir suretle yardım etmemeği 
kar§ılıklı olarak taahhüt ederler. 

Beşinci madde - Akid devlet · 
ler aralarında teessüs eden dostluk 
müna~ebatı ile mütena3ip surette 
iktisadi miinasebetlerine yeni bir 
hız verebilmek için bugün devam 
etmekte olan ticari müb::ıdcle faali
yetlerini artırmağa karar Yermişlcr· 
dir. Ayni.zamanda iklısadi müna -
sebetlerinin is tikbalde daha ziyade 
genişlemesi için. icap eden şartların 
tetkikini kararlasıtırmışlardır. Bu 
maksatla yakında ayrıca bir muka

İstanbul halkını çög derdinden kurtarmak için yalnız bundan 11onra 
pislikleri ve süprüntüleri denizin şehirden uzak yerlerine götürüp dök
mek kafi dc~ildir; şimdiye kadar şehirin etrafına dökülen çöp yığınların· 
daki sinek tohumlarını ve hastalık mikroplarım kimyevi mevad ile imha 
etmek de lazımdır. Sıcaklar birdenbire bastırır, sinekler her tarafta ka· 
natlamr ve bütün o çöplüklerdeki mikroplar havalanırsa İstanbulun bütün 
avcıları sinek avcılığı için seferber edilse bile gene faydasız olur 1 

vele akdolunacaktır. 
Altıncı madde - Akid devlet· 

ler bu muahede ile aldıkları taah
hütlerin zaten iizerJerinde bulunan 
beynelmilel Yecibelerden hiçbirine 
muğayir olmadığını ifade ederler. 
Estuıen bütün bu teahhütler efkarı
umumiyece malum olup gizli değil· 
dir .. 

. Yedinci madde - Bu muahede 
beş sene mi.iddetle akdolunmuştur . 
Eğer bu müddetin hitamından altı 
ay evvel muahede fc::ıhcôilmezse 
kendı kendine birer sene müddetle { . 
tem ait edilmiş olacaktır. )', 

Sekizinci madde - Bu muahe- ı J 
de tasdik edilecektir. Tasdik vesi-al ---_- --

1
':'.. -

kalarmın teı:ıtişi t<'\hakkuk eHiği gün 1 R:-J_ ''. 1 ' 

retlerin teatisi Belgradda yapılacak- · 

-·' 

meri;cte geçecektir. l\.1usaddak su-_ı -

tır. Bu muahede 2j mart 1937. ta· - Voltairc'in tek lıafa,c;;ı Ka>uıdn.ya eMmımiyet v~i f.di: "Bu karlı 
rihinde Belgradda iki nüsha olarak dağları ne -yapacafjız!,, derdi. 

,.-,. ... 

imzalanml§tır. · TaLebeelr - Dem"k k.~ya.k aporu yc,pnuıstnı bilmezdi/ 

Papa oıı birinci Pi 

Hitlerle papanın 
arası açıldı 

Papa on birinci Pi ile Hitlerİ11 
arası son günlerde açılmıştır. Bu
nun sebebi martın 14 ünde Papa· 
nm Alman katolik papazlanna gön
derdiği bir genelge (ansiklik) dir. 
Papa bu mektubunda Alman hüku· 
metinin Almanyadaki kiliıelere aer• 
besti vermediğinden şikayet etmek· 
te ve bu vaziyetin Papalık maka;:ru 
ile vaktile aktedilmiş bulunan kcn· 
kordato ahkamına mugayir bulun
duğunu ileriye sürmektedir. Paoa 
bilhassa Almanyadnki mektepler ile 
matbuatın halinden şikayetçidir. 
Bununla beraber Papa mevcut ol<ın 
konkordatoyu feshetmek niyetin-.le 
olmayıp Alman hüldlmeti ile anlrş· 
ma zemini bulmak fikrindedir. 

Geçenlerde Papanm flğır suret· 
te hasta olduğu sıralarda Almanya. 
dan bir tnlmn yüksek rütbeli ka1o· 

,_;.ı lik papazlan Romaya gcu.uqo.ar, 
Vatıkanda mühim mÜz"' kerelerde 
bulunmuşlardı. O vakit ~denbcri 
Papanın Almanyadaki kiliseler rc.e· 
selesinden dolayı kırgınlığı hafifle. 
mit zannolunuyordu. Halbuki bu 
defa gönderilen ansiklik göstermit· 
tir ki vaziyette hiç bir salah eseri 
yoktur. Alm<ln r..:syonal sosy,alist 
hükumeti ile Papalığın noktai na
zarları arasında derin bir aynlık de
vam etmel"i:edir. Bilhassa Papanın 
bu defa gönderdiği mektup, Hitler 
Almanyasma karşı Vatikanr.n vazi
yetini göstermek itibarile mühim bir 
vesika telakki olunuyor. 

Bu ve~ikaya göre Papa ile Hit· 
ler rejimi arasında başlıca prenıip 
aynlıldım §U noktalardadır: 

1 ·- Papa, Alman hükumeti
nin katolik kiliselerine tatbik ettiği 
muameleyi mevcut kontra ahkiını· 
na muhalif olduğunu ve devlcfa1 
vükısek menafii n:ımma bu ahkirn;n 
i 1lnl o!unnnuyacağmı il~riye ıürü-. 
yor. 

2 - Papa, Alrnanyada tatbik edilen 
l'ejimin halk i;in insanlık hukuku
na muğayir vccib:ler ihdM etliğini 
söylüyor. 

3 - Nihayet Pııpa clev!c•i bit 
nevi AJlah dcrccc:ıine ç·h~r~n h~r 
nevi siy1:1si proJr;::.nı!:-r:ı mu·~ı:ı.ldct 
ediyor. 

F almt bun:ı muktı ~i1 Alrıım~"\
rm cevi.'nbn vard:r. Oııbr d:ı F:ı
palık m~ka.-nı ile evYcke yap::-ı-ş 
olan bir mtnhcdz"-in kıyn:xıc~c h '\· 
dar devam cdcmiyeterr1ni, clc,·le'Jn 
ve milletin ihtiyac!arı jfo ır-iitenaalo 
olar~k bu mu-.hdevi lcdil c·rack 
lazım gc!ecccini, b;r mu:11·e·1,..,.. 'n 
ahbimma bi~· dc-.-!c:i1, ve b~:- mil'!?· 
tin (inli! <ı;;1) d.c:cı;c~=-.~ ka"'h.r riil· 
yet olumı.mryac~ ~·n·. 1-~-~:?yd~;ı e·ı· 
, . ·1 ve her h:llükard~ A-hnC\n mille· 
tine s~d:ll:~t ic:ıb ctliği;:i cöylüyor• 
)ar. 

Bazı g-.~e·e!crin verdikleri malQ
mata gi.ire, Vatikıın bu yolda daha 
fazla ısrl\r edecek olurea }iitler, Pa· 
pa ile Alman protestanlan arag·nda 
mevcut olan eski muahedeyi mef • 
ıuh ilan edecektir./'- -·. 
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Jtrutolo~: 

Paatalon çizgileri ı 
Yazan: 

Osman Cenıal Kaygılı 

O kullarda daha ziyade ame .. 
li bilgiye ehemmiyet verilecek 

Bu monoloğu, bu pazar gecesi hu-J 
SUst bir eğlentide dinledim. Ortaya çı. 
kan otuz beşlik adamın ağzından din
leıniş olduğum bu pantalon monoloğu
nu size de aynen dinletiyorum: 

Bilirsiniz ki dostlarım, ben, ancak 
kendi yağile kavrulmıya çalışan ve 
pek ortahalli değilsem de ortahalliye 
biraz yakın bir adamımdır. Fa
kat benim bir yıllık pantalon masra. 
fım nedir bilir misiniz? 

pakla.rından tutarak) bakın mostrası 

meydanda! Rica ederim, ~una bakın! 
(sol ayağının ucwıu yukarıya kaldı. 
rarak) görüyorsunuz ya, ütü çizgisi 
tam iki buçuk santim solda.. (öteki 
ayağını da ayni vaziyete alarak) buna 
da bakın, bununki de bir buçuk san
tim sağda .. lstirham ederim bayanlar, 
baylar; hiç böyle, birinin çizgisi iki 
buçuk santim solda, birininki bir bu. 
çuk santim sağda pant:ılon olur mu? 
Bunu görcnelr yolda adama ne der? 

1 edrisattqn iyi randıman istihsali 
için teftiş kadrosunda da lJeni 

değişmeler ,lJapılacak 

Şimdi diyeceksiniz ki: 
- ....: Olsun olsun da haydi, on beş, 
haydi yirmi lira olsun! 

Yağma yok dostlarım, yağma yok! 
Benim şimdi, bir yıllık pantalon mas
raf ıın en aşağı kırk em liradn·. 

Çünkü bendeniz şimdi yılda en aşa. 
ğı altı, yedi pantalon yaptırırım ve bu 
altı yedi pantalonunun hiç birini de, 
~yle, özene bezene, seve seve ve doya 
doya giyemem! 

İki üç yıl var ki bizim evin yükü, 
dolabı adeta küçük ölçüde birer pan
taıon deposu oldu. 

Şimdi evdeki pantalonlarımın sa
yısı, bundan üç yıl önceki çok eskiler 
de dahil olmak üzere dört düzineye 
:Yakl~tr. Niyetim, bu gidişle, bir kaç 
Ytl sonra !stanbulun me.~hur bir pan
talon kolleksiyoncusu olmaktır! 

Buna mukabil sırtmıda ve evde to. 
pu topu dört, beş ceketim ve dört beş 
Yeleğim vardır. 

Şimdi siz: 
- Bu neden böyle oluyor? 
Diyeceksiniz. Onu ne siz sorun can

larım, ne den ben söyliyeyim ! Çünkü 
bu işin sebeplerini şimdi birer birer 
ve uzun uzadıya sayıp dökmek yüre. 
ğimdeki yaralan burada tazeleyip ye
niden içlenmek demektir. Sizin anlıya
cağmız, galiba, bu son yıllarda, hele 
bu son aylarda bana bir pantalon me
rakı, pantalon manisi geldi! 

Nasıl gelmesin, a dostlarım, ben ki 
herşeyde, her işte doğruluğu ve doğ. 
ruyu, hem dosdoğru)ru seven bir ada
ınmı .• Hele hendesede adına (Hattı 

ınüstakim) denilen dosdoğru çizgiye 
bayılırım., ona adeta vurgunumdur; 
çizginin eğri büğrüsünü, çarpuk çur
puğunu ise günahım kadar sevmem ... 
Böyle olduğu halde evdeki yüklerde, 
dolaplarda birikmiş olan o düzineler
le pantalonlar, bir hayli zamandır ba
na, hendesede adma (hattı müstakim) 
denilen dosdoğru çizginin şeklini, şe. 
rnailini unutturdular, kaç zaman var 
ki, hem de hep ısmarlama olarak yap
trnp almış olduğum kostümlet in ce. 
ket ve yeleklerine pek sözüm yok a
:ına pantalonlar ... Bilmem ki nasıl di
'Yeyim. pantalonlar ... Ah o pantalonlar 
o pantalonlar!... 

Son günlerde adeta beni panlalon 
?nanisine yakalatmış olan o boyu bo~u 
devrilesi; makaslara, bıçaklara, jilet
lere, gelerek kavun karpuz gibi dilim 
dilim kesilesi: yahut da soğan, hıyar 
~ibi parça parça doğranası pantalon. 
lar? ... 

Ah, işte gene yüreğimdeki yarata
tım tazclemneğc, dertlerim deşilmeye 
başlandı. 

Korkarım ki bu pantalonlar yakın. 
da beni büsbütün dertli edip hastaha
nelere düşürmesin! 

Malıim ya, biz, ancak kendi yağı
llUzla kavrulan, yeni gün, yeni rızk 
geçinen, tam ortahalli değilse de, or
tahalliye mek parmak yakın bir insa. 
l'ltz. Tabii, bizim gibi insanların girc
Ceği terziler, lüks ve ekstra ekstra ter. 
Ziler olamaz. Onun için biz, kostümle.
timizi, a.ncak bizitn gibi insanlara kos 
tüm dikebilecek terzilere dikt.i.ririz. 
biktiririz ama, sonradan da işte böy
le daülpantalona uğrarız! 

Ama, şimdi, siz diyeceksiniz ki: 
- Götür onu da diken terzi düzelt

sin! 
Hah, halı, hah! Bu kaçıncı götü

riiş, kaçıncı dilzeltis bilseniz! Salt bu 
mıı ya? Evin yüklerini, dolaplarını 

dolduran o düzinelerle pantalonlar da 
öyle? 1 

Kostümü yaptırıyorum: 1 
Ceketle yeleğe pek söz yok, hatta 

hiç söz yok ve belki de onların iki.si de 
mum gibi! I ... :ikin, gelgelelim, pantalon 1 
da.ha ilk ayağa geçirilişte hemen sırı- -
tryor. 

DGrken bir düzeltme faslı başlryor. 
İlk düzeltiş titü ile yapılıyor. Eğer 

müşteri farkında olmazsa bunu kabul. 
!eniyor, yahut yutuyor. Ütü ile düzelt- ı · 

meyi bilirsiniz, tabii! Kalfa, yahut çı. Harbı·ye yolunda bu·· yu·· k rak pantalonun çarpık çizgisi düzelsin 
diye Utü yerini değiştiriyor. Ve eğer, 

müşteri bunu anlıyan ve bu dalavere- bı·r kaza atlatıldı yi yutmıyan takmundansa buna da 
itiraz ediyor. Çünkü o zaman panta
londaki ütü çizgisi düzeliyor ama bu 
sefer de yan dikişler, ayni mesafelerle 
öne, arkaya kaçıyor. O zaman, artık 
işin yoksa pantalon koltuğunda dük
kan dükkan dolaş! 

Siz, pantnlonlardaki bu çizgi bo. 
Z}lkluğunun ne demek olduğunu bilir 
mis~niz? Tanrım böyle bir falsolu pan 
talonu düşmanlarrma bile nasip et
mesin! 

Bir kere kesilirken falsolu kesilip 
de ütü ~izgisi sağa, sola kaçan bir 
pantalonun tekrar gerçetken düzeltil. 
mesine kat'iyyen imkan yoktur. Bu
nu, ben nefs:mdc bir çok tecrübelerle 
söylüyorum ~ize ki inanın! Artık o 
pantn.lon düzdecek ! Diye söküle diki· 
le, söküle dikile o hale gelir ki sonun
da. bıkar, lanet olsun! Deyip mübare. 
ği boh~alaymc.a haydi eve! 

Haydi evde pineltli:·cnlcrin yanına! 
Bunu almayıp dikene b1rcksanrz zaten 
p:ırasınm bir miktarım önceden ver
miş olduğunuz için hem par:ımz yanar, 
hem de balki başmız derde girer. Ona 
sebep, henüz ~·epycni dLıran mum gL 
bi ceketle yc!cğc ikir.ci bir pcntalon 
daha rsmarlarsmız. Fakat bu ikinci
nın. birinciyi de aratr.'tyaeağm:ı eliniz 
de bir scn~diniz yoktur. 

Nihayet bütün bu birinci. ikinci, ü
çüncü, hatta dördüncü pantalonun i
çinden Ulüyc en az yan bakanını se. 
çt>r, ayağımza geçirir, ötekilerini de 
yüklerde, dolnplarda uyuklıyan kol
kksiyonhıkl:'ırm ya.mn:ı asarsınız! 

İşte dostlarım, benim son zaman. 
]arda.ki dertlerimden biri de bu pan
talon derdi, pantalon merakıdır. Bu, 
bende şimdi a.det:.1 bir mani bile yap. 
mıştrr. Hem bu hal, yalnız bende de
ğil, zannede:r;:;em birçok l•işilerde var_ 
dır. Yollarda dikkat ediniz, bakınız, 

göreceksiniz ki ben kıratta adamlardan 
çoğwmn pantalon çizgileri hep eğri 
büğrü, çarpık çurpuktur. 

(Adamın sözü buraya gelince ha
zirun arasındaki erkeklerin hepsi eği. 
lip kendi pantalonlarına bakar ve iç
lerinden bir kısmı hep birden bağırır
lar.) 

- Aaa. ... Benimki de öyle ... Benim-
ki de öyle ... Benimki de öyle! .. 

- Desenize ki hep dert ortaib imi
şiz! Öyle ise yaşasın pantalon cizgileri 
eğri büğrü, çarpık çurpuk olanlar! 

Hep birden el çırparak: 
- Yaşasmmn ! 

Dün öğleye doğru Harbiye ile 
Taksim arasında büyük bir kaza at
latılmıştır. Saat bire çeyrek kala 
Harbiye istikametinden gelen Şişli 
Tramvayı Harbiye istasyonunun 
hemen aşağısında tramvay telinin 
ek yerindeki teli koparmıştır. Ko
pan tel, bu sırada hemen arkadan 
gelen ve İçerisinde iki çocukla mo
tosikletçi Niyazi ve arkadaşının O· 

turduğu motosikletin çamurluğu ü-

zerine düşmüştür. Fakat motosik
leti idare edenlerin vaziyeti soğuk 
kanlılıkla karşılıyarak, ayaklarım 
toprağa basmadan motosikleti tel
den kurtarmaları büyük bir tehlike
nin öni.inc geçınil?tİr. 

Az sonra Şişli deposundan gelen 
elektrik ustaları teli tamir etmişle-r· 
dir. Bu yi.izdcn tramvay seferleri 
yarım saat kadar durmuştur. 

Istanbulda ziraat 1 3000 
vaziyeti normal 

Lirayı 
çaldı? 

kim 

İstanbulun zirai vaziyeti etrafımfa 

vilayet ziraat direktörü Bay Tahsin Di
lek şu izaha ti vermi:;tir: 

Kış mevsimi normal geçtiğinden top 
rağın altı nemlidir. Bu itibarla 
mezruatm neşviineması normal b!r va
ziyette bulunmaktadır. 

Bliyilkı::lercdeki mcyva fidanlığından 
bu yıl ela bol mikda:da aşı fidaı:ı veril
miştir. Dağıtılan mikdar 40 binden faz. 
Iadır. 

Fidanlık enstitüsünde 30 kişi bahçı
van namzedi olarak çalışmaktadır. Bun 
ların 6 tanesi kadındır. 

Fidanlıkta senede 60 bin a~·lı fidan 
yetiştirilmektedir. 

Meyvalar mevsime göre taksim edil
miştir. İstanbul vilayeti clahilinc.Je mey -
vacılık gittikçe inkişaf etmekteciir. 

Hari~ten getirilen meyva tipleri üze
rinde hararetle çalışılıyor. Yakında dış 
memleketlere istenilen tipte meyva ih
raç eıdebileceğiz. İstanbul köylerinde 
arıcılık işine de ·ehemmiyet verilmek -
tedir. Şile, Çatalca, Kartal, ve Beykoz 
köylcrinclcn iyi ve nefis bal alınmakta
dır. 

Ziraatc muzır hc;yvanlar ve ka::ga -
lc:.rla mücadeleye devam ediyoruz. Şe

hir hari::inde karga öldürmek istiyen 
mükelleflere silah ve fişek veriyoruz. 
Yumurta mahsuliimü:z: de ıslah edilmek
tedir. 

Serser i bir may~n 

Tra :z:on açıklarında serseri bir mayn 
görünmüş ve deniz ticaret direktörlüğü
ne haber verilmiştir: 

Beşiktaşta Değirmen denilen yerdt' 
Mehmet IIancfiyc ait tüf:, cleposu ve:z:
nesinde bir hrrsrzlrk olduğu icldi;ı edil -
mcktcdir: 

Amclrlerc verilmek üzere :z:?.rflara 
para konurkeıı bu parzlardan bir mik -
darının açık çıktığı g:örülmüştür. Mu • 
h::ısebC' mcmurhrı i~i halletmek iı;in çok 
u~raşmrşlarsa da bir türli.ı netice elde 
cdcmc:nı~krdir . Memurlar tevzi etmek 
üzere haT ırladıkları parc:ları muhasebt' 
dolabına k;:ıpamışiar, ertesi gi.in m1.1h:ı -
scbe dairesine gircliklcri zaman hayret
le donakalmışlardır. 

Btnanın i!st katında amelelerin çalış
tıklaı ı salondan a§ağıya sarkıtrlan bir 
iple mulıasebc dairesine inildiği görül
müştür. 

Vaziyet Beş iktaş polis merkezine ha
ber verilmiş, memurbr giderek derhal 
tetkikata başlamışlarclır. 

Büyüli h~va sefer;er~ne 
bşhyoruaz 

Devlet clemir yollan iclaresi bir ma • 
yıstan itibaren İstanbul - Ankara ile 
Uzak şarka ve Cenup vüayetleriııe da
imi hava seferleri tesis etmeğe karar 
ve:mi§tir. Hava postalarına halkın ra~- 1 
betini artırmak i~in bu sene g2yet ucuz ! 
b:r tarife tatbik edilc:ektir. Gidip gel -
ır-c biletlerinden yarı yarıya istifade te
min olunacaktır. Kazalara karşı ar.zu e· 
denlcr sigorta da olabileceklerdir. 

Parhimentolar konferaVl
sına g:den mebuslarımız lnanmazsanız gelin, bizim evin yük

lerini, dolaplarını dolduran düzineler. 
le pa.ntalona bir bakın; eğer bunlarm 
içinde ütü çizgileri dümdüz ve tam ye
linde olan bir tane bulabilirseniz ben 
Q pantalonların hepsini, haddim olmı. 
~arak size bağışlar; yani başımdaki P A R t\ 
b}l muazzam derdi, olduğu gibi sizle-~- . 

Ma.ynin bulunduğu nokta Kaıade -
nizde sefere çıkmış papurlara da telsiz
le bildirılmıştır. Aynı zamanaa akıntı - ı 

1 
ya kapılarak boğaza girmesi ihtimali 
gözöniinde tutularak kaptanhra haber 
verilmiştir. M aynin imhası için lazım 

gelen teıclbirler almmış bulunmaktadır. 

Büyük Millet Meclisi azasından To
kat meb'usu Nazım ile Diyarbek'.r meb
usu Zeki Maksut beynelmilel p;?rlamen
tolar konfcra:1sınm konsey toplantısına 
i~tirak etmek üze:e Romaya gitm i şler· 

dır. Parlamento.ar konieran:suım Ru • 
rnadaki bu toplantısında mühim ban 
mevzular konu~ulacı:k, ve iki mLb'usu • 
muz bu fırsattan istifade e:iert'k bazt 
tetkiklerde de bulunacaklardır. 

tin başınıza kavanco ederim. Dun ve Yann KitapJanndandır 
. Halı, işte, iyi ki aklıma geldi: (E-l Fiyatı 25 kuruştur 

lılTle ayağındaki pantalomın diz ka-

Külti.ir Bakanlığm'ın, tahsilin le· 
meli olan ilk tedrisat islerinde önem
li değişmeler yaparak elde etme!~ 
istenen neticelere vnrmak için bü
yük bir hızla çalışmağa k,arar verdi
ğini ve geniş bir program hazırla 
dığını yazmıştık. 

Haber aldığımıza göre, ilkokul
lardan beklenen gayeye ulaşmak 
için yeni miifredat programı pren
s ip ve hedeflerinde ~ğretmenlere is
te.nilen malümat verilmektedir. Ba
kanlık bir yandan ilkokul bina i::i
ni hallederken diğer yandan da o· 
kulların ders aletleri ve tedrisat isi 
ile me~gul olmaktadır. • 

Bugi.inkü okul, nazari malumata 
lüzumundan fazla yer vermekkdir. 
ilkokulları bu vaziyetten çıkararak 
çocukları daha ziyade ameli bilgiler 
ile yetiştirmek çareleri aranmağ.ı 
başlanılmıştır. Yeni okullar bun
dan sonra tarla, atelye, mutbak 
ve laboratuvarlarla techiz edilerek 
viicude getirilecektir. Bu is, bütıe
de aynlacak tahsisatla her ;ıı ya~aş 
yavaş yapılmak suretile ilerliyecek· 
tir. Bu suretle her yıl birçok vila
yetlerde son sistem techizatı havi 
okullar yapılacaktır. 

Diğer taraftan okulların ders ve 
tedrisatını teftiş etmek ve çocukla
rımızın istenilen şekilde yetişmele· 
rine calısmak icin okulların teftis 
işleri~e de ayn~a ehemmiyet veril: 
mektedir. Bugünkü teftiş unsu
rundan istenilen derecede istifade 
edilemediği anlaşılmıştır. lspekter. 
1ik kadrosunda son yıllar içinde bir 
çok tasfiyeler yapılmasma rağmen 
bugünkü ispekterlerimizden bazı]a. 
rı yeni yetişen altı sınıflı öğretmen 
okulu rı:ıezunları yanında zayıf kal· 
maktadır. Bugünkü teftiş kadrosu· 
na dahil olan ispekterlerin durum1 
lan şudur: 

Viyana peda~oji enstitüsünden 
3. Ga7.İ Tel biye Enstitüsünden 33, 
öğretmen okulunclnn J 50, idadidcn 
3, imam ve hatip okulundan 1 kisi 
olmak iizcre 190 ispekter vardır .. 

Bakanlrk bu duruma göre tefti~ 
·İşini kısa bir ?amanda daha liyakatli 
ellere vermek icin yeni tedbirler ol
mıştrr. Ga7.İ Terbiye Enstitüsünün 
pdagoji :=:ııbe::ıine <:ok talebe alın· 
mı~tır. Diğer taraf~an önümi.izce~; 
ders yılı ba~mda teftiş işi icin yeni 
h!r şekil tatbik edilecektir. Progran, 
Bakanlık tarafından hazırlanmakta• 
dır. 

Deniz adam _arının 
tekaütlüğü 

iktrsat Ba!<anlığı tarafından hazır • 
lan:n c!eniz adamları tekaütlük kanu • 
nuna tahlisiye umum müdürlüğü me 4 

murlarr için bazı mad~eler ilave celil -
rr.:.-sinc kJra: verilmiştir. 

!s:;ız sah'llerdeki fenerler ve tabli • 
s:yc istaşyonlarrnda çalışan emekdar 
memurlar için b:zı hususi vaziyetlerin 
bulunması lazım geldiği anlaşılmıştır. 

Diger taraftan kılavuzluk teşkilatr 

memurkrı ile diğer deniz teşkilatında 

çalışan memurlar da tekaütlük kanu -
nuna ahn::caklardxr. 

Eski polis m üdür-Unun 
annesi vefat etti 

Eski polis müdürü B. Şerifin anne • 
si Bayan Ayşe duçar olduğu hastalıktan 
kurtulanuyarak vefat etmiştir. 

Cencı.tesi Aksara.ydaki evinı.ien kal • 
dmlnuş, Eyüp camiinde namazı kılın· 
dıktan sonra Eyüp mezarlığnra gömül
müştür. Bay Şerif c taziyctlcrjmizi bil· 
diririz:. 



4 - ltıntUIC • MART 19B7 

F ranko' dan yeni bir 
taarruz beklenmiyor 

Son bozgundan sonra kumandan
lar arasında ihtilaf çıkmış 

Londra, 27 (Hususi)-Deyli He- \ 
rald gazetesi İspanyada asilerin cep-

hesi arkasında birtakım kargaşalıklar 
çıktığım ve tam bir emniyetsizlik 
hakim olduğunu çok emin bir kay
nağa atfen yazmaktadır. 

Estramaclura ve Andaluz köyle
ri arasında kanlı kavgalar, müsade
meler olmaktadrr. F rankocular cep· 
heden kuvvet gönderip bunlarla baş 
edememektedirler. Yalnız kenarda 
bucakta sıkıştırdrklarmı öldürmekte. 
dirler. 

Asi kumandanlar arasında, son 
bozgundan dolayı bir anlaşmamaz
lık başlamıştır. Franko ile arkadaşla
rının arasında deh~tli kıskançlıklar 
vardır. Herkes biribirinden kork
makta ve taraftar toplamaktadlr. 
:Asiler o derece teşkiJat.srzchrlar ki, 
hiç bir zaman kuvvetlerini hücum et 
tikleri noktada teksif edememekte· 
dirler. Hükumet kıtaatı mukabil 
bir hücum yapınca topçu ve leva· 
zım kısmının fena işlemesi yüzün
den asilerin en ufok bir mukavemet 
gosterememektedirler. Fırkalar ve 
kolordular hep müstakil olarak hare 
ket etmekte ve kolorduların erkanı 
harbiyeleri biribirleriyle temas te
min etmemektedirler. 

lspanyollar ve ltalyanlar müte
m~diyen aralarında kavga etmckte
diT!er. Almanlar bunları iğrenerek 
ve tdrninerek seyrediyorlar.,, 

Gazete şimdilik Frankodan ni 
hai netice alacak bir taarruz belde. 
nem· · C"~İ kaydediyor. 

HUKOMET KUVVEnERI 
BOMBARDIMANLARA 

BAŞLADI 
Valancin, 28 (A.A.) - Hüku· 

met filosunun Malaga, Mclilla, 1\1ot. 
rili b mbardıman etmiş olduğu hü
kumet tarafından neşredilen bir teb
Jı w de beyan edilmektedir. Cumhuri
)i ctci harp senıileri Carthagenedeki 
iıssü harekctterine avdet ederken a
siler tarafından bo..'llbardrman edil
m · ı:; is de isabet vaki olmamıştır. 

F naliycti bilhassa ar.tmış olan 
cum' ıniyet i tayyareciler asilerin 
M drit o•phesindeki mevzilerini ve 
Sarar,osse. Huesta, T erucl, Almi
de. ar, Helchite ve Viveldabrio şe· 
hirlerinin askeri hedeflerini müessir 
sur ttc bomb.ırdıman etmi~erdir. 

Bilbao, 28 (A.A.) - "Resmi tcb -
liğ,. 

Hakumctin bataryalan, düşmanın 

Asec cion daı,mdaki mevzilerini mües-

sir surette bombardıman ve bir barut -
haneyi berhava etmiştir. 

Eibar cephesinde topçu düellosu 
olmuştur. 

Alava cephesinde hükumetin topçu
kuvvetleri, Villareal ile Ubidea arasın • 
da piyade ve süvari kuvvetlerin,;1en mü
rekkep bir düşman toplantısrnr bombar
dıman etmiştir. 

TEVKtF EDİLEN GEM!DEKtLER 
K1MLERMtŞ? 

Perpignan: 28 (A.A.) - S s Pa
reil admdaki gemide tevkif edilmiş olan 
yirmi be§ gönüllünün on üçü ş·maıi A
merikalı, bcs Kan:ıdalı, üç Macar, iki 
İrlandalı, iki Romanyalıdan mürekkep 
old ıu beyan edilmektedir. G nüllüle • 
rin hepaindc de Amerikan paso portu 
balunuyordu ve bu pasaportlar Nev -
york Fransız lron90lo•tt1 tarafın!:lan vize 
cdilmifti. Yalnız kcn•olo~, "tsyanya 
için muteber değildır,, kaydmı koymuf· 
tur. 

Göniıllüler, !spany~ya muhnrip ola -
rak değil, seyyah olarak gitmekte ol -
duklarmı söylemişlerdir. 

TECA VUZE UCRAYAN BİR GEMİ 
Marsil}a, 28 (A.A.) - Paquet l:um 

panyasına ait imercthie 2 ismindeki ge
mi bugün saat 10,30 da buraya gelmiş
tir. Kalabalık bir halk kıitlcsi rıhtıma 

birikmi~ti. Çinin Madrit sefareti katibi
ni ta~ıyan gemi ispanya ııahillcri açık -
1 nnda asi İspanyol kruvazcirü Cana -
ris'in tecavüzüne uğramıştı. Polis ge • 
mide bulunan 436 mültecinin vesikala
rım tetkik ctm.!'ltir. Bunların içinde 
muhterf milkfcre men up .,d. ... cn mi -
lis ile yirmi üç Çinli amele bulunmak
tadır. 

GUADALAJARA CEPHESİNDE FA
ALİYET DURDU 

Madrit, 28 (A.A.) - Hava Ajan -
sının muhabiri bildiriyor: 

Z hiren göründugune nazaran, Gua
dalajara cephesinde hare t'ıt durmu~ur. 
Filhakika iki muhaıiim ordudan herbiri 
zorlanması :nü kül, scv~;ulccyş bakımın· 
dm ehemmiyetli mevzilere çek

0

lmislcr
dir. Bu mevzilerin ek eri.si kenarları 

dik ve sarp kayala:-ıl~larla derelerde in
tihap edilmi ti . Mitralyöz yuvalariyle 
müıdafaa edilen b.ı mevziler geçilmez 
birer kale halindedir. 

Hükümetçilerin tayrrcleri. faali -
yetle tarassut servisiyle teşriki mesai 
etmektedir. Muhtelif noktalarda gizlcn
mi§ olan tayyare toplan menzillerinin 
uzunluğu sayesinde asi tayarclcrin ynl:
laırmasına mani olmaktadır. 

BARUT FIÇILARI 
A l'EŞ ALMADI! 

(Ostyam 1 incide) Sah günü B. Grandi tarafından çı_ 
yortusunda v .. z1yct bu suretle gergin- kanımı~ olan fırtına, bu:;i.ın lam:un n 
Ii nı kaıılıc~ i: oluyor.,, sükunet bulmu.5tur. Fak t hal:i Libya. 

Aubc şöy c ya..z yor: da imini geçirmekte olan ltalyanm 
"H rare .. in 1n i, z soğuk kanlılığı Paris büyük clc . ..,i B. Ccrruti, dcrlınl 

ıle mı yoksa Fransız s batı i!e mi di.ış- işinin bar.;ına di.inm k ı:z • c E'rnir :ıl
tllğünü tayin ctmcJc kalk şmak bey- ınıştır. D~:ı. ~eni fırtır- o.rdan kor
hude olur. A ı1 m sele ortada tamiri kula.bilir. 
ka.bil olmayan hi bir mesele mevcut l'NGILTERENlU 1' APTIGI TEŞEBBÜS 
olm:ımasıd..T. B~unla bcra.1:cr rcvin- Londra 28 - Fransız H:ıric;yc nazırı 

mektc o kaua.r ıı.c l ctm yelim . ., Dclbos tarafından İtalya} a. yap.1. 
ll•:GILIZ GAZETEL7i:RI DEV AZ/YE. ımş olan ihtarları tetkik eden Deyli 

Ti iri GôI'..UY'OR Hcrald g.ızvte:Ji bu t . bbi' .,,"n İtalya 

Sun ·uay T'mcs azetesi Fransa ile 
İngiltere nr~sında. ·i sıkı iş birlığini 
ehemmiyetle kayd tmektodir . 
YENi BiR FIRTINA /HT1MALIM11 

Mit 
Parfs 28 - Jour gazetesi diyor ki: 

üzerinde bir mü. kkin t sir yaptııhnı 
yazmaktadır. Bu gazete Almruı hüku. 
metinin Musol nivc j ·y&tlı bre1:nt 
etme'. tav i:> esinde bu, •ndutJunu .. an 
maktadır. Deytl H rald Na 1i eh ••. 
rmda bpa.nyaya haıc' te amade i'.i 
1ta 'yan ko.or usunun tnh~. · t ctı · 
bulu:ıduğunu d:ı kıı.yded rck diyor ki: 

"E.Ser lta'ya bu 1.uvv ~ .. i ! -:m .. 
yaya acvli:etm y • Lı mm F!. "a re 
İngiltere buna rnüni olnc:ık tedabirı 1 
almamazlık edemezler.,. 

lngiltere 
CebelUftarıtr-ı verip 

Ceta'yı almak 
istiyor 

Londra: 28 (A.A.) - Vi&amiral 
Usborme, Sunday Times gazetesinde 
çıkan azun bır mektubunda ingiltere
nin Ceutaya mukabil Cebelütt.mkı İs· 
panyaya vermek su:-etile bir ıni".badele 
yapmak teklifinde bulunmas: lazım gel 
diğini yazmaktadır. Bu teklif, vaktiyle 
I 868 senesinde amiral Georg Greyin 
teklifini tecd:dden başka bir ıey delil. 
dir. 

Amiral Usborma, tngilterenin Ceu
ta'ye yerlc§mck auretile sevku~r,ey! ba· ' 
lamından elde edeceği menafii saymak 
ta ve bilhassa orada bir tayyare meydia .. 
ru inşası imkinmdan bahaeylemektedlr. 

Alman aarif 
Nazarı 

Yananata1111 11llll11or 
Atina, 28 (Hueuef) - Ciuetel~ A~ 

manya lıükGmett murit., iJira •• aball 
kültürü AUirJ B. Jbaa'ı.ın bir kas: &Uae 
kadar &9raya pleeelini. •• bir ıa.,u 
müddet Yunanistanda kalacağı haberi
ni vermektedirler. 

B. Rust nisanın 8 inde: Atina.. Uni -

Yugoslavya ile anlaşmak için 

Italya· bazı fedakirbk
larda bulunmuş 

Roma, 28 (A.A.) - Tribuna p . 
zetesi İtalyanın Avrupa sulhunu temin 
etmek için ekseriya büyük fedakarlık -
lara katlandığını kaydederek bu mem • 
lekctln harici ciyasetini muhik goster -
mektedir. 

Bu gazeteye göre Yugoslavya ile iti· 
lif edebilmek için İtalya milli feda -
karlıklar yaparak bazı iddialarından vaz 
ge~mek mecburiyetinde kalmı§tır. Fran 
sa ile de iyi komşuluk münasebetlerini 
b:>zan ve mazide iki millerin yanyana 
yürüdüğü tarihi tesanütlere mukövemet 
«!den eski itilafları halletmiştir. İtalya. 

Almanya ile halli imkinıız ad~edilen 

Avusturya m:seles'ni tesviye etmi§tir. 
tngilterenin .l\1illetler Cemiyeti usıta -
sile izhar ettiği hiddete rağmen italya 
bu devletle de Akdenizde anlaşmıştır. 

O:tada bir tspanya ktlmıgtır kl or~a 
cıa İtalya hakiki sulhun ist'irıat' etmesi 
lazım gelen niıam ve intizam taraftar -
larile birlikte hareket etmektedir. ttat· 
ya hiç bir siyasi' nüfuz aramamakta, fa
kat b:>lşevizmin de Akdenizde yrt1eş -
mesini inememekt'edir. 

KONT CtA'.NO ANIURA YA 
GELECElt 

Deyli Meyil gazetesi İtalyan hariciye 
nazrrı Kont Clattonun paskalya yc:rttıla· 
rından sonra Ankaraya ge1euğini ve 
son defa Be1gradda imzalanan V ıgos
Javya • İtalya ınisaktna benrer bir mi· 
sakın Ankarada da imnliina:ağmı yaz. 
makt··-.drr. 

lTALYA:. - YUGOSLAV ANT..AŞ : 
MASI UZER1NDE 

ingilia gaaetelerinden Deyli Horald 
YuıoslayYa ile İtalya araaında aJrtedio
len yeni mieaktan bahsederken diyo# 
ki: 

••Bu misak, İtalyanın, Yuıoslaqyays 

Romanya, Çekoslovakyadan mütqekkil 
olan Küçük itilaf müttefiklerinden ayı" 
rıp Roma, Bertin faşiıt blokun• girme. 
ie teşvik icin yapmakta olduju ma • 
nevranın bir ka.mıdır. 

Fakat, misakın mahiyetini iaah yo
lunda Belgrartan verilen reamt beya. 
natla gösterildi&i gibi yukanki plindan 
bir şey çıkmıyacalrttr: 

Bu milalt, aon 1amanlaıtda ttılya ve 
İngiltere: 'tilrlc:lye ve -.Zunıniatan tara
fından akt'el:lilcmler gibi, ilet tııtafb mi
aaldaı olacaktır. YugcısWlyanm Jrıllet. 

lor cemiyellne ve milttcffiklerl oJ~ıa: 

Jl'ranaya, kü~ütr idlif.n Balkan an~ 
ttıu. kartr taahhütleri;. kaldıjılıa g6l'4t 
harici siyaseti yeni bir i9tibmer abna
dığt gibi., Btl'lln - Rbma mihverine il .. 
tihak muclui.. de mevçut delildir, 

Misak. Akdenizde ve Balkanlard• 
9'llhUn muhafaza111 demek ohıcaktır. 

Çünkü tta-Jya ile cerginliği inle etmelc 
tedir .•. 

Deyli Herald gazetesi bu yanyı .. M11 
solininin Balkan manevr.a9f muvaffalri· 
yetsizliğe uğra1ı,, ba!hği} le \fetnmılrte. 
dir. 

vu~~sinde tertip effil«ek hlrmera- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

sim::le bulunarak muhtelif Alman üni • T b • D • • • 
versitelerinin Yun:ınistanın bir k:sım i- am urı urrı 
lim adamlarına verdikleri ''fahri profe-
sörlük., diplomalarını tcVzi edecek ve 

Alınan ilminin Atinaya. lıaqı hilllettiği ·ı b• t 
minnettarlığın bir delili olmak ttzere 1 e ır s aa 
Almanya hükümeti tarafından ünivenıi-
tc:ye hediye edilen kitapları verecdrtir. 

Alman nazzr.ı nisanın: 10 unda Oliın
piyaya giduek cııki Olimpiya mahallin
de Hitler ve Almanya hiikiımetinin 
ma~ra!ilc yapılacak olan hafriyatın açı
lış resmini yapacaktır. 

B. Rust nisanın 14 ünde Aıtiıw:lald 
Alman etki eserler mektebinin kırkıncı 
yıldönümü merasiminde bıılunaca.ktır. 

Yuııaıı Juab.nm da bu mnasiılı~ bu -
luncv.:ağı haber verilmektedir. Bundan 
sonra Alman maarif nazın Atlııa Ülli • 
vcrsitcsinin yüzüncü yıldönümü müna
sebetile yapılacak merasimde Almanya
yı temsil c:lecektir. B. Rust eski Yunan 
caya vakıftır. 

Elektrik 
tesisatında 

Hangi sanlf ifçl hangi lfl 
yapabilecek 

Nafia Veklletiniıı dektrik tesisatı 

~lerindC ur~st ve milatzkil ol=rak ça
lışmak istiyenlerc vuilecek ehliyetna
meler için bir talimatname hazırlan -
makta olduğunu, bu talimatnameye gö
re. bu i§te çalııacakların üç sınıfa ayrı
l::cağmı yazml!t1k. 

Hazırlanmış bulunan talimatname -
de her cınıfın yapa~ağı işler gösteril -
me!tteodir. 

Her türlü dahili elektrik tniııat pra. 
jelerini yapmak ve tnth:katmt drn:hte 
et:nek-, asansör yapm;;k bİrlnci sınıfın 

işidir. 

tkinci sınıf 15 kılo\·ata kadar ve en 
~ok mütemadi 600 volt ve mütenavip 
safh:ılzır :ırası 400 voltluk tevettürle iJ · ı 
liyecck bütün d;:hi}j elektrik •e kuvvei 
mıı!ıarr:ke tes'3atını yapaWI da ikinci j 
sı:ufm yapacağı işlerdir. 

Üçiincii sınıfın i!i bir butuk l:ilovatı 
k<:dar ihtiyaç gösteren ve en ç~k mü -
tenavip cc:eyanlarda safha ile toprak a
rası 250 v.:ılt tcvct~ürlc cı.ütemadi cere
yanlarda 250 volt tevettüdc i!}liycn ıda- ı 

bili elektrik tenvir tcııisatı, bir buçuk 
kilovata ı,adar tek safhalı mütenavip ve
ya mütemadi cereyanlar ve yukarılri te
vettürler altmcla i;liyen motör tesisatı 
zil ve mürn:ıaili i;:retlc~me ve anten tc
s:S.t.idır. 

Bir:n:i &ınıf elektrik mühendisi ün -
varunı alm:ş o,~nlı!rclır. Eunlara ayrıca 
chliv~ ..... ame verilmez. ll:inci ve üçüncü 
5mıfl<>r t-ir iffitih;?.n geçirdikt:..n sonra 
dıliyctn:ı:ne dırlar. 1 

(Y cer ıci. ooyıfa<'l4n dcvınt) 
- Adapte cdilm.iyen veya adapteye 

uygun olarak yapılmak istenen bir kı
smı yeni cscr.'ıerc gelince; bUırlarda da 
ölçü itibarile lüzumundan fazla. &P· 
lık ve nağme sıkUJJklığı gimildi&l;tt gi. 
bi okumaı ve !;alm88U1da da pelc cok 
sıkletıu meyıılaııa çakmakta.Ur. Yeni 
e::Jerlerin revacJ giifteleriııdeki grami.
ya.ttandır. l~erind4 ruhu o~ayıcı ve 
güzelleri de vardır. 

- Ş8.rkılarınıa ve s:ıza milteallik 
eserleriniz var mı? 

- Ot.uz kadar 3az ve söz escrirn var
dır. BaZ11arı pliklara da ge;ın~ bu. 
hmmalltadrr . 

- Üstadım ya. Anadolu halk prkı
lan bakkın<laki düşüncem? 

- Anadolu musiki noktasından bir 
hazinedir. Bes't olu bu halk şa.rlıUla. 
n içinde o kadar kuvvetli eserler var
dır kl .. Birkaç ısene evvel Aaadolaıda 
konservatuvar heyeti ile yaptığımız 

scyahatt:ı Siva.tan ".Kızılmaak,, Niğ. 
de~ "·Ekin ekHm çöCere,, ve "Ee· 
bek,, o zaman aldığımız ''Hüveyin yol. 
la.nııda,, gibi eaerltride bir hadUıe taf
sil ectilmekted!r. 

Bu eserlerde melodi de ta.maaile il. 
me mutabık bulunmakladtr. Halk pr· 
kılanmız alındığı yerde okunduğu gi. 
bi okunmalıdır. Bunları iatanbul ~y
vesine uydunn:ı.k doğru değildir. Eaef. 
le söylerim ki buı Anadolu şarlulanı 
bu şekilde deği~iriliyor, melodisi kay· ı 
boluyor. 

Sanatkar Dürri binu. yerinden kalk., 
tL TanıCurunu kavrayıp gc!di... 'ı 

Tanburu kucağında anln.ttı: 
1 

- Ana.dolu halk türkülcr:miz o ka- ı 

dar kuvvetli, o kadar hisse dokunur 1 
eserlerdir ki •. lıo.te Kwl.'Tmak- ı 

KızU.ırmak pcır~ paı ça ola8ın. 
HC'lf parçam bir d.y-;. a s~ ıı 
Sen de benim gibi epiz ~ı~ 
füzılırmak nettin allı. gelini 
Na.sıl yedin bcninı. suu. bo.ıJlu.mu 

• • .y. 

Köpr~ varın-0eı köprü. yıkıldı 
Dört. yiiz atlı. birtle1ı myo d.öltiildJ 
Nice yiğitlerin. 'boyııu biikiUd.ü 
Kızalırmak nettift allıı gelini 
NMıl yedin benim. mna boylumu ... 

İşte samimiyet. i"te beste •• MusUd 
tahsil etmiyen bir Türkün yaptığı bU 
eserdeki kuvvet Tür.küıı muaikidcld 
zeka kabiliyet ve istidadu:u g-öatc:nneı 
mi? 

... Değerli sanatki.r tamburu11u göğ- ı 

3üne çekmiş, odanın. derin se.aaiziiil 
içinde, gözleri y&§lı çalıyor, söyliyor, 
söyliyord~: 

Elmtılı4iaıı çık'iım ycıya.ı 
Dayan dizlerim dayan 
Emmim atla., daywn yayan 
Bebek be1ti del.eykdi 
Yaktı, yaktı kii.l eyledi. 
Nenni, ııenni., neani. 

• .y. 4 

B"""'*a 1..-x::gw.Jtlor dalıa.}ı1 
Kcrtallar ileş beZ:~:r 
KaTa luıberlff wMl§tr 
Bebek beni de1~1«li 
Bir kötiiyc Tı.-ul eyledi. 
Nenni, ne11ni., .-ni. 

• "' 4 

Akıca ldlime sardığım 
Y~ "'4t}IS!fa toytluğıenı 
Yedi yıkt..'1 bir buldutjum 
&bek bmr. deleykdi 
Yo1:tı, yı:.~a kül eyledi. 
Neıtni ..• • -

4 .. ,,. 

Tabam:ıtımm ipek l_>tğı 
Bfıb-on 'lr.r tr§.rd bt!gi 
Ktmlım 0 1dun Çi~ck dagı 
Bebc1c bc:ıi ..• 
Nenni... 

Bir köye gelin götürülcrken gelin 
ala.yı Ku.:lırmak k5p~ünün yıkıL ! 
ması ile mr.:ı.ğa gidiyor. Celin boğu
luyor. Kurtulan birisi dtr- \ iın köyü. 
ne gidiyor. Damadı köyün kenarında 
biraz son!a k3vuracağı yavuklusunu 
bık~emek';e:l'r. Gelin al:.vı yerine su-----------------

dan cı!·mı.ş birisi çık:ı."!eliyor: Balkan Antantı 
- Ne var! Alay nerede? 
- Kf--rii uçtu. 
- Gcli:ı! 
- St'da boğl'ldu.. !>.>mat bu ftci 

Jı·"td'sc kar:::ıs .,d:ı b't!dn ve n{llan •. 
Bulanık sular :.ıe akm eiden Kwlrr
nrn.tta hitap ediyor. Kalbi yaralı, gJZ·( 
ıcrt ya.sır .• 

<Uaya1111 ı inciüJ 
iştirakleri ile müttcrek bir içt•ma yap ' 
malan muhtemel bulunduiu bakkı&d' 
yabancı gazetelude &örülen havadis 
ler Yunanistan Harl:iye Veklll"ti sal&' 
hiyettar mahfillerince dofru tc'ikki e' 
dilmemektedir. 



- Apartnmınnna ıu ıerizded ıiderim. Küçükten 
doluı oda.. bava aldmlmamııbr. Okıiriikl•le, · 
~ ardı aruı ôım.nuıbr. s,~ .. 
~ temb hlr ha1atm aaadetleri demektir. 

- Şu taze kaclmm yanında ltir aile yüklerinin ~ 
M?lnl cobleden ayal derecede temiz hir hayat hula·. 
mu mıydpm? 

- O iteni H'fİ7onlu. Bir kacloun hizim iPa ...._ 
teali qk arkaı.U ılper almüilecek hir .OrP.-. ~ 
aplnw,u iiiç Wr nalniac&r. AJJd zamanctır· fi' ~ 
........... ; kendini patJaınaktan tuttup merteM 
71ikJü Wr ,..... .... 

Sonn 1.ize, ....-lerimizi 781'9tabilmek ip. ,.ı.a. 
N• "8nr 1.ir muhit Jhn& Şimdi ~ ~ttiiün » kenclini çocuklanna verdifinden beiıi p kere 
eutur. Halltuki o taze kffmm hütia -,ab mn 
Jdim. Yam llatnnda kendiıinl ne kader ~ .İlter. 
ae iateıin, aldı fikri IMnde oldupu ......... ~Uala 
~tiiimia oa ... ,.tm pr deneltil. ~ 1a. 

-. BiJinüais W anlar ıeflaf ko......,_ ::r..... ..... .,.,..... ~ y~ .. 
.a. iidatle Jais INr -1 .Jap~; ltu ıöz ne ldclar 
... , .W ...,_ obua, bahuıuı dott .W. 1"" 
......... ~ici bir ı• olunca... E.a.im1z. 
• ..ı bir &elet hiknıiine sinmli, yani "" ll'llk 
~ TÜCUdind• clalai ~ •·me1ı, 
h ....,_ aripaeli. laın•a ki fU ~ ,..... 
P.ık a... lııulaaduium lraduun )'UUllda basta 
pcuiu9 _. 7ataiJ ile ütü iliç , ... cWu kirli 
rınenm ........ pceaia iprüincle pirliiimi itala. 
ftl'tlim. 

- ~....-ı .. ....... .~ da bırak. 
.... y ... 

"9 O ~ ,.... .-.... ..,.mur ediyor. Gitti. 
.. ......... .. ........ İjllrİIDİzde t .. l'•P. 

lmlıı .. ..--... o .... - .... " ... 4 .. 
-- ..... ···- -..... c;,ı. olama .. ................. ,.... ..... .... 

_ ..... ~-WdtM .......... ... 
Mil Mbrlk tı;r...... ..... Onun tam bir ..a.t 
ile ricude ptirdiii e.... drbiailda elia ,.... 
..... .. .....,. ......... ~••••Is ..... 
..._ ~r. la aUNtle içiaHle ltirtok yerler hill 
__ .... ._ .. ol.., oa•Mripl..ı .... 
.._ ...... ..... ....... .. ~-. ayn'-1& 
_.._._ riftir. Ot Mt P ita uiunla1'm,..1oı· 

~..._. .... _ .. ......,. ......... ...._ hllL ....... .,.,, 
flateriyor. s..iıip de --..n ..,.. 1 

Wttlrı 
... llawamalr itin M,ok çUaladıktmt, midait 
•••' r pPNilllen 1mara ölince,. ..... Wlı 
.... k ........... ~ .... ..,. ..... . 

........... 1naca1- ..... leria ... kadar 
... ..... •• .. , ••• 1dfa,. --

Saatlbe 1-ktı, fikri batka yerlerde olduiu halde 
elini mattı. Beni sördüiünden dolayı memnun oL 
~-A~di,· ka~ OnnaJ e111 ....... i 1ıiea 
~!ti ve ltenim mütenair 1Hr hl ~ı-, .. re 
kacUr kihar-,, clemekUf&ne lmrtılık -<>nu • ınri. 
~mı,, diyerek metronun mer•eelwla•en in.U. 

Şq ladıiDn .azı-. dair ridlp et~ 1ra-.. 
Wr ...... ..-ek mlyiııı?- Hafaamda daha timtll. 
... - kant* 1.lr intBı••• 1'qka ~ 
yoi ........ qfak 1.lr WDat ,.... ... 
kip çıkarabilenk miyim' Hatl...._ ....-.... 
ı..l ~ Wr ıaretle uza laman tatmnamqbr. llea.. 
clen .. oluna olsun •lrtey c.ıt etme\ ha!cmfllmda 
khmaft lale ltaclma l»irpyler ıatllreMteeek detmm. 
Onu ~ a8a..-.ie karar yerdJın. F.t ltu p.. 
corinud~1! 

v 
T°' tr.ln\ıfaa plen •1r mektüp, ._dfıinl an. 

anachim~ lÔlaJı alır tlzirlerle dolu oldu .. 1mna.. 
atile '* mflddet maHmın üıtüncle 1tırabrak ·~ 
dım... ~ aevdalılann, kHplarma iMDi de 
katbkliah ...-.danheri onlann iat*I~- ~ 
ltinni ~ ken.-ı..me hiznlet için • llİİfıiı 
yol olcbaimiu hahr~~ ~ kadrisca,._ 
timdi ..... OD ~ .. )'lfaJrk 1.ir atektupJa ~ 
rint anlatıJordd. 0~.Jim lci mGlAatmuzclan ltlr 
kaç sün IOllft delikulı ikincl bdnu n ölııüırGldü 
scculdanbı 1n111e S.do'1• ~ ıitüaımüfi ~ 
da ıtlip kedilerini ltuJ.caima Ü hinhir Tllatle 
üzerlenn• kQl1I çelaaiılf. 

Fakat tue \adnun &.iw ••• •nh artlli • ..ı.n 
Mr lieN Wl9' pnnemeie karar •.miıtir. Ka..._ 
.... .... - bnnn ltütün hllBiri ......... İP. 

"ŞttlUlı İfİB tem~li atılmak M:ımdır. Salt ia1c 
a/qafn ;ıuleri geliyor, /aluil ıena benıber yap 
m:.Jc · /iİırinde olduğuna tWr. ""' bir ümidim ya&. 
Bu kadtU güzel bir ~ wula b.nılemama
nızı ıüden. pek yalvarınııı: llüıiiiı ıaatDti 1ıi:i 
~ Znccn e il. -~ iiliyw • 
Kendisine yanB _,.. .ı,ı.,ı. ••lcM4• ,,.,,__,. 
ğuauı ve oBü en ~ bir l~ ,-.,,..fe JiJ. 
ıürecer~ ıöyledım. ~ 1te1 w. "laofiaı. 
~~ir~ 

ıAtil ...,m.u. ı... -.. ol••lı -••• -· 
iti. aklı.11111 .olana almaktan kotbrak wt sekiz 
.,,,. ~ ... t Hab llld llJpirl 
ıirU.C. o ihtimanai ... ........ ...... .,..., 
balı !.eni ıörGr ..... . 

- A-. ......... yo1cla idi, .... ,.W.Udlaiıi!. 
~ ........ 

.. top~ ""~ • 
Hatq f~ tefaf1tlf'r.iateliW)W Yi Ta~ ~. 
a~ fı~ bir .00.~1* '9 · Bana. eonn derhal intihaba ıe .ı. 
ıltnd'eft latlfa ~~ ~ b~ çilmit tl1t1ff• ret pnluıti .W~ 
nlft "fttifnt ttb~dilrlar artdai tter~ tır. 
ıilrJe karplanrmı ve yenMm ~ $ Reyler taınif edildikten ıonra ~b -
ım dOri uat t4 bU~ulfta Emfl\8ilU 4laı- duftlihawı, 8a1iııı, Salt, Zlnr, ?ltmduh 
Jieımtde b1r toplantı ya~. a&it HuJld yeni Mll'e heyetine ı~ 

~~ "*~~ ~ ~~· ı:ıitl~!dir. 1 1 1 1 ı 

Rad10 Müsabaka Kup<)DU 
-:9-

Bag Muammer 
zarfında 
anlatıgor 



1""° ıtURUN 29 MART 1931 

Doktorlar en c;ok 
neden korkarlar? 

Eğer bana 
vermiyecek 

Doktorlar en çok neden korkar· 
lar? Yanlış bir teşhis koymak tar. 
mı? Yanlış bir reçete yazmaktan 
mı? Çünkü bunların her ikisi de, 
hastanın vaktinden evvel ölmesini 
intaç edebilir. 

Fakat bir doktorda, eğer böyle 
bir hata yapmak korkusu varsa, o, 
doktor olmağa layik bir adam değil
bir. Bu şekilde bir doktor, o ka· 
dar asabi olur ki, eline alJıih hasta 
ile, korkusundan hakkiyle alakadar 
olamaz. 

Bir doktora göre, hasta bir "va. 
ka., dır. Her vakayı, doktor elinden 
geldiği derecede gözden geçirir, teda
visine uğraşır. Fakat yaptığı tedavi, 
arzu edilen neticeyi vermezse, artık 
Cloktorun "acaba başka bir usul te
davi tatbik etseydim, başka türlü ne. 
tice mi alırdım,, diye kendine işken- · 
ce etmesi manasız olur. 

Biz değilsek de, nihayet doktor
lar böyle düşünüyorlar. Nitekim, 
mesleğinde hayli mahir bir İngiliz 
'doktoru, mecmualardan birine yaz. 
Clığr bir makalesiyle, doktorların en 
ziyade korktuğu şey.ler neler oldu -
~unu anlatrrken böyle bir mütaleıı 
ileri sürmektedir. 

• • • 
Bu doktor, kendisine b'cizı §an -

tajcı hastaların geldiğinden ve en 
çok onlardan çekindiğinden bahse . 
diyor. Bununla beraber, mesleği -
nin hakiki eri bir doktor için, bu da 
bir mesele teşkil etmez ya .• 

Bakınız nasıl olmuş. Günün bi . 
rinde bir genç kız, bu doktorun kabi
nesine gelmiş, muayyen bir hasta
lıktan bahsetmiş, doktor kendisini 
muayene etmiş, lazım gelen ilaçları 
tavsiye etrni§ ... Bunların neticesinde 
artık hesabı görüp gitmek lazım de. 
ğil mi 

Göri.ini.lşte öyle... F altat bizim 
kız, yerinden kımıldamıyor, garip 
garip doktorun yüzüne bakıyormuş .. 

Az sonra birdenbire şunu de -
miş: 

- Eğer bana şuracıkta on sterlin 
vermezsen, senin için "üzerime hü
cum etti., diye haykırırım. Herkesi 
buraya toplarım. Rezil olursun. 

satışlar yapmıştır. "iş Limited,, ve J 
··Pamukiş Limited., şirketleri de ge
çen yılki çalışmalarında muvaffak 
olmuşlardır. 

Yurdun toprakaltı servetlerin· 
den birini değerlendirecek olan Er
gani Bakır Şirketi 1938 yılının or
talarında bakır ihraç etmek üzere 
tesisatını ikmalle meşguldür. 

Endüstri Programı 
Birinci endüstri programının ta· 

liakkuku yolunda millt bankalar 
hissesine düsen vazifelerden biri de 
Malatya m~ensucat kombinasının 
kurulmasıdır. Bu maksadı temin 
için Ziraat Bankası ve Sümer Bank 
ile .,Jankamızın müsavi nisbette iş
tiraklerile kurulan şirket faaliyete 
g~eçmi§ bulunmaktadır. Kombina 
zamanında çahşmağa başlıyacaktır. 

f Türkiyenin miUi davaları arasın
da yer alan endüstrileşme hareketi 
plan ve ihtisasla başarılırken, ban· 
kamıza da vazife verilmiş olmasl; 
müessesemize kıymet ve şeref ver
miştir. 

. Son aylarda demir, kağıd, ~e
ker gibi maddelerin dünya piyasa· 
larında görülen fiat yükselişi ve 
bunları yurd dışından temine mec
bur olan memleketlerin tesadüf et
tikleri müşküller; hayat ve istikla
limizle alaknlı olan cndüstrileşme
mizdeki yüksek isabeti derinleştir
mektedir. 

Ucuz şeker davasının tahakku
kundan sonra memleketimizde gün
den güne artmakta olan şeker istih· 

' lak nisbeti, istihsııli çoğaltmak için 
yeni tedbirlere başvurmayı zaruri 

' :"<>. • 
kılıiiaktadır. 

on Sterlin 
olursanız ... 

Kaınyı açarak, mümh.-ün olduğu kadar 
yaav §perdeden: 

"- Ava.:mıız Çtktığı klJiJar bağırabi
lirsiniz,) dedim. 

Doktor derhal kapıya koşuyor. 
Ardına kadar açıyor. 

- Haydi, diyor. Avazın çıktığı 
kadar bağır. Bakalım ne yapacak • 
sın! 

Hakikatte doktorun, böyle bir 
şeyden ürkmesine mana yoktur. Fa
kat ne de olsa can sıkıntısı değil mi? 

"' . . 
Eski zamanlara ait bir hikaye var

dir. Mutaassıp bir Arnavut, karı
sını muayeneye gelen doktoru, asla 
odasına sokmak istememiş. Bir iple 
kadının bileğini bağlamış ve ipin u
cunu kapının ar.alığmdan çıkararak 
doktorun eline vermiş. 

Bu müthiş bir taassup ve mutadın 
fevkinde bir kıskançlık misalidir. 

lngiliz doktorunun söylediğine 
bakılırsa, bugün bile doktorlar, pek 
kıskanç kocaları düşünerek hareket 
etmektedirler. 

Mesela diyor ki: 
.._Bazı evli kadınlar vardır ki, 

ben onları kendi evlerinde muayene. 
ye gittiğim zaman, kapıyı açık tut -
madıkça, onlara en küçük bir nez· 
hakkında bile görüşmem. Bu tedbi
rim, kendilerinden korktuğum için 
değildir. Kendilerinin fevkalhad kıs-

Bankalar Kanunu 
Geçen haziranda meriyete girmiş 

bulunan bankalar kanunu milli ban
kacılık sahasında faydalı tesirlerini 
gösterecektir. Bankamrz, çalış· 
malarını bidavettenberi teknik esas
lara istinad ettirdiği için; bu kanun· 
daki hükümlerden çoğuna esasen ri
ayet eylemekte idi. Bunun içindir 
ki müessesemiz kanuna intibak için 
zorluk çekmiş d,eğildir. 

Tasarruf Hesaplan 
Tasarruf hesaplarımızdaki ra

kamlar her yıl esaslı bir yükseliş 
göstermektedir. Memlekette ilk o
larak kumbaraları meydana çıkar
mış olmakla teşkilatlı bir tarzda pa· 
ra biriktirmek için giriştiğimiz fa. 
aliyetin müsbet neticelerini almak
tayız. Para artırma hevesini aşılı
yan ve büyük bir biriktirme vasıta
sı olan kumbaranın gördüğü yük
sek rağbet, çalı§ma şevkimizi artır
maktadır. 

Tasarruf sandığı hesabımızın bü
yük inkişafını tebarüz ettirmek için 
birkaç rakam zikretmek faydalı o
lur. Bilanc;olamnızm bu kısmında 
muhtelif yıllarda şu rakamlar göze 
çarpmaktadır: 

Bankamızın tesis yılı olan 1924 
te 12,554 lira, 1926 da 220,31 O 
lira, ve bu rakamın 1927 de birden 
1, 17 8,3 25 liraya yükseldiğini, 1930 
da 4 milyona yaklaştığını, 1932 de 
7, 5 milyon lirayi bulduğunu, 1933 
te l 2 milyon lirayi geçtiğini görü
rüz. 1934 te bu hesap 3,000,000 
lira birden artış payı kaydetmiş, 
1935 te 20, 190,444 lirayı ve geçen 
yıl da 22,620,293 lirayı bulmuştur. 

-

Rer Gün.Bir Uiliaye 

Bir kadın 
Sabah saat be§. Üçte uyanan 

kuşlar çoktan etrafa yayıl
mışlar, cıvıldaşıyorlar. Beyaz 

boyalı köşk yeşil pancurlarile ala· 
ca karanlıkta koyu renkli çayırın 
ortasında bir heyula gibi d-a~uyor. 
Pijamasının üstüne gelişi gü~el giy
diği paltosile çiğnenmemiş ıslak çi· 
menler üzerinde korkak korkak yü
rüyen, ikide bir geriye b<V<an ev 
sahibi dağınık saçlı başını kaldıra· 
rak karısının ve kendisinin yatak 
odalarına göz attı. Her ikisinin de 
pancurları güzelce duvara dayanmış 

' pencerelerinin ka tir perdeleri hafif 
ışık altında farkediliyordu. 

Bu saatte sıcak yatağında bulun
ması lazım gelen bu adam, soğuk
tan uyuşan ellerini uğuşturdu ve 
yürümeğe devam etti. Kol saatini 
odasında bıraktığı için vakti de bil· 
mi yordu. 

Ahırdaki saat altıyı çalarken ses
siz koridorlardan hızla geçerek ban
yo odasına girdi. Musluktan akan 
ve bir gece evvelden kalma ılık su 
ile çabucak yıkandı; hizmetçiler or· 
talığı temizlerlerken giyinmesini bi
tirerek dışarı çıktı. Uşağı çağırdı. 
Birkaç giindenberi böyle erken ça
ğmlmağa alışan uşak istemiyerek 
odaya girerken T empelton mutadı 
hilafına: 

- Günaydın, dedi. 
Maksadı uşağın hatırını sormak 

değil, sesinin kuvvetini denemekti. 
Sesinin titremediğini görünce bir 
kavun getirmesini söyledi. iştahsız 
iştahsız yediği kahvaltısını henüz 

kcınç kocalarr vardır da onun için... f 
lnanılmıyacak şeydir: Fakat bazı ko. 
calar vardır ki, kanlarının herhangi 
başka bir kimse ile yalnız bulunma
sını düşünmeğe bile tahammül ede· 
mezler. Ve bu hususta dokt<'.lara 
verilmiş olan mutat mezuniyet. on· 
lan hemen hemen deli eder.,. 

~ . . 
Doktorlar, biribirlerinin hastas?·· 

niçin almazlar. Başka bir doktor ta· 
rafından bakılmakta olan bir hasta
ya müsaadesiz veya davetsiz niçin 
gitmek istemezler? 

Birçok kimseler bunun sebebini 
anlamıyarak kızarlar. Fakat bakınız 1 

vaziyeti nasıl izah ediyorlar: 
"-Adamın biri birgün bana ge· 

lerek kendisini muazzep eden bir 
öksürükten kurtulması için ilaç is
tedi. Bir şişe ilaç verdim. lki ay ı 
sonra gene geldi. Ayni çeşit öksü
rükten şikayet ediyordu. Evvelce ı 
verdiğin ilacın kendisine, herhalde 
yaradığım, bu defa da kendisinin 
müstait olduğu bir öksürüğün taze -
lendiğini söyliyerek eski ilacı yeni· 
den verdim. Bir iki ay sonra, aynt 
şey tekrar etti. Sonra haber aldım· 
ki, kendisini veremden muztarip 
olduğu için bir sanatoryoma yatır
mışlardır.. Şimdi bundan ne mana 
çıkıyor? 

Yaptığımız tahkik neticesinde 
anladık ki bu hasta, benden başka 
iki doktora daha gidiyormuş. Üç 
doktor da öksürüğün ehemmiyetini 
takdir etmeğe fırsat bulmadan ayni 
hataya düşmüştük. Eğer bu has • 
ta, muntazaman ve ayni öksürükle 
yalnız birimize haftada bir, yahut 
on günde bir gelseydi, daha etraflı 
bir muayene yapabilecek ve mesele· 
nin esasına vakıf olabilecektik. Fa · 
kat vizitelerinin arasındaki bu uzun 
fasılalar dolayxsiyle, müzmin bir şey 
olduğundan şüpheye meydan kalmı
yordu . ., 

~ . . 
Bu şayanı dikkat vakaları anla· 

tan İngiliz doktoru, sözünü şu cüm· 
lelerle bitirmektedir: 

" Gariptir ki, benden fevkalade 
bir tedavi kudreti bekliyen hastadan 
ürkmem. Bu hasta isterse, bende 
mucize kudreti bulunduğunu veh . 
metsin. Onun bu itikadı b~ına tam 
mana siy le inandığını gösterir. Ye 
tecrübe ile sabittir ki, bütün tedavi
lerin esasını ilaçlardan çok daha zi· 
yade inanç teşkil eder.,. 

mı, bir hayalet mi? 
Nakleden: 

R. ÖZGENER 

bitirmiş; gazetesini okumağa başla
mışdı ki iki hizmetçi kız içeriye gi· 
rerek işlerinin tamam olduğunu ve 
hizmetlerini terkedeceklerini bildir· 
diler. 

T empelton, canı sıkılarak: 
- Bu mesele beni alakadar et· 

rnez. Hanımınız bu akşam geliyor, 
ona söylerseniz daha iyi edersiniz. 
Dedi. 

Kızlar odadan çıkar çıkmaz uşa· 
ğa döndü: 

- Bunlara ne oluyor Allahaş-
kma? 

Uşak, hakikati saklıyarak: 
- Birşeyden bahsetmediler. Fa· 

kat zihinlerini alt üst edecek birşey 
olsa gerek. 

Diye cevap verdi. Sonra işine 
devam e,ıerken: 

- Herhalde birkaç sabahtır er· 
ken dışarıya çıkmamdan olacak? 

- Evet, fakat daha başka se
bepler de bulunmalı. 

- Başka sebepler nedir? 
Uşak, alakasız görünmeğe çalı· 

şarak: 
- Bu sabah odanızda ortalığa 

serpilmiş birçok çamaşırlar bulmuş· 
lar. 

T empelton sesine tabii bir ahenk 
vermeğe özenerek uşağın sözünü 
kesti: 

- Herhalde geceliğimi bulmuş 
olacaklar. 

Uşak gene devam ediyorclu: 
- lki gecelik bulmuşlar 1 
T empelton daha fazla cevap ver

miyerek pencereye doğru ilerlerken 
"Allah! Allah., diye söyleniyordu. 

Uşak masayı düzelttikten sonra 
odayı terketti. 

T empelton düşünmcğe daldı . 
Gece odasında oturduğu sırada kol
tuğa uzanan birinin soyunduğunu 
duyduğu muhakkaktı. Hemen ar
kadaşı Corcu görmek için yola çık· 
tı. 

Fakat Londraya gittiği için bu· 
lamıyarak eve döndüğü zaman hiz
tnetçinin asık suratından, inanılmaz 
hikayenin artık saklanrlmıyacak bir 
hadde geldiği anlaşılıyordu. "He
men kanma telefon edip muhakkak 
gelmesini temin edeyim,, diye ka· 
rar verdi. 

Karıst telefonda, bir g\in sonra 
1 1 ,5 trcnile geleceğini ve kati su· 
rette saat yarımda evde bulunaca
ğını söylediği zamım çok sevindi. 
Fakat birkaç gecedir uykusuz oldu
ğunu söyliyerek geldiği zaman bel· 
ki de kendisini uykuda bulacağın· 
dan dolayı özür dilemeği unutma· 
dı. 

Kuvv~tli bir öğle yemeği yedik
ten sonra, bir göz gezdirmek için 
yatak odasına çıktı. Her~ey yerli 
yerinde, tül perdeler hafif bir rüz
garla dalgalanıyordu. Elleri cebin
de olarak şöminenin karşısına kon
muş koltuğa yaklaştı. Bir müddet 
onu gözden geçirdikten sonra çek· 
mecelere doğru ilerledi. Sağ taraf· 
takinde karısının ~amaşırları ütü· 
lenmiş ve muntazam bir surett'! 
katlanmıs; soldakinde ise gecelik
ler karışık bir surette biribiri üstü
ne yığılmışlardı. 

Bir an hizmetçilerin yanıldıkları 
aklından geçti. Karısına ait olan 
bu gecelikleri, belki uyku sersemli
ği ile kendisi gözlerden çıkarmış ve 
ortada bırakmıştr. Fakat hemen iki 
gece evvelki vakayı hatırladı. 

İki gece evvelden yatağmda geç 
vakte kadar yazıları ile meşgul ol
muştu. Gece yarısından iki saat 
sonra artık uykudan göz kapakla
rının ağırlaştığı bir sırada gözleri 
arkası yatağa doğru dönük kanape· 

ye ilişti. Birden irkildi. Kanape• 
nin her iki yanından iki el sarkıyor· 
du. Vücudünden soğuk bir ter bo
şandığım duydu. Gözlerini ellerden 
ayıramıyordu. On dakika sonra 
ansczm kanapedeki adam yerini de· 
ğiştirmiş gibi eller de kaybolmuştu. 
\/akayı yorgunluğunun doğurduğu 
bir hayal, vehim olarak tevil etme· 
ğe çalışmasına rağmen ortalık ağa• 
rıncaya kadar gözlerine uyku gir· 
medi. Saat beşte üzerine bir rop· 
döşambr bile almadan odadan ko• 
ridora frrlamış, üzerine alelacele 
bir palto, ayaklarına da eski §Oson· 
lan geçirerek kendisini bahçeye dar 
atmıştı. 

Gündüzün verdiği kuvvetle ak· 
şanı yatak odasına girdiği zaman 
bir gece evvelki vakayı o kadar u• 
nutmuştu ki ocağın karşısında ya• 
tağa arkası dönük ko1tuğun vaziye· 
tini değiştirmek aklına bile gelme• 
di. Biraz sonra gözleri tekrar ora• 
ya dikildi. Koltuğun vaziyetini de• 
ğiştirmediğine pişman olmak üzere 
iken odada birşeylerin cereyan et• 
meğe bl'\şladığını hissetti. 

Birden: "Kim var'),. diye ha• 
ğırdr. 

işittiği hafif ses biraz sonra ke· 
sildi. Koltuğun kenarlarından iki 
el tekrar gözüktü; hatta bir aralılC 
koltuğun arkasından bir demet kuırı 
ral saç bile gorur gibi oldu. 
Hafif bir takım hışırtılar arasında 
halının ortasına yumuşak bir cismin 
düştüğü duyuldu. Koltuğun kena· 
rmdan sarkan eller yukarı kalktı ve 
kayboldu. 

İki gecedir gördüğü bu anlaşıl· 
maz manzaralarla sinirleri gevşe· 
miş olan T cmpe1tonun gözleri yer• 
de halının üsttine düşen şeylere iliş• 
ti; bu bir kadın korsesi idi. Göz• 
leri kararmağa ba§lan ; biraz eonra 
bayılmıştı. 

Kendine geldiği zaman ışık sön• 
müş, her taraf karanlık içinde kal· 
mıştı. Etrafına bakındı. Hava a• 
ğarmağa başlıyordu. Lavabonun 
iizerindeki surahi şıngırdadı. Bir 
bardağa dökülen suyun çıkardığı 
şarıldama gibi bir ses,duyuldu. Pen• 
cerenin tül perdelerinden sızan ala .. 
ca karanlığın içinde bir kadının od3• 
nm ortasında durduğu görülüyor· 
du. 

Birden aklına korkunç bir fikir 
geldi. Acaba bu kadın yatağa mı 
girecekti ( 

Bu düşünce ile kendisini deli gi
bi daha ortalık ışıldamağa başlarken 
bahçeye fırlatmıştı. 

Öğleye kadar vaktini kırlarda 
dolaşmakla geçirdikten sonra akşa· 
ma kadar kitap okudu. Hafif bit 
yemek yedikten sonra yattı. Birkaç 
gecedir uyuyamadığından başı çok 
ağrıyordu. Elindeki kitabı gene o• 
kumağa gayret etti. Bu gece kol• 
tuğun yüzünü kendisinden tarafa 
çevinni~ti. Karısı yarımda gelecek~ 
ti. Uşak da aşağıda uyanık olarak 
onu bekliyordu. Baş ağrısı çoğal· 
dığından lambayı söndürdü ; bira:t 
sonra daldı. Yüzükoyun başı yas• 
tıkta gömülü kendinden geçmiş ya· 
tarken kapının açılıp karısının içeri 
girdiğini duydu ve kendisini uyan• 
dırmamasını arzu etti. Yarı uya• 
nık, yarı uykuda olduğundan yor• 
ganm kaldırıldığını duyabiliyordu. 
Uşüdüğünden biraz daha yorgan8 
sarıldı. Yatağın içine yayılan so• 
ğukluk aklını başına getirmişti. Ka• 
rısma karşı soğuk davrandığını zan• 
nederek elini tuttu; elleri tuhaf bit 
surete gayet soğuktu. Aynı zaman• 
da hareketsizliğinden uyuduğu an• 
!aşılıyordu 

Tam bu sırada bir otomobil gii• 
rültüsü ile beraber pencerelerdell 
sızan ışıklar duvara aksetti. Şömİ• 
ne üzerindeki fosforlu saat on iki• 
yi yirmi yedi dakika geçtiğini göe• 
teriyordu. Karısının neşeli sesi ko' 
ridorlardan aksederken o hala avtl' 
cunda bu buz kadar soğuk eli tuttl' 
yordu. 
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Dokuz doğurmayan 
denizci nerede? 

Ratlgoda - Q - • 

k.ımlerı dinliyoruz? 

Tamburi Dürri ile bir saat 
için en acıklı şeyin 

biliyor musunuz? 
Bir denizci 
ne olduğunu 
Samsunda 30 motörün parçalan

ması ve 200 kitinin boğulması ile r 
·neticelenen feci fırtına anlatılıyor
du. 

"Ben f ambardan yağmur yağacağını 
anlayabilirim. O k adar hassastır!,, 

Kaptanlar, ya§lı, fakat hala dinç 
liğini mu haf aza eden birini göstere· 
rek latife yollu: 

- Şu gördüğünüz, Samsunda 
keyf sürerken, dediler; motörü fır
tınaya tutuldu. Kaptan deniz ke· 
narına gelince motörü de baştanka
ra ederek gözünün önünde parça
landı. 

Bir denizci ilave etti: 
- Temel kaptan denizden kaç· 

tı ve motörünü parcalattı ... 
Bu söz umumi bir kahkaha ile 

kartılandı. Temel kaptan da gülü
yordu. Fakat ben, Temel kaptanın 
gemisini bıraktığına inanamazdım.· 
Çünkü hiç bir denizci, başkasının 
motöründe bile olsa bırakıp kaç
mazdı. Onun için Temel kaptana 
aordum: 

- Doğru mu}. 
- Evet, dedi. Ben motörde 

değil9im ... 
Yüzüne dikkatle bakıyordum. 

Her eaniye başka bir mana ifade 
eden canlı çizgileri vardı. Anlattı: 

- Sivastopoldan geliyordum. 
Boğazın kırk mil açıklarında mÜt· 
hi§ bir boraya tutulduk. Dalgalar 
bizi Bulgarya sularına sürüklemeğe 
bqladı. Fırtınalı günlerde kaptan 
dalgaların elinde, onun hükmüne 
tabi olur. Yegane muvaffakiyeti 
gemisini batırmadan idare etınesi
dir. 

Bulgar topraklarına selametle 
vardık: 

- Oh... Büyük felaketten kur
tult:luk. 

Diyordum. 
Fakat, Mrl felakete burada ya· 

lialandık. Motör muayene edildik
ten sonra: 

- E.~yanm gürr ... ük resmini ve
receksiniz .. 

Diye nezaret altına alındık. 
Beni dalgaların buraya si.irükle

Ciiğini bir tiirlü anlatamadım. Güm· 
rüğü verelim ... ,, 

Bu esnada Temel kaptan kendi
sini çağıran bir arkada§ı ile hususi 
bi11ey konu~uyordu. Arkadaşı de· 
vam etti: 

- Temel kaptan gümrüğü ve· 
rince arkadatları: 

- Kaptan, dediler. Olan oldu. 
Biraz ispirto alsak ... 

Ve aldılar. Mötör yolda yaka
landı. Bu sefer ka_ptanm hem mo· 
törü alındı, hem de kendisi ceza 
yedi. 

l~e bütün bunlar dalgalı denizin 
motörü yabancı denizlere sürükle· 
mesile oldu. 

Temel kaptan bir müddet sonra 
ortak olarak yeni bir motör aldı 
İkinci seferini yaptıktan sonra Sam. 
sona gitti. Motörde 100 ton mısır 
vardı." 

Bundan sonrasını Temel kaptan 
§Öylece anlattı: · 

- Kurban bayramı günü idi. is
keleden kalkıp limana geldik. Frr
tana fazlalaştı. Arkadaşlara: 

- Ben komanya almağa dı'8n 
gidiyorum. 

Diyerek karaya çıktım. Öte be
ri alıp iskeleye geldim; deniz alt 
Üst oluyordu. Biitün motörler zin
cirlerini koparmışlardı. Benim mo
tör de ayni vaziyette. Tirenin Ö· 
nüne bindirerek parçalandı .. ,, 

Kaptan susmuştu. Bir müddet 
sonra: 

- işte, dedi. Benim maceram. 
- Kaç senelik denizcisiniz? 

Temel kaptan 

- Doğduğum gündenberi .. 
- Tabii bunlara benzer birçok 

maceralarınız daha var .. 
Güldü: 
- Dokuz doğurmıyan denizci 

nerede!... 
Uzaktan biri gene Temel kapta

nı çağırıyordu. Arkadaşları: 
- Temel kaptan, dediler, şim

di artık denizci değildir. Son fela
ketten sonra lstanbula geldi, bir ya
zıhane açtı. Denizcilerin işlerini ta
kip ediyor. 

Diğer bir denizci iç çekerek: 
- Bu, bir denizci için çok acı

dır, dedi. Temel kaptan denizciliği 
bırakmadı. Tesadüfler bıraktırdı. 
Limandan esen serin rüzgar ıçını 
ürpertiyor, fakat ne yapsın .. Şim
diki iti i aşka. ilk frraatta gene ken
disini deniz:e vereceği muhakkak ... 

N. A. 

1 Polls haberleri 1 

Yirmi dört saat 
içinde 

23 polis vahası oldu 

Radyoda. çaldıkları seçme musiki 
eserler ile dinleyicilerini m~eden 
sanatkarlarla görü~eye başlıyorum. 

Bununla, hem radyo dinleyicilerine 
bir hizmette bulunmuş olacağım gibi 
radoysu olmayanlara da isimlerini sık 
sık işittikleri memleketimizin musiki 
ü.statlannı, sanatkarları tanıtacağım. 

tık olarak, radyoda en eski bestele. 
ri çalan ve hepsi değerli üstatlardan 
kurulmuş olan "Türk musiki heyeti,, 
azasından tamburi bay Dürri Turan 
ile gör!ştüm. ,,. . . 
Boğazdan kopup gelen rüzgarların 

getirdi;i ilkbahar kokuları ile dolu 
odada yalnızım.. Mecidiye köyü, Be
şiktaJj sırtları, yeşil tepecikler, ara
sında mavi Boğaz.. Çamlıca sırtlan .. 
Uzanıp gidiy-or .• Üstat Dürriyi bekli. 
yorum. Bir köşeye arkasını vermiş 

piyanonun sağına, ııoluna omuz ver
miş tamburlar yatıyor .. 

- Bunlar acaba hep üstadın mı'! 
diye düşünüyordum .• 

Birden kapı açılıyor.. MUtebeMim 
çehresile içeriye giren üstat Dürrl 
benden özür diliyor: 

- Sizi beklettim efendim .• 
lki buçuk sene evvel hayat arkada. 

şını kaybetmiş olan sanatkar, yavru. 
larile Şişlinin nihayetindeki bir apar. 
tıınana sığmmJ6.. İstanbul cihetinden 
kahredici hatıraları biraz olsun unuta
bilmek .istiyor .. 

- Bu hava, bu gilıel manzaranın 
bence kıymeti kalmadı artık! .. 

DUrrl dedene çektin 
- İstanbulluyum. Babam maliye 

muhasebecisi Haşmetin oğlu Saffetti. 
O da babası gibi maliyeci idi Bir ho. 
cam da meşhur musiki hoealarmdan 
Sadık ağadır. 301 de eski Ali paşa ci
varında doğdum. Sadık ağa tanbur ve 
keman çalarmış .. BU yük valdem: 

- DilITi derdi.. Dedene çektin! .• 
Beykoz iptidai mektebinden çıkınca 

Beşiktaş askeri rüştiyesine girdim. 
317 de Mercan idadisine girdim. 326 
senesinde de Darülfünun edebiyat şu. 
besinden diploma aldım. Darülfünuna 

Son yirmi dört saat zarfınca şeb - devam ederken tapuya millazinıeten 
rimizde 7 yaralama ve yaralanma, 6 hır- 1·ntı·sa.p etm· t• 325 · d d 250 

ış ım. senesın e e 
sızlık, beş hakaret, iki dayak bir 'kumar-

kuruş mB.aJjla memur tayin edildim. 
cılık, iki yangın olmak üzere, 23 vak'a 

332 senesinde Evkafa. gec;tim. Terfi 
olmuştur. 

ederek ikinci sınıf müfettiş oldum. 
KAYNAR SU İLE YANDI - Dün 935 senesinde de tekaüt oldum. 

akşam Küçükpazarda oturan Fatma o - Şimdi konservatuvarda eski eserle
cakta bir büyük kazan su kaynatırken ri tetkik ve tasnü eden icra heyetinde 
suya bakmak istemİJ birdenbire ayağı 
k aza.yun. Orta mektep hocalığı da ya. 

ayarak kazanın içinde yuvarlanmıştır. 
pıyorum. Memuriyet hayatım bu!. 

Fatma vücudünün türlü yerlerinıden 
- Sanat hayatınız? Tanbura heve

yaralanmıttır. 
siniz nasıl ba.şla.dı? 

KlBRiTLE OYNARKEN - Beşik-
- Tanbura küçükten meyil verdim. 

taşta küçük bir yaramaz bir yangın çık-
Akrabamdi.n biri evleniyordu.. Fasıl 

masına sebebiyet vermiştir. Asmalı so-
kağında 30 numarada oturan Mehme _ arasında tanburu ilk defa gördüm. 

İhtizazlı ses beni mesdetti. Büvüdü. 
din evinde kiracı İlyas kaptanm oğlu 6 J 

yaşlarında Vedat, her nasılsa eline kib- ğüm vakit tanbur öğrenmeyi aklıma 
koydum. 

rit kutu•unu geçirmit ve oynamağa baş- -
Bu sıralarda 12 yaşında idim. Se

lamıştrr. Yanan kibritlerden eli yanan 
Vedat bunu tül perdeye atmış; oradan sim güzeldi. Bazı besteler öğreniyor 
da perdeler ateı almıştır. Yangın ilerle- ve okuyordum .. Fakat tahsilimin yarı 
meden söndürülmüştür. kalmaması için bu sazı öğremeye va. 

SABIKALI YUSUFUN BİR MA • kit ayıramıyordum. . 
RiFETt DAHA - Galatada meşhur Meşrutiyetin ilıi.nmclan az bir za
sabıkalı Yusuf dün akşam hiç yoktan man evveldi. BedE:standan 30 kuruşa 
iki kişiyi ağır surette yaralamıştır. Yu- eski bir tanbur aldım. Bcykozda oturu 
suf Kumkapıda oturan Emin ve Ahmet yorduk. 
adında iki kişiye bir iş yüzünden fena Ziraat bankası piyango şubesi mü. 
halde kızmıştır. Kızgınlığını yenmek meyyizlerinden Kenan bey, yazlığa 
için hemen bıçağını çekerek Emini sır· Bcykoza gelmisti. Kendisinin .tanbur 
tından ve sonra da kulağı arkasın:dan çaldığını işitmiştim. Tanburu aldıktan 
yaralamıştır. Eminin işini · gördükten sonra ahbaplık peyda ettim. Birkaç 
sonra hiddetini teskin edememiş, Ah - ay ders aldım. Bir gün bana: 
medi yakalamış bıçağını onun da sol - Siz notayı ve usulü iyi biliyorsu
kürek kemiği üzerine saplamıştır. Ye- nuz. Benim s:zc ders vermeye kudrc. flll--- K u a u N tişen zabıta memurları Yusufu yakala - tim yok! .. Siz musikide ilerlcmişsiniz. 

Hl t 
mıc:.lardır. Kendi kendinize çalışın! dedi. O sıra-

zme kuponu :s' larda süvari yüzbaşılanndl!n tanburi 
Bu kuponu gazete idaresine geUrenler: .,._ ___ S E Z A R ---- Tahsin bey de B~ykozda idi. Ona baş 
ı - KOçUk lltuııarmı parasız bastırırlar. 1 vurdum. Bu da, musiki kudretimin 
2 K Dün ·ıe Yarın tercüme külliyatındaııdır - urunun hekimlerine paru.z b:ıktır •

1 
fazlalığını s<:Syliyerck bana mızrap 

lırlar. j Fiyatı 40 kuruştur ._ _____________ _.
1 
hakkında ders verdi. Kış gelince Tah_ 

sin bey Bakırköyüne geçti. Ara sıra 

Bay Dürri 

Yazan: 

YEK1A RAGJP 

ÖNEN 

gider, ders alırdnn. Bir Ramazan ge
cesi beni tanburi Cemil merhuma. gö. 
türdü. O da, Tahsin beyin hocası idi. 
Tanıştıktan sonra haftada. iki kere, 
Aksa.rayda Sinekli bakkalda oturan 
Cemil bey merhuma. gider, ders alır
dım. 

Neticede mcşkim )lerledi. Tanburu 
ö~dim. 

usoo eser dlle kolay 
- Usullere ne vakit ba.şladımz? 
- Küçükken sesim pek iyi idi. Yedi 

yaşında iken Aksarayda oturuyorduk. 
O zaman, Şekerci sokağının başında 
"Medresi edebiye., namı altında ipti. 
dai ve rlişti kısımlarını ihth·a eden 
hususi lbir mektep vardı. Ben de o va
kit iptidai birinci sınıftım. Musiki der. 
sinde "serçavuş., olmuştum .. Aldığım 
aferinler hala durur .. Bu mektepte ho
cam Fahri beyden, sonra Kadıköylü 

Ali bey merhumun çıraklarından mer. 
hum Hafız Mustafadan usul dersi al
dım. Taip Servetin babası Hacı Arif 
merhumun çıraklarından Servet efen. 
diden de meşkkettim. 

ldadiden arkadaşım olan Taip Ser
vetin tavassutu ile babasından ders 
alıyordum. Erken meşke gider, sonra 
mektebi boylardım. 

Uk aldığım usul dersi Hicaz maka. 
mından Türk aksağı ölçüsünde Hacı 
Arif beyin: 
Yine ooz'ı fc1ckfon 1>ıi şikayet 
Nedir,, gfüılüm nedir sende bu halet ... 
bestesi idi. 

Servet efendi merhumdan 700 kadar 
eser rneşkkettim. 334 senesinde bu zat 
vefat edince merhum Rauf Yekta bey
den, Zekiı.i zade Ahmet efendiden, 
merhum hoca Ziya beyden de birçok 
eserler meşkkettim. Hafızamda 1500 
kadar eser vardır. Birçok musiki eser. 
Jerinin de n6talarınr maddi fedakar
lıklarla temin ederek bir keleksiyon 
vücuda getirdim. 

- Darülehanda muallimlik devri. 
niz? 

- 12 sene evvel tanbur muallimliği 
ile vazife aldım. Alaturka lağvedilince 
kl:i.sik eserlerin icrakarı olmak üzere 
alıkonuldum. Elan da konservatuva
rın icra heyeti azasındanım: 

- Musiki aletleri arasında neden 
~an buru tercih ettiniz? 

- Tanbur en eski Türk f;azlarmdan. 
dır. Selçukiler, Harzemilcr Maveraün
ne..i.ir ve Glemanietrak tetkik edi. 
leeek olursa bunların tanbur çaldıkla
rı görülür. FirdeYsinin şehnamesinde 

de tanbur, rebap, neyden bahis geçer. 
Tanburun pes sesleri kemandan üç 

ses fazladır. Avrupanm tekemmül ef.. 
miş kemanı kaba ses noktasından Ug 
ses noksandır. Tanburun bu üstünlüğü 
Türklerin musikide de ne derece zeıu_ 
hassas ve kabiliyetli insanlar olduğu
nu pekfıla isbat eder. Tanbur iddia 
edildiği gibi iptidai bir saz değildir .. 
Musiki aletlerinin fenası yoktur. Hep. 
si iyidir. Fakat tanbur müstesna bir 
mevkie sahiptir. Sesi ulvidir, tanini 
hiçbir sazda yoktur. İnsanda. ibda kuv 
vetini art.ırır, bir nevi "Sonometre,, 
demektir. İşte bu üstünlüğü sayesin
de tanbura heves verdim. Tanburum 
tercümanı hissiyatımdır. 

... Üstat sustu. Uzaklara dalan göz. 
leri biraz sonra piyanonun yanında 

göğüs g~ yatan tanburlara dön· 
dil. O kadar munis, evlatlarını çıldı. 

rasıya seven bir baba. şefkatile o ka
dar cana yakın bakıyordu.. Hemen 
sordum: 

- üstadmı. Bunlar hep sizin mi? 
- Bir teki müstesna!.. ötekiler 

başkasının .• Ama birçoğu benim elim. 
den çıkmı§.. Fakat şimdi başkalarmın 
evlatları .• 

- Bununla tanburda yapmış oldu
ğunuz anlaşılıyor? 

- Evet! •. F.ekiden tanbur da yapar. 
dım.. Atöylem vardı. 

Bu hassas 88.Zitl ya.pıhşında bUyill[ 
bir itina gösterilmesi liznn olduğunu 
anlamıştım. Yüzlerce tanbur ya~ 
Ben tamburdan yağmur ya.ğacağmJ 

anlayabilirim. Bir tek telind1..n çıkan 
bir nağme ile dinliyenleri mesdeden 
bu saz o kadar hassastır ki.. Soğuktan 
sıcaktan, rutubetten derhal mUte:9ir 
olur. MUva.zeneti tam olan ve oldukça 
kusursuz bulunan bir tanburun 11eai 
ne ka.dar ahenktar ise perdesi ve mtı. 
vazeneti bozuk bir tamburun sesi de 
o derecede can sıkıcı, eza vericidir. 
Tanbur imalinden maksadım maddi 
bir menfaat temini değildi. Çünkü ça. 
buk bozulan bu sazı öğrenmeye bqla,. 
yanların elinden çabuk bırakılıveriyor. 
du. 

Yirmi beş sene tanımadığım tanb\ır 
meraklılarının, arkadaşlarımın tan· 
burlarını yaptım, tamir ettim. Bu 
aleti çalanların çoğalmasını istedi?ll4 
Radyo merkezinde bulunan sazım yir. 
mi seneliktir. Buradaki ise yaşça. da. 
ha küçüktür. 

Fakat iki, üç senedir tanbur yapını· 
yorum artık .. Hayatın bazı unutulma.Z 
acılan kalbimi sarınca. tezg&hımı da. 
ğıttmı. Yalnız eşin. dostun getirdikle
ri tanburlann perdelerini düzeltiyor• 
uf ak tefek tamirlerini yapıyonım. 

En unutulmaz hatıra 
- Hayatta başınızdan geçen en ma. 

rakh, unutulmaz hatıranız? 
- Hepsini unuttum, gitti. Yalnll 

birini ölünceye kadar unutamayaea.
ğım. O da, Büyük Kurtarıcının .huzu. 
runda çaldığım gece .. 

- Musikimiz hakkındaki düşünce

niz? 
- Musikimiz Türk muaikisi,dir. Bu 

musikinin nua.riyatmı. ölçüsünü orta. 
ya koyanlar hep Türktür. İşte Abdili· 
kadir Meraki •. Beş yüz sene evvel gel. 
miş olan bu Türkün nazariyat hak· 
kında yazdığı eser clyevm konservatu
var müzesinde m:ıhfuzdur. Farabi, 
Itri, Dede .efendi hep Türktür .. Beste.. 
lcri de Türkçedir. Arap musikisini he
pimiz radyoda dinliyoruz.. Bir yalelli• 
dir gidiyor. 

Bizim besteler ona hiç benziyor 
mu? Acem musikisi de öyle.. Türk 
musikisinin B'zans musikisi ile hiçbir 
alakası yoktur. 

- Modern musiki tarzı dedikleri 
tarz nasıldır? 

- Bunların bazıları garp uarm. 
dan adapte edilmektedir. Bunlarda 
beste ile güfte arasında lisan ahengi 
yoktur. Tiirkçt>miz bu tarz bestelerde 
başka bir lisan gibi oluyor . 

(Sonu: Sa. 4 Sü • .J) 
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Dünkü Milli Küme maçlarında 

Ankarada Fenerbahçe- Gençler Birliğini 
2 - 1 mağlup etti. l zmirde: Beşiktaş -
Doğansporla l .. 1 berabere kaldı 

Sekiz klUp turnuvasına dUn Şeref Stadı nda başlandı 

Şimdiki halde Milli Küme maçlarında, Fenerbahçe 
7 puvanla başta geliyor 

A nkara, 28 (Hususr) - Milli Küme 
ma~lan için §ehrimize gelmi olan Fe -
nerbah!fe takımı, bugün ikinci müsaba -
kuını Gençler Birliği takımı ile yaptı. 

Hava çok güzeldi. Stadyomda on 
b inlerce kiıi toplanmıştı. Seyirciler ara
sında Başvekil İ!met İnönü. Adliye, 
M illi Müdafaa, Dahiliye, Gümrük ve 
i nhisarlar Vekilleri de bulunuyorlardı. 

O yun ba,ıadığı zaman Fenerbahçe 
liler hücuma geçtiler ve 4 üncil daki -
kada, Bülendin sıkr bir şütü ile ilk aa
yılarını kaydettiler. 

Bundan sonra on be§ dakika daha 
Fenerbıhçenin faikıyeti devam etti. Fa
k at, yirminci dakikada Gençler ileri 
h amlelere geçtier ve ilk gollerini attı -
lar. 

Bu suretle, Fenerle Gençler Birliii 
1-1 beraber vaziyete girmİ§ bulunu -
yorlardı. 

Oyun 1 inci devrede bu beraberlik
le bitti. İkinci devreye oyuna başlarken 
duyulan heyecandan daha büyük bir he
yecanla giriyorduk. Çünkü, timdi h er 
iki taraf da müsavi bulunuyordu; kaıa
nac:ak olan galibiyeti bu devrede dde 
edecekti. 

Bununla beraber, ikinci d~re tıpkı 

birinci devre gibi başladı : Hücum yine 
P'cnerbahçede idi ve Sarı • Lacivertli -
ler ikinci devredeki ilk gollerini ilk da
kikada kaydettiler. 

Şimdi, Fenerbahçe 2-1 ile galip va
z iyette oynuyordu. Denebilir ki, ikin -
ci devre çok hareketli ve heyecanlı bir 
oyun oldu: Her iki taraf da gayet i:Üzel 
oynuyor, biri bu az farklı galibiyeti de
vam ettirmek, diğeri de yine bu az fark
lı mıglubiyeti telifi etmeğe çalışıyor -
du. 

Kaleciler, güzel ve muhakkak bir gol 
ııayılabilecek tütleri gayet mahir.ıne kur 
tarıyorlar, tehlikeleri bertaraf ediyor -
lardr. 

Oyunun son dakikalarında Gençler 
Birliği yine yılmadı ve galibiyeti ıdeğil
ıe bile beraberliği temine çok çalııtı, 

Fakat, oyun gol adedi hiçbir taraf 

için <değiımiyerek, 2-1 ile nihayetlen -, 
di. 

lzmirde ı 
İzmir 28 (Husmıl) - İzmirde bulu. 

nan Beşiktaş takımı bugUn ikinci ma. 
çını Doğansporla yaptı. 

Beşiktaşm bir gün evvel Üçok takı
mına 1·0 mağlubiyeti dolayısile geçen 
hafta. Üçoku yenen Doğansporun bu. 
günkü maçta alacağı netice merakla 
bekleniyordu. 

Bu enteresan maça ha vanm da gü
zelliği inzimam ettiğinden ~aha, sekiz 
b in kişiye yakın bir seyirci kütlesi 
toplamı§tr. 

101tanbuldan Şazi Tezcanm idaresin
de ba..~layan maç ilk devrede müteva
zin bir cereyan takip etti. Doğenspo_ 

run çıkardığ"r gole Beşiktaşlılar Rıd_ 

van vasıtasile mukabele ettiler ve dev
re bu suretle 1-1 beraberlikle bitti. 

İkinci devrede. her iki takım da ga. 
libiyct sayısını cıkarabilmck için çok 
çalıştılar. Fakcı.t bütün bu r,ayretler 
neti,..eyi değiştirmedi ve maç ~rabcr_ 
lıklc bitti. 

Bc~iktttşhlar ikinci devrenin ~on kı
mmla.rmı 9 khi ile oync~dıiar. 

/stanbuldaki nıaçlar ı 
Milli Küme haricinde kalan birinci ı 

lriimonia eelciz klübünün aralarında ter-. 
tip ettikleri turnuvaya dün Şeref sta -
drn da baıtandr. 

b tanbulun Milli .Kümeye dahil klüp 
lerinden ikisinin f zmir ve Ankara da bu
lunması, diğer ikisinin de fikstüre na -

ıaran oyunlarının olmaması İstanbul j 
futbol meraklılarını ıekiz klüp turnuva
sının yapıldığı Şeref ıtadına toplamıştı. 

Oyunlara saat 11,45 de ba landı. 
SüLEYMANiYE - ANADOLU 
1lk müsabaka Süleymaniyc - Ana -

tlolu takımları arasında yapıldı. Süley
maniycliler oyunun daha ilk dakikala -
rınıdan itibaren hakim vaziyete geçti -
!er. Yirminci dakikada soliçin sıkı bir 
§Ütü Süleymaniyeye ilk golü kazandır
dı. Bu golden sonra Anadolular netice-

siz bir iki hücum yaptılar ve birinci dev
re bu suretle 1-0 Süleymaniye lehine 
bitti. 

ikinci devrenin ilk dakikalarında hü
cuma gecen Anadolulular sol<.!an yap -
tıklan güzel bir deplasman neticesi sağ 
açıklarının ayağile beraberlik gollerini 
çıkat'dılar. Fakat bu beraberlik çok de -
vam l'tmedi ve beş dakika Süleymani -

Birinci devrenin bundan sonraki krtı
mı mütevazin bir oyun neticesi olarak 
her iki taraf da biribirlerini takıp ede -
rek ikişer gol daha yaptılar ve birinci 
devre bu suretle 3-3 Lıerabulikle ne
ticelendi. 

ikinci devre Beykozlular güzel bir 
oyun çıkarmaga baş!amı~lardr. Açıklar 
vasıtasile yaptıkları müessir hücumlar 
Topk;;pı kalesinde ıdaimi bir tehlike 
tevlit ediyordu. Ve bu bariz üstünlü -
ğün neticesi Beykozlular bu devre 3 

gol daha çıkararak maçı 6-3 galibiyet
le bitirdiler. 

HtLAL-EYUP 
Ücüncü maç Hilfü • Eyüp takımlan 

arasında yapıldı. Ma~ı Bay Ahmet 
Adem idare ediyordu. 

İlk devrede Hilalliler hakim bir 
oyun oynamalarına rağmen Eyüplile
rin devre ortalarında soliçleri vasıta.. 

--
Hilal - Eyiip nıaçm<lan 

yeliler solaçıkları vasıtasile ikinci gol -
lerini yaparak yine galip vaziyete ge~
tiler. 

bir göriüıiiş ..• 

Oyunun neticesine on dakika kala 
Süleymaniyeliler kale önünde Anado -
Ju muhacimlerinden birini ıert bir ıe -
kilde durduroular. Hakemin bu hatalı 

hareketi cezalandırmaması üzerine A -ı 
nadolu takımx sahayx terk ve oyun 2-1 
vaziyette tamamlanmadan Süleymaniye 
lehine neticelendi. 

BEYKOZ - TOPKAPI 
Günün ikinci karşılaşmasını Bey -

koz - Topkapı maçı teşkil ediyordu. 
Maçın hakemi izzet Muhittin Apaktı. 

Oyun başladıktan pek az s<ınra Bey
kozlular iki bulunmaz fırsat ka~ırdılar. 
F~kat beşinci dakika soliçlerinin birin
de bir kafa vuruşilc ilk goilerini kazan

.:lıbr. 

Fakat Beykozlular bu üstün vazi -
yeti çok devam ettiremedi. Topkapılr -
ların santraforlan vasıtasile gU:r.el bir gol 
kazanarak beraberliği temin ettiler. 

sile yaptıkları ,.... ·' n :ıni olamadılar. 

Ve birinci 1-0 Eyüp lehine bitti. 
İkinci devrede aynı üstün oyunu 

idame ettiren Hilfı lliler hücum hattı. 

nın b•ceriksiz.liği yüzünden beraberli
ği olsun temin edemediler ve sahayı 
1.0 ma,ğlüp terkettiler. 

ISTANBUI,SPOR - VEFA 

Dördüncü ve son karşılaşma 1stan
bulspor • Vefa takımları arasında ya
pılacaktr. 

Fakat Vefa takımı !zmitte da.ha ev. 
vel girmiş olduğu taahhildü yerine ge
tirmek üzere tumuvft komit!'sindenl 
müsaade nldığından !zmite gitmia bu
lunuyordu. 

Maç r.aatinin boş geçmemesi için j 
istanbtılspor takımına l;;uşı egzersiz 1 

mahiyetinde sekiz klüp oyuncuların. 

dan mürekkep karışık bir takım çıka
rılmıştı. Oyun 1stanbnlsporun ezici 
hakimiyeti altında devam etti. - J 

Bu müessir oyunun neticesi ! sta.n-

, ..... "r f 1 , • • ""i - l 

Balkan bozgunun an 

__ k_i_m_l~r T~~a~~~l_d_ü_r?_I 
İkinci günü ( Karaafaç) Burgaz kar

§ısmda birçok telefata maruz kalarak 
münhezimcn kaçan bir Bulgar fırkası 

- ki bizim kolordumuza muadildir - ge
r~ çevirmek için biızat ellerine &an -
cakları ala rak öne düıcn Bulgar amirle
ri ile terkett ikleri mevzileri tekrar İ8 -
gal edinceye kada r g eriden ıüngü ve 
mitralyöz tehdidi ile iltri ıürmeğe mu
vaffak olan Bulıar kumandı, larının bu 
hc.reketleri bizimkiler için bir intiba mi. 
sali olamaz mıydı? ( 1) üç, beş aske 
rin kaçtı~ını gören veya görmesi lazım 
gelen bir ölü veya tabur kumandanı, 
ke.ı:ali~ bir bölük veya taburun ric'atı
nı görecek olan bir a lay veya fırka ku. 
mandanı, muhtelif vasıtalar ile onla
rı )•:iz çevirt ip bu hatayı tashih ede
mezler m iydi '! 

rmlı ;1,, ıulnnmıyrmı rlmPli 1<'1"dir 
Tekdir ile 11$/anmıyamn lınlı'la /.,·ötf'k 

dir. 
O halde ge ri ka~anlara kumandan -

)arın nasihati ve tekdiri tesir etmezse 
birkaç ruvelver kurşunu bir istinat ta
kımının veya bir ihtiyat bölüğünün 

süngüleri, o da kafi ıelmeuc bir batar-
yanın tehdit tarakkaları da mı kifayet 
edemezdi? 

- iKiNCi KISIM -

Hezimet 

Balkan h ezimetinin esbabını daha 
iyi tetkik edebilmek için evvelemirde 
hatırasr millet için ebedi bir matem ola
rak kalacak o fect sahnelerin, ordunun 
izmihlalini tecessüm ettiren o hazin ve 
müthiı tabloların birkaçını ıeyir ve 

bul.sporlular ilk devreyi 6-0 bitirdiler. 
!kinci devrenin ortalarında hava ka_ 

rarmağa. başladığından oyun vaktin
dPn evvel bitirildi. 

1itanbuisporlular ilk devrede yap
tıkları 6 golle :sabadan çıktılar. 

Mlllt KUme maçlarında 
takımların iki haftahk 

vazlyetlerl: 
M aç Ga. B. M. P. 

F. B. 
Beşiktaş 

D. Spor 
G. Birliği 
Üçok 
Güneş 

3 2 1 7 

G. S. 

3 1 
2 1 
2 1 
2 1 

1 
1 

1 1 
1 1 

1 

1 
1 

A. Gücü 2 2 

Bisih lef yarışı 

6 
5 
4 
2 
2 
2 
2 

Ankara 28 (Hususi} - Bisiklet 
ajanlığının müptediler arasında tertip 
ettiği bisiklet yarı!5I Taşhand:ın Eti
mesud:ı gidip gelme suretile 40 kilo
metre mesafede yapılmıştır. 

Neticede Güvençıııpordan Nuri, bir 
saat beş dakika 415 saniyede birinci 
aym klüpten Yakup dört dakika fark
la ikinci, ikinciden biraz !arkla Muha
fız gücünden iştirak eden ko,ucular 
sıra ile üçilncü, dördüncü \'e be§inci 
gelmişlerdir. 

Boğaziçi Dojanspor klUbU 

Boğaziçi 5p or 
isnıini al<lı 

Dün fe\·kal8.de olarak bir toplantı 
yapan Boğaziçi Doğampor klübü, ay
nı muhitte bulunan Boğuiçi lieersilc 
Fen okulundan bir çok kıymetli ele
manların iltihakı ısuretilc bir kat da
ha kuvvetlenmiştir. 

Klübiin ismi dnha şümullü bir mana 
ifade edebilmek üzere "Boğaziçi spor .. 
şekline konmuş \'e eski kliibün forma
sile göğ·sündeki Doğan arması yeni 
klübün rumuzu olarak aynen ibkn ı 
edilmhıtir. 

Yeı't idare heyetine: Ea~kanlığa: 
Avukat bay Ziya, ikinci b !'kanlı •n 
kıymettar tn.rih öğretmenlerimizden 

Samih Nafiz, sekreterliğe.: Fen okulu 
idarecile>rlnıle:1 :\(uzaffer, muhasip 
veznedarlığa: Adile Kanok intihap. 
edilmi~lerdir. 

Boğazın spor hayatında yükcek bir 
faaliyet ve varlık yaratmak gayesini 
ı::-ö1.eten bu gen~lik teşekkülüne bun
dan sonrası için de muvaffakiyet ve 1 

başarılar dileriz.. { 

tamaşa etmek; bunun için de harp safr 
haricinde. daha gerilerde nihayetsiz bir 
elim vaveyla isinde mahv ve harap olan 
köylerin ve kasabaların , baştanbaşa 

ah - ü - enin scylilbesi halinde gelen 
yollar ile ovaların hercümerç manzara. 
sına biraz göz tmak kifayet ,.derdi. 

Hiç unutmam, evet, muharebenin 
ertesi günU idi. Yağmurlu ve soğuk bir 
havada arabaları kırılarak çamurlar i
çerisine devrilen, yalın ayak yollara 
dökülen bircok 5efil ve k 0 msesiz aiJele. 
rin o perişan ve yürekler yaralayıcı h~l· 
lerini hiç unutamam. 

B:r taraft:ı hami olarak bir tek ihti· 
yarın, alil ve hasta bir ak sakallı foti -
yarın titrek ellerine sarılmı~ bircok ka. 
dmlarm hazin göz y<ıslan, öl:'ir tarafta 
büsbütün himayesiz kall?lIŞ birçok dul 
kadınlar ile kucaklannda bağn~an ök· 
süz ve yetim yavrucukların acr acı fer. 
yad ve figanları insana ölmeyip de bu 
kara günleri gördüğüne pişman ediyor
du. 

Yarabbi, bu sefil millet, bu zavaltı 
ümmet icin bu kadar ceza çok değil 

miydi? :·akat doğrusunu söylemek la. 
zım gelirse hakikaten merhamete §ayan 
olan şu başı bozukların hicreti, ordunun 
ric'atindc.'1 daha muntazam idi. Çünkü 
muhacirlere tesatYif eoenler arabaların 
hiç olmazsa sırasr ile yolrı dizilmiş. bı. -
kırdan kap kacağa varıncaya'kadar her 
türlil ev csyalarının beraber al nm1,, 
hatta öküz yemlerinin bile unutulma -
mıı' olduğunu görüp takdir ediyorlar • 
dı. 

Halbuki ordu yem ve yiyecek bir 
tarafa dursun, en lüzumlu cephaneleri .. 
ni a~keri namus demek olan toplan 
ile tüfeklerini bile bırakıyor, hepsini 
dü~manın eline terked'yordu. 
Yaralılar yarclımsız, il~ ~:ı; ııağiamlar 

aç ve dermansız, hayvanlar susuz ve 
mccalsi?., kıt'alar baştan i'lyağa kadar 
emir ve kumandasızdı. Yalnı+ bi )1u . 
susta efkarı umu:niye birlik idi ki o da 
ka.çmak ve kurtulmak! 

Yazık değil mi b:.ı hüküm::te ki 
altı yüz sencdenberi devam eden ;an 
ve ~erefini, hatır ve hayale gelmez bir 
rezalet ile ayaklan altına aldı. Yazık 

de~il mi bu orduya ki korkaklık leke• 
leri ile kirletilen askeri namusunun 
iadesi hususunda kamilcn malı volma • 
dan. en son neferini de Çatalca hattır.• 
da kurban etmeden mütareke ve mü
salehaya razı oldu? (2) 

Heyhat 1 dün bizim bir vilayetimiz <> 
lan Bulgaristana, daha evvelki -gün 
uşafımız olan Bulgarlara bugün bo • 
yun eğmek! Yani ö:ıjme zilleti tercih 

etmek 1 doğrusu buna tenezzül etme• 
meI;ydik. Çünkü tarih, hakaretle ya· 
§ıyan hUkümetleri d .. ğil, ancak ıan ve 
şerefi ile mahvolan r.ıil!etleri tebcil 
eder. (3) 

( 4 rlmsı ı·nr) 

( 1) - fohtcli.f teburlıır efrl!.<lındar 

ar.'lirsİz; \"C ~'lhİtsİz oJ rak bir ba~t bo• 
zu'; yı~•-ı b in:!c cl-3 lm~ş o!an rıı • 
kerlcri h:ı~11 hnttrnı:1 c::ı ,•eya ôn bet 
lıi:cm~t:.-e r,crilc::-int'cn zer ile il r:O•e 
çc\•İnnc!c \'Cya nc::!e bir ıurett b'r kı. 
ta tertin cdm·~k ileriye ııürmtk il ay• 
rıi bi:>lük veya tP.!:mr" rr.ı:n::up ve baır. 
ı~-.r.·,o ı-·': o' r.n-;;3 lJ'r ~:ı.b:t VCl':l bir , 

i ' ; Çtl\'Uj ve on b:ışı bulunan ııvcr !ıat
larınl\ derhal yÜ:r: çevirtme~c ımuır:ılaki 
büyük frrk•n bi .. :~iı·i:ıc kı:ırz~t:nlmrma. 
ıını rica ederim. 

(Muharrir) 

(2) - 0 zamand ki ahval \'C f"nUt• 
&'~l'~ ıu!h lazım mıydı, <lcğil miydi? 
Bu nokt::ıyı burada münak~!a etmeie 
tabii lüzum :rc'dur. Yabrz bu ıözler 
ordu ic:ari:ıinde harhztmi~ ve rn:ırrlubİ· 
yetin ncılaı·ını du}'mU§ olan bir aüba· 
yın §:thc;i mülahaza ve intibaı olmak 
itib:ıriyle dikkate değer ır.ahiyeaedir; 

.M11ğh1bi !r::t ar:ıarndn ric'at eden ve ah. 
vnli t:lkd:r eden ıı.skb-in ne k<tdıır ı:r.tmtp 

çektik' crini gÖ:ıtcrm~ dedir. (Kurun) 

(3) - B:z b';ll"J'l iltwc deriz. hi hari

cin hak:wctbe tahammül e den millet. 
lcr ve devletlerin ya~ndığt görüln;)e • 
miştir. Nitekim Osmanlı lmparAtorlu.. 
su b:.ı yüzden mahvclmu!tur. 

(Kurun) 
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25 Senenin 
Resimli Tarihi 

-9-
1914 de 

Solda Sırbistan Başvekili Pasitch; ortada Alman Başvekili Bethnan - Hall 
Veg, sağda Avusturya Macaristan bari ciye nazın Berch Told. 

Atatürk gençler 
arasında 

Uludağ gecesine şeref veren 
Büyük Önder gençliğe kıymetli 

hatıralarını anlattılar 
Büyük Önder Atatürk, evvelki 

aece Ankara Halkevinde tertip edi
len Uludağ gecesine şeref vermiş· 
lerdir. 

O akşam Halkevinde toplanan 
gençlik, bir telgrafla tazimlerini Bü · 
}"iik Şefe sunmuşlardı. Biraz sort· 
ta Atatürk bizzat toplantıya şeref 
\>'ermekle bu telgrafa cevap vermiş· 
ler ve gençliği sevince boğmuşlar· 
drr. 

Bu esnada Atatürkün refakatin
de Profesör Bayan Afet, Hariciye 
Vekili Rüştü Aras, Maarif Vekili 
Saffet Arıkan, General Fuat, Ge
neral Kaznn (Samsun), Ali Kdıı:, 
Salih Bozok bulunmaktaydı. 

Biraz sonra Ankarayı ziyaret et
tniş olan Hindistanlı Jal Parsi ile 
hemşiresini de yanlarına kabul et
mişlerdir. 

Büyük Şef, tazim telgrafında 
~ençliğin yorulmadan izi üzerinde 
)Ürümeğe ant içtiğini bildiren cüm
leye temasla imanın yorulabileceği· 
'tıi, fakat çetin davaların peşinde 
dinlenmeden yürümek lazım geldi
~ni beyan buyurmuşlardır. 

Bir gencin söylediği "Dağ başt· 
Ilı duman almış,, şarkrsı dolayısile 
de Samsuna ayak bastıkları tarihi 
~Üne ait bir hatırayı anlatmak hıt
funda bulunmuşlardır. 

Atatürk, Türk milletinin yeniden 
~ğuş tarihi olan günde Samsuna ayak 
bastıktan sonra yanlarında Salih Bo· 
~ok ve Cevat Abbasla kmk dökiik bir 
t:ıtomobile, fakat yürekleri yüc~ 
f'ürk milletinin · kudret ve atisine 
karşı inanla dolu olarak yol aldıkla
ll sırada bu şarkıyı tekrarladiklarını 
Söylemişlerdir. 

"Güneş ufuktan şimdi doğar, 
Viirüye1im arkada~lar,, cümlesi, 
~tatürkün bu yül:sek hatırası din
l'!ndiktcn sonra en manalı şekil al-

~tş oluyordu. Bir millet davası 
1ç\n imanla dolu bir göğüsle ilerli
~enlerin yolunu ufuktan elbette do
~acak güneş aydınlatacaktır. Bu 
'harş, Türk milletinin ufuklarına 

bu toplantıda bulunmak saadetini 
izhar eden hissiyatına karşı da ilti· 
fotta bulunmuş, Ankarada tahs\l 
etmekte olan kardes mi1letin cocu
ğu, bu yüksek gec~deki hey;canı
nm bütün hayatınca taşıyacağı en 
mukaddes hatıra olduğunu duygulu 
bir dille ifade etmiştir. 

Deniz nakliyat. işinde 
yeni kolayhklar 

G~mrük müsteşarı Adil gümrükler
deki tetkilerine devam etmektedir. 

Marmara mıntakasına ait deniz nak
liyat tarifesi ikmal edilmi!';tir. Bütün de
niz yollarımızda tatbik edilecek talimat
name ile Marmara mıntakasırıa ait ta
limatname ayni günde mer'iyet mevkii
ne konaca!ttır. JJ azırlıklo:r bir nisana 
katlar ikmal edilerek tatb:kata başlan -
mış olacaktır. 

Yeni talimatnameler etrafında güm
rükler baı;ınüdürü Mustafa Nuri şunla
rı söylemiştir: 

"- Yeni talimatname ile eşya nak -
liyatt işinde azami kolaylık gfüterile -
cekt:r. 1'Vkl yüklendiği yerden ahnan 
beyannameler mal bo~altüJrğı yerden 
kontrole tabi olmıyacaktr:-. Bu suretle 
nakliyat~t eşyasını bekletmeden çeke 
bilecektir. Marmara mmta~asrnda va -
purkra tahmil ameliyetincle rnanifes -
toya memurlar imza ecicrlerdi. Bu da 
kaldrrılmr~tır. Bazı nak1iyatçrlar tren -
Jcrdeki e~ya nakliyatmcla gümrük kon
trolü olmadı~ı halde denizd~ki eşya 

nakliyatmda buna neden lüzum göste
rildiğini sormaktadır. Dünyanın her ta
rah:1<la bu böyledir. Denizde kaçak eş· 
yaya her za:na!'l rastlanır. Gemilerde 
daimi gümrük kontrolii yapılamazsa .. 
kaçakçılığın önüne geçilemez.,. 

KilltUr- direktörlUklerlnde 
yeni tayinler 

ıri· ~iineş gibi doğan Atatürkiin Sam· 
~ndan çıkış hatıralarına kan§mI~ 
\>e şimdi onun bu yüksek izahilc 
~ucizelerle dolu bir tarihin sayıfa. 
l\ıına mal olmuştur. 

t. 
• 

Rize kültür direktörlüğüne Zongul
dak ilk öğretim ispekterlerinden Hamdi 
Ada 35, Amasya kültür direktörlüğü -
ne İstan:mı ilk öğretim ispekterlerin -
den Nazım 4'0, Tekirdağ kültür direk -
törlüğüne İzmir ilk öğretim ispektcr • 
!erinden Emin 30 lira aylıkla tayin o· 
lun:r.:.:ştur. 

Muğla kültür direktörü Halil İbra
him Niğdeye, Tekirdc:ğr kültür direk -
törii Tevfik Giresuna alınmıştır. Atatürk Afganlı bir talebenin 

1 
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KASl~CAS 
Yazan: Kadircan KAFLI Tefrika: 1 

- Akhnı başına topla! ölümden korkuyor 
muyum sandın? Hepimiz ölürseıc 

~n,;i <am alacak?. 
cana-

varlardan l<im 
-1-

1 

f( orsan ~iivalreler 
·~ J 

da prclım istiyen kollar, hayata dön
me!• ic:;in çırpınan genç kızlar, çocuklar 
v~ erkekler V:1rdı. Kudurmu:ı daJga -

Dunclan altı yüz y:rmi yedi yıl lamı aıa.mula her an bir iki tan<:si can 
evveldi: veriyor ve ve denizin doymak bi:miyen 

k;ıyığı ve gemi:;i çıkmı~tı. F::l:::.t 
bun!ardan ancak otuz k<?darr nu.:l um. 
Milas ve l\farmuis kıyıl:ırına yc:n:ı:a . 

bilm 'şlcrcli. 

Raclo:;c!an Mu'.~la kıyılarına doğrn 

bozgun }13Jinde Türk kayık ve ·gemile
ri geliyoı lardı. Bunların hepsinin de 
tek yelk::Bleri vardr ve ayrıca bir ç'ft. 
ten on sı:kiz ç;fte kadar kürek de ku~
lanıyorlardı. En büyükleri bile !ark a -
yaktJn uzun cleğildi. 

clcriu'Vi"nde kayboluyorlardr. 1 
J lchmct reisin gemisindekilerden 

b'.rbıcı }'t'rlerinde doğrulacak olc!ular. 
Reis çık·~tı: 

Gemil:rdeıı ve kayıklardan ana v-
tan toprağına ayak ba::.anlara da aman 
vcrilmiyor<lu. Şövalyeler h~ld onları 

kovahyorlardr. Anadolu kıyılarında 

Deniz, sert bir rüzgar altında beyaz 
köpükler sa~arak şahlanıyordu. Kü -
rekçiler canavarlar gibi saldıran dalga. 
lan aşma~ için bütün varlıklarını har
cıyorlardı. Kür~kler bükülüyor, ıskar· 
mozlar gıcırdıyordu. Alınlardan, yüz -
lerden ve yarı çıplak V':kutlardan terler 
boşanıyordu. 

Dümende duran Mehmet reis ikide 
bir arkasına bakıyor; yüks:k bordalı 

ve dağ gibi düşman kadırgalarının 

yaklaştığını görünce arkadaşlarını kış. 
kırtıyordu: 

- Haydi yoldaşlar l biraz daha! ... 
Çok kalmadı işte.... Elbet bunun acısı 
nı çıkanrırz. 

Kayıkların küçük ambarlan tıklım 
tıklım insan doluydu. Ak saçlı benizler· 
den parmaklarının kınaları dökülmemiş 
olan yeni gelinlere; memedeki yavru· 
lardan belleri bükülmüş ihtiyarlara 
kadar herkes vardı. Ağlıyanlar, inli • 
yenler, deniz tuttuğu için sapsan bir 
halde geminin omurgası üstüne serilip 
kalanlar da eksik değildi. 

Ah, şu karşıki boz renkte Anadolu 
dağlarına bir ulaşsalar!. .. 

- Dayaaaaan !... Koca Muıotafa, 
f smailin yerine geç! 

Minimini geminin provasrnda on üç 
yaşlarında bir çocuk ayakta duruyor
du. Yan çıplak vücudunu kamçılıyan 
rürgarı sanki duymuyordu. Bir ara -
lık geriye bakmıştı. Gözleri ansızın 
büyüdü ve dislerini grcırdatarak haykır-
dı: r 

- Reis, Hüseyin efenin gemisi de 
batıyor! 

Y·Jk~ek bordalr, dağ gibi iri ve otuz 
altı çift kürekli düş~an gemile-rindcn 
biri bir Türk gem.sinin üstüne bütün 
hıziyle yliri.imüş; bir filin bir keçiyi 
çiğnemesi gibi mahm:ızlıyarak parça • 
lamıştı. 

Dalgalar arasında bir direğin ucu 
ve parçaJanmış b:r yelkenin cırpmrşı 

göze çarpryordu. Bu;:ılann etrafın. 

- Kımılcl:ımaym ! boş yere ölmek 
mi istiyorstınuz 1 

- Kardeşlerimiz ö'.1:.irken b:z niçin 
kaçryoruz? 

- Aklını başına topla! ölümden 
korkuyor muyum sandın? Hepimiz ö • 
lürsck bu canavarlardan kim intikam a
lacak? buracla y:ılnız sen yoksun 1 bu 
zavallı yavrucukları, şu kadmcıklan ne 
hakla arkandan sürükliyeceksin? 

Sağdan soldan da çıkıştılar: 
- Koca Mustafa, kes artık 1 Reise 

karşı gelinmez! 
Koca Mustafa sustu ve Mehmet reis 

kendisini kovalıyan düşmana son defa 1 
göz atarak dümene daha sıkı sarıldı : 
yelkenlinin iplerini gevşetti, daha çok 
şişirdi.. 

Onlar Radostan kaçıyorlardı. 
Suriyeden kovulan Hospitalyc şö -

valyeleri Akdenizin şarkında her za • 
man korsanlık yapabilmek için Kıbrıs 
adasında yer istemi'jlerdi. Fakat Kıl:: .. 
rıs kralr OIJ.ları Radosu Türklerin elle -
rinden almak ve orada yerleşmek için 
kandırmrştı. 

İşte bunun üzerine heryeri elli alt. 
mış adım uzunluğunda, iki adam boyu 
yüksekliğinde sekiz kadırga ile yola 
çıknuşlardr. Rados adasına bir baskın 
yapmışlardı. Oradaki T•:.i.rkler, baştan • 
ayağa kadar zırhlara bürünmüş olan 
şövalyelere ve onlarrn büyük gemileri· 
ne karşı koyamanuşlardı. 

Haçlılar seferinin bir hatırası olmak 
üzere göğüslerine büyük birer ıstavroz 
resmi yaptıran şövalyeler Türklere 
karsı en küçük bir insanlık göste:mL 1 
yorl;ırdı. Hepsini öldürüyor, köyleri ı 
ve kasabaları yakıyorlardı. Tür!derin 

bir kısmı sahi ille bulun2n it ili ufaklı 1 

gemilere binerek Anadolu kıyılarına 

stğınmak istemişlerdi. Fakat şövalyr· 
]er onlarr brrakmıyorlarcr. En büyüğü 
bile kendi ~emilerinden en az sekiz on 
misli küçük olan 'f.Jrk gemilerini, bil -
tün hrzlariyle üstlerine bindirerek ba -
tırryorlar; Onhr boğulurken vah~i bir 
zevkle seyrediyorlardı. 
· Radostan yüz elliye y~~rn Tür~ 

ki köyler ve kasabalarda ko;:kunç bir 
yağma başlamış; Yer yer alevler ve du
manlar yükselmişti. 

Halk silahlanıyor; korsan ~övalyc
leri öldürmek, yahut denize dö:~mek 

için uğraşıyordu. Fakat hepsi bir ara. 
ya ge!emed:kleri, başlarında kumanQa.n 
olmadığr için b::ceremiyorlardı. 

Mehm::t reis müm~.:ü:ı olduğu kadar 
fenalığın Öfl':inc geçmek için çalışırken 
bir taraftan da Tire'ye atlılar yollanuş. 
tı, onlara: 

- Kuş olup uçun. rüzgar olup esin t 
Sasa beye bir an önee varın. Halimizi 
anlatrn 1 Saçı bitmedik yavrulardan ak 
sakallı ihtiyarlara kadar hepimizin göz
leri yollardadır. Onu bekliyoruz. Bizi 
kurtarsın! 

Demişti. 

Çatlıyan atlar düştükleri yerde bı -
rakılıyor ve başkalarına binilt~ek yola 
devam olunuyordu. 

Sasa bey bu acı haberi alır almaz: 
- Beyler, ağalar! kıyılarmuzı clüş. 

man basmış: Yakıp yıkıyormuş! kınr.~ 
larr toplayın, ardımdan gelin l 

Demiş, atma atlxyarak cenuba doğ• 
ru dört nal sürmü~tü. 

Sasa bey cesur bir Türkmendi. Ana .. 
doluya coşkun · bir sel gibi saldıran 
Moğol ordularr Selçuk oğullan saltana. 
tını yıktığı ve Sultan İzzettin Keykavus 
Bizans İmparatoruna sığındığı zaman 
Sasa beyin babası dimdik kalmıştı. o 
da Germiyan, Karaman, Karesi, Osman 

. oğullan gibi başlı başına hüküm s·:irm~
ğe başlamıştı. Küçük Mcnderesdcn 
Denizliye ve Antalya yalanlarına kadar 
geniş ve zengin ülkeyi idaresi altma al· 
mış, 1308 de Tire ile •Efezi yurduna 
k:!tmıştı. Paraya ve şatafata düşkünlü
ğünden başka kusuru yoktu. 

Aydınt isminde bir yiğitin etrafında 
toplanan bir türkmen aşireti de Germi • 
yan oğluniın ·:ilkesinde bulunuyördu. 
Bu kabile Aydın oğulları diye anılıyor. 
clu. Aydrn oğlu Mehmet bey, kabilesi 

için daha güzel. daha zengin ve savaş 
fırsatları veren bir yer aradı. Sasa beyin 
kumandasına girdi. Mehmet beyin yi• 
ğit ve usta athlannı da emrine aldıktan 
sonra Sasa bey her tarafta parlak za • 
ferler kannmnğa başlamış, hatta Efezle 
Tire ve İımir t<'!;..-flarıl"'.:'a yerlesm·ş o. 
lan Cinevizlere. Alaşehirdeki Bi ; 
zan'>lılara meydan okumuştu. 

Bu seferde herkesten önce atlılarını 
tcıı:ılıyan ve Sasa beyin ardına takılan 

adam Aydrn oğlu Mehmet beydi. 
Tiir~: athlarr, yeııil yamaçlard:ın, 

<1 iimdüz ovalardan, kayaltk tepelerden, 
~ .. ipiiklü derelerden hatta nehirlerden 
bir kasırg~ hızivle geçiyordu. 

B:r sabah Ege kıyılarında Rados 
~övalyelerinin b::ş'arma yıldırım yağ• 

clırmağa başladılar. 

li.oopcrntif çi!ik ccmi?ıcti .c;cncli!.~ kongre si A11l.wYuh yn711Tmrntır. lJıırcıd~fd re. 
s:mdc 7.-ongrc a-;aları faaliyet Zeri csnasmt1n göriWiyor 

Şövalyeler ağır zrrhlılann içinde 
kendilerini pek kuvvetli ve emin sam· 
yorlardr. Fakat çevik Türk atlan fırıl 
fırıl onların etrafında dönüyorlardı. Çe. 
vik ve yaman Tiirk yiğitleri, demir • 
den adamları ya dritleriyle yahut da 
zırhların aralıklarına nişan alarak sap· 
ladıkları mızraklar, savurdukları kılıç· 

!arla yere seriyorlardı. 

Dün güzel bir bahar günü idi 
Dün İstanbul güzel bir b;;har pazarı 

ya:ıadı. Havanrn güzelliğincle:ı idifade 
ttmc;k istiytn halk istanb:.ıl tarafında · 

surlardan dış:ırr, Beyoğlu tararmd:! Ş'ş
lidcn Mecidiyeköyii tarüflarma gezme
lerine boşanm·~. ada ve Kadıköy ve Bo· 
ğaziçi va purl;: rı gezme yerlerine müte-

m:ıdiyen yol :;u ta~ımıştır. 

Vali ve belediye reisi:niz B;;y Üs • 
tfüıdağ da dün, bütün halk g:bi güzel 
İstanbulun güzel havasından istifade ct- 1 
mek i:ot:yerek, Boğaziçinde bir gezinti 
yapmı~tır. 1 

1 

Şövalyeler kaçıyorlardı. 

Yanan Türk kövlerindc, ölclfüülen 
zavallı halkın arasında bircok ölü bırak. 
tılar. Bir krsmı da esir düştü ve diğer .. 

leri güçlükle J!'emilcrine kaçtılar . 
Sasa beyin elinde bir donanma bulun· 
saydı, onI:ın elbet denizde de kovalar
dı. Fakat ş'mdi bunu yapamıyordu. 

'(Arkası var) 
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lzmir Vilayet Mec isi 
toplandı 

Vilayetin beş yıllık imar programı 
yakında görüşülecek 

İzmir (Hususi) - Vilayet umumi 
meclisi öğleden sonra on beşte vali 
bay Fazlı Guleçin başkanlığında top. 
lanmıştır . 

Eski zabıt okunarak aynen kabul 
edildikten sonra konuşmalara başlan
mıştır. Yeni çıkan orman kanunu mu. 
cibince şoselerin kenarlarının ağaçlan.. 
ması işinin programa alınması hak. 
kında vilı'i.yetin takriri okw1muş ve 
Ziraat ve Nafia Encümenlerine hava
lesi kabul edilmiştir . 

Meclisin mi.iddeti hitama erdiğinden 
ve meclis encümenleri tn rafından lı:.ı. 

zırlanmış olan bütçelerin müzaken'si 
henüz yapılmadığından pazarU:si, çar
şam.ba, cuma ve diğer hafta pazartesi 
son içtima olmak üzere daha dört iç. 
tima yapılması vik'lyetin teklifi üze
rine kabul edilmiştir. 

Önümüzdeki toplantıda idare biit. 
çesi ve bir ihtimale göre bcs senelik 
inşaat ve imarat programının görüşü
lccc~i zannedilmektedir. 

Ormanlardaki yangın 
nasıl çıktı?. 

Sındırgının bir köyündeki ormanın 
tutuşmasına iki çoban sebep oldu? 
İzmir - Sındrrgının Sinandede kö. 

yü civarında bulunan bir ormanda 
yangın çıktığını ve 60 dönüm kadar 
bir saha yandıl•tan sonra söndürUJdü
ğünü haber verrntştim. 

Yapılan tahkikatta Çamköyündcn 
kl"'çi çobanı 12 y~arındaki Mehmet 
oğlu Ahmet ile arkadaşı 11 yaşların. 
da'd. Hasn.n oğlu Alinin bu ormanda 
ateş yaktıkları, rii7ıgardan bu ateşin 
clı-afa sirayet ettıği analşılm!§trr. 

1ki ki.içlik çoban şiddetli rül'.€'lr kar
şuanda gittikçe büyüyen yangını sön. 
dürmek i~in bir hayli uğraşmışlarsn 
da muvaffak olamamışlar, bunun üze
rine korkarak oradan kaçm1[?lardır. 

Her iki C'oban hakkında takibata 
başlanmıştır. 

Ceyhanda yakalanan 
kaçakçı 

Ceyhan (Hususi) - Ccyhanın De
veci uşağı köyü civarına iskan edilen 
Sarxtckcli 5.şiretiuden Hüseyin yanın .. 
da yine Dcı eci uşağı köyü bekgisı ta
rafından 4 parca. Ye 98 metre uzunhı. 
ğunda muhtelif renkte kaçak ipekli 
kumaş yaka.la.nmıştır. 

Bekçj yakaladığı eşyalarla Hüşeyi
ni Ayas jandarma karakoluna götüre. 
rck teslim et~ ve bu~ıı bcm kaçak 
'kumaşlar, hem de Hüseyiµ Ceyhana 
getirilerek. hak~ında kal1u.oı ınmınıele 
yap.ılma.k. üzcı·c adliyeye teslim edil
miştir. 

Ceyhanhların Hava 
Kurumuna yardımları 
Ceyhan. (Hus:ısi) - Cryhanda bir 

çok kıymetli yurddaşlar Kurban bay. 

ramında kurban bedellerini Türk ha
va kurumuna yatırmışlardır . 

Ceyhan şu~sinden şehrimiz merkez 
şubesine gelen listede: Fabrikatör bay 
İsmail Ö?.elin 5, bay İsmail Kurtkulak 
Jımn 3, bay Arjf Yaltırın 5, eczacı 

bay Ali Rızanın 5, bay Abdürrahim 
Yeşilin 5, bay Şükrü Dericinin 5, bay 
Sünninin 5, bay Mehmet Eminin 3, 
·}.fa.sereci bay ömer ve Osman 10, bay 
Mehmet 'Hulfı.si 5, bay Mitat tüccar 4, 
bay Ha.san Oflaz 5, bay Sait Akhan 5, 
bay Ziya 5, b:ı.y Mahir Terliksiz 5 
bny Bedri Kuzudi~li 5, bay Mesrur Ak 
say 5, bay İsmail Arkan 5, bay !brll. 
him Durucan 5, bay Ahmet Topsaka1 
5. bay Lütfullah 5, bay Emin Derer 
5, bay Gani Sezen 5 lira vermiıılcrdir 

Ballk ve Siinger 
mütclıassısları 

Bodı·uma gittiler 
İzmir (Hususi) - Bütün meınlc 

kette göl ve deniz mahsulleri üzerinde 
tetkikler yapmakta olan İktısat veka. 
!eti su mahsulleri müdiirLi bay Maz
lum ile mütehassıs bay 1ır.nail Hakkı 
Sökedeki dalyan ve limanlarda tetkik. 
ler yaparak sehrimize dönmüı:şlerdir. 

Sökcdc Karin~ ve Kovala dalyan ve 
liınanlarmiliı.ld den.iz :r:;1absulleri hak
kında tctk.il lcr yapan bu i!ti mütelı. s. 
sıs, bugün deniz yolilc Bodruma gj.de
ccklerdi . Or::ı.da süng r i.stihc:ıalatı 
hakkında. tetkikler yaptıktan 'ro.ı:ı.ra 
Antalya, M.ersin ve İskenderun lima.. 
nmdaki balık istihs !atını da tetkik 
cyliycceklerd.ir. 

ISPOR POST ASI 
H.ex hafta en doğru, en ciddi ve bütün ge:ıçleri alik.adar eden 

ıpor h.'.ıvad.isler.ile çı!<makta olan Spor Poatasmı mutlaka okuyunuz. 
Bu haftaki sayısmda birçok yazı lardnn bıaşka Nüzhet Abbas, Eş

ref Şefik ve Burlıan Felek de çok enter.eaan mevzulara dair yazılar 
yazmı~!nrdır. Her yerde fiyab beş kunı~tur. 

Erzincan da 
Köy Kanuııu tatbi

lıat111a doğru 
Erzincan (Hususi) - Vilayetimiz

de kültür işlerine ehemmiyet veril. 
mektedir. Kültür direktörü Bedri bu 
sahada ciddi faaliyet gösteriyor. Vila. 
yet merkezinde yedi ilk, bir sivil. bir 
de askeri orta mektep vardır. İlk mek
terlerin himaye heyetleri fakir talebe 
nin yiyecek ve giyecek ihtiyaçlaruu 
temin etmektedir. Merkezdeki ta:ebe 
miktarı" 1700 den fazladır. I\öy kanu
nuna tevfikan Esesi nahiye merkezin. 
de ve üc, köyde birer ilk mektep yup
tırı lnu!5 tır. 
Erzincanın zirai, iktısacli ve ticari 

\'aziyeti iyidir. Mmta1rn içinden g~

mcktc olan Fırat nehrinden etraftal:i 
köykr dolaplar vasıtasile istifade et. 
mektedirler. Nehirde sallarla kereste 
nakliyatı da yapılmaktadır. Burada 
halk mcyvacılığa çok ehemmiyet ver
mektedir . 

Hü15umctin getirdiği cins fasulya 
tohumları ıslah için halka meccanen 
dağıtılmış ve güzel neticeler elde edil. 
miştir. 

Sıtma pek azdır. Köylüye muntaza
man kinin dağıtılmaktadır. Merkez. 
de yirmi beş yataklı bfr memleket 
hastahanesi vardır. Kasaba içinden 
geçmekte olan Sivas - Erzurum yolu 
memleketin iktısadi sahada yüksel. 
mesine yardım edecektir. Vilayet yol
ları iyid'r. Nahiye ve köylerin hemen 
hepsine otomobil gitmektedir. 

Adana Halkevinde 

Behçet H emal çok 
alkışlanan 

bir nutuk söyledi 
Adana (Hususi) -

Dün Halkevinde, 
Halkevleri müfet. 
ti§i Behçet Kemal 
Çağların burada bu. 
lımması ckıla.yısile 

bir komiteler top-
~ antısı yapılmış her 
~ §ubenin ba.~an ve 

foJ.l üyeleri tatbikat 
ısahasn~Ja karşılaş. 

Behçc,b ı~emaı tı.kları zorlukları, 

Çaylar bunların ortadan 
kalkması için düşündükleri tedbirleri 
söylemh;;lcr ve henüz mahiyeti tam 
tevazuh etmemiş çalışmalar hakkın. 

da izahat istemi~lerdir. Bütün mesc· 
leler samimiyet ve vuzuhla. meydana. 
kanulmu.ş, mi.işterek ve mü&bet c.;a.rc. 
ler not edilmiştir. 

Gece de saat 8,50 de Behçet l\:emal 
Çağlar, &lkcvimiz salonwıda. c;ok ka
labalık münevver bir kütlı! önün.ile 
Ha.lkevlerin.in uWiyet ve ehemmiyeti.. 
ni göz önüne koyan görüşlerini anlat
nu.:.?tır. 

Ayrıca faaliyetlerini gıpta ile tet. 
kik etmiş olduğu AdaJıa Halk.e•:lerine 
mer.kezin, bu müesaeselerin. en önemli 
bir varlık olat;It ela aJma.k ve işlet

melt iı;lıı nasıl ve ne gib~ teairler al. 
<lığı hakkında i.zahlııriaı da bı.dun

muı;tur. 

Behret Kemal bunu m.üt.eaJcip 
"Haılkevinin çocuğ,u., v:e .. ~ 
bir mül.ikat .. adlı iki gijzel şiirim in. 
şad.etmiş ve co§.ku.ııcaı. a.1.kışlanm11tm. 
&h~et Keına.l Ç~ daJıa. 7iı'ka.ç; 

günı sehrimizde ka.IaaaJttır. 

Dahiliye mü..tehauaı 

Dr. Hüaeyin Usman 

Uleli Lutüf apart.ımaru 4-7 ye kadar 

Ada11adan küçük 
lıaberler :!"',----A [( B A ----. Adana (Hususi) - Ziraat mücade. 

müesseseleri le müdürlüğü ba.ğlara ne zaman ilaç 

aa Nisan 

Size ~ocuğu düşündürecek hafta

nın ba§langxcıdır 

_ i 1 2 ... ZciL _ -··-

Ankarada her lisanda kitap gaze- atıla.cağı ve bu ilacın nasıl hazırlaııa-
te ve mecmuaları Akba müessese- c:ığ.ı hal:kmda evvelce beyanname b:ıs. 
lerlıırle bulabüh:slııiz. Her Jisand n t:rn~ vo d:!Jrtm13tı. Bu ilan üzeriııc 
ki.mp, mccmun. gazete .. ip3.ri(5i ka~ <'::s:::ri br-.ğ'c.:ı':ı.r ma!tinelcrini Ye H:jr,-
bul, İstanbul gazete ve mecmua.la la.rnu hr.zırla.n:ıı.3lar dün ilk defa ba[;. 
rma ilan kabul, abone kaydP.dilir. l:ıra. il.ı.ç ııtr.ı:ığa ba.~ışlardır. Göz 

Telefon: 3377 t~ı Ye küküı:tlc bağlan il~lama.nm j 
•~------.... -----•l tam zamanıdır. Bağlarını il~lamayan 1. bağcılara ceza verileceği de haber alın 

lzmitte 23 N~san 
Bu sene çok parlak bir şekilde 

tesit edilecek 

lz.ınit (Hususi) - Bu sene z; nisan Fakir çocuklar da sevindin1ecek, 
çocuk bayrammın şehrimizde çok da- kendilerine hediyeler dağıtılacaktır. 

ha güzel olması için hazırlıklara şiro. Bu münase~tle çocuk esirgeme kuru
diden başlanılmıştır. Bu münasebetle rnunun yaptığı toplantılara ait bir re. 
kurum azası sık sık, toplantı yapmak- sim gönderiyorum. Resim.de vali ve 

-
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b. 
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b 
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tadır. Bayramda gürbüz çocuk müsa. parti b~kanı Haıı:.it Oskay ile, çocuk'. c 
bakasr, çocuk balosu yapılacak, müsa- esirgeme kurumu başkanı ve kültür " 
mere verilecek, sinema gösterilecek. direktörü Kemal Ermad görülmekte. 
tir. dir. C. E. 

Adana Ticaret mektebi 
1

1 

Çocuk babaları lise haline 
konmasını istiyorlar 

Birkaç gün evvel Adana Ticaret ı 
mektebi direktörlüğü talebelerin mek. 
tep içinde ve dışındaki vaziyetlerini 
göri.işmek üz.ere talebe velilerini davet 
etmiş ve bu görüşmelerden faydalı ·ne. 
ticeler ahnmıştır. 

Bu toplantı esnasında talebe velile
rinin mektep idaresinden istediği bazı 
şeyler vardır: 

Velilerin ekseriyeti mektepten mem. 
nunluklanm if :<k etm:§let' yalnız 

mektepten orta derecede bulunması

n.m. kendileri i"in büytik bir giic;fük 
arzettiğini ve Adanad:ı ticaret lisesi 
oln:ı.adığmdan çocuklanmn tahsil1eri. 
ne devam edememek gibi derin bir 
mahrumiyet ,.e rztırapla karşılaşacak 
larını söylemişler ve ınektep idaresin. 
den bu hususun Vekalete bildirilmesi
ni önümil:ooeki senede mektebin lise 
haline konulması c:n.relerinin annm:ı. 
sım dilemişlerdir. 

Adana gibi büyük bir iktısa.t mer
kezinin bir: ticant lisesine olan ihti
yaeıru uzun boylu söylemeğe lüzum 
yoktur. 

Btıgiin kü orta okuldan mc~un olan 

taleıbenin üçte biri ancak lz.mir, AIJ.
kara. ve İstanbul gibi uzak ycrl:crc gL. 
derek tahsillerine devam edecek im· 
kan bulabilmektedirler • 
Adananın bu ihtiyacını gören Kül. 

tür Bakanlığımız ge4;eı:ı. sene Tia.ret 
mektebim..iziu Eıııe haline konolmaısını 
prensip itibarile kabul etmiş \"C yl!r 
bulunduğu takdirde yeni bir bina yap
tınlınast için tahsisat vcrile<:e~ini de 
va<letmi§ti. 

O z:ıman bu fşe ehemmiyet \·erenle. 
rin ba~mda bulttnan v;:limiz Tc1.rfik 
II1cli Baysal da. derhal hareketQ geç
miş ve arsa icin hususi muhas be büt
~esindcn tahsisat koyarak alınarak 
yeri de s?Çmi."}le:rdi. 

Fakat bu kadar ilerlemiş olan ij 

sonradan l'!e oldu b:.Irniyorııı, uzun bir 
sükun ve unutulma devresine girdi. 

Şimdiki halde mektebin ICni ve ça
lışkan direktöründen bu işin b.iiy;ük 
bir ehemm1y~t'e takip edilmesi v~ vali 
Tevfik Hadi Baysaldan da ~k fayda. 
lı olaca~11na; ka.ııi bulıınanları bıı iııin 
ehemmiyetle bir neticeye bağlawmısı 
temenni edilmektedir. 

Kızı/çullu elektriğe kavuşuyor 

İzmir (Hususi} - 1zm.ir Tramvay 
ve Elektrik şirketinin Kızılçulluya 

elektrik cereyanı vermeği Trıbul etti
i"i:ni ve tesi3ata başladığ'mt yazmrş

trm. K~tyakanrn De-debaşı (Örnek) 
köyiindc de aynı suretle elektrik cere. 

mı~Lır. f 
"'Belediye rüsumı.mdaıı. ka.c;ırılaıı ve 

mevaddı mü.5tc.Uc talim.a.tm.ı aykırı 

olarak büyük küpeli hanın~ depo edil
miş olan 32 tcn.ekı? gaz yağı müsadere 
edilerek gazlıa.neye gönderilmiştir. 

Suçlu ha.ldtmda da kD.num mııa.mele 
yapılıntŞtır. 

* Y~ni cami - Kııruk.öprii arasındaki 

yolun tamirine devam <!tlilinektedir. 
lfal!an h""-Ol.::ylrkla. gidip gelebilmesini 
temin için yaya ı~rıldrnmb.rı d:ı. ~o.iç. 
letilmektedir . 

.. ~ Vilayet çevresinde tetkikatta b11;. 
lwımaktaı alan Yüksek Zira.at Ensti
tüsü profesörlerinden ve me.>:Vecilik 

yanı ve_tU,..c~~i için bu liliye tesi.s:ıt 
yapılmaktadır. 

Yakında. YJ.IZil;ullu Ye. Dedeb~ı köy· 
leri ha.lJu, bu en güzel· v.e mühim ?Dl!. 

dcniyet vasıtasına kavuşacaklardır. 

mütehassısı Glasberg: ve muavi.oi N:ı. 
il Orlıanm Dörtyoln: gittiğini yawıııı· 
tık. 

Proicsür ve muavini Dörtyolun Çay .. 
lı kiiyünd.e Narenciye nüm.une fii.daıv 

lığının açtlmasmı muvafık. görere ı 
:ıraz.isini intihap etmi.şlercür. Fidanlı ... 
ğ,n son bahara; kadar hazırlanacağµıl 
habel! al<imı. 

:;. Pamuk ekimi için kazalara veril .. 
mekte olan nümunelik çapa ve nıibze~ 
ma:Zim.?leri köylere m~murlamr tarafın.. 
danı gpndc11ilmiştir. 

Makinelerin kııllannıaı tarzla.rıı köy~ 
!illerimize öğretilecek.tir , 
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Gidi yaramaz, gidi ırmank, gi_di küs
tah Cuci 1 "Ne oldum deliai,, Cuci 1 

... • * 
- Varayım da sen gör hele, bu ıe· 

fer! 
Cengiz han, yerinden fırladı. Sabrı 

tutamam tükenmişti. cidden! Bu an
de. Hı~ımı, zaafından daha büyüktü, da
ha şiddetliydi. Bu serkeş çocuğu, ken
diıine zorla itaat ettirecekti. Alt ve •Jst 
dudaklan arasından çrkan bir çift 
söe, üzerine, ''Ne sihirdir, ne ke
ramet; elçabukluğu, marifet!,, hemen
cecik, en seçme ve en süratli · fırkalar
dan müteşekkil kalabalık bir ordu, ha
rekete hazırdı ! 

:f. ıt "' • 

Cengiz Han. kalabalrk bir orduyla 
böyle üzerine yürüyünce, Cuciye ne ya
pıcaktr? Kenrisinin gösterdiği muhab -
bet ve şefkate hürmet ve itaatla muka -
bele -etmedi diye, icabında harp edip, 
"oğlunun,. odusunu bozabilir ve onu 
eıir alabilirse. hapsetmekle iktifa mı e
decekti? Yoksa, başını gövdesinden bir 
kılıç darbesile ayxracak ı:nıydı? Ve Cu
c~ karşr koymaya kalkacak mıydı? O, 
kartı koymağa kalksa bile, a<ıkerleri, 
Cengize karşı kılıç çekecekler miydi? 
Harp olur da Cengiz,Cuciye yenilirse, va 
ziyet ne olacakt? Yoksa, Cucinin "ba -
bası", sadece kuru sıkı bir tehditle "oğ
lunu., uyaallaştırmağı mı deneyecekti? 
Daha ileriye gitmiyecek, ne Cucinin, ne 
de askerlerinin kanlarını dökmiyecek 
miydi? . "' . 

tıte, bütün bunlar, Cengizin, erte -
ıi aabah orduıunun başınd~ şimale doğ
ru yürüyü!'} yapacağını öğrenen bütün 
Mongollarm kafa5ınr kurcaltyan dü~ün· 
celerdi. fhtimal, "babanın,, en sevgili 
"oğluna,, karşı şiddetle harekete geçi
§İ, zevahiri kurtarmak için. kuru sıkı 

Yürüyüş sabahı, şu meş'um haber 
l'J• ,,,..,. • ••t'J••' qe uı: \JUCl, o uu. ,, 

bir "hötleme,, den ibaretti! Mongo11a -
rm çoğu böyle düşünüyordu. Çünkü, 
hepsi ide Cengizin ilk karısından doğan 
Cuciye karŞı duyduğu zafr, iyice bili -
yorlardı: Çocuğun "babası" kim olursa 
olsun! Kendisi ve yahut da 1.ıir baş -
k.:sı l 

• * • 
Gökyüzünde Zühre de görünmez ol

du. Bütün yıldızlardan sonra, o da si -
!indi. Tanyeri, tamamile ağarmıştı. Cen
giz, ordusunun ba~ma geçip, şimale 

• doğru yürüyüşe geçmek Üzereydi. 
O aralık, şimalden atını çatlatacak 

derecede koşturarak. kan, ter içerisin -
de gelen bir sai, hiç "umulmtyan,, bir 
haber getirdi. Meş'um haberi Derhal 
Cengizin karşısına götürülmesini istedi 
~e kan kırmızı büyük çadırının ortasın
da, harp kıyafetine girmiş, "kıl pranga, 
kızrl çengi .. silahlarını takmış, taktştır

mış olan Mongol ırkının imparatoru 
Cengiz Hanın Önünde yere kapanarak, 
soluk soluğa, meş'um haberi bildirdi: 

- Cuci, öldü! 

"Baba", sendeledi, yıldmtnla vurul
mu§ gibi tahtına çöktü. Demek. en ıev
gili "oğlu", artık.... "Kudretlilerin en 
kudretlisi .. nin elinden, yeryüziiniin gö
rünür mabudunun elinden, en sevgili 
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''oğlunu,, birdenbire çekip alrvermişti: 
Gökyüzünün görünmez, tek ve "Kadı -
rı Mutlak,, mabudu! 

Binlerce kişinin başlarının uçurul • 
masz emrini gülümseyerek, tek bir cüm
leyle veren Cengiz Hanın, tek cümley
le korka korka verilen şu menhus ha -
her karşısında yüreği parçalandı. Kanı 
çekilmiş, buruşuk dudaklarını iç sızısi

le ısırarak, dü§iinceye daldı: Cud, Mon
gol dilince, "U mulmryan" demekti. Ona 
bu, ismi kendisi koymuştu; çünkü: O, 
meçhul bir zamanda "umL1Jmadan,, 
peydahlanmı~; yıldızlı bir gece stepte 
sefer dönüşü "umulmadan,, doğmuş; 

"umulmadan" kendisi tarafından en çok 
sevilmiş; "umulmadan., bu sevgiye la -
yıkı vcçhile mukabelede bulunmamış; 
"umulmadan .. kendisine zıt bir kclrakter 
göstermiş; ve işte "umulmadan .. ·da ö -
lüvermi§ti: Evet, çok yerinde bir isim 
koymuştu ona: "Umulmıyan" = "Cu
ci.,! 

• * • 
Cengiz, kıSil bir müıddet, rztırapla 

sersemlemiş, ezilmiş bir halde tahtı üs
tüncle acıyla kıvranarak bunları düıün
clükten sonra, birdenbite yerinden fır -
ladı. Hiddetle bağıl'dı: 

- Getirin o "m:muru mahsus,, la 
"Hazık hekim., i ! Çabuk! 

Bir çok davetini yançizen; Siyri -
Derya sahilindeki manevra ve geçit 
resmi ve Karahatay dağlarındaki sürek 
avı davetlerine d~ icabet etmiyen ve en 
son ''eVliahd'' tayini ve "anayasa,, tan -
zimi davetinin ehcmiyetini hiç umursa
maz görünen Cuci, hani ya hasta değil
di?. Hani ya ormanlard.a. av peşindey • 
di? Onun "hasta bulunduğundan ve bu 
sebeple, at üstünde seyahate çzkması 
imkansız olduğundan ..... ,, bilvesile bah
setmesine karşr, ona gönderdiği "memu
ru mahsus,, Ia "Hazık hekim'', bu yol
da haber getirip, kendisini tahrik etmiş
ler, en sevgili "oğluna,, karşı kışkırt -
mışlardı ! 

- "Hasta değil. ormanlarda avlanı -
yor, kendisini boşuna aradık. bulama • 
dtk., yollu bir haberle, beni aldatan ıiz
lcr değil miydiniz? 

Karşısına getirilenler, tirtir titriyor
lardı: 

- Ey Hanların en kudretfai, bi;dm 
ne ııuçumuz var? Bize öyle söylediler! 

- Cuci ölmüş 1 Siz bana diin yalan 
ıöylediniz, demek! Siz gittiğinir zaman, 
hasta yatıyormu,, anlaştlan 1 Yoksa şi -
male gitmC':iiniz mi hiç? 

- Hiç gitmez olur muyuz, ey Han -
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lar"rn en kudretlili 1 Gittik, fakat göre .. 
medik kendisini! Biz yalan söylemed~ 
yanlış ha her almış olacağız 1 

- Canınızdan olacaksınız. Ke.in şun 
!arın kafalarını, .. çabuk 1 

iki kılıç parıltısı ve "gık., bile diye
meden, "memuru mahsus" la "HazılC 
hekim,, in başları hiddetli Cengiz Ha .. 
nın ayaklarının ucuna doğru yuvarlan~ 
dı. İki ceseıdin, boyunlarından kan ftt" 
kırdı, kan kırmızr büyük büyük çadınn 
geniş methaline doğru oluk oluk aktı 1 

• * • 
Bu iki adam, sahiden yanlış bir ha• 

ber mi getirmişlerdi? Cuci, o zaman ha· 
kikaten sıhhatte miydi, yoksa ha&ta 
mıydı? Cuci, nerede. nasıl ve neden öl· 
müştü? Acaba ölümü bir hastalık neti .. 
cesi değil de, başka bir suretle mi vu ,. 
kua gelmişti? Mesela, öldürülmek ısu .. 
retile? Cuciyi, diğer "Kardeşler., i hiç 
çekemezler, onu bir "Piç,, telak~ri eder• 
lerdi. Acaba, bu "ı.imulmıyan" ölümde. 
oniarın parmağı var mıydı? Karanlık 

bir oyun, kana bulandığı görülmiyen 
ellet? Yahut da bıçakla, kılıçla !ilan. 
kesici aletlerle değil de, zehir içirmek 
suretile? Yoksa, "Babası" nrn üzerine 
yürüyüşe geçmek üzere olduğunu ha -
her· alınca, bir ıinir buhranile, kendi 
kendine kas yollu? .. Yahut da kalp dur .. 
ması? .. 

Sayıaız ihtimaller! Bu "umulmıyan,~ 
ant ölüm vak'au, hakikaten eararenıiz: 
görunüyordu; hem de çok esrarcneizt 
İşin hakikati, içyilzü neydi? 1 

• • • 
Yaşlı "baba", çadırına kapındı, ta .. 

mamile yese teslim olup, kendisini ta '" 
mamile kapıp koyverdi: Cenıiz Hın! o. 
şimdi büsbütün anlıyordu: Bu Pn bil " 
yük "oğlunu", en çok 11evmitti ! 

(Arkan ı·ar) 
------~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~...,--.,..--~-:..~~~~--~~~~-~-~~~--~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~-~-:-~~~~~~~~~~~ ... 
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• __........... Programı 

29 Mart Pazartesi 
ÖÖLE I\"EŞRfl"ATl: 
Sut 12,30 Pl~kla Türk mııslklı!ıl. ız,50 

Ha.raclis, 13,05 Muhtelif plA.k ne~rlyatı. 14,00 
son. 

AK"AM NE"ltll'ATJ: 
.Saat 18,30 PIA.klıı dans muslik~I. 19.30 

Çocuklara ınual. t. Galip Arcan. 20,00 Rifat 
va &rkadaşları tarafından Türk musıki.si ve 
halk §arkıları. Z0.30 Ömer Rıza tnrafmdıuı 
arapça söylev. 20,45 Safiye ve arkada.şiarı 
tarafından Türk musikisi ve halk ;;arkılarr. 
Saat ayarı. 21,15 Şehir tiyatrosu dram kıs
nu (Samaon Dalila) 22.15 Ajans ve born 
hab~rlerl ve ertesi gilnUn programı . .22.~0 
:Pli.kla ıololar, opera. ve operet parçaları. 

23,00 Son. 
30 Mart Sair 

ÖÖLE NEŞRtl"ATl:t 
Saat 12.30 PlA.kla Tnrk musikisi. 12,50 

Jia.Hc!Jıı, 13,05 Muhtelif plA.k neşriyatı. 14.,00 
eon. 

AKı,Al\I :NEŞRİYATI: 
Saat 17,00 !nkıl4p dersleri Üniversiteden 

ııaklen Yuıuf Kemal Tenğirşenk. 
Saat lS,80 PIA.lda dans musılksi. 19.30 

Eminönü halkevi nr.şriyat kolu namına Bay 
Nusret Safa l Yeni çıl•an eserler J. 20,00 B~l· J 

ma ve arkadaşları tarafından Türk musikisi \ 
ve halk §arkıları. 20,30 Ömer Rıza tarafmda'l 

arapça l'öylev. 20,4.'5 Gemal Kamil ve arka -1· 
da.şla.rı tarafından . Ti.lrk musikisi ve halk 
§arkılarr. Saat ayarı. 21,15 Şehir Tiyatrosu 
operet kuımr (Ltiktis hayatın 3 eti perdesi). 

22,15 Ajans ve borsa haberleri ve ertesi ı 

günün programı. 22,30 Plakla sololar, opera 
vıı opeert parçaları. 23,00 Son. 

31 Mart Çarşamba 
ÖOLE NEf;ıRİYATl: 
Sa.at 12,30 PlQkla TUrk mu.siklı::i. 12,50 

HavadU, 13,05 Muhtel!! plA.k ne_şrtyatı. H,00 
aoıı. 

AKŞAM NE •. RlYATI: 
Sut 17,00 lnkıllıp dersleri Üniversite • 

den Yuslli K"mııl 'rcnfir§enk. 
Sa.at 18,30 PlAltla dans musliksi. 19,30 

leonfera.ns: Tayyare Cemlyetl namına Nuri 
leızılkanat. 20,00 N'czlha Ye arkadaşları tam· 
tından Türk murikisl ve ha.lk şarkıları. 20,ZO 
Ömer Rıza ts.rıı.fmdm s.rap"a ıöylev. 20,4:'1 
l:ıimen şen ve nrkadn-ıları tnrııfınrtan Türk 
tnwiklsi ve halk ~arkıları: Saat ayarı. 21,l~ 
Orkestra. 

22,1:> Ajans ve borsa haberleri ve erteııl 

günün programı. 22,30 Pllı.kla sololar, opera 
\re opeert parçaları. 23,00 Son. 

1 Nisan Per§embe 
ÖÔLE ~EŞR1YJ\TI: 
Saat 12,30 P!Altla Türk mu~lk!sl. 12,50 

liesa~. 13,03 Muhtelif pl~k ne~rl;ı.atı. 14,00 
•oıı. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 

Saat 18,30 PlA.klo. clan.1 musi!ksi. 19,:10 
i{onferans: Doktor Fah~ettin Kerim İrade 
ıMı 2-0,00 Sadi ve arkııC:aeları ta:-afından 

'rürk musiksl ve halk şarkıları. 20.30 Ömer 
llu:a tarafından arapçn ııöylc\·. 20,45 Safivc 
Ve ıırkıı.daşlart t:ır:ıfından Tlirk musikisi ve 
lıt.1k ıarktlan. Saat ayarı 21,15 orkestra. 

22,15 Ajans ve borsa haberleri ve ertesi 

JST ANBUL BELEDiYESi 

Şelıir 1 iyatrotıu 
F ranıız Tiyatrosu 
Operet Kıaım 
Bu akşam saat 

20,30 da 

SAZ - CAZ 
Yazan: Ekrem Reşit 
Muzik: Cem.al Re§it 

rmr~11n1111 

111...11~ 
IHlllll~ 

• PMB rt~t SALI 

Takvım 29 Mart ;;o Mart 

======-1f5 M· rl"m 16 M· rem 
~On dOğtl§!.l 

GUn batıJJ 
Sabah namazı 
.:'JAie namazı 
lkindl Dal.llazı 
Akşam namazı 

'la t.sı ruutıBD 
lmsa.J& 

Yılın geçen gUnler1 
Ytlm ka.lan gün.ten 

!'48 
!8.31 
500 

1219 
1 ~.51 
18,:11 
200.i 
406 

88 
277 

547 
18 32 
~.oo 

12 19 
15 52 
18 32 
2004 

4,04 
89 

276 

Dr. lhraİıim Erdeniz 
Birinci sınıf Çocuk Hastalıkları 

mütehassısr 

Haseki ı,·e Çocuh hastaneleri sabık 
asistanı 

Aksaray Millet Caddesi No. 59 da 1 
Her gün saat 9 dan 18 e kadar 

hastalarım kabul eder. 

günün programı. 22,30 Pl~kla sololar, opera 
ve opeert parçaları. 23,00 Son. 

2 Nisan Cuma 
öCLE 1'"EŞRtYATI: 
S:ıat 12,30 PIG.kla Türk musikisi. 12,50 

Havadis, 13,05 Muhtelif pH\k neşriyatı. H.00 
ton. 

Ali.ŞA:\I l'llE!';'RlYATI: 
Saat 16,30 PlO.kla. c:ans musiikil. 19,30 

Spor müsalıabeleri: Eşref Şefik, 20,00 Tlirk 
musiki heycU. Z0,30 ömer Ru.a. t:ı.rııfmdan 

arapça söylev 20,45 Yedia Rızıı ve arko.dR<;· 
lıı.rı. Saat ayarı. 21,15 Orkcstr. 

:?2,1.J Ajnns ve borsa haberleri ''e ertesi 
giiniln programı. 22,30 PlAkla ııolola.r, opera 
ve opeert p:ırça.lım. 23,00 Son. 

3 Nisfn Cumartesi 
öt.LE Nr.ŞntYATI: 
Saat 12,30 !'!Akla Tilrk musikisi 12,50 

Havadis. 13,05 Huhtellf plO.k ne;iriyatı. 14,00 
Son. 

A m;ı \l\I 'NEŞRiYATI: 

Saat lS,50 PIAkla dans mu.slldsi. Hl 00 
Mandolin orkestrası Hl,30 çocuk Esir~eme 
kurumu nnmınn ko~fcrans. Doktor Kutsi 
Taltacı. 20,00 fasıl saz heyeti 20,30 Ömer 
Rız:ı. tarafından nrapça söylev 20,15 Fasıl snz 
heyeti saat ayarı. 21,15 orke~tra. 22,15 A • 
jans ve bors:ı. haberleri Ye erte~i ı:;iln!in 
programı. 22,30 PIAkla sololar ve operet par 
çalarr. 23,00 Son. 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMA~ HEKİM 

Dahiliye Mütehassısı 
Pauı.rdnn bnşka günlerde tiğleden ı:oııra 

saat (2,'i tan 6 yal kadar tstanbulda Divan 
yoıu::ırıa {104 ı numaran nususl kablnuinc!e 
hastalarını kabul ec!<>r. Salı, cumartesi ı;ün 

lerl sabah "9,!5-12'' saatleri baklkl fu!rn.rays 
mahsustur. Muaycnclıııne ve ev teleton: 
62398. Kışlık telefon: 210«. 

KURUN doktoru 
Necaettin Atasaguil 

Her gün 16,30 dan 20 ye kadar 

Lalelide Tayyare apartımanlarında daire 

2 numara 3 de hastalarım kabul eder. 

Cumartesi günleri 14 den 20 ye kadar 

muayene parasızdır. 

(il 

DOKTOR 

Kemal özsan 
Üroloğ • Operatör 

Bevliye mUtehaeeıaı 
Karaköy - Eksell!iyor mağazuı 

yanında. Her gUn öğleden sonra. 
2 d"n 8 e kadar: Tel: 41235\ 
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Jandarma genel komutanlığı Ankara 
satınafma komisyonundan: 

1 - Eldeki örnek ve vasıflarına uygun ve bir metresi (295) kuruş değer • 
lenen 70,000 den 85,000. metreye kadar kışlık elbiselik ve bir metresi (315) ku

r 
ruıı defcrlcnen 30,000 den 40,000. metre ye kadar kaputluk kumaş 5-4-937 pa· 
zartesi günü saat 10 da komisyonca kap alı zarf usulile satın alınacaktır, 

Kültür Serisi9' 
24 P" 

HAYDAR RIFAT 

2 - Şartnamesi ( 1884) kuruş kar §ılığında komisyondan aJınabilecek olan 
bu eksiltmeye girmek istcyenlt"rin (188 20) liralık ilk teminat ve şartnamede ya
zılr belgeleri içinde bulunduracaklc.rr tek lif mektuplarım en geç belli gün saat do- l 
kuza kadar komisyona vermiş olmaları. (624) (1492) 

Kara göm 1 Ph liler 
ihtiıan 

Nafıa Vekaletinden: 
5 Nisan 1937 Pazartesi &ünl; saat 15 de Ankarada Vekalet Ma17eme ek -

siltme komisyonunda 6284 lira 52 kuruş muhammen bedelli 101 parça mohiJya • 

nrn kapalı zarf usuliyle eksiltme~i yapılcıcaktır. 

Fa~istlik nedir? 

Kalkleri Vekalet malzcıne Müdürlüğünde bulunan 101 parça mobilyaya 100 
Kr. 

ait eksiltme ~artnamesi ve teferruatı puasız o]arak mezkur müdürlükten alma· r 
bilır. 

Muvakkat teminat 471 lira 34 kuruştur. 

İsteklilerin teklif mektuplatınr resmi gazetenin 7-5-936 T . ve 3297 sayılı 
nüshasııda neşredilmiş talimatnameye göre alınmış müteahhitlik vesikası ile 
birlikte 5-nisan-l9J7 Pazarte5i günü saat 14 e kadar Ankarada Vekaleti 
Malzeme Müdürlüğüne verme1r.ri lazım dır. (1521) 

Babaeski Belediye Riyasetinden: 
Babaeski içme su yollarının tamiri 24 -Mart- 937 tarihinden 9 -Ni . 

san- 937 tarihine kadar on beş gü.n müddetle münakasaya konmuştur. 

Tamirat: 100 l\ıl/M. kutrun.da ve 1500 metre tulünde çelik boru ferşi ve 
su yolları açılıp membalar ıslah ve beton ayaklar yapılmak suretile tamir edile • 
cektir: 

Aylık 

S aylık 
6 aylık 
Yıllık 

Mü:solini nereden, 
Nnııl gelmiştir? .. 
Nereye gilmek iıtiyor? 

t937 

KURUN 
ABO"Jl.'E TARiFESi 

l\:rm!Pket lUenıJPkl't 

iı;lnde dışında 

ı;;o 27S 
400 7M 
750 1400 

UO-O 2700 

. . 

VAKiT Cep Kitapları 
Bu ucuz ve küçük eserleri 

alıyor musunuz ? 
Şimdiye kadar çıkmış of anlar: 

Kitabın ismi Muharriri Mütercimi Fiyatı 

Kader Volter Asım Us 15 
Olimpiyat oyunları Lobert Vildan Aşir 10 
KJerans esrarı I ':'nold Galopin V. G. 20 
Yugoslavyada seyahat (Notlar) Asım Us 10 
Şark Ekspresi cinayeti Agath Chritie V. G. 20 
Etrüsk Vazosu Prosper Merime Hayd< r Rifat 20 

Her memlekette Muhtelif Muhtelif 20 
(Birkaç gün) 
Son korsan Fon Lükner Fethi Kardeı 20 
Kafkas hikayeleri Aleksandr Kazbek Niyazi Ahmet 10 

- - - -
Az basılmakta oldukları için bunları tedarik etmekte istical gösterin. 
Bu kü çük ve zarif kitaplar, ciltlenmeğe ihtiyaç göstermeden k:.itüphane
nizde yer alabilir . 

VAKiT kütüphanc3İ: İstanbul Aı:;kara Caddesi Telefon: 24370 

Çünkü ASPİRİN seneler• 
denberi her türlü soğukaıJ 

gı n lıklarına ve ağrılara karşı 

te-sid şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etmiştir. 

AS P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen 
kasına dikkat edin iz. 

mar~' 

Emniyet Sandığı faizleri indirmiştir 
Emlak mukabili ikrazatıJa raiz hatl ini indirilerek 1-1-937 tarihinden iti• 

haren kagirlerde: 

ı;~ 9 faiz 

% 1 komisyon 

Ahşaplarda: 

% 9 faiz 

1 % 2 komisyon 

alrndığc muhterem halkrmıza ilan olunur . ( 153 5) 

Istaubul Gümrüğü Başmildiirlllğünden: 
Tamiratın muhammen bedeli "517 4" lira 12 kuruştur. [ 

Bu gibi tamiratı ifa etmiş oldukla rma dair ehliyet ve ihtisaslarını müzhit 
1 

Nafıa Müdürlüklerinden vesaiki haiz talipler 'iC 7,5 pey akçesi yatırmaları ve 
daha fazla malGmat almak isteyenler Babaeski Belediye Dairesine müracaatları 

ilan olunur. (1667) 

Tarifesinden Dalkanlar için ayda otuzar l<'I• Gümrük satışından: c. o. markalı 7192/ 322 S. 130 çuvalda taralı 13100 
ruş dl\ş.tllUr. I'osta. birliğine girmlyen yı>I" 1 kilo 2955 lira 36 kuruş dcğe::in<ic bozuk toz şekeri satış müdürlüğünce 16-4-
ıcre ayda yetmiş beşer kuru;ı zarrunedi!lr. I k 

·_:· ·.D:vıe_t Demiig<i/U,,.ztv'e .. Uinanları işletme • ... :: 
. . Umum idaresi ilanları . , . ' ' . 

Tilrld~·enın ht>r poRta mrrkezlnde 
l\URUNa. abone yazılır. 

\ 
Adresini değiştiren aboneler 2:5 kuruş 
öderler. Cöndermlyenlcrin adresleri 

dcğl!jtirilnmr.. 

937 gününde s:at 14 te açık arttırma ile ve şartnamc:;i mucibince satılaca tır. 

1 İstekl i lerin yüzde ycıdi buçuk pey akçeleri makbuzları ve Maliye ünvan tczkerelc
i rile muayyen zamanda Komisyona gelm cleri ilan olunur. ( 1730) 

Türk Hava {(urumu 
Haydarpaşa Limanı arazisinde kain eski Rıhtım binasındaki 5 No. lu ya - ~--•••••m•••ıı•mt"l!I 

zıhane aylığı muhammen 2500 kuruş mukabilinde ve bir sene müddetle açrk art-

Büyük Piyangosu 
Şimdiye 

6, ıncı 
ı~ ac' ar binlerce kişiyi zengın etmiştir ~ka suretiyle kiraya verilecektir. Açık arttırma tarihi 8-4-1937 ve saat 15 

le~ Haydarpaşa Devlet Demiryolları Bir inci İşletme Müdürlüğünde icra edile · 
cektir. Taliplerin muhammen bedelin yüzde yedi buçuk muvakkat teminat akça
siyle gereken kanuni vesaik ile beraber mezkur gün ve saatte hazır bulunmala· 
n ilan olunur. (1695) 

----• D r. ----~ 
NIŞANYAN 

Hastalarını hergün akşama katla r 
Beyoğlu, Tokatlıy:ı.n oteli yanında 
Mektep sokak 35 numaralı mua-

yenehanesinde tedavi eder. •1 
Tel: 40843 ----• 

Dr. Suphi Şenses 
idrar yolları hastahkları 

mütehassısı 

Beyoğlu Yıldız sineması kar· 
şısı Leklergo Apt. Muayene 

4 ten sonra 
Cumartesi fakirlere parasız 

Tel. : 43942 

Sahlt l · /\ SThl US 

~ ' 

Neşriyat DirektörU; Retik Ahmet Sevengll 

keşide 11 Nisan 937 dedır. 

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

iki adet müka: at vardır. 

• 
Bilet alan hcrl~es 7 !Nisan / 937 trünii akşamm:ı J<ntlar biletirı' 

c!eğişlirmi§ bulwımalıdır, Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı ~ 
olur" 


