
tsTANBut; - Ankara Caddesi 
Posta kutusu: 46 (lstanbul) • • • ••• 

Atina Elçimiz 
Başvekil Metaksas 

.ile görüştü 
Atina, 2 (Hususi) - Türkiyenln 

buradaki elçisi Ruşen Eşref dün 
Başvekil Metaksas'ı ziyaret ederek 
uzun süren bir mülakatta bulun
muştur. 

j Suriye "Vatani/eri,, nin boş gayretleri 

Kendilerine uyacak bir 
11ımııHnıım1unıııımııuınU1J11Mtınımııflfl11ftltııtmıwttll nıırı ıııııııt!flllhıın 1111"ırmn11tınmntıın'\ 

Başvekilimizin ( 
sanatkarları teşvik l 

eden sözleri -
••met lnönU Ankara musiki mualllm mektebi 

tiyatro ve opera talebeslnl teftişten sonra 
onlara şöyle dedi : 

''Milli sahnemiz ~çin yetişecek 
sanatkarlarımız bu memlekette 
her zaman en yüksek itibara 
lle şerefe mazhar olacaklardır,; 

lııct .4.~ra, 2 (Hususi) - Başvekil ts
~Önü bugün yanlarında Kültür 
~~ekili Saffet Arıkan, C. H. P. grup re
~ liasan Saka olduğu halde Mu
~~Uallim Mektebini teşrif buyur -
der.1 r. "'.c tiyatro, opera sınıflarının 

Başvekil tiyatro sınıfından aynlır -
ken talebeye iltifatta bulunmu§lar ve 
talebenin çalışmalarından, derslerden 
alınan neticelerden memnun kaldıkları
m beyan buyurarak şu sözleri söylemiş
le~ir: 

(Sonu Scı . .J Sü. 5) ~teftiş etmişlerdir. 

liselerimizi nasll 
l ıslah edeceğiz? 
1
'•1erde talebe miktarı çoktur. imtihanda muvaffak 
Olan11yanlarm para ile ahnmaları sadece vakit 

geçirmek için gelenlere mani olacaktır. 

~-

~ 
&Jimnastik şenlikleri 
~ sene biri Kadıköy diğeri taksim 

~tadında yapıla~~~~~~: aay•fa.ıa> 

~kdenizde · ırALY._, .. __ .. , 
11;,. 
~l adagı memnu 

1 
tıtaka ilan ettiler 
ıı~u· 
ı:~ı.ı .. 1~ce Daily Express gazetesinde 

ijc ~lla_ göre Akdenizin Sicilya a-
1\t h&k·frıka arasındaki en dar mev
t oıa~ın .~~lunan ve İtalyanların c
cı.t i . kuçük Pantelaria ~dası tay
~i~r sın ınenu mıntaka olarak ilan 
l ı ır. 
tırcd·ı 
~r,1 

1 en bir -emirnameye göre, . \ b~; bu adanın etrafındaki sekiz 
~ tcd ~esafe içerisinden uçamaz -
~ t bırden, Pantelaria adasının İ
~ litn· tarafından müthiş bir muh -

~ Üssü haline getirilmi§ oldu-
~ı.,·'. llıaktndtr. İtalyanlar, bu ada

·~ıl'll· 

tatbik edildiği devirlerde başlamı;lar -
dr. Pantelaria adasının, Akdenizin en 
dar mevkiine, Malta adasından dı:ha 

fazla hakim olduğunu iddia edenler var
dır. ıne, ilk defa, zecri tedbirler 

~fek hariciye nazırının nutku 
~ ~: 2 (Hususi) - Hariciye 
)~ ~r leamil Krofta bügün mü-

4 11\ıtuk · d" · )~~tli içitıd ver:mış ve unya sı· 

%ı· c Çekoslovakyanın, vazi· 
ıl ederek memleketin hiç 

bir harp tehlikesi çindc olmadığını, 
Çekoslovakyanın komşularıle daima 
iyi ge'"İnmek niyetini beslediğini 

söylemiştir. 

vatansız bulamıyorlar! 
Hatay hududunun görüşüldüğü bu günlerde 

Bayır ve Bucak nahiyelerindeki Türkleri anayurda 
kavuşmaktan mahrum bırakmak için nelere 

müracaat etmiyorlar! 
Ankara, 2 (Telefonla) - Hatay'ın iC. 

ayrılmaz bir parçası olan ve sinesinde 
35-40 bin Türk barındıran Bayır ve 
Bucak nahiyelerinin vaziyeti Suriye Va
tanilerinin geniş mikyasta propaganda
larına ve.:ile olmaktadır. 

iC. 
Halep, 2 (Hususi) - Bayır 

ve Bucak nahiyelerinin mukad
deratı Suriye Vatanilerini çok 
şiddetle ali.kadar etmektedir. 

kendi lehlerine çevirmege gayret et ; 
mektedirler. 

Bu gayretlerinin hakikat karşısında 
boş olduğu muhakkaktır. 

Uydurma beya
nat yazıyorlar! 

Burada yaşıyan Türkleri anayurda 
kavuşmaktan mahrum bırakmak için 
türlü teşebbüsler yapılmıştır. Halka pa
ra dağıtmı~lar, bu suretle kimseyi kan
dıramıyacaklannr görünce muhtarların 
elinden, Suriyede kalmak istddiklerine 
dair vesikalar toplamağa çalışmı~lard.ır. 
Kendilerine uymıyan muhtarlar azle -
dilmiş, ellerinden mühürleri alınmıştır. 

. Fakat bütün gayretler hop gitmiş, 

kendilerine uyacak vatansız bulamamıı
lardır. 

Eğer suriyede kalmağı kabul eder -
lerse nahiyelerine mektep, hastane a
çılacağı, ziraat bankası teşkilatı kuru -
lacağı vaitlerine inanmamakta haklı o -
lan Bayır ve Bucak nahiyeleri halkı 

her vesile ile Anayurda bağlılıklarım 

Eden 
• 

lngilterenin si-
lahlanmasına 

teessüf ediyor 
Fakat bunun sulha yardım 

ettiğini söylüyor 

Londra., 2 (Hususi) - Bugün Avam 
Kamarasında harici siyasetten bahseden 
B. Eden ispanya hadiselerinde ademi 
müdahale komisyonunun tesiri nokun
duğundan bahsetmiş ve sonra Milletler 
Cemiyetinin Türk - Fransız ihtila -
fındaki halledici rolünü tebarüz ettire -
rek bu müessesenin gömülemiyeceğini 

söylemiştir. 

Hariciye nazırı bundan sonra müs -
temleke meselesine gesmiş ve İngiltere

nin hiçbir müstemlekesini ba~ka bir dev 
lete devretmek niyetinde olmadığını, si· 
lahlanma meselesinde de, bu mecburi -
yete teessüf ettiğini. fakat bunun 'dün -
ya sulhuna büyük bir yardımı olduğu
nu söylemiştir. 

tNGlL TERE RtBBENTROP'UN 
NUTKUNU tHTlY ATSIZ BULUYOR 

Londra, 2 (A.A.) - Siyasi müşa -
hitler, B. von Ribbentrop'un dün ak§Clm 
Leipzig'de söylemiş olduğu nutku. dip

lomasi aleminde mutat olan ihtiyatlı li

san dairesinin haricinde addetmektedir

ler. 

Bu yurt parçasını elde etmek 
için Halkın Suriyede kalmak iS"' 
tedikıeri hakkında yalan netri
yatta bulunmaktadırlar. Buna · 
mukabil Bayır ve Bucağın halis 
Türk olan halkı da Suriyede kal· 
mak istedikleri hakkında "Alka
bes,, gazetesinin 1 7 §Ubat tarih
li haberini tekzip etmektedir. 

- - - swwwı lWWWL ~ --......----. 
izhar etmekteldirler. 

Haber aldığıma göre halk Milletler 
Cemiyeti mü~ahitlerine bu hususu sa -
rih surette beyan etmişlerdir. Suriye 
Vatanileri, Hatay anayasasının konu -
şulduğu bugünlerde hudut işinin de ko
nuşulması tabii olduğundan, vaziyeti 

Ankara, 2 (A.A.) - Halepte ~kan Ld 
Courier de Syrie gazetesinin 11.2.937) 
tarihli nüshasında birinci umumi mu • 
fettiş Abidin Özmen'e atfen münderi; 
beyanat tamamen hilafı hakikattir. 

Habsburg 
meselesi 

Sona ermiş sayılıyor 
Kralhğm tekrar lhdasmı 

isteyen Fransa imiş 
(Yazısı. 4 ·~ncü say1ada) 
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Mükemmel birer radiJo maki- i 
§ nesine sahip olacaksınız ~ 

Memleketimizde radyonun aldığı ve alacağı ehemmiyeti göz ) 
önünde bulunduran gazetemiz radyo makinelerini okızyucularma ~ 

==--~--=- tanıtmak üzere büyük bir radyo müsabakası açmtf bulunuyor. Bu ~ 
müsabakada tercih edilmesi lazun gelen makineler anla§ılacağı gibi ~ 

§ makinelerden üç tanesi de müsabakaya iştirak edip iyi vasıflar ta- ~ 
} yininde yararlığı olanlara hediye verilecektir. l 
ff Beşinci sayı/ adaki kuponları- ( 
) mızı biriktiriniz j 
~1ııııı11111ııııııı11111ııı1111ııı1ıııııııı11111ıııııııı11111ııı 1 •11111ıııııııı11111ıııııı11uııııııııı1111ııııııı1111111ııuııu11uııı111uıur11nıı11111ıııııuıi1K1nn~ 



Günlerin peşinden : 

Yaşamak Sırrı 
lsve:in seksen yaşında bi~ kralı. vardır ki teni~ meraklısı olmakla meş- 1 

huıdur; yaşının o kadar ılerlemış olmasına ragmen gençlerle berabet • 
raket oynamakta yarış eder. Son defa Avrupa seyahatini yaparken gÖs· 1 

terdiği maharetle ve hareketlerindeki çeviklikle bütün oyun arkadaşlarıtıı j 
hayrette bırakmıştır. 

Bizim memleketlerimizde sekse.n yaşında ihtiyarların tenis oynamak, 
gençlerle çeviklik müsabakasına çı!cmak şöyle dursun, yollarda değnek
siz olarok serbestçe yürüyebilmesi bir bahtiyarlıktır. İnsanların uzviy'!t 
makinesi aşağı yukarı her yerde birdir. Yaratılı§ itibarile Avrupanın ~i
mal ile cenup, yahut şark ile garp insanları arasında bir fark yoktur. 
Böyle olduğu halde bazı insanların ilerlemiş yaşlarda bile gençlik ener
iileri muhafaza etmeleri gösteriy;:r: ki bizim memleketleıde henüz in
"'an makinesinin kendine göre bir ku!lamş usulü olduğu anlaşılmış değil· 

Günün meselesi dir. - Hasan Kumçayı 

Çocuklar için mahkeme Lise 1 e.ri m izi nası 1 
ıslah edeceğiz? Şikago'da ortaya atılan ilk fikirler ne 

gibi neticeleı· verdi? 
Yazan: r· Klizım Zafer Yenerden 

1 

Liselerde talebe miktarı çoktur. imtihanda muvaffak 
olamıyanların para ile ahnniaları sadece vakit 

geçirmek için gelenlere mani olacakbr. 

- emleketimizde bir lise mese· karşılarındaki talebeleri yalnız tanı· 

!Adliye v J.llcti çocuk TtUihkcmeleri 1 başladığı işin içtimai gayeye bekleni- &Wııl lesi vardır. Bu mesele za· yabilmek için en aşağı bir ay vakit 
'te§1;ili etrafında tetJ;ik'ler yaptırmak.. len selameti verici bir ~ey olmadığını man zaman Büyük Millet geçirmeğe mecbur oluyorlar. Üç ay 
tadır. On sek-iz ~aşını doldunnn.TM§ daha. ilk zamanlarda ifşa. .etti. Bu i§in Meclisi müzakerelerinde yer almış- sonra birinci imtihanda da bu talebe. 
\mücrim çocukla.r bu mı:ıhkeme'lere set·- Y~lnız hukuki ölçülerle halledilmeğc tır. Son günlerde de gazete sütun· den yüzde kırkının daha kolay sınıf 
'kedilerCk 1ıa1cları.nda karm"lar oori.le- çalışılması üşphcsiz tek cepheli ve zn. larmda göze çarpıyor. Bu arada öğ· geçmek ve şahadetname almak için 
ccktfr. Çocıik mııkkcmeleri ve miıcrim yıf bir tazyika bağlanması demekti. çoeuküıMn 'Qönderilecekleii. ceza evle. lşte Dummer ve arkadaşlarının c::alış- retmenler ile mektep idarecileri de mektebi terketmi§ olduklarını, bü-
ri m.e367.eai tct16i.k edilirken, ;;,ç 8enC malan bu hakikati meydana çıkardı. fikirlerini söylüyor ve hepsi bir nok· tün emeklerinin bota gittiğini görü· 
evvel Oalatada 'kurulmu.ş olan "Çocul:- 1909 faaliyetin bu neticesi milsbet ta üzerinde birleşiyor ki mevcut li!!e yorlar. 
lan f.."Urlarma yurdu,, rıu 'nı:uvaffaki- olmasa d3. bu çok mühim ve mUf ass:ıl derecesindeki tahsil ve terbiye müe"- Fakat lise sınıflanndaki talebe 
yetk idare eden oo sokaklardmı top. içt.ima.i meselenin halli i!:in ilk hamle- seseleri ile meşgul olmak zamanı mikdarmı bir muallimin kontrol ka· 
lanmış 1d.7718e8iz 'V6 ~ ahlcik:Zı ço- yi teşkil eder. Bu hamle (Ceza ve ir.- gelmiştir. diliyeti hududuna indirmek de kafi 
cUkZar rii.zcrinde ya1c11u1an tetkikler ya- san) yani Sociologie ve Psychoolgie- Bu lise meselesj nedir~ Bunu gelmez. Liselere kaydolmak için ge· 
~ mllessese mild:ılriı Bay K4zım Za. nin bazılarına uygun bir hususun mey 
fer Ymıerclen'itı ~leritıi öğren- dana. ~ıkması için Hi.zmı olan yolu aı:tJ. öyle bir cfünlc v..:ya birkaç satırla len talebeler daha iptidasında bir 
mc'k if:teclik. Kenilisindcn bıı hususta Şi.kago mahkemesine bağlı bir cns- hulasa etmek kolay değildir. Çün- ayıklama imtihanından geçirilmeli
b:-r ?T.akalc 1ioa ettik. Değerli bir miı- titU ~kil edildi. !nstitut psychopi~- kü işin talebe cephesi var, öğretmen dir. hakikaten imtihanlarda muvaf · 
te1ı,sY.7'~ oo 9.<:{11.§'kan bir fdareci o1oo t~.9uewismi verilen bu ~nstitünün di ek- cephes· var, idare ceP,hesi var. Me· fak o~ talebeler meccani olarak mek. 
Ba]J U21::am ZO.fer YcnetMn bu rioam.1. törlUğllne Dr. Hidı} ı!ıhtnc!e für mü- seleden bahseclenl r çok aefa en bii- tebe almrnalıdır. lmtihanclo muval&ol. 
zı ıJX'1~ı! etti. M.a1«.ılc.Mi oynen tteşre- tehassıs seçildi. Bu .suretle psikopatc- • iilt. fertalığı bu. cçlfelerden-"'Yal~ olamayıp da lise tahsilini yapmak 
&iyonız: lojlk ve sosyolojik bakımlardan ince- Y_ .• • .. •• h 

''Çocuk malılieme1erf. 'te --.. ,; ee- lenmefe ve derlnleştirilmeğe b landı. hır noktası uzerınde goruyor; ya ut istiyenler hiç olmazaa her sene mu· 
:lıi""- 1909 danbe:i yeni dünyada. aş ~lı- hastalığın kökünden ziyade husule ayyen bir mikdar para vermeğe mec· 

za evlerinin Ata.tUrk dlmhurlyet reji- . d' v. h ·· 1 · d h bur edilmelidir. Böyle para vermek 
mi adliyesinde mUhim bir mesele eek- yan bu içtimat uyam3 üç devreye ay- gctır ıgı ıztırap te.m ur erın en, as· 
Jinde kendisini duy:urm.am k&da.r ta.bit nlır. 1909-1915 devri 1_915-21 devri talığm arazından şikayet ediyor. O mecburiyeti ıimdiki halde mektebe 
bir eeY olamaz. :tmraıı ceza. evini en 1921 den sonra gelen devir. Bu devir- nun için mceele münakaşaya düşün· sadece vakit geçirmek için gelen ve 
yeni ve en genie +eJAlr1d prtlarile mem leıin her biri anafilcrin inkişaf ve tc- ce sözler dağılıyor. Bu dağınıklık nihayet gene bir sıün tahsili terk e
leketım1-.:ıı- ..,.-,tan bir adliye tarzın- klmWUnde yeni yeni kıymetlerle mü- .. d . . nl k da ··çle- dece' olan rocuklarm daha ilk gün-uııuc ,,-- esslr lmuşt B. b burada ıcm e ışın esasını a <'ma gu a. :ı 
da bu fikir elbette &ı safta. gelir. Ya.J. 0 ur. ız unu ayrı · den itibaren hayatta kendi mevkile· 

ayn tetkik edecek değiliz. Yalnız ad"- 'şiyor. 
ruz dünya ölçllsUnde en yeni ve en cld- ""' 1 l 1 k da l"k ) · • 1 h. d Li let mUvazeneslnde hikim olan fikı'r Ben, ise ere ya m n a a R ı nnı arama arma ızmet e er. seye 
dl meVzularm 'bqmd& yer alan bu da- l h da ka~a.rmm tama.mile nasıl obJC. ctif- olanlnrı dinledikten sonra bu mese· girerken ayık ama imti anın mu· 
"'-' karpmıda bilyUk bir hassasiyet ve aıkkat gerektir. leşt~ tecrllbeye dayanan mUsbet <:~- leyi bir hulasa etmek istiyorum: En vaffak olamıyanlardan para vere· 

Çocuk mahkemeleri ve ceza evleri l111Da.nm nasıl bu dava.ya lAzım gelen başta dikkat edilecek nokta, talebe- rek tahsile devam etmek istiyenler 
)füıi tepllitlandırmağa baelarken en aydınlığı verebileceğini göstermek is- nin çokluğudur. Liselerde talebe de bulunabilir. O zaman bu talebe

:yml ~en orjinal olmağa. mecburuz. tedik. mikdarı çoktur. Fakat bunların an· lerden alınacak tahsil ücreti ile isti-
.ie.İ..!..i..ııı Çocuk mahkemelerinin doğduğu gauwye k&da.r bu mevzu URrlne yap.r.. cak yu··zde yı"rmisi iktidarca bulun- dat ve rahı:ıkanlıklan yüksek derece-
~ memleket olan Ameri.kada bile bu malı ~ :r 
ıan :işleri göz öntlnde tutarak alman k 1 . dug"'u sınıf seviyesindedir. Bu yu":z. de olan fakir çocuklar himaye olu· 
m.Usbct neticelerden istüade edersek eme erın çatısı cemiyetin bugünkü 

ihtiya.çlannı ta.5ıyac!l.k k:ı.dar kuvvet- de yirmi lise talebesi Beri kalan yüz- nur. 
saman ve verim -noktasından pek çok 1 
kazanmış oluruz.. li olmadığı anl~ıldı. Çocuğu mahkc- de seksen kalabalık arasında kaybo· Şikayeti mucip olan sebeplerden 

lçtimat hadiseleri dilnün kıymetle- me~e ~e. ceza evi?e ~ gö~dermemenin lur. Muallimler o yüzde yirmi ile birisi de bugünkü nizamnamelerin 
rile ö1çemeyiz. Dünün kıymetleri kor- çaahrclkerınıl az:ya:ı bılmı mucsse~el_er bu kafi derecede meşgul olamadığı için kifayetsizliğidir. Mekteplerden eski 
t,;.~- b. d" ı..-..;b· ğml .. d m eme erın 'e u ceza. cvlcrının çch . kı d k b 1111owıç ır unya !MM. ı YI arı ıçm e resinı· b""'btltiln d ;;.· ı· a· n· k neticede onlann bır smı a ay o- izinsizlik usulünün kaldırılması bu . 
~ bolu ..... ı .. tir Bu balmnd b w:ı e"'rn ır ı. ır <:o 

y p ~~~ · . _ .. an u fnstitut recherche surl'enfant ismini ver lan talebeler arasına knnşır. Adet çok· güne kadar yapılan tecrübelerle iyi 
!ee yepyenı olçüler yepyenı goruşlerle d·kı . .. l .. · · k l' d 1 b t. · · · · Ô"' · · ~ ak ktir ı crı muesseseler, klinikler cocuğu ugu ıyı a ıte e ta e e ye ışmesıne netice vermemıştır. gretmen ıçın 

~ çoc~re mahkemeleri Şi.kagoda bi~ r:ıalite olar~ .tanım~a, .1'."1hi .~a.r- değil, tam tersi yetişebilecek talebe· kayıt vardır. Talebe tamamen ser· 
aosyal davalar tlzerinde çalışan kadm p~.dıgınm seb:bını, mahıydını, kokü- lerin düşmesine sebep olur. besttir. Yakı~ eski izinsizlik usulü 
~kkülünün faaliyeti neticesinde n.il ~tırmaga çalışarak Profchylac- T nlelJe cokluğuna karşı alınacak 
1899 tarihinde bilfiil işe başlamıştır. tıquc '": cezri çar~ler pe~i~dcdir. ilk tedbir, ;imdi her biri altını" ile 
Dummer ve arka.daşlan tarafmdaiı ku Bugünkü Amerıka kcndı ceza evle- . · 

rindeki bu ncksanlıktan Maison de cor seksen mevcutlu olan lıse smıfbrm· 
nılan bu mahkeme ilk çocuk mahke- . d k. l b d d' · · d. kt" Ç" ·d· rectıon ıslah evlerinde kifayetsizliktc!n a ı ta e e n e mı ın ırme ır. un· 
mesı ır. 

Bundan sonra ,sn-asile 1905 de İn- (Sonıı ,<;a. 4 Sii. 5) kü bugünkü vaziyette öğretmenler 
gilterede 1908 de Alman~a, 1912 de 
Fransada, 1913 de lsviçrede faaliyete 
başladığını görUrilz. G<>rülüyor ki bu 
müesseselerin en wisi henüz 38 sene
lik bir tarihe maliktir. Bu müddet ise 
(fnsıuı ve ceza. gibi) henilz beşeri te
fekkilrUn l!yıkile nüfuz edemediği bir 
mevzu için kA.fi bir mUddct sayılamaz. 

1857 de Fransada (Morel) Lombro.. 
mn adlı (Onuclde) Ji Q;ıir t.ereddi 4nz · 

yerine tescil, tekdir ve tard cezala
n konmu§tur. Fakat bu cezalann 
kendisine verildiğini talebe ancak 

ASIM US 
1 '1 (Scmu: 8 zincid6) 

olarak göstermek suretile bu mevzuun 
ldeologic'Jine bir temel ~ı koydu. 
La.kin hiç biz- zaman bu seziş ameli 
aahaJ'. istenilen lll.fı verecek mahi
yette bir tazyık getiremedi. M~tod ve 1 
tazyik f çln i§e ba.~ladıktan sonra mey-ı 
dana. çıkar. Nitekim Dummer'in ve ar- , 
Ji~larmm mahkemesi davanın ame.

1 

lıli~~t'~l~j·,.~---~--......... ı...::ı:..~.~ ..... 
~Tkte arqtırma temayülleri 
~ Şikago mahkemesi 

- Yann sinemaya gelir mis;nr 
- Bu ıeıkşam anneme .sorayım da..i 

LOKANTA MI? MOZEMl? 

~ Lo7ciınttzmu şehrin en eski lokıantasulır .. 
- Belli. Bu baıık on ae~ asırdan lcal:ma olaoak. 

.NE~~~t 
'''====• 

Donan 
Almanyanın Lubek şeh:i ci 

bir leyleğin donduğu görülJJlÜI" 
bir hadise olmuştur. Gazeteler 
sayıfalarında felaketzede ıeyl 
bahsetmiş ve zavallının gagası 
kımıldamıyaca.k kadar kendinden 
miş olduğunu ynzrnışlardır. ' 

Leylek hemen bir eve aııııatd~ 
gazocağınm karşısında kencUJıe ;rJ 
tirllmlştir. Şimdi bir nekahet .!!ı 'I 
geçirmekte olan Alman leylest; 
çok kimseler "Yatağında,. zıyaıt 
mektedir. 

Kadınlar kızmaldll 
hakh mı? 

Kocalan ayyaş olan bir ÇO~ 
lar, bu ayyaş kocalarından ;,; 
şikayet eder ve hele birayı icat 
ne kadar söylenip dururlar. ..-!__ 

Eski kayıtlar araştınldığı ., 
görülüyor ki, birayı icat eden 
sef bir kadındır. 

Kırmızı aUmUklU b8-' 
hUcumu var rl 

İtalyanın Korno şehri eh·~ 
mızı siimilklilböcekler hücum e _r.t'tfl 
dir. Bunlar diŞlerinin kesebUec.:..ı1 
va, çiçek ve yaprak he!'§eyi yi1'1'.d' 
Bugüne kadar hiç bir gayret, 1'11 
vanlarm tahribini yenememfftl!'· 

DUnya arazi ha ....... 

Sovyetler Birliği tJim Aka~ 
Pedagoji EnstitilsU, :aüyl\k So~ '-. 
lası i~ln bütün memleketle~ 
zi haritasını çizmiştir. Bu barı 
telif memleketlerin en son ;,f' 
'l'\O "'"• •~ l.ueuot..o .. ~.ı.-vdll"'u .:;&& 

Huna.ta göre tanZim eailniflti!'· 
EnstitU, ayni zamanda., 

Birliğinin geniş ve muf usa.l bit 
haritasını da. kompoze e 
11.000.000 nisbetinde olan bil 
65 sayıfadan terekküp 
haritanın, Blrllğln en mUhl!ll 
nna ait 19 sayıfası hazırdır. ~ 

En kUçUk tanare rn~~ 

Sovyet tayyare modelcil~~--_... 
urin, çok ufak bir tayyare ~~ 
cuda getirmiştir. Bu ta ~ 
beygir kuvvetinde bir bensiJl -4 ~ 
vardır. DUnya.nm en ufak ıa.11-tr~ 
törünil te§kil eden bu motaı'• '-/' 
pervanesi ve 15 dakikalık ~,f 
nesi ile 100 gram gelmekteClit_:,,.; /. 
tör, halen, Ossoaviahjm tayY ... , 

dellcri laboratuvarında tecrllb9 

mekted~. ~ 
Hangisini blllyor•~ 

Sualler J 
1 - Balkan muharebeSi ,_ li 

başladı ? aJJJ1• ti 
2 - Meşhur Panama k , tJ. 

kit açıldı? · ıP" 
3 - !stanbulda en bUyillı f 

vakit oldu? A 
4 - Telgraf ne vakit icat fi 
5 - Mısır çarşısı ne valdt 

tarafından yaptmldı? ,J 
Dünkülerin ceval'f 

bakın mevcuttur, 
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Jimna tik Şenli 1 • 
1 

Bu sene biri Kadıköy diğeri taksim 
stadında yapılacaktır. 

' 

Hazırlanan geni program bütün 
gönderildi 

mekteplere 

4Vrupa §ehirlcrinden birinde beyaza botJanmı§ geçit yerleri 

Geçit yer • 
erı 

!lir şirket taliİ> oldu,' nihag~t 
beyaza boyanıyor 

~it. Yerleri tesbit edilmesi ve bu bu beyaz boya bir sene devam edecek 
bıt •. ışınin de boya ile yapılması için ve silinmiyecektir. 

~ll'ket be Bir tecrübe mahiyetinde olmak ü-ı:ı lediyeye baş vurmuştur. 
~ırker zere işin derhal tatbikine ba.!Şlanacak-
~" uı ınüracaatı şu şekilde vaki 
-..ıtt~-· tır. Şirket, boyalannm bozulmıyacağı-

"'<lQır· 
~ · nı taahhüt etmiş oldu~dan parasını 

it Yerleri beyazla boyanacak, altı ay sonra alacaktır. 
~·~-----------
"-,.kkuşuna Müşah:t heyeti 

~Qzı'anlar cumartes·ye bekle-

~Un geçtikçe daha 
ı. ~iyadeleşlyor 

' <ta\ta 
'll.bııı leurumunun Türkkuşu şubesi 
•hli:ı rtıerkcz şubesinden Güne§ spor 

-<:ı ıo c nakledilmiştir. Türkkuşu bun
<ti:, ll.ta faaliyete burada devam ede-

• 
nıyor 

Hatayda tetkikatta bulunmaktayken 
Milletler Cemiyeti tarafından Cenevre
ye çağmlmış olan müşahitler heyetinin 
cuma ve cumartesi günü İstanbuldan 

geçecekleri sanılmaktaldrr. 

·t~~~~§una şimdiye kadar yazılan Hama! ar nere erde 
~ı~ ta~~ı .. oı~_ukça. ~barmıştır. çahşabi!ecekler 
ıtjba ler onumuzdekı nısan başın -
r, ten staj görmcğc başlıyacak - Hamal işleri ile meşgul olan komis-
~kk yon ~alışmasını bitirmi5 ve calısma ne-

Uşunun faydalan hakkında hal- ticesi.nldc bir rapor hazırlanrru<::.tır. Ra-
ıı:cv· ~ 

\ı 1nde ve radyoda konferıınslar pora göre sokaklarda kamyonların gi-
) !!tektir. riş ve çıkış yerlerinde hamallar çalışmı-
ı._ .,..___ 
·~ ---_..,,...-== yacakttr. 
'~neınızde yaptlacak Yalnız dik olan kısımlarda vesait 

ır.:lahat tedarik ccfüinccyc kadar sırt hamalları 
~il'k çalışabilecektir. 
i. 1 

posta vapurlarının yapıl- ==--=-===~ 
Ilı ı· -
h aztıngelen inşa.ata başların- Yahudinln ödeyeceği paral 
ıı.aber verdiğimiz tersanenin ıs- .. . . . 

Jı.ıı. hazırlanan proje bitirilmiş, .. Ortakoydc, hır şışe ve çınko. a~ış v~-
.ltaraya gönderilmiştir . rışınden çıkan kavgaıda, Hayımın bir 
llıtıet, tersanemizde bir geminin gözüne çakı saplayıp, gözün operas -

~ ~sarnının yeniden yapılabilme- yonla çıkarılmasına sebep olmaktan suç
rı-. ~Un gelen tesisatı kurdura- lu eskici İsak, İstanbul ağır ecza hak • 

~llııun için tersanemizde bu- yerince iki yıl, dört ay hepse mahkum 
~ ~ıı. lez"'ahlar, yakında Avrupa.ya edilmiştir. Ayrıca, davacıya 30 lira ma-

anaktır. nevi tazminat verecek ve davacının a-
lc~S vukatma 30 lira vekalet ücreti ödeye -

~ 'ek Turu,, ndal cektir. Duruşma masrafını ödemek de, 
be1·d İsaka aittir. 1 c tuttukları balıklan krzar-

Ceza yiyen, sevindi r 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::r.:::::::::::::::::::::-.:::::==f. 
- -
il Mekteplerimizde il 
~ H 

ii Alman terbiye sistemlerinin il 
:: !1 
~~ kabulü etrafında bir ~~ .. .. 
H cereyan mı var? il .. .. ·: .. 
~i Haber aldığımıza göre Alman lisesi öğretmenlerinden mi.irekkeo ii 
i~ bir grup, Alman talim ve terbiye esaslarını göz önünde tutara!, H 
g Kültür Bakllnhğma ilk, orta, ve lise okulları irin bir rapor hazır- ii - ~ ~ 
ii lryarak göndermiştir. Bu raporda inkılabın istediği şekilde ve C. h 
H H .. P. nin esas umdelerine göre talebenin yetişmesı için Almanya· Ü 
ii da tatbik edilen usulün mekteplerimize tamimi teklif edilmektedir. § 
ii Raporu hazn Iryan grup yeni vaziyetin nasıl olacağım uzun uza i 
ii dıya izah etmiştir. Söylendiğine göre 936 - 37 ders yılında Al· :S 
!i manlarm tatbik ettikleri bu u~l bazı Fransız mektep teşekkülleri :! 
~i tarafından da kabul edilmiştir. Kültür Bakanlığı raporu dikkatle ~ " = n incelemektedir. § 
ız:ı:::um:::m:ı:m:::wneaıı:.n::nımc:::::nu:san•am•::m::::::::=::::::::::::::::::::-::::: 

Öldürmekten suçlu bahçıvanın duruşması: 

" Dreyf üs,, Dava si! 
Suçlu Ali Rıza - : Bu dava, meşhur 
'' Dregf Üs,, davası gibi oldu: O 

davaya döndü/ - Diyor 
Yeni şahit Bektaş, işin lçyUzUnUn meydana çıkma
sını kolaylaştıracak mı? "suçlu tasarladı§ı suçtan 

ona evvelce bahis açmıştlr 1,, denlllyor 
Bahçıvan Pcrikliyi öldürmekten suç-/ 

lu bahçıvan Ali Rızanın duruşması~a. 
İstanbul ağır ceza hakycri, dün kararı
nı bildirecekti. Bu davada, müddeiu -
mumi muavini Kaşif Kumral, beraet is
temiş, şahsi iddia ve müdafaa da yapıl
mıştı. 

Fakat, dün yeni bir vaziyet ortaya 
çıktı. Silivrikapı dışarısındaki bir tar -
la sırtınlda gece karanlığında çifteyle 
öldürülmüş olarak bulunan Perikli isim
li delikanlının babasile annesini temsil 
eden avukat Cemil Nazif, yeni bir şa
hidin çağmlmasını istedi: 

rum: masum, bigünah olduğum halde 1 
Bu dava, meşhur "Drcyfüs" davası gi
bi oD:lu; o dav::ya döndü J 

Müddeiumumi muavini K5.şif Kum -
ral. "biz, beract isteği yolunda olan e
sas mütaleamızı söylemiştik. Maamafih, 
bu şahit de çağırılsm. Ancak, mcvkufu 
salıveriniz !,. dedi. 

Yeniden şahit çnğırılmasrna şiddet
le itiraz eden suçlu avukatları Azizle 
Zeki, sahv~rmc isteğine iştirak ettiler. 

~t tcrı \'e bu arada şarap da içtik
~ e~ck turu yapan iki arkada~. 

tıııhl'tıaddesinden Sultanahmet ü
<~ Cezaya verilmişlerdir. 

- Bektaş isimli bu şahit, hakikatin 
meydana çıkarılmasını daha ziyade ko
Jaylaştıracaktır, dedL Suçlu Ali Rıza. 
daha Perikliyi öldürmeden, bir gün Bek. 

Gemilerde ateşçilik eden Mabmu - taş~ hu cinayet işinde kenldisine iştirak 
dun, Balatta bir kahvede bıçakla Mus- etmesini teklif etmiş, fakat red cevabı 
tafayı öldürmekten, Yakubu yaralamak almıştır. Red cevabı alınca da "Zararı 
tan İstanbul ağır ceza hakyerinde ya - yok, ben onu tek başıma da haklarım!,, 

Reis Refik, aza Cihat ve Abdurrah· 
man Şeref, şahit Bcktaşın ldinl""Imesi
ni muvafık gördüler. Yalnız, "işin me~ 
kufluya tacllfıku h;:ıscbilc ihzaren cel -
bini,. k~rarlaştırdılar. "Suçun mahiye -
tine ve tahkikat henüz tekemmül etme
diğine göre,, de, müddeiumumiliğin ve 
suçlu avukatlarının salıverme yolunda
ki isteklerini reddettiler. 

Duru§ma. on bir mart perşembe gü
nü on dörtte, sürecektir! 

pılan •duruşması bitmiştir. demiştir. 

Bu yıl lise, orta ve öğretmen okul
ları ve teknik okullarının İ.§tirakile 

yapılacak jimnastik şenliklerinin A· 
tatürkün Samsuna ayak bastığı gün 
olan 19 mayıs günü yapılması karar
laştırılmıştır. Şenliklerin programını 

hazırlamak üzere vilayetlerde birer kc .. 
misyon kurulacaktır. Komisyon şenli
ğin bütün programını vücuda getir
mekle mükellef olacaktır. 

Bu yıl İstanbuldaki jimnastik şen• 
liklerinden biri Anadolu kıy:ısmdaki o
kulların iştirakile Fenerbahçe stayo
munda, diğeri de İstanbul tarafındaki 
okulların iştirakile Taksim stadyomun 
okulların iştirakile Taksim stadyomun 
da yapılacaktır. 

Şenliklere on dört yaşından küslik 
talebeler iştirak etmiyecek, spora da .. 
ha elverişli olan ortaokulların son sı
nıf talebelerile lise talebc!eri iştirak e
deceklerdir. 

Geçit resminin nasıl yapılacağı bü .. 
tün okullara bir talimatname ile Ba
kanlık tarafından bildirilecektir. 

Talimatnameye göre bayrama i§ti
rak eden okullar evvela geçit resmi 
yapacaklardır. Geçit resminde bütün 
okulların önünde birer Türk bayrağı 
bulunacaktır. 

1937 - 1938 ders yılı ile ondan 
sonraki jimnastik şenlikleri geçit re. 
simlerinde her okul ayrı ayrı değil, 
şenliğe iştirak eden bütün okulların 
talebeleri karıştırılarak bir kıta teşkil 
edeceklerdir. 

Bundan sonra sıra.sile ba,Tak çek
me töreni ve 19 mayıs gününün ehem. 
miyeti ve değeri hakkında bir söylev 
verilecektir. 

Jimnastik alanında. evvela kız ta
lebeler sonra da erkek talebeler jim
nastik yapacaklardır. 

Geçit resminde ve jimnastik har<'• 
ketlerinde tam bir birlik temini için 
şenliklerden önceki yirmi gün içinde 
bütün okulların i;irakile talebe gün
lük kıyafetlcrile iki ve son defasında 
jimnastik elbiselerile bir prov:ı ya:·a
caklardır. 

Erkek talebe jimnastik elbi~si 

olarak: kolsuz beyaz atlet fanilası. be· 
yaz uzun pantalon, ku~ak. Kız talebe 
de beyaz bluz, şayak külot. si •ah 
file, beyaz kısa C'orap giyeceklerdir. 

Karpu:?: katu<ru 
meselesinden! 

Tophanede 11vası sustnlı çakı ile 
vurmz>ktan cuçlu İbrahim, İstanbul a
ğır cezada. üç yıl. dokuz aya mahkum 
olmuştur. Ya ı ve daha , bJzr cihetler 
gözetilerek. ceza azaltılmıştır. Bu vak'a 
bir dükkan önüne karpuz atıp atmamak 

. kavgası sırasında vukua gelmiş 1 
İıtı İhsan Yarsuvat, Cevdet ve 
~ ~ti~deki bu iki ark~d~şm. 
~erine karar vcrmıştır. 

~ ispanyada 'o . 
tıt,.o[ tatbik 

Ateşçi Mahmut, beş sene ağır ha - Suçlu Ali Rıza. ayağa kalktı: 
pisten hafif hapse tahvilcn bir yıl, üç a· _ Nasıl olur? dedi, yine mi şahit?. 
ya mahkum olmuştur. Mustafanm. kah- şu saçlarıma bakın: Ak saçla, altmış 
veye giren Mahmudun üzerine doğru yaşında mevkuf olarak ömür tüketiyo -
söverek yürümesi hücumu, ağır ve şi!d- --------------
dctli tahrik sayıldığından, bu k_adar ce- PardesU aşırmaktan cezai 
za kesilmiştir . .Bıçağın araya gıren Ya-

Güreşçilerimizin 
tinden 

muvaf f akiye
sonra 

edilemiyor 
1a, 2 (A.A.) - Ademi mü 

~ltolünün tatbikine altı 
h~~anılmryacağma şimdi ar-
~ıl •ttk nazarile bakılmakta . 
.;aki, ademi müdahale tali 

'lli d.. ld v b" . un yapmış o ugu ır 

Cıddi k . "h ·ıA f ~ı:la; no taı nazar ı tı a · 
c.ıı 'tt.ı~lla çıkmıştır. Alman ve 

1 
~lıI ~ahhasları Lord Plymout· 

<tlc k b k "h · • QI! arşı ır ta nn ı tırazı 

t'trıeyan <'tmişlerdir. 

kuba kazaen değdiği neticesine varıl _ Beyazıtta kunıdur.acı Pozantın pa.r~e-
.h tt h' erilmcmi<::.tir süsünü 2şırdığı iddıa olunan Samının, 

mış. o cı e en ıç ceza v :r • 

M h t hl ~ oldugu- müdde _ dün ikinci sulh cezada yapılan duruş -a mu . ma rum .
1 

b. . . 
t . k k kufcn gccirmiş masr, üç ay hapis kararı.e ıtmıştır. 
ın en ço ısmını mcv J -

tir. Yakında salıverilecektir. Kararı ba
riz bir memnuniyetle k<ırşılamış, heye -
te tekrar tekrar teşekkür etmiştir! 

Bakır köyünde kaç kuyu 
açllacak 

Bakıyköyünde açtırılmasına karar 
verilen artezyen kuyularının açılmasına 
ay başından itibaren başlanacaktır. Ku
yııların nerelerde ve kaç tane olacağı 
tesbit edilmektedir. 

idamı istenilen suçlu! 
Çatalca civarında bir köprü başmda J 

Ao;ımla karısı Nefiseyi tasarlıyarak öl-r 
dürmekten suçlu Alinin, müddeiumumi
likçe idamı istenilmişti. Suç o:tağı İs -ı 
maille beraber duruşması yapılan Ali 
hakkındaki karar, İstanbul ağır ceza 
hakyerindc, dün bildirilecekti. 

......____ .. Tamir edilecek yollar 
b~ıı "1- ~ t\--R--A------ Belediye caclıde üzerindeki tamire 

Fakat. Ali müdafaa şahitleri göster
miş. bunların çağınlmasr kararile. du -
ruşm:ının devanu otuı bir mat çarşam -
ba gününe kalmıştır. 

Prost gellyorı 

Yalaııcı pehlivanlar çoğalnuya başladı 

l . V ilr 1 muht:::ç yolların yaptmlmJ"tna yc;kın -
t'jl' ın Kjtaplanndandır da başlayacaktır. Tramvay raylarına 

atı 25 kuruştur ı · f d ait kısımlar tr<ımvay şırkcti tara ın an 
tamir olunacaktır. 1 

Sehir mütehassısı B. P:ost yakında Gilrcşçilerhni;;in mutıaflakiyetindcn sonT"a herkes so1.·ak1arda pehlivan kesildi. 
şeh;imize gelerek avan proj.cnin tatbiki] csmimiz bir cadde ü::;cri.nd,o J..'twııctlcdni de11i11mı ild Jjalancı pehlivanı gösfe. 
işlerile meşgul olacaktır. riyor. 
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Yüksek faşist mecllslnde 

Türk- İtalyan 
Habsburg 
meselesi 

Müzakerelerinin müs- . 
bet neticeleri hakkın-ı Sona ... ermış sayılıyor 

d •& •• ··ıd.. KraHıgm tekrar ihdasını 
a goruşu u isteyen Fransa imi' e b • 

1 
Roma, 2 (Hususi} - Büyük faşist 

meclisi dünkü toplantismda, Mı.3solini- Alman Hariciye nann von Nöyrat'ın 
nin a:!:keri hazırlık hakkındaki nutkun- Viyanaya yapt:ğı seyahatin manası 
dan sonra bu hazrrhğr tasvip etmiş ve şimdi daha iyi anbşılryor. Meğer Habs
silahlı kuvvetlerin inkişafı, 18 den 25 burglann AvLtsturya tahtına geçi -
yaşına kadar milletin bütün faal kuvvet- rilmesi için son zamanlarda Viyanada 
lerini:ı askerileştirilmesi gibi karar al- göze çarpan faaliyet, zannedildiği gibi, 

İtalyanlarm değil, Fransrzlann tahriki 
He oluyormuş. İtalyanlar Habsburgla -
rın avdetine kat'i surette muhalif olan 
Almanların noktai nazarına iltihak et -
miş, ancak bu suretle Berlin - Roma 
mihveri kurulabilmiş imiş. Fransızların 
Habsburglarrn A vusturyoı tahtına 

girmek projesini canlandmnalarmdan 
maks1t da Berlin ile Roma arasını bu 
yolda bozmaknuş. ''Giornale d'İtalia" 

gazeteslnin ••Avusturyada krallığın ye -
n11en tesisi bugünün meselesi değildir,, 
diye yazdığı başmakalede Franstz tahri
katından şikayet etmesi bu vaziyeti ta· 

Fransayı endişeye düşürüyor 

Fransa'nın müstemlekelerine karşı İlal!!a'11.ıTI 
takip ettiği siyaset 

dünkü makalesine telmih eder~ f. nır§tir. 

BLtndan sonra kont Ciano'nun dün
ya siyaset vaziyeti hakkmıdaki raponı 
dinlen.oiş ve meclis İtalyanın harici si
yasetini tasvip ederek hariciye nazırı 
Kont Ciano'yu tebrik etmiştir. Bu ara
da İngHiz - İtalyan anlaşmtlsınrn Ak -
deniz vaziyetini düzelttiği zikroluna!'ak 
Türk - İtalyan müzakerelerinin müs -
bet neticeleri hakkında malfunat alın ~ 

mıştır. 

MecJis yarın toplanacaktır. 

Bozdağdan .• . 
Uluda.§ kayakç!larana telle 

selam gönderildi 
Manisa'dan Ödem:ş'e t'uğbay İs

mail Alpan'm idaı-esinde 156 kişilik 

modelize edfüniş tam teçhizatlı bir ka -
yakçı kafilesi gelmiştir. Kafileyi Ö
demiş'liler istasyonda bando ile karşı -
lamıştır. Itafile doğru Halkevine gel • 
miştir. Burada kafile başkanı Tuğbay 
İ&mail Alpan kayakçrhğm anlam, öne~ 
ve tarihıresi ,Jzerinde bir söylevde hu-
Junmuştur. 

Söylev sürekli alkışlarla karşılan 

mıştır. Tuğbay İsmail Alpan kayakçı -
lığın Türklerle başlamış olduğunu söy
lemiı, kayak gereçlerinin memleketi · 
mizde yapılabileceğini belirtm.i!), kayak
çılığm gençliğin sağlısal ve askeri eği
timindeki şümullü rolleri üzerinde dur 
muş, dinleyicileri konu üzerinde aydxn-
latm.qtır. 

- Ertesi gün kafile Bozdağ'ına ha -
rcket etmiştir. 

Kafile, Bozdağ'ında ilçebay Haşim 
Seçki'nin daha önceden Bozdağ'mda 

teşkil ettiği 30 kişilik Dağspor kutU -
bünün ve hundan başka ilçe köylerin -
den 80 kişinin iştirakile B )Zdağ'mm 
bugüne kadar kimsenin çıkmadığı 2000 
metrelik yüksekliğine çıkmıştır. Bu 
suretle Bozdağ'ında rekoru kırmak bu 
kafileye nasip olmuştur. 

Ödem:ş Halkevince derhal bütün 
teçhizatile 15 kişilik bir kayakçılar ko-. 

lllnun teşkiline karar verilmiş. Sozda
ğı kayakçılık sporuna Uludağdan daha 
elver.i:ş.li olduğu görülmiişttir. Kafile 
Bozdağ'mdan Uludağ kayakçılanru 

telle selamlamıştır. 

Kuşadasznda 
Bir otomobil ts metrodan 

yuvarlandı 

Kuşadası civarında müessif bir 
otomobil kazası olmuştur. 

Akşam saat on sekiz sularında 
Kuşadasmın Şirince nahiyeBinde~ 
Selçuka gitmek üzere bir otomobil 
hareket 'etmiştir. Otomobil gezinti 
için kiralanmıştı. Makinede dört ki
şi bulunuyordu. Tenezzüh otomo
bili Çeşme mevkiinde yanlı§ direk
siyondan kazaya uğramış ve on beş 
metre yükseklikten bir dereye yu
varlanmıştır. 

Bu m.i.ithiş sukut e.;;nasmda ham· 
Clol:mn büyük zayiat olmamıştır. 
Yolculardan bir kişinin ayağı kml
rnrş ve vUcudü zedelenmiştir. Oto
mobildeki diğer üç k1şinin yaraları 
ağır değildir. 

1 
KURUN doktoru 

Necaeddin Atasaf{un 

1 
Her gfü:ı 16,:.m dan 20 ye kedBJ 

Lfilelide Tayyare apartımaularm· 

ı da daire 2 oumare ::1 de hastaları-

! 
nı kaı:ıui eder. C'umarterıi gUnler! 1 1 

den 20 ye kadar muayene parasız
dır. 

mar.ıen aydınlatıyor. 

İtaiyanlann fikrine göre Avusturıa
da krallığın tesisi Avusturya istiklalini 

Faris, 2 (A.A.) - Büyük Faşist 
meclisinin içtimaı, Paris gazetelerine 
İtalyan siyasetinin istikbali hakkmd::ı 
birçok mülahazalar ilham etmektedir. 

Oeuvre gazetesinde bu Taboufa, 
İtalya'nm halihazırda Fransa'nm şima
li Afrika'daki mfötemlekelerine kar -
şı takib etmekte bulunduğu siyaset do
layısile endişe izhar etmekte ve İtalya' 

nın Almanya ile birlikte bu mi.istem -
lekeleri Fransa'ya bağlıyan yollan elin
de tutmakta olduğunu yazmaktadır. 

Bn. Tabouis, ayni zamanda Adclis -
ababa - Cibuti dem~r yolundan da bal1 

seylemektedir. 
LeJour gazetesi diyor ki: 
"Roma - Bertin mihveri, bazı cog 

rafi ~eniyetJeri değiştiremez''. 
Bu gaezte, B. Virginia Gayda'run 

le diyor: t/1 
"İtalya Disarco geç!~d~· 

beklerken" bir an dikk.ıtsız ~ ~ 
nm kendisi için meşum oıacağııı;1 ~· 
yoruz. İki Alman Ii.manınl, yarı!ğll 
burg ile Tirieste'yi bidbirine bafı'Z 
oklan gösteren kartpostallar,, 
da satılmamaktadır. 

Romanya'dci siyasi bir suikast 
Bütün üniversiteler kapalıldı 

temin edemez i bi1akis o istiklali tehli - Mason locaları ve gizli cemiyet /er feshedilecek .... 
keye atan bir amU olur; Fransız siya • "' 

seti Berlin - Roma anla§masmdan Bükreş, 2 (A.A.) _ Yaş üniversi- Hükumet, demir muhafızlar tara-ı Bütün üniversiteler ve l;ıJ:;tı!· · 
memnu:ı dej;ildir. İtalyanın Habshurg- tesi rektörü M. Trajan Bratou, üniver- fmdan M. Duca'nm öldürülmesi üzeri- be ocakları" hemen kapatıla J 
lan Avusturya tahtına getirmeğe sitesinden çıkarken üç talebe tarafın - ne ilan edilmiş olan örfi idareyi ve san- niversitelerde tedrisata yüksele t ıfl' 
"clrş!:ığı propa!!anda edilmesi bu anlaş· da h l . . R k .. k w .. .. . . ltı t did d ki tebler hakkmdakı· kanun meriYl~,, .... ~ " ~ n ançer enmıştır. e tor, ço agır sur re1ımım a ay em e ece er - "',.P'ı' 
mayı bozmak hedefine matuftur. b. b-1,..:ı ha ahan nakl d'l . tı. d. kiine konulıduktan sonra baŞ 

ır <UA.ıe st eye e ı mış r. ır. 

MESELE HALLEDiLMiŞ Bratou nüfuzlu hasından· olduğu Bükreş, 2 (.A.A.) - Yaş üniversi- tır. J;aMi.: 
SAYI LIYO:t milli çiftçi fırkasının iktidar mevkündc tesi rektörüne karşı yapılan suikast Bu kanun talebenin her ~~1 

Bertin, 2 (A.A.) - Giornale ıd't • bulunduğu sırada ayan meclisi riyase - dolayısile 50 kişi kadar tevkif editmiş - fırkaya girmelerini ve siyas~ ~ece~ ~ 
talia'nm Avusturyada saltanatın iade- tinde bulunmu'itur. Kendisi, sağ ce - tir. lere iştirak etmelerini rncn. e ~oJI 
si aleyhinde yazdığı makaleyi tefsir e- nahın müfrit unsurlarırta karşı birçok BÜTÜN ONIVERS1TELER hilafında . hareket e: denlert~ ıı?~.J 
den der Angriff gazetesi Habsburg'lar defalar şiddetli hareketlerde bulunmuş KAPATILDI tecziye edileceklerini natr~. ~~r Pi 
meselesinin halledilmiş olduğunu yaz - olmakla i~tihar etmiştir. Bükreş, 2 (A.A.) - Nazırlar mec- muhtevi bulunacaktrr. Bu~tlcf• 
maktadır: Şu halde ortada siyasi bir suikast, lisi, bugün talebenin hayatından siya - localarr ile diğer gizli celllıye 

Otto'nun belediye reisleri tarafm - mevzuubahistir. setin tay ve ihrac edilmesine rpatuf hal feshedilecektir. 
dan federal reisi intihap ettirilmesi hak- bir takını tedbirleri tasvibetmi§tir. ~ 
kmdaki pliirun tatbiki bile Avusturya - ---------------------------------:-------------

run hayatını tehlikeye koyacak bir te - A .k ]ı l b l k? s· h k r'8 
sadüf oyunu .~iyetindeldir. Güzel rü- merl Q aponya i e mi ir eşece • )f arp ÇJ ·a p/ 
ya, sona ermıştır. , . ı~(HJl]PI nrdııNıl. :t1
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Tahsildehi adliye 
memurlarına izin 

verilecek 
Ankara, 2 (T elefon~a) - Adli

ye Vekaleti yüksek mekteplere de
vam eden memurlarına öğleye ka
dar izin verilmesini kararlaştırmış

tır. Talebenin devamı kontrol edi· 
lecek ve devamsızlarla sınıfta kalan-
lara müteakip senelerde izin veril-
miyecektir. 

[ Kı•a Harict Haberler .. J 
* YUN.AN!STANDA ecnebi sigor· 

talar ve ecnebi nizamnamesi ve tali
matı neşredilmiştir. Nihayet en güne 
kadar Yuna.n.istanda bu usul tatbik e
dilecektir. 

*YUNAN Milli bankasmm Atina be
lediyesine verdiği istikrazdan bakiye 
kalan 35 milyon drahmı dahi tediye 
edilmiştir. Bu para Atina şehrinin gü
zelleştirilmesine sarfedilecektir. 

* FİNLANDİYA hükfur.eti istifa 
etmiştir. Reisicünı.hur Kallio, yeni ka
bine a.eşekkill edinceye kadar eski ka
bineyi, işleri veka.Ieten idare etme-
ğe memur etmiştir. (A.A.) 

* İNGİLTERENİN Berlin büyük 
elçisi Sir Etic Phip'ps Berlini 13 nisa
na doğru terkedecektir . 

"' BELÇILKA kralı Leopold'un St~ 
chsln'de aktedilen bir aile meclisini 
müteakip evlenmeğe karar verdiği hak 
kmdaki şayiaları Brüksel mahafili 
katiyetle tekzip etmektedir. (A.A.) 

Ozom kongresi 
İzmir kuru meyva ihracatçılar birli-ı 

ği üzüm standardizasyonu hakkmda bir 
rapor hazırlamıştır. 

Bu raporda üzUmün tam bir şekil -
de standardize edilmesine imkan ol -
madığı ve yeni tiplerin ihraç eldilmekte 
olan üzüm tiplerine uygun bir şekilde 
tesbiti muvahk olacağı noktai nazarı 
müdafaa edilmektedir. İhracatçılar ü -
zürn kongresine davet edilmiş oHulda
nndan istiyenler Ankar<ıya giderek kon l 
greye iştirak edeceklerdir. 

Washington,, 2 (A.A.) - Bit~raf- da bulunmağa veya h:.vı:. hUetuDlo..iı.. [if. 1 
lık hak~rndo.ı. te"tdi e§ilen kanu,nJayı - Amerikan topraklarının istihsal mer - galip ge lebi . jı1 ~ıl 
hasrnm ayan meclisinde müzakuesi kezlerini tahrip etmeğe sevkedecek - Daily Telegraph gazetesit1 

d B h b kanunlln heyeti tir. Mesela, Sovyetler birliği ile Ja - h b" ~ esnasın a ora , u . kova mu a ırı yazıyor: ı!l 
umumiyesini tasvib ct"."nekle beraber ponya arasında çıkabilecek bir muha - ,,... - 1 d fl . Rus"'aJI f • 

r....ızı or u şe erı J nffe ,, b hk~ ·· l t k.d tm.:S:ti·· • rebede Amerika, Sovyetler birliğinden ,, azı a aımm şoy e en ı e ·" • · b . . keli · d rn11ı:• /f 
Boralı, dcm.i<>tir ki: daha kuvvetli bir dımanması olan Ja - e gırmesı ta r:n e 9~t " · k · · ·ı · " ·1 d yant11 .., r "Bizi kuvvetli donanmalan olan ponya ile ittifak etmek mecburiyetinde ma ıçın ı n arnı e d .. ,ııı·· 

devletlerin müttefiki haline get:riyor - kalacaktır.'' Bunlardan biri devamlı h~00ı.ı ~ 
lar. 1\foharipleri bazr Amerikan mal - Borah, Amerikan donanmasmm sonra süratle düşman ordıJ- t~~ 
1 k d. b kl altmd taşı Amerika·nrn harici ticaretini müdafaa k k b b"ede annı en ı ayra an a - np geçme i, u ta ı ı.tı• 

w · b d n madde b muharipl0 ri edecek kadar kuvvetli oldugwunu söy- d ·d ... ce"' ,,;, maga ıc ar e e • u '" ve süvariler en ön e gı "' ,,, f' 
Amerika sahilleri civarında taarruzlar- leyerek sözlerini bitirmiştir. h ttı11>'" ıf \ 
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Milli Spor 
Kurumunda 

Dünkü toplantıda 
Milli Küme teşkilatı 

görüşüldü 
Ankara, 2 (T e1efonla) - Mil

li küme teşkilatı hakkmda müzake
relerde bulunmak üzere içtima ede· 
ceğini bildirdiğim komisyon bugün 
(dün) Türk Spor Kurumu ikinci 
reisi B. Halit Bayrağın reisliğinde 

toplanclt. lştircı.k ed~cek takımların 
sayısı, müsabakaların şekli ve sair 
hususat hakkında federasyonun ha
zırladrğı tertip muvafı;~ görülmüştür. 

Yalnız mail cihet epice uzun 
münakaşalara sebep olmaktadır. 

Ajanlardan biri, Kurumun tah
sis edeceği paranın do~.rudan doğru
ya sekiz klüp emrine terkini teklif 
etmiş, bu suretle zararın az olaca
ğını, kar e1de edilecekse teşkilata 

da hisse verilebileceğini söylemiştir. 
Müzakerelere yamı (bugün) ve 

öbürgün (yarın) da devam oluna· 

caktır. 

Ağır demir sanayii 
• • 

proıesı 

Ankara, 2 (Telefonla) - iktisat 

Vekaleti ağır demir sanayii için ha
zırladığı kanun layihasını, mütala<1· 
larmı almak üzere diğer vekaletlere 
göndermektedir., 

Kömür sergisi müna
sebetile maçlar, eğ
lenceler yapılacalı 

İkincisi, düşman a. çJ~ ~ 
sinde ihtilalcı hareketlerıJl ketlef. •lt. 
ve aynı zamanda Sovyet as 1110 f 
paraşütlerle düşman hatları 
sine inmesidir. 

Ankara 2 (Telefonla) - 26 mart "''/1dfı 
ta aç!lacak "Kömür yakan vasıtalar Sovyet elçiliU' 
sergisi,, nin deam edeceği müddet çay ziyafeti f' 
zarfında sergi idaresi tarafından bir ) / b 
futbol turnuvası tertip edilecek, An- Ankara, 2 (Telefonlıı tıışcfl~ 
kara stadyomunda Türkiyenin en yet büyük elçiliği ticar~~ ~i)'e ' 

ileri gelen klüplerinin karşılaşması gün elçilik binasında 'fur ...,,ı.ıııl: 
. t I'" '( temin olunacaktır. yetler Birliği tıcare . bl 

1 . d k 1 . . k 1 . .. ebetıle Gene sergi gün erm e at oşu a- muza ere erı munas / 

n yapılacaktır. Ayrıca bir e.{ilence - ziyafeti vermiştir. l f ~~~! 
gecesi tertibi düşünülmektedır. Ser- · •' J e ·~ 
gi müddetince bir gazet~ de çıkarı- Başvekilin so ~~~ 
lacaktrr. , ~~ 

Sergi rehberinin tabı bitmek üze· (Usyanı, 1 incide) • \. 

. . ~o·~diit11~f 11 ·l redir. " , .~ 
"Tatbikat derslerinızı ~ ıttl" ,/ . 

Pamuk ipliği hak
kındaki kararname 

Ankara, 2 (Tdefonla) - Ma. 
liye vekaleti bükülmi.~ş pamuk iplik
leri kıymetinde ' yuzde 70 tenzilat 
yapılmasına dair Vekiller Heyetin· 
den çıkan kararnameyi bugün (dün) 
bütün maliye teşkilatına tamim ede· 
rek iplik yapan fabrikalar mamula
tm.ın tenzilatsız olarak tahakkuk et-
tiri1miş olan vergilerinin iptidai mad· 
deler tenzilatı yaprlmal~ suretile ta· 

hakkuk edecek miktardan tenzilini 

· · rog3 ~,. ~ 
lısmalarmxz ümitlerunı ~ gv--' ~ ı. 
~ 011r11• ~w· ıı~·~t 

fakıyetleriniz bundan ~ oJa<:S. ~ e . 
w• • t} "t nar1p e ~I gınız gayre e mu e ~ , tiŞ'' ı.!f \'!. 

. • } e ı• ~~ 
Mim sahnemiz ıçın 1.ette ~ 

rrıl'"r> ft ' 
san'atkarlanmız bu rne ·!'jete ııt' tJ \, 

.. k k . "b ra ve ~ ~o ~ man en yu se ıtı a rıe f: tc 
har olacaklardır. Üç .b:Ş 5:ay~~,l 1~ ~lıı 
nizden milli sahnenıızı~ v irıi go ,~I ~. t "t 
kar namzetlerinin yetiştıı; a18' rııı c 'ı"~ıı 
Çok sevinenlerden biri be!l J:P ~ \\~-t 

·· .zel ,~ } 'ı."4 
Milli varlığın ert gu vrtJ ..,e 1ıl" ~~ 

güzel türkçemiz en do~ ·rıde 11 ~~ 
talaffuzunu Türk szıhne-.:..... .ı~ ti. 

1. or ,..,,. ı'• r.:''t 
txr bunu sizden bek ıy ı.ıı\' el ...i.:~~ 

k )' ,e f . 'il 
San'atkara y:akışaca 1'0~t~9(,ı ~Ur 

karaktere sahip olar3k t.efe' 1 ~tt 
. . ı 01a ı• ~tıf· ~ ~~ 

meslek sevgısı, ça IŞ . oıacıı \\~ 
ve geri kalan kısmının kaydinin ter· vaffaktyetin?zin temelı l "-' 
kin edilerek sahiplerine geri veril· rar ediyorum: ·ırıi ıır 1 

mesini emretmiştir. ( - - ----. Gördüklerim üınitterı 
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~ .. Demir, Ane'nin de müdürle birlikte gitmekte ol
k uınına dikkat etmişti, hiddetini dotordan almağa 
alkarak yan sinirli bir sesle: 

d' -Yahu dolıtor, dedi, mütemadiyen bizimki, bizimki 
1Yorıun ama kız sana işte yüz vermiyor. Hem ara· 
~daki yaş farkına bak bir kere. .. Ne istiyorıun elin 
~e kı21ndan?_. 

liüseyin Şahin fena halde kızdı; gözlerini faltaşı 
tibi açarak: 

b' .- Senin gibiler aşktan ne anlar be! ... dedi, insan 
~ıtn gibi görüp geçirmiş, tecrübe etmiı, işin tadını 

11
,ll\!§ olmnlı ... Hem benim nerem ihtiyar, neyim ek· 

'İl:? 

1-!'.ıkuk nrii~viri Tekinalp, kansı Hüsniye Ha
tııııı, hukuk müpvir muavini Gülseren ve kasabaya 
Ytnj Relrniı olan sanıın bir genç mühendis bir arada 
"' hiraz ileride idiler; doktorun hiddetle sesini yük· 
&tlterek &§ktan bahsetmekte olduğunu ititip başları
;'. 

0 tarafa çevirdiler. Tekinalp, alaycı bir sesle Hüsc· 
ııı Şah' ' h 0 

• ın e ıtap ettı: 

1-rı- Yahu, doktorcuğum... Bu seninkiler i§İ azıttı· 

liii3eyin Şahin, Demir'in arbk kendisini rahatsız 
~ie baıhyan sohbetinden kurtulmak için bu da:-Yt bir fırsat bilerek Tekinalp'in bulunduğu guru

Yaldaıtı: 
- Kimler nzıttı? 
Diye sordu. 

)f· - Doktorlar itte.... Sizin meslektaşlar ... Bugün· 
• ~ l><>ata ile gelen lstnnbul gazetelerinde bir hekimin 
ı •. hakkında beynnatı vardı; sevgi maneviyat bozuk· 
~illrıdan gelme bir hnstabknu§, maneviyat bozuklu· 
" nda. da miyde ve bağırsak rahatsrzlıklannm tesiri 
u:l'lllı§, onun için rniydc ve bağırsa.klan temizliyecek 
cı) ç alınırsa biiznillabitaala insanın vücudu pirüpak 

Ut- L • a~r;;tan da eser kalmaznuı ! 
,_. l" ekinalp, bu sözleri söylerken gayet eğlenceli 
de tuhnf bir ıeyden bahsediyormuı gibi keyifleniyor
li~·Penbe yüzlü, mavi gözlü, sanım genç mühendis, 
cıtu ırıtj duyarah başını çevirdi; yamba§mda Gülseren 
)~ ?'\ıyordu; genç adanun gözleri ~nç kadının be· 
b Çıplak ve yuvarlak omuzlanna takılu> kaldı. • 

olttor Hüseyin Şahin: 
~ Allah kahretai::l bu herifleri
~i. 

' Doktorlan mı? 
PiY.c gülü§erck sordular. 

d%- llayır, gnzcti!<:ileri ... O gazeteyi hen de gör· 

illa• ... Hekim binbir dereden su getirerek ruhi, içti· 
"ılı 1' bbbi sebepler göstermiş; arada bir de dili kay-

!, 0 ı::.n_ t • B 'k' . . ·'h· taraf ııı.. "'.t.an e mı,... eı·ı ı ışm en mu ım ı buy· 
.. , 'b• >iiJc Bı ı, haydi bakalım, dayanmıı serlevhaya. .. Bü-

lt.ı_ hanıerle çjft sütun üstüne: Aşkın bilmem ne i!c 
"<ıviıit B 1 h .. d"k tı~ ••• u ser ev ayı gor u ten sonra ıen ol da 
tıllla ... 
C"ı u seren lafa kan,tıı 

~ ...._ Ca2cteciler daima sanıasyon peşindedir; yazıla
~kutrnak için böyle harekete mecburdurlar. 

rıra il.ive etti: 
'Lak '-l't İn bir bakıma a~k kaldı mı artnk? Yirminci 

ijll}: >naklne ııü•ültüsünden ...ı.ato« olan bu beyaz 

1'1otun en şık 
~tkeği k·m 
~, 

Refik Ahmet 
Sevcngil l 

--------~ 
güvercin, kanat:annı çırpıp dünyamızın ufuklanndmı 
uzaklaşmadı mı? 

Hep birden güldüler. Sarışın gen, mühendis, genç 
kadının yüzüne ıitcmli bir ifade ile baktı; fakat o ıı· 
rada ayağa kalkan Gülıeren bu gözleri gönnedi. 

Doktor Hüseyin Şahin ayakta kart11ına dikildiği 
genç kadına cevap verdi: 

- Aşk deyin, temayül deyin, istek deyin; ne der• 
seniz deyin, bizim hekimlikçe henüz iş bitmemiştir, 
insanlar munyyen bir ya'4 kadar kendilerini güçlü 
kuvvetli hissettikleri müddetçe o mesele vardır; o 
meseleden çıkan türlü kanşık neticeler de ... Menbnını 
tıi çocuklu!dan itibaren ciı:ısi bir noktada aradığı· 
rruz sevgi, eeer bir anzaya uğramadan muayyen bir 
kanaldan akıp gidebilirse, yani tatmin edilirse nor· 
maldir; önüne bir m8ni çıkarsa taşar, etrafa yayılır, 
zararlı vaziyetlere ıebep olur-· Buhran olur, ihtiraı 
olur, melanıkoli olur, bir çok feyler olur... Galiba 
i§te bu hallere aşk diyorlar! 

Mühendis Erdoğan dayanamadı: 
- Ruha yükselme ve bu topraktan ayrılıp ma· 

nevi bir alemin huzur ve saadeti içinde dinlenme 
imkanlnn veren asil duyguyu inkar mı ediyorsu
nuz? 

Doktor Hüseyin Şahin bu feveran karşısında: 
- Affedersiniz, dedi, ben sizi yaln:z mühendis 

diye biliyordum, halbuki c!cstlanmız arasında bir 
genç şair de varnu~ ! 

Tekinalp aşın gürültülerle üstüste kahkahalar 
atmağa b:ışladı; kansı da gülüyordu; Gül~eren'in 

de yüzünde tatlı bir tebessüm dalgalanmak üzere 
idi, fakat genç kavalyesinin fena halde bozulduğu· 
nu görünce kendisini tuttu, gijlmedi, doktora yu· 
mu~:ıl< bir sesle çrkışb: 

- Şakada ileri gidi:,.·orsunuz, ihtiyar! 
Bu sefer doktor da beraber olduğu halde hep 

birden bu "ihtiyar,, hitabındaki sevimli azarlama 
cdfüı-na güldüler. . 

Bütün gece Yıldı:r., müdürü yakından, uzaktan 
hissettirmeden göz hapsinde tutmuştu; Ahmet 
Turgut hiç kimse ile danıetmcmiş, hiç bir kadmla 
da kibar bir ev sahibi nezaketinden fazla husuıi 

bir mana verilecek şekilde alakadar olmounıJb. Yıl
dız bu neticeyi büyiik bir itimat ve itminan ile elde 
ettikten sonra bir defasında Ahmet Turgud'la konu· 
turken biraz da içkinin kendisine verdiği hafif baş 
dönmesi ve lüzumundan fazla cesaretle onun göz. 
lorinin li içino <'nyen, anyan, istiyen bakıtlannı 

uzattı. Ahmet Turgut halden anlıyan bir adamdı; 

bununla beraber yanlıı gördüğünü zannetti; o sı· 
rada tesadüfen yanlannda kimse bulunmuyordu. 
Yıldız, ıarhoşluğu bu bakışla bu gözlerdeki yakıcı 
ateşle biraz daha artnu, gibi, bir elini Ahmet Tur
gud'un avucunun içine bırakarak: 

- İçki beni fena yaptı; biraz hava almama lut· 
fen yardım eder misiniz? 

Dedi. Ahmet Turgut hemen yanıbatmdaki baJ. 
kon kapısını açarak genç kadınla birlikte dıpnya 
çıkb ve bir ihtiyat olarak yine kapıyı çclkip kapadı. 

·r A rka.u t'Or) 

Fi!m yıldızı mı? 
yoksa casus mu? 

İspanyol film yıldızı olup bir zaman
lar Moris Şövalye ile beraber film ç~ 
virmiş bulunan Rozita Diaz'ın İspanya
nın Sevil şehrinde asiler tarafından kur
şuna dizildiği bildirilmiş, fakat sonra -
dan bu kızın Portekizde oUuğuna dair 
haberler gelmiJti. 

Dünkü posta ile gelen İngiliz ga -
zetelerinde akıbeti meçhul bulunan bu 
güzel kızın resmi görülmektedir. 

Rozita Diaz ispanya hükumeti he -
sabına casusluk etmekle itham olunu -
yordu. 

Yeni abone 
tarifemiz 

1\IPınleket Me.mleket 
tçlndo dı'mda 

Aylık ııso 271S 
S aylık 400 '71SO 
8 nyh?c '750 1400 

Yıllık uoo 2700 

Tarlleslnden Balkanlar lçln ayda otuzar k • • 
ru§ dU§UIUr. Poata birliğine girmiyen yel"' 

ım nyda yetmlo "°'" """"' z•mm•dlll•· ı 
TUrklyenln hrr posta mcrlu~~lnde 

KUR~.,a. a.bone yazılır. 

Radyo Müsabaka Kuponu 
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ltalyada ehşet uyan
dıran haber 

Graziani'ge suikast 
yapıldı? 

naszl 

mo;liği i~in halkın merakı fazlalaşmak· 

ta iken hiikumetin resmi tebliğleri ile 
çıkan gazet~ ilfi.veleri suikastın vaki ol· 
duğunu ilan ettiler. Bu resmi tebliğlere 
göre suikast §U aşağıdaki şartlar altın· 
da yapılrru_ştır.: 

Mareşal Graziani, İtalya veliahtinin 
dünyaya bir oğlunun gelmtsi münase
betile o gün Adisababa fukar~sına iane· 
ler, hediyeler dağıtıyormuş ve bu ha • 
yırlı iş bitirildiği zaman nefretle karşı• 
lanan suikast vaki olmuştur. Hediye • 
ler, ianeler kral naibi tarafından Habe • 
şistan merkezinde askeri ve &ivil erkli • 
nın huzurile binlerce yerlilere dağıtılıp 
blttiği esnada suikastçılar kalabalıktan 
istifade ederek teşebbilse geçmişlerdir. 
Maamafih mareşalin yarası hafiftir. Yal 
ruz Habeşistandaki İtalyan hava kuv • 
vetleri kumandanı general Liotta 'mn 
yarası ağır bulunmuştur. Bundan başka 
aralarında yerlilerin patriği Kirilles de 

' bulunan birçok kimseler ağır yarahlar 
arasındadır. 

M arcşal Gro...-iani 

Roma, şubat (Hususi) - Habeşis -
tan kral naibi Mareşal Graziani'ye kar
şı Adisababada suikast yapıldığına dair 
ilk gelen haberler burada önceden aslı 
olmıyan bir şayia gibi telakki edilmiş -
ti. O gün akşama kadar da bu haberin 
doğruluğu anla~ılmamıştz. Fakat ortaya 
atılan bu şayia üzerinde o kaldar çok ıs-
rar ediliyordu ki Roma ahalisi sabahın 
ilk saatlerinden itibaren gazete idareha
nelerinin dııında toplanıp doğru bir ha
ber almağa uğraşıyordu. Sabah gazete -
}erinin ilk tabrlarında bu şayiadan bah
seder yollu hiçbir yazıya tesadüf edil • 

Bu resmi tebliğin ilavelerle intişa -
nndan sonra bugün İtalyan matbuatı 
fevkalade nüshalar çıkararak İtalyan 

efkarı umumiyesinin Habe~er tarafın • 
lcian yapılan suikaste karşı duyduğu nef· 
ret ve heyecanı zikrederek mücrimlere 
karşı çok şiddetli hareket edilip ka -
nunun yerine getirilmesini Tripuna gaze 
tesi bu hususa dair yazdığı bir başma
kalede mes'ullerin sür'atle ve diğerle -
rine ibret tetkil edecek derecede tec • 
ziye edileceklerinin muhakkak oDduğu -
nu zikrettikten sonra şöyle diyor: ''- t
talyaya karJı ilan edilmeden muharebe
ye devam etmek istiyen bazı çılgınlar 

vardır. Buna tahamül edilemez. Bu gibi 

(Sonu 8 incide) 

"Türkçe konuş!,, 
/stanbulu Şanğhay melezliği ve 

Babil curcunası içinde elbette 
bırakamayız 

Yıllardır, .. Vatandaş Türkçe ko· 
nuş !., sözünü duyarız; gene yıllar 
dır, lstanbulda yabancı dillerle ku· 
!aklarımız örselenir, durur. Türk 
toprağında Türkçeye saygı ve bağ

lılık istemek, kutsal bir haktır. Bu 
saygıyı gönül hoşluğuyla göstermi· 
yenlerden zorla almak zor bir iş sa· 
yılamaz. Polis karakollarile, nokta 
kulübelerinden başhlyarak, en yük· 
sek makamlara kadar bütün devlet 
makinesi, bu uğurda kullanılabilir. 
Türk nahvini iyi ku!lanmıyan ya· 
hancılara: 

-Ne söylediği1•iı.:i anlamıyo· 

ruz: 
Demek yeter. 

Fakat bizim tuhaf hir halimiz var 
Bir Rumla, bir frenkle konuşurken, 
onların nahvini kullanır, hatta sesle
rini taklit ederiz. Kalbimiz mi çok 
iyidir? Milli davalara karşı mı gev· 
şeğiz, bilmem ; yalnız şu yukarda 
söylediğim ge:-çekt!r. 

Dünkü gazeteler, Bursa beledi
yesinin yabancİ dilleri yasak ettiği· 
ni yazdılar. 

Bir memlekette dil, bayrnk gi· 
bi bir sahiplik işaretidir. Istanbulıı 
"Şanghay,, melezliği, "Babil,. Cll! · 

cunası içinde elbette bırakamayız 
Sonra, bana öyle geliyor, ki b'1-

na, bü~ü:ı hrristiy.ıtn ve Yahu~i 
yurtta,larımızm sevinmesi gerektir. 

S. Gezgin 
demek, Türkçeyi bir Türk kad'lr 
güzel öğren, ahenkli söyle, soyun, 
sopun anlaşılmasın, bizden ayrı ye· 
rin kalmasın. Bu toprağın sahibi, 
ortağı ol!,. demektir. 

Yahudi "Blum,, Ü F ransanm 
başına geçiren, F ra'lsızca hitabele· 
rinin kuvveti değil midir? Ispanyc.ıl 
"'Heredyo.,. dan Fransız edebiyatı, 

sanat tacını esirgedi mi? Bizans!ı 
"Moris Paleolog,, stfiı olmadı mı? 

ilim ve felsefe y0lunda taşıdık· 
ları ka~dan ziyade, yaşadıkları top· 
raklara şeref vermiş yabancılar az 
mıdır? Şu halde bugün aramızdaki 
azlıklara sevgi dolu h~r yürekle ku· 
caklarrmızı açmamıza, neden yan 
gözle bakılsın? 

Onlara: "Türkçe konuşmayın!,, 
desek o vakit bizden kuşkulanmağ;ı 
hak kazanırlardı. Çiınkü bu: "Ken· 
di kendinize kalın. Dar bir çember 
içinde, havasızlıktan boğulun. Ya· 
bancılığmız devam etsin. Dilini-z· 
den sizi tanıyalım ve nefes aldımn~ 
yalım 1,. demekten başka manay'l 
gelmezdi. Hadiseler, milletlerin mi
ras saydıkları ideallere, büsbütü:ı 
ayn }ataklar kazdı. Ne Atina a~ 
Istanbul arasında bir gönül kanat~. 
ne "Erivan., a doğru bir ümit dehli .. 
zi açılabilir. iyisi, yurmı görmek ve 

ona göre hazırlanmaktır. 

Eğer biz onlara kar~ı iyi duygular tJsk"iidardan me7dup gönderen 36t'. 

beslemeseydik, böyle bir teklift: gili okuyucuma tqekkür ederim. 
bulunmazdık. •'Türkçe konuş ı .. /"' · H. S. 
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Istanbul muhasarasında 

ORBAN'IN TOPU 
Her Gün Bir llifi.aye 

Yazan: Gustave Schlunberger Renklerden çıkan hikaye 
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HUJıha 1453 ıeneıi mayısında tı •f yağlı, mümkün olduğu kadar en hafif 
tanbu!un zaptı harp tarihinde birdenbi- killi toprak kullandıklarını anlatır. Mü
re ve müthit bir ıurette bu yeni unıu • hendiıler bu killi toprak içerisine didik
run girmeıinini iıaret eleler. Şark impa- lenmit yün, keten kenevir gibi lifli ne • 
ratorlannın büyük payitahtı ve bunun batat parçalan atarak ve bunları gün -
otuz kilometre uzunluğunda olan fev • lerce yuğurarak hem aalabetini temin 
kal!de ıurlan Sultan Mehmet tarafın • ediyorlar, hem ıde istenildiği ıekli ala -
dan muhasara için buraya getrrilmit o- cak bir kıvam veriyorlardı. Her feyden 
lan ve müdafaa kuvvetlerinin mukabil evvel topun içerisindeki boşluk yerine 
derecetind~ üstünde bulunan askerlerin kaim olmak üzere bir silindir yapıyor • 
doğrudan doğruya hücumları ile alın • lardı; bu silindir ki topun ağzından bat
mamıftır. btanbul surlarının iki katlı hyarak barut doldurmağa mahıuı olan 
ve kuvvetli tarihte yüzlerce millet ta - mukabil tarafa doğru gitikçe daralarak 
rafmdan yapılmıt hücumlan naaıl mu- ıidiyordu. Buridan sonra topun harict 
.zafferane bir ıurete mukavemet etmit· kısmının kalıbı alınıyordu: bu ikinci ka
ıe bu defa yine muhasara kuvvetlerine lrp birif ci kalıp üzerine bir nevi kılıf 
karp dayanabilir, Bizanaın son saltana- gibi ıeçiyordu. Bu iki kalıp araaında 
tını muhafaza edebiliıldi, eğer Sultan kalan yer· içerisine tunç madeni döküle
M ehmedin büyük toplan ıurlan ayni ZL cek ve arzu edilen topun teklini alacak 
maıtda ıurun birçok yerlerini büyük tat boflufu tefkil ediyordu. Bu ikinci ha . 1 
ı;üllelerle döverek yıkmamıt. Türk mu- rici kalıp da yine birinci kalıp gibi .kil
lıaaara kuvvetlerine ıon ve kft't bir hü- 1i topraktan yapılıyordu. Yalnız bu ikin. 
cumla tehir içerisine bu yıkılan yer • ti kalıbm her tarafı ldemir ve ağaç çem
lerden cirmek imklnmı temin etmemit herler, kutaklarla umaıkı ıanlıyor, son
ol13ydı... ra topraklar ve tatlarla her taraftan 

Vakıa topçu kuvTetl ile bir tehre takviye ediliyordu. Ve bütün bu ted • 
hücum edilmesi bundan evelki zaman - birler sayesinde kalıbm içerisine dökü
Jarda da olmuıtur. Fakat biltiln bu hil - lecek büyük tunç maden kütlesinin ağır
cumlarda kullanılan top ve topçu kuT - lığı ile kalıbm ezilip bUzülmemesi ve 
\•eti nisı,;ten çok küçük çapta ve mah- topa verilecek nihai ıeklin değipeme
dut bir mikdarda oldufundan o umana ıi temin olunuyordu. 
T-adar muharebelerdeki topçuluk da da- Sonra Kritobouloa dört kental mik· 
ima ikinci derecede kalnuıtır. Onun dannda tahmin edilen büyük maiden 
içindir ki tıtanbulun zaptı hu.usunda Jriitleainin ıayet kuvvetli surette yapıl- 1 
topçulann oynadıtı rol tabii olarak ta- mq fmnlarda nasıl eritilerek kalıp içe
rihçil~ri çok meıruI etmit ve bilhasa riıine döküldüğünü tasvir eder. Bunun 
o devirde bu mühim btldhelere pbit o- için ıeceli gündüzlü olmak üzere üç gün 
bn tarihçiler lltanbulun n.ptı meae • mütemadiyen cehennemt bir ateı yakı
lesinde topçalulun ilk büyilk, hatta ye- lırdı: etrafı odun kömürü ile tamamen 
gine bir tealr icra eder kuvTet olduğu- ihata edilmit olan maiden kütlesi tama
nu teberilz ettinnitlerdir. mile eriyinceye kadar bu atet yanardı. 

Fatih deni taribçilerinden 'ft Mlen Sonra erimit maden toprak borular va
Yunanlı olduğu halde Sultan Kebme - aıtalDe bhtWU-.•'* --"IDfla· 
din en •adık tebaurndan bulunan Cri~ lu dolunca&.~usu otuz 
bule (yahut KritoboulC») tatanbulun puı tecaviti-;cliftceyeb"d8r-akıtı1ma'ta 
zaptı için hıriatiyan mühendialeri ( 3) devam edilirdi. Bundan sonra top artık 
tarafmdan yapılmıt olan btlytlk toplar dökülmllt olurdu. Kalıp içerisine giren 
hakkında eon derecede merakı tahrik mayi halindeki maden donup da so -
edici yazılar yazmıfbr. Bu cilmleden o- fuyunca kalıplar, hem içerideki hem dı
larak Kritoboulos diyor kh pndald, lanlarak çekilir, alınırdL Bun-

- Sultan Mehmet tatanbul ıurlan dan sonra meydana çıkan topun harici 
önüne askerlerini ve tıoplanm ıetirip ve dahilt laumlan temizlenir, törpüle
yıfdıktan 90nra bu toplan yapan mll - nir, perdablanırdı. 
hendisleri yanma çağırdı. Onlarla ta - Kritoboulos bundan sonra bu müt • 
tanbulu zaptetmek için vücdıle ıetiril- bit tahrip aletinin nasıl kullanıldığını 
mit olan bu fevkallde harp aletlerinin izah ediyor. Bu aletin ayağı ve istinat 
tesiri derecesi hakkında mtızakereler ve noktall olmadıiından her ıeytden evvel 
münakatalarlarda bulundu. Fatihin bü- topraklı ve büyük tatlar vasıtaıile iste· 
tün merakı ıu noktada toplanıyordu: nilen vaziyet ve istikamette yerle§tiri
DUnyanın bu en methur kale duvar - liyordu. Sonra içerisine barut dolduru
lannr yıkmak için mncut ~ar kMi luyor, baruttan sonra büyük ağaç par
ıelecek mi idi? Kifi olabilmek için bu çalan, onlann önUne de büyük tat gülle 
toplar na11l enafta yapılmıt olmalan konuyordu. Nihayet topa doldurulmuı 
iktiza ederdi? Jmhendialer Fatihin olan baruta ateş veriliyordu .. Baru~ a~etl 
auallerine cevap vererek fU miltaleada alınca biran içinde infilak edıybr, ıptlda 
bulundular: · 

"tıtanbulun JraJe lduvarlannr yere in
dirmek için mevcutlardan daha bilyülıc 
çapta toplar yapmak 1bım ve bu türlü 
toplan dotrudan dofruya kale duvar -
l&nnm yakmlarmda dökmek mOmkiln
d Ur. Fakat bunun için pek çok para ar
lına ve birçok milıııdarcla tunç madeni 
tedarikine ihtiyaç vaddır. Bundan sonra 
Sultan Mehmet topçu milhendialerinin 
iıtedikleri her t\irlil vaıtıalan derı.I te
darik ettirdi; mühendisler de derhal ite 
batlıyarak ıözle ıörillmedikçe mevcu -
diyetine inanı1mryacalc derecede büyük 
toplar yaptılar.,. 

müthiş bir inilti ile beraber yer aanın-
tılan oluyor ve korkunç bir tarraka ko
puyorl:hı. Ayni zamanda §im1ek çakar 
gibi gözler kama§ıyor, mütbit bir ateı
le dumzn çıkıyordu. Barutun bu suret • 
le infılikı büyük ta§ gülleyi ıimşek ıür
atile uzaklara atıyor, bu gülle havala • 
n yararak kale duvarlarına gidip çarpı· 
yor, vurduğu yeri deliyor, tatlan tuz 
buz yapıyor, duvan yıkıyor, düştüğü 
yerin etrafına yakın olan insanlar ve 
hayvanlar üzerine ölüm aaçıyordu. 

\ 
ıcak bir yaz günü. Sabah saat 

erken... Cimmi atelycsinde ça • 
lıtıyordu. Cam arkasından kar • 

9ıdaki manzaranın resmini yapıyordu. 

Sabah olmasına rağmen hava sı

caktı. Odanın koridordaki kapısını aç
mııtı: Oradan biraz serinlik geliyor • 
du. 

Kartıaındaki manzarayı cam arka
sından görünür bir tablo halinde ya
pacaktı. Bunun için, cam rengi mavi bo
yayı bulmağa uğraııyor, birçok açık 

ve koyu mavileri karqtınyordu. 
Bu aırada üıt kattan bi-r' gürültü 

koptu. Arkaaından merdivenlerden pal 
dır küldür inen ayak sesleri. Cimmi ba· 
pnı çevirip arkaaına baktı. Bu ıırada ... 

• • • Kapının önUnden rüzgar gibi 
bir kadın geçti. Kadının arkaaında sarı 
entari, bapnda kırmızı ppka vardı. 

Kadın, atelyenin kapıaırun önnn -
den, qağıya kıvrılırken arka11na döndU 
n yukan kata doğru baktı: 

O •rai!a Qınml ıkadınm yilzünil 
~ketti: Güzel bili pdıqdı bı,ı.... Ayak 
ıealeıi merdivenlerde biribiri arkasın • 
dan devam etti ve 1C1nra, yavaı yavaı 
hafifliyerek kayboldu. 

Cimmi. Bir an içinde gözünün 3 -
nünden geçen bu hayal ile teshir edil
mi1 gibi, cözlerini bir an, kadının kayb 
olduğu noktadan• ayıramadı. 

Sonra, Kalkıp merdivenlerden a
taiıya inmek kadını takip etmek fik • 
rine kapıldı. Fakat kararsızlık içinde 
geçirdiği bir an zarfında bu dütünce 
zihninden uzaklaıtı. Oturduğu yerde 
kaldı ve başını yavaı yavaı önündeki 
resme çevirerek yine itin t koyuldu : 

Sabahın aeaaizliği, havanın sıcak • 
lıfı, mavi renkle-rden sonra san bir renk 
le dolan ıözlerinin kamaımaıı ara • 
ıında şuurunu kayb etmit bir halde 
~unan ressam kadının böyle koprak 
kaçmağa sebep ne olduğunu dü~m -
mek aklına bile gelmedi. 

Öğle yemeğini yiyip tekrar atel -
yeıine geldiği zaman koridorda iki po
liı memuru ile kar§ılaıtmıttı. 

Belki ır ese leyi yine merak edip 
ıormıyacaktı bile. Cebinden uahtar • 
lannı çıkarıp kapısını açmak üzere iler • 
terken polis memurlanndan b'.ri önü
nü kesti: 

- Affedersiniz, dedi. Siz burada 
mı oturuyor ıunuz l 

- Evet. 
- Oıt katta otu:an Mister Ha -

rold'u tanır mısınız? 
- Hayır. 

- Kendisini hiç görmediniz mil Kritoboulol bundan aonra mühen -
dillerin nalll bUyülıc bir dikkat ve itina 
ile top dömele mabıuı kalıplan ha -
zırladıldanm, bunun için de en saf, en 

Eauen büvük olan mermer güllenin 
kuvveti aldığı. sür'atle mütenasip olarak 
yi1% misli artıyor, hazan bütün bir kale 
duvarını. bazan bir kalenin yansını, ya
hut yanımdan fazlasını bazan da iki 
kaleyi biribirine baflıyan duvan yıkı-,--------------- ( 

yordu. Bu harp aletinin tesiri 0 kadar rar ederim ki bu top lıtanbulun zaptın
mUthit idi ki o zamanın inaanlan yal • da Fatih Sultan Mehmedin kullandı -
nız bunun man:ıaraıınt g~rmekle kor- ğı tek müessir silah değildi.Bu silah ayni 
kulanndan bayılacak hale geliyorlardı çapta kullanmış olan birçok topların bir 
ve en kesafetli duvarlar bu güllenin sa- tanesi idi. btanbulun muhasarası esna
demeıi karşısında mukave~et edemi • ıınd;a her gün buna benzer bir çok top

yordu. lar surların muhtelif noktalarını döğü • 

(3) F....-s 1wihçiei Ga.-. Sclü
~rser llU w1u-. ,....._ 1uris -
tiyan mühmıliılmi bılaiıı"'6 ,_.. cılm'llk 
bir de "o w - ...... ,..ık ili lmia-
ti,... ... 'ihcndideri ............ lösünıii 
iliTe edi,ar, ._ mnıde laailtiyw mii • 
hendialerinia eli ile I ............ için 
lir miitlümm hükiiıınıhra tuif ...... 
ev•ta ı..rp vuıtalmn , ........ , olmw· 
m MıD '-7nıt, hem._. ~orl F• 
lsat 1ıı1a--. ile h••Mte Fatiı Sult.n 
Meiunecrm ıae.iet, llWY ft•ıet W... • 
....... , .... ,., .... 1mw-
Wllll tılr..... .... .. ...,... 

Şimdiye kadar yalnız Orhan tara • yorlardı. Sultan Mehmcıdin askerleri 
fıridan dökülüp Edimeden büyük bir topların tahripkar tes!rlerini yakından 
öküz sürüsü ile latan bul ıurlan önüne j görmek için ta ıur önündeki hendekle
getirilm.iş olan tunç toptan bahsettim., rin 'enarlarına kadar gelip bakıyorlar· 
Hakikaten o zaman halk arasında en zi- dı. Kaleyi müdafaa eden B:zanıltlardan 
yade !Öhret bulan silah bu top olmuş- 1 kendini kaybedip kurtulm:ığa ımkan bu
tur. tatanbulun ıon muhasara tnrihbde 

1 
lamıya"lbr olursa bu gibilcri okla vuru

m milhim bir mevki alarak asırlar ara ·ı yorlardı. 
amda hatıra11 aDlnmemittir• Fakat tek· ( Arlui&ı var) 

Çeviren: 

Vlr Gül 

lngillz 
hikayesi 

. ' .. , ..... ~ \ . ' 

- Görmi:şlüğüm vardır. Fakat 
kendisini tanımam. 

- En ıon ne zaman gördüıYJz? 
- Dün ak§am yukarı çıkarken gör 

düm. 
- Yalnız mı idi! • 
- Yalnızdı. 

- Ondan sonra yuk;-.:ı ';:m:~n·n 

çıktığını gördünüz mu? 
- Hayır. 

- Ayak sesleri filan l§itmecliniz 
mi? 

- İşittiğ:mi hatırlamıyorum. 

- Bu ac bah yukarıdan kimsenin 
indiğini de görmediniz veya i1itmedi · 
niz mi? 

- Bu ac\>Jhkini hem gördüm, hem 
itittim. 

- Ya? 
- Evet. 
- Kimdi aıağıya inen? 
- San entarile, kımızı tapkalı 

bir kadın. 
- İnerken ıizi gördü mü? 
- Odanın kapııı asıktı. İçeri doğ· 

ru bakmııaa görmüttür. Fakat, ben 
kendisini iyice gördüm: Merdivenden 
aşağıya doğru ve koıuıan ayak sesleri 
ititince başımı çevird:m baktrm: San 
entarili, kırmızı ıapkalı bir kadın ko • 
ıar!k kapının önünden geçti ve mer
divenlerden apğıya inerken bapnı Cje· 
virip yukanya bakınca yüzünü gör -
dUm: CO:izel bir kadındı ... 

- Bundan evvel üıt katta hiçbir 
ıeı, bir gürültü ititmediniz mi? 

Evet bir güıt:iltü i§ittim ve aaıl gü
rültü işittiğim için batımı çevirip ar • 
kama bakmıttrm. 

- Ne gibi bir gürültü idi bu? 
- Vallahi pek hatırlayamıyorum. 

Resim yapmağa dalmıştım. Fakat" ba
na birdenbire itittiğim bu ıeı l:.ıir k•
pmın tiddetlıe kapanması gibi geldi ... 

Polis memurlan Cimmi'ye tefek · 
kür etti ve aynldı. o· ğer iki aı kada • 
tile beraber a91ğı doğru inmek üzere 
iken tekrar ceri dönc:t:l. 



LOCADAKi HAY ALET 

lleyecanlı büyük zabıta ı 
hikayesi 

....__ Nakleden: Hlm 
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'Polis hafiyesi Amerikalı direktörün/ 
totid boylu teşekkürlerini yarıda kesti.

1 lıııtı ora çıkan kapıyı onun ardından ı 
~ bir sesle kapadı. ı 

llıa.ıı ckrar yazıhanesine dönd:.iğü za -1 
b:,,_ - iazeteci arkadaşı Batharst ona ~ 
~ordu. I 

Gazeteci sordu : 

;a.u işten sen ne anlıyorsun j 
birq 0lıs hafiyesi (sivri sakal) Maks 

da itiraf yollu: 
dedi. ...... Şimdi bir şey anladığım yok 
li>'atrliatta hiç bir şey anlamıyorum. 
' 

0Ya gitmedikçe bir şey söyliye • 

v 
lilıııac ~ bunun arkasından tatlı bir gü • 

i't~lc ilave etti: 

lıcıı' liaydi, sen de yollan bakalım. 
~ bYatacağım. Yarın akşam saat se
t~~ ~1.!kta bana buraya uğra ... Tiyat· 

taber gideceğiz. 

• • * 
il l.{trt~si gün-.sabahleyin saat on bir 
tlj lkı, Amerikalı tiyatro direk • 
li l(Örvin hususi yazıhanesine git
~- ı.ı }'az:hane, tiyatronun sahnesi 
--ınd 
~· aydı. 
'iks . . . . A . Ctt" ıçerıye gırmce, merıkalı 

~ısa bir selam çakarken bir 

8isikletle 30.000 

kaç kelime içinde de şunu sormuştu. 
- Yeni bir şey var mı 1 
Diğeri cam sıkılrruş bir tarzda ce

vap verdi: 
- Henüz hiç bir §ey!.. Bu iş beni 

dehşetli şaşırttı... Siz bir şey hiliyor 
musunuz? 

Polis hafiyesi Maks: 
- Doğrusu ben de bir muamma 

karşısında bulunuyorum. Bana kalırsa, 

şimdilik yapılacak en muvafık iş, şu, 

B. markalı locayı gözden geçirmektir. 
- Öyle ise şu yoldan 1 

Amerikalı, donuk yeşil ve az ışıklı 
koridorlardan geçerek, (sivri sakal) 
Maksı, üzerinde B. markası bulunan kil 
çük bir kapıya götürdü. Bu kapıyı aç· 
tı. Bir elektrik düğmesine dokundu. 
Odayı soluk. penbe bir l]lk kapladı. 1 

B markalı loca görünüş itibarile 
bütün diğer tiyatro locaları gibi idi. 
Ancak döşemesi pek fazla modern bir 
usulle yapılmıştı. O loca ile, sağ taraf
ta bulunan sahne arasında bir loca dıı.
ha vardı. Üzerinde iki loca ve altında 
da ayni surette yan yana iki loca gö -
rünüyordu. 

Arr.erikalı direktör, B markalı lo
canın sahneden yana bir kö~esinde du
ran bir sandalyeyi göstererek izahat 
verdi: 

- Elmash tabakasının çalındığı 

gece, is Doran tam, işte burada otu
ruyordu. kilometre 

1, Polis hafiyesi Maksm gözleri sür-
' Vkr 1 f . ( etı aynalı beş hudut muhafızı; bi _ at e etra ı dolaştı. Bu ;cısa zaman ıçin-

't-,~ac. Yaptıkları 30000 kilometrelik de en küçük şeyleri bile gözden geçir -

liı.:~1 ınuvaffakiyetle bitirmişlerdir. mişti. 
~~a.lll \it muhafızı bisikletçiler bu mu- - Bu locanın tam yanında bulunan 
~ h:11~c Seyahatlerine 15 şubat ı 936 ta _ Kral locası dün akşam meşğul mi idi.? 
~t Cd başlamışlardı. Kiyef'ten hare • Diye sordu. 
~t :t1 kafile, Karadeniz kıyılarına - Evet. 
Or~ Oradan Kafkasyaya ve oradan - Bu locanın tam ötesindeki loca -
tc hUt~syaya geçmiştir. Kafile, biıa- 1 da da kimse varını idi.? 

'1-!cllli Un 'Uzak Şark hududu boyunca - Hayır. Tam üstteki loca boştu. 
\ ~ıı ş~ Ve VlaJ:livostoka gelmi~tir. Bu- - Tam alttaki loca? 1 
~d~11 ~tllal Siberyası yolile Yakuts'a, - Onu, gişedeki plana bakmad::.n 1 

'k a sıra ile Krasnoyarsk, Novo • söyliyemem. 
1.>tfc' \1 ologda, Leningrat, Minsk ve (Sivri sakal) Maks pertavsızım 
~<>a:arınışlardır. Nihayet Kiyeften çıkardı. Elektrik fenerini yaktı. Elleri 
fa.~iy ov;aya gelerek bu uzun ve mu- ve di7.leri üzerinde iğilerek öylece loca 

ttıı seyahatlerini bitirmişler - nın içini muayeneye başladı. Döşeme -
ll~ nin en küçük parçasını bile gözden 

, btş e .. "kl . . h . . d ' s v k lk b tUn .. esur ~ısı etçının seya atı geçır ı. onra ayaga a ıp, astonu -
~ ı:c su~üş ve bu müddetten 268'i nun ağır sapı ile, locaları biri.birinden 
'i İist~lllıştir. Bisikletçiler günde bi· ' ayıran duvara vurdu. Müteakiben ayni 
lrc k ne kışın 95, yazın ise 128 ki- dikkatle, locanın tavanını ıpuayene et-

O lq1ta atctmi lerdir. Bazı etaplarda ti. Bunun arkasından, dikkatini, loca -
1 de 

1 
daha fazla kilometre katettik- nın arkasındaki kapıya çevirdi. Kapı -

~ ıı: ll'ıuştur. nm rczelerinin gıcırdadığını farketti. ve 
~la !etçiler bu seyahatleri esnasın- kapının topuzu biraz zor dönüyordu. 

t tibi 5Yada 60 derece sıcak gördük- Yani birisinin o taraftan yaklaşmasını 
'<>ı: l{rasnoyarsk' ta nakıs 32 de - haber verebilecek bazı alametler .. Lo . 

\t tt-.ı~kla karşılaşmışlardır. Hiçbir canın dışındaki koridorda da, her iki 
O~ "olt arı Yollarından döndürmemiş, taraftan b~r kaç metre kadar me~fe 
t~ ~, Ycrleröe bisikletçiler, mesela içinde, küçük b:r çocuğun bile saklana 
t t\~ada ve Siberya tundralarında bileceği bir yer yoktu. 

~ • ıı Yolsuzluğa rağmen gene müş- Polis hafiyesi Maks, tekrar locaya 
~ h r ~~aran rekor denebilecek dere- döndü. Ve bir kaç saniye ciddi surette 

bt ~tla ilerlemişlerdir. derin bir o:.işünceye vardı. Nihayet ş u 
bi~ıkletçiler, Moskovaya varışla- nu söyledi: 

litı~tlerce sporcu tarafından büyük - Gör:i · , e bakılırsa bütün hır • 
e karşılanmışlardır. srzhkların bill•assa bu locada olması 

sadece bir tesadüf eseri değildir. El -
maslı tabaka, dün geceki oyunun bit -
rnesine yakın kaybolduğuna göre, di • 
.;er kaybola ı eşyanın da buradan kay
bol.muş bulunması makul görünür. 

(IJı....,,·amı yarırı) 

Afrika çöllerinde 
Aslanavcılığı nasıl yapılıyor 

Diinyanın en korkunç 
sesli hayvaıunı din
lemek istiyorsanız 
her şeyden evvel 
llendinize hakim 
olmanız lazım! 

Afrika ve Asyada yapbğı büyük 
seyahatlerle tanınmı~ Alman kadın 

seyyahı Von Langen arslan avcılığı
na ait intibalarını bir Alman gazete
sinde neşretti. Bu meraklı yazıyı 

okuyucularonıza bugün veriyoruz: 
Tanıdığım av meraklılarından bir 

dostum, Şarki Afrikada yapacağım 
ava refakat edeceğini bana vadet
mişti. Bu mühim av için techizatr 
mız pek ~ade idi: Bir çadır, bir sah
ra yatağı, tencereler, konserveler, 
üç fıçı benzin, birkaç şişe viski. 
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Bunları Tan-.:ta'da bir Hindliden 
kiraladığrmiz bir kamyona yükledik 
ve yanımıza dört tane zenci hamal 
alarak yola çıktık. Üç beyazla bir 
de siyah derili aşçı hususi bir otomo
bilde bulunuyorduk. Bayaıı v·oıı Langcmı Afrikanm şalmu7a aslaıı ve rnlı.şi hayııan mn11da 

Hava güzeldi. Bir saat kadar 
yol alır almaz, ilk zürafeler birden
bire önümüze çıktılar. Fakat bun· 
lar bizi göriince ve otomobillerin gü
riiltlilerini İ§itİnce dört tarafa kaç
tılar. Bir müddet sonra büyük bir 
zürafe sürüsü bize refakat ediyor· 
du ve bazılan otlarken hatta rahat

larını bile bozmuyorlardı. 

GECE BASTIRIYOR 

Ak§am olmağa başlamıttr. He
nüz geceyi geçirmeğe müsait bir yer 
de bulamamı§tık. Buralara karan· 
lık birdenbire çöker ve birkaç daki
ka sonra her taraf zifir gibi karan· 

lık olur. 
Önümüzde giden kamyonu ida

re eden Hindlinin gözleri herhalde 
karanlıklara alışmış olacak, ki ara· 
nılan yeri bulunca durdu. Fakat 
bu esnada siyahlar birşeyler arıyor· 
!ardı ve bizim suallerimize en niha· 
yet cevap vererek bir arslan gördük
lerini söylediler. Böyle zifir gil,i 
karanlık içinde insan öni.ini.i bile gö
remezken bunların nrslanları görme· 
si, hakikaten hayrt>t edilecek bir his 

meselesi idi. Fakat kulaklarımı de
lici bir hayan sesi birdenbire tırma
lamaya başladığı vakit hiç bir şey 

dü~ünemedim. 
DÜNYANIN EN KORKUNÇ SESi 

Ömrümde bir arslanın bu derece 
korkunç sesini işitmemiştim. Titri
yo~um. Hayvanların kralı ile yüz 
yüze gelmemeğe düa etmekten baş· 
ka yapacak birşey voktu. 

Fakat içimi7J:le silah kullanmasr 
nı şimdilik benden başka bilen kim
se de yoktu. Hepimizi müdnfon 
ancak benim vazifom idi. Onun 
için civardaki en kalın ağaca tırman
dık. Arkamızdan sıyah a~çnnızm 

sesini işitiyordum : 

- Simba Kubar. Allah, Allah 
büyük bir arslanı 

Anlatan 

Von Langen 

A/rihı<!JJ yaptığı 8Ctj<J}w..fl.er 
ve aslan avetlı[juıda tamnm~ 

kadın 

'Aslaııların hiicu 
mww uğrıyaıı Von 
Lanyetı arlva(la§. 
Zarile 'beraber bir 
ağacm ilstii>ule sa 
atlercc knlnıal• 

mecburiyetini duy 
mıı~tu. 

Burada çok beklemeden ağacı· 
mızın altında ikinci bir arslanın koY· 
kunç sesini işittik. Bunun sesi o k"l
dar kuvvetli değildi ve herhalde bu 
kraliçe hayvandı. Riraz sonra ufu!,· 
tan ay yi.ikselmeğe başlamıştı. Or
talık biraz aydınlanınca arkası ark;ı· I 
sına bir, iki, i.i ç ~ilah patladı ve or 
talık gene sessiz ~ada~ız kaldı. 

Yavaş sesle :ığaçta ne yapac<lğY
mrzı konuşuyorduk. Kaçmak mtir.l· 
ki.in değildi. Fakat ayın ortalığı ay
dınlatmasile sanki çekir~eler bir e
mri almışlar gibi konserlerine başla

dılar. Tepelerde aynı zamanda zü
rafeier de yif, yaf diye bağmyorlur 
dr. 

EN TEHLlKELl YERDEYiZ 
Meğer karanlıkta yerimizi bir su 

kenarında intihap etmişiz. Onun 
için bütün hEryVanlarm şimdi bura
ya su içmeğe geldiklt""rini görüyor' 
duk. Bunun için burada uyumak 
değil, hatta bütün bu gürültii ara· 
sında uyanık kalmak bile bir maha· 
ret idi. Bu esnada gene bir arslan 

sesi bütün hava boşluğunu doldur
du. Diğer hayvanların hepsi bu ses 
Üzerine si.ikUt etmişlerdi. 

Siyahlardan biri: 

Aı·cıların biiyiik 
tclılikclcr<lcıı son· 
ra ili> elde ettikle
ri !Jaıı imctlcr: Bir 
as7.aıı1.a bir Afrika 
keçisi di:::leriniıı 

dibinde yatıyor. 

- Üçüncü arslan 1 Diye hay
kırdı!. 

Uzaktan karanlık içinde iki tane 
kırmızı ve parlak ziya göründü ve 
bir silah sesi daha i,itildi. Arkadn· 
şım da bize gelmiş ve bu avda ilk 
arslanı yere ermişti . Arslan ağacı· 
mızın tam altında idi. Hele bakm 1 
Bizim nevale kanwoı: 'nu yağma Pt" 

mek niyetinde imiş. Biz yanına gel· 
diğimiz 7.aman büti.iıı vücudu tit

riyordu ve daha ölmemişti. Siyah
lar da bizimle beraber ağaçtan in· 
mişler, bize korkunç hikayeler nn· 
}atıyorlardı. Artık dostum yanr 
mızda idi ve bu akşc.ı .l nöbet onda 
nlduğundan biz uyumağa karar ver· 
dik. Fakat heni.iz u j kuya dalar dal· 
maz şiddetli bir ya~rmur yağmaya 

başladı. Aynı zamanda çadırın dı · 

şından garip bir ses de geliyordu. 

Elektrik lambamı yaktım: kalın 

bir vücudün cadıra <layandrğını gör' 
düm. GP.cenin so~ul..luğuna rağ. 

men hararetten ter~e.neğe başlamq· 

tım. Silahımı hazrr tutarak her hü
cuma hazır duruyorc1,um. fakat bit 

az sonra gene her tarnf sakit kalrtı. 
Yağmur yavaş y,w,ış c.'inmişti: ~İlll· 

di zi.irafe siirülcri c;ı:ıdrrın etrafında 

dolaşıyorlardı. Yavaş yavaş gün &• 

ğardı ve sabah oldu. 

Ç..admm1zdan çıkırı-.:a siy.ah a_ş~r 

'Sonu 11 inci sayı/ada) 



Bitmiyen bir davanın 
yarım asır evvelki hali 
Halkı okumağa alıştırmak mese esinde 
Kitapçı Arakel den "bunu zaman 

yapacak,, d!g_ordu. 
Kitap okunmadığı, kitabın pahalı 

katıldığı sık sık tazelenen bir derttir 
~e zaman zamnn mlinaknşa edilen bir 
mevzudur. Fakat bu dert ve mevzu o 
kadar eskidir, ki şimdiye kndar devam 
lı surette üzerinde fikir yürütülen mc. 
selelerin ba.~ındn gelebilir. 

Burada. tam elli bir sene evvel ge
ne kitap hakkında yapılan bir müna
kaşayı anlr...tacağız. 1886 yılı birincikft. 
nun günü çıkan ''TercUmanı Hakikat il 
gazetesinde Babıfılinin m~hur kitap-
çısı Arakel'in, Fazli Nccip'e bir ceva
bı vardır. Fa.zll Necip, kitabın pahalı 
olduğunu idaia etmiş, ve kitapçı Ara. 
lrel de buna. cevap v~rmiştir. 

Arnkel'in pahalı kitap ve kitabm 
mevzuu hakkındaki fiklrlef'ini bazı 
y:erlerint türkçeleştirerek aynen yazı
y-0nız: 

''Evvelemirde umum mektep veya 
btr kaç mektep programına dahil olan 
kanun ve ona mütea\lik kitaplar müs
tesna. tutulduğu halde bizde sırf fennt 
bir kitap ve risale ve gazete çıkar, her 
ne kadar ehven fiyatla satılırsa satıI. 

mn adından istifade etmek ve hatta 
zarar görmemek kabil ıdeğildir. 

Kitapçı Arak.el 
tcrilsin biz onu tercüme ettirelim. Hem 
Avrupada satılan adetten yii7.de yirmi 
az satınafra. razı ve hem de fiyatça da 
bir fark olmak üzere dört franklık 
kitabı üç buçuk franga vorrrf.eğe hazı
rım. 

''Yuka.rdatcşckkülünU arzu ve teklü 
eylediğim encümen vatanımız için 
pek faydalı bir teşebbüs oalbilir. Te-
şekkül ettiğini görmek şerefine nail 

Liselerimizi ~nasıl' 
is/ah edeceğiz Burdllr Aalkev·n e 

(! inciden deoom) 
en son tard karnrmm tebliğinden 

sonra farkettiği için birdenbire ölüm 

cezası ile karşılaştırılmı§ oluyorlar. 
Çocuklar, cezanın ıztırabı ile kendi 
kendini ıslah etmek ihtiyacını vak- t 

tinde duymuyorlar. 

Müzik kolunun çalışmaları 

Liseler meselesi ile meşgul olur
ken hususi mekteplerin vaziyetleri 
karşımıza çıkıyor. Öğretmenlerden 
biri pek haklı olarak şöyle bir mü
talaada bulundu: "I-ier şeyde dev
letçiliği tabii buluyoruz da kültür 
i11inde buna ehemmiyet vermiyoruz. 

Memleket için mahdut bir iktisadi 
teşebbüsten ibaret olar işleri devlet· 

leştirirken gençliğin terbiyesi işini 
serbest bırakmak, hususi mektep

lere resmi mevki vermek doğru mu
dur?,, 

Fikrimizce bu lis~ meselesinin 

halli şekljni ararken göz önünden u

Burdur, (•:ususi) - Halkevimizin 
en çalışkan kollarından biri de müzik 
kolumuzdur. Müzik kolu temsil kolunun 

zak tutulmamak ical>eden mühim musıkili piyeslerinde ve operet kısmında 
hedef bu terbiye müesseselerinden bütün gücü ile çalışmaktadır; ayni za 

çıkacak talebelerden hatta bir kısmı· 

• • 

manda her hafta hazırladığı yeni p.1~ 
larla Halkevi aile toplantılarında ..l 
scrler vermektedir. Resmimiz, Sıl•ı!Jl 
Halkevi müzik kısmı sana'tkarJarıll rf 
bir kısmım sazlarile birlikte gö~ 

nm şahadetnameli serseriler telakki ç ki 
edilmemesinin te.ninidir. Bunu te- OCU ar 
min etmek için zaruret varsa lise 

mahke111e ıçın 

" ret ve mefhum halinde idi. 0rsdJt 'rl tahsili umumiyetle devletleştirilehi- (2 inciden devam ) 
lir. Yahut hususf mekteplerde tah- şikayetçidir. Dr. Harold, H, Anelerson 
·ı ·· 1 b 1 • .. k Les Cliniques Psychologique namın-

sı goren ta e e erın resmı me tep· dak" k't b" d 1 · "I 1 h 1 · . ı ı a ın a c assıque s a ev erı 
]erde tahsıl etmiş ~ençlere mahsus Nosmeelleures ecoles bizim en güzel 
haklan istihsal ed•.!hilmeleri için dev· cinayet mekteplerimizdir,. diye tavsif 
let mekteplerinde ayrıca imtihana eder. Ve mahkemeleri de küçük müc
tabi tutulma.lan yolunda bir usul kn· rimin cürüm sebebini teşhise, tedavi 
bul olunabilir. neticelerine kar~ı alakasızlıkla itham 

ASIM US 
eder. Ve der ki : 

''Bu hale sebep o yoldaki eserlerin 
mtlta.Icasına ra.ğbet edenlerin pek mah 
dut olmasıdır. Devamlı bir zarara ise 
kimse tahammül edcmiycceğinden mu
hlllrlrler ya gazeteyi kapıyor, yahut o
kuy.ucuyu artırmak için herkesin kra. 
tma. muvafrk bazı şeyler bulundurma
ğa. mccour oluyorlar. 

"Alehimum deniliyor ki: "Kitaplar 
pahalı olduğundan çok satılmıyor. E
ğer ehven olursa çok satılır.,. Bu fi,. 
ffi. de yanlıştır. Bu halde husule gele
celi fa.r.lt ~ cUz'idir. Mütaleadan lez. 
zet .almıyan zevkini ba.~ka yolda geçi .. 
ren ve eğlencesini başka yolda arıyan 
kimselere kitaplar ehven değil a, mec
canen verilse gene okumuyorlar. De
mek ki bunu zaman yapacaktır. 

olursam, on hisse de bendeniz ye.zıla.. VAKiT cep klta pları No. 7 
cağımı ve ba.~a bir çok hissedarlar --r------------+-
bulmağa çalışacağımı şimdiden vade. 

"Orta asırda. hekimin bütün hasta
lara tatbik ettiği iki ilacı vardı: Müs
hil vermek, kan almak. Hekim hasta. 
yı ha.f if görürse calomel denilen mUshi 
1i verir. Eğer çok hasta ise yalnız ~ 

lomel vermez fazla olarak kan da alır. 

za müessesesi korkuya bağlanaJl iJl 
sit ruhi bir vizenin Klanın bllnyes tli 
içtimailcşmesinden ibaret bir r,tJı dl 
Cemiyetle beraber teklmül ettikçe~~ 
ha çok içtimai bir realite şeklindt el 
kuki milessesede yer aldı. Roın~.a 
za cürmün bir reaksiyonu idi. cuıj 
le mücrim aşağı yukarı bir şey d -/. 
ti. Ufak tefek farklarla muasır b!J (t I 
ta da ayni kıymetler hakim otdıJ· .1 
rüm unsurlarını (Engeneral) ve ııı". ~ 
selameti bakımındaiı tetkik etti~ 
dir ki preventif tedbiri temin / 
yordu. 18f.l8 de R. Saleille'in tııd~ 
alisation de la peln adlı kitabı 
psikolojik bakımdan tetkik ed~j• 
dukça mühim ve faydalı bir ~4 
müsbct temayüller daha ziyade 11'.J 
Laboratuvar Ye mU~ahedeye d•f' 
duellc'dir, Umumi bir cürüm tel~ 
istenilen adaleti kurmağa ın'.1 
olamadı. Cemiyeti bedbahtlı~llPf 
taramadı. o:yı içindir ki cütJ11u% "Bizde kitap okuyan ibir kısan da

na vardır, ki onların zevki başka. yol
dadll'. Şöyle ki: Senede sandıklar do. 
hı.<Ju Aşık l{erem, A!}ık Garip, Köroğ
lu damgalı kitaplar dışanya gider, sa
tılır da Asaricedide öyle satılmaz. 

Bunlnrı o:mynnlara bir hikaye ve ro
man ve edebiyata dair bir kitap ver. 
rek fiyatını da ne kadar azaltsak ne 
alır "okur, ne de okusa lezzet bulur. 
"!~ bu da beklenen terakkinin be

hemehal müruru zam:uıla husul bula
cağı yolundaki fikri acizanemizi bir 
kat daha isbat ediyor. 

"Bizde ~rkan kitapların pahalı ve 
'.A.vrupad:ı ehven olması iddiası ve "Eh 
:ven verilmiyor ki çok ~atılsın,, sözü 
,& B.§&ğıda gösterilecek hesaba göre 
~. Bilakis bizde kitaplar onlar. 
dan 'ÇOk ucuzdur. 

"Hele Avrupada ucuz olnn kitaplar, 
olruyucusu nisbeten daha çok olan ki
taplar romanlardır. Fenni kitaplar ise 
haddi zatında pahalıdır. 

''Vnkia. bizde kitaplar görünüşte pa
halı f3e de Avrupada bir kitabın sürü. 
mü ile bizdeki kitapların süriimü mu
klı..,Yese olunursa fark çabuk meydana 
çıkar. Gerçi ucuz kitap ve gazete çı
karmak halkımızı yavaş yav~ okuma. 
fa alrf;tırmağa büyük bir yardımdır. 
Iıakin mfiatcri devamlı olan ga.zctelc
rı.n zararı başka şeylerle kabili kıyas 
olmn.dığmdan bu muazzam zarara ta. 
hammuı ebnek bir iki kişinin karı de
ğildir. Meğe ki bazı yerlerde olduğu 
gibi bizde de ma.hza. n(X3rl maarif için 
toplanılan para ile uinuma elzem ve 
nafi kitaplar telif ve tercüme ettirile
rek külliyetli tn.bı ve ucuzça. satılmak 
maksadile ayda herkesin kudretine 
göre Uçer, beşer ve hatta birer kuruş 
vereook bir cemiyet teşekkUl ede. Bu 
halde bir adamın ihtiyar edemiyeceği 
fcd.akfı.rlığı bir kaç yüz zevnt kolay 
kolay kra edebiliyor. 

"Şu ifadei acizanem bazılarını ikna 
ve ilzam etmezse şunu ilfıvc ederim ki 
Avru,mıda bir kitaptan yüz bin, elli bin 
~~ ;tiJ:nı ve en azı yirmi bin nlisha sa. 
:crl~. Bunlardan bir kitap gös-

derim. 
'".l;'<;>planılan para. Ue

0 

f ennt, sına:f, zi
rai v~ kadınların plltiı:ı v~ ölçU ve sa
ir el hUnerlerine ve başka lUzumlu 
§eyle.re mUteallik eserler telif ve ter
cüme ettirip sermayesine ve hatta i
cabebettiği halde daha ~ ve mec
canen bile vermek maksadile teskilinl 
arzu eylediğim 6U cemiyet teklifini 
kabul edecek cshabı cemiyet hiçbir 
vakit eksik ol.mıyacaBmı kaviyyen ij. 
mit ederim. Bu halde acizlerine her 
ne mUnasip hizmet isabet eder ve ve-
rilirse fahrl olarak kabul ederim. 

"Yeri gelmişken eunu an.ederim 
ki ııu Umit ve arzunun husuıu mutlak 
çok hissedar bulurunağa. ve pek çok 
para toplanmağa bağlı değildir. Yüz 
hisse bile olsa ve her bir hisıresi birer 
kuruştan ibaret de bulunsa gene bir 
kaç ayda birikecek bir kaç yüz kuru.7 
la işe b3.§hyabiliriz.,, 

• • • 
Arakel'hı çok mantıki olan ve 51 

sene evvel söy?Miklerini yazdıktan 

sonra okuyucularımıza Arakel'i tanı. 

tabın. Babıa.Iinin eski kitapçılarından 

ve Arakel'i tanıyanlardan biri bu ki. 
tapçı hakkında eu malfuna.tı v~rmek
tedir: 

"Arakel Afyonkarı:ı.hisarlıdır. İf· 
tan.bula geldiği vakit belli başlı bir 
kütüphane yoktu. IGtap satıcıları tU
ttin ve tönbeki dükkancıları idi. Ara
kel, yalnız kitapçılık yapmak istedi
ğinden dükkanını kitaplara. tahsis 
ederek kitapçılığı tütün ve tömbeki 
dükk!nlanndan kurtardı. 

"Zamanında bütün mekteplerde o
kunan Talimi Kırnat'ı ilk defa kendisi 
Naciye tahsis ettirerek bastırmı§tı. 

''Arakel, bastırdığı kitapları zama
nın en ~hretli muhaITir ve müellifle. 
rine hazırlatır ve bu suretle kitapları
nın kıymetine ayn bir hususiyet ve
rirdi. 

"Arakel, kitaplarının fiyatlarını 

kat'iyyen kırmak istemez.. her şeye 
rağmen yilksek fiyatla satardı. Bu 
yüzden borçlandı ve borcunu ödiyenıez 
hale gelince iflas ettl. Dükkanını da 
en çok alacaklısı olan Andon Nnhlik
ya.n'a terkederck kendisi sefil ve pc
ri~a.n bir halde öldü.,, 

* • * 
fşte hala bitmiycn davanın yanın 

asır evvelki hali. / r -- . -
1 

N. A. 

Muhtelif eıerlerden 

Her memleketi 
Birkaç gün 

Türkçeye çevirenler 
Ahmet Ekrem - H. M - A. E 

--.... - . . - . -~·) 
VAKIT K1TABE'Vt 

Fiyatı: 20 kuruş ı-

[talyada dehş~t 
uyandıran haber 

(5 inci aa.yıfadn.n deoom) 

hareketler ilk hissedildikleri zaman 
kahr ve imha edileceklerdir. İtalya kllit
manlarr rahat durmuyorlar. Bunun en 
yeni delili Adiaaba ba hlidiıeıidir 1,. Su
ikasti tertip ve icra edenlerin kimler ol
duğu hakkında İtalya gazetelerinde aa
rih izahata tesadüf edilememektedir. Or-

Hekim kendi tedavisinin hasta üzerin. 
de.ld tesirlerile alakadar değil hattiı 

bilmez. 
Eğer tesadüfen hasta iyi olursa bu 

tedavisindeki haznkatin eseridir. ~.Ter 
ölürse "Allah onu almıştır,, emri hak
ka. karşı durulmaz. İşte orta. asır he
kimleri böyle idiler. Ne hastalığı dur
durmağı biliyorlardı ve ne de brevan
siyondan haberleri vardı. 

Yirminci asırdaki criminel orta. a
sırdaki hastanın aynidir. Yirminci ns
rm hakimi orta asrın hekimi gibi bü
tün vak'alara kal'!'ı tatbik ettiği iki 
naç sahibidir: Nakdi ceza, tı.::."lis. Har· 
sin müddeti de orta asırdaki hastadan 
alınan kanın miktarı gibi tamamile 
hastanın gösterdiği harici şekle ve ha
le bağlıdır ilahi...,, (Les cliniques psy
chologique sah. 7-8) 

Yukarda aynen aldığım §iddetli 
cümleler vaziyeti daha vuzuhla gör. 
termeğe ktlfidir, Görülüyor ki dava 
hakikaten düşündüriicü ve ehemmiyet 
Ildir. ~langıçta. itinalı ve hassas ol. 
ma.k muvaf fa.k olmanın en emin yolu
dur. 

hi ve içtimai'$Cbeplerini ara.Ş ~ 
mücrimi en önde tutmak dahil ";/ 
daha ilmi ve daha kat'! neticel~ f 
ru bizi götilrür. Mücrimi evvel ~ 
r. ımak mücrimi iyi etmeğe ~ ' 
cürümle mücadele eden ceı.a l<~ı/. 
rının en kuvvetli tarafı olur. J3tl il, 
tendir ki yeni dünyanın Bostorı şer f 
de Dr. Douglas tarafından meıctt ,l 
ğrnda bulunan çocukları tetkil<e!f I 
yan Clinfque d'Habitudes adlı b 
essese kurulmuştur. ~ 

Şu hale nazaran çocuk nıab ~ 1 
rine takaddüm etınesi ıazmı gel \'I f 
ha esaslı müesseseler var<Iır l<i l ~ 
cuğun şahsiyetini tanımak, ~~ 
larını en normal şartlara PH ~ 
suretile onları (mücrim) ya.Pli) 
kurtarabilir. ~ 

İşte bu yoldan yürümek, btl flsJ f 
ciba.zlandırmak yapılacak we 111' ıl 
§ında gelir. lstn.nbul belediyeli 1'' 

lif şekiller almıştır. Klanda ceza, cü. rübeyi üç. senedenberi yapına1'tl 
rü.m, mücrim fikri karışık bir mücer- mit verici neticeler almaktadıt'· 

İçtimai realitenin çehresi olan in. 
sanla ceza müe.ssesesi arasındaki mü
nasebetin muhtelif devirlerde muhte-

ISPOR POST ASI 
tada bir hayli tahminler vardır. Bazıla
rına göre suikast hiyaneti vataniye cür
miie İtalyan işgal kuvvetleri tarafından 
idam edilen Ras Kassa'nın oğlunun ta-
raftarları tarafından alman bir intikam H h f d ~ 'dd• b I .l-• ~ er a ta en ogru, en cı ı ve ütün genç eri alaka"°' 
eseridir. Ba~ka bir tahmine göre de i- h d l uıı\11• 
talyanları daima uğraştırmak ve iz'aç apor ava İs erile çıkmakta olan Spor Postasını mutlaka okuY tf' 
etmek üzere teşekkül eden gizli bir Ha- Bu haftaki sayısında birçok yazılardan baıka Nüzhet Abba51 ı,t 
beş mHli teşkilatının tertip ettiği sui -

/ 

ref Şefik ve Burhan Felek de çok enteresan mevzulara dair yş'/J 
kasttir. yazmışlardır. Her yerde fiyab beı kuruştur. 

Bütün İtalyan gazeteleri suikaste ---------------
uğrayan mareşal Grazianinin methü sc-
nalarile doludur. Matbuat mare§alin 
hayatı askeriyesinde daima zaferler ka
zanl:lığmr ve Habeşistanın işgalinde yap 
tığı büyük hizmetler üzerine hakkile 
kral naipliği makamını işgal etmiş bu -
lunduğunu yazmaktadırlar. Gazeteler, 
ağır yaralı General Liotta hakkında da 
teveı:cühkar yazılar yazıyor. Bu gene
ralin ve birçok zamanlar Roma mınta -
kası tayyare kumandanı iken iki ay evvel 
F..nbeşistanclaki İtalyan hava kuman -
danlığına tayin cdilmi§ bulunduğu zik
redilmektedir. (- · -~-

zA Yt llB .. ~• Dr. Ihsan sa111
0
• Jİ 

1931 ders yılında Gaziosmanpaşa or- BAKTERİYOL 
ta okulu yedinci sınıftan aldığım tasdik- ! j\.ltİ .~J 
nameyi zayi ettim. Yenisini alacağım . LABORATUV' gi Si~ 
dan eskisinin hükmü yoktur. Umuınl kan tahlilatı. ji'r'elJ ve 1'~· 

222 Osman oğlu Ahmet nazarından (Wası:ıerına~ı -~ 
(V. N. 

2405
) teamülleri) Kan küreY"~Jtl t 

-------------- sı. tifo ve aıtma bastall aıtl~ 
DOKTOR idrnr, balgam, ceraha~l< plı Jı~ııtf 

H 
su tahlilatı UltarmikrO .~ f' fi. 

Üseyin Usman aşılar istihzarı Kanda u 1~rıııı'! 
Sabık Haseki hastahanesi dahiliyf:: I Klorür kollesterln ıniktS~el·: 

yini. Divanyolu No. 1l3 
miltehaasısı. Uleli, LOtuf, apartunaru Iİıııİll•••Iİll••• ... _. ..... 
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l\1illi k Üme maçları 

14 martta Galatasaray -
GUneç, Fenerbahçe - Be

şiktaş takımları 
karşllaşacak 

Milli Küme maçları ayın on dör
dünden itibaren lsta.nbul, Ankara ve 
İzmirde başlıyaca.ktır. 

Yeni federasyon reisi Bay Sedat 
Rı~nm iştirak ettiği toplantıda sıra 

numaraları çekilmiştir. Çekilen kura 
üzerine gelecek hafta ilk karşıla.5ma 
Galatasaray - Güneş ve Fenerbahçe 
_Beşiktaş taknnla.n arasında olacak-
tır. 

9-KURUN 3 MART 1937 

130 Kilometreden Paris'e ateş eden 

B ··yük Bertha Topu 
Bu topun yapılmasını büyük erkanı lıarp 
reisi istemişti fakat, profesör, garip bir 
hadise olmasaydı bunu yapamıyacahtl. 
Büyiik harpte 1 30 kilometre U· 

zaktan Parisi bombardıman eden 
Alman topunun hi!~ayesi harbin cıır 

larmdan biri olarak son zamana ka· 
dnr devam etmiştir. 

.. Büyük Berthtı., tvpu adı verilen 
bu büyük top hakikaten akıllara hny r- .---
ret verecek derecede r:ıiithiş bir icad · 

idi. • 

bir 
• 

gez n ı 

20 ve 21 martta.: Beşikta.s İzmirde, 
Fencrbahçe Ankara.da oynıyacaktır. 

27 martta: İzmir takımı İstanbul
da Fenerbahçe ile, 28 martta da Ec
şiktaşla maç yapacaktır. 

Bertha topu üze.ir.de ve topun 
biitün esrarını anlat::m en son hika
yeyi dinleyin: 

lstanbulun tarihi mezarlıkları 3 ve 4 nisanda: Ankara takımı İs
tanbul Güneş ve Beşiktaşla karşılaşa-

1916 senesi teşrinisanisi. Alman 
karargShma giden yol. Durmadan 
sicim gibi hir yağmur yc'ğıyor. in
san on santimetre İ)t~ini görerr.i· 
yor. Kar~ıdan yalnız gölgeler görü

lüyor. 

;~ bugün ne 
'f '1'·· 

lıalde ?. caktır. . 
10 nisanda: G~.cş !zmirde, Beşilr

taş Ankarada, 11 nisanda: Galatasa
rayla - Fenerbahçe tstanbulda, Gü
neş !zmirde, Beşikta.'.j Ankara.da maç; 
yapacaklardır. 17 ve 18 nisanda Galr
tasaray tzmirde iki maç yapacaktır. 

18 nis:ı.nda Beşiktaşla - Güneş tstan
bulda karşılaşacaklardır. 24 nisanda: 

~ \J.tkiyede şehircil;ğin tarihi in· ı 
~ıı··1 adlı çok değ~ı li bir eser neş 1 e ~Slan~ul V.ilayetİ mektupçusu 

Ilı E:rkın, kitabında wktile hal
et Yd e~tlıklara ağaçlar diktiklerim 

b' e~.~· 
I; &un rnezarlar harabeye dön-
dı·er tıevi hayvanatın gezindiği, a: bbir otlak halini aldı. 
tqtih'lltada, mezarlarla beraber, 

ti! ~~u"ın de topraklara gömülmek-
18. guna işaret edeceğiz. 
'<it ~buldtt belli başlı birkaç me
lıı q)v<lt. ~yüp mezarlığı, lsta:r 

· Iıas~k ıçin gelen ve sur önün 
~ ~~ .. anarak ölen Eyübun bura
eq:~llıüş olmasından mübarek 

l, Ren tak, Ayvansaray mezar 
tde e bu muharebede ölen saha

~~bazılannın buraya gömiil
%ı şzndan birer mezarlık hn-
~ ar. Bu iki mezarlıktan baş
~ l'ııekapı, T opkapı, Üskü · 
~ }' aracaahmet, Rumelihisa· 

tlıkları da vardır. Bebek i!e 
.arasındaki Kayalar kabristanı 
ıcir:. 
~.'ın en eski mezarlığıdır 

!>,, 
1 §ehıtlik mezarlığı Rumeli-
~ Yapıhşından sonra vukua 
~tıharebelerde ölenlerin gÖ· 
tf' 
t ~Yerdir. 
Utı bunlardan baska cami me

~·tı gelir. Bu sa;dığımız yer· 
ıç b' . 
~ ırı muntazam değil. Ha-

~~ 0 rdulara kumanda etmi~. 
~~e~, Yurt uğr..ında canını fe 

lQ 
1nsanlarm arkalarına bırak

ı.1.~r taşlarım muhafaza ede-
" 1 • ' f ~· f{ınıiz çok acı•Jır. 
~ gelrnişken, Osküdann Ka . 
~t Cdedi hakkındaki bir rivayete 
t eyiı:n. 
'<ita • 

n ~hrnet handa bir hüküm· 

tll~nrna mensupmuş. Cez
A.n ularak memleketini bırak-
~ ~~0luya gelerek Akhisara 
e~~ alilerin birinde oturmuş 

l de taş Veli ile muasrrmış 
ı' Yani 322 sene evvel ölmüş 
.;tanbul adlı kitapta Karaca
nı~nndan da bahsedili· 

ft~ 
·~- 1 fUtuhu Kııracaahmcttlr 

''U"r 
~ 0ku bir fatiha kıl istlmdat 
~ :~ı Fchlmc Hanım ruhu için 

t' tlltre memuru Ziya Bey bUnyad 

'"a" . ..rCti kaydetmekten mak-
Stı. K 
;l'l · aracaahmet mezarlr 

b1ı lQ e bir mezar bulunmuş. A
;,. e~r gene var mıdır? Kim 

~~ 
hı dahu: Biı kaç yıl önce 
tt'necrnua şair Nedimin K:ı-

1:', ~ •• 
'<ll:!b-gornülü olduğunu keş· 
tı~1Yat sahaı:mda büyük bir 

~k~ kaydedilen bu bulu~, 
~~l nda birşeyler söylenme
~ll toto. sına vesile oldu. Hal· 

~.. ·~c 1 '!t~l ~Uadan senelerce eV' 
tı'\ı§ bir kitap Nedimin 

Karacaahmette yattığını kaydetmek· 
tedir. Bu da gösteriyor ki, mezar 
taşlan tetkik edilmemiş, mezarlar 
harabe haline gelmi~tiı. . 

Daha yeni bir vaka: Mimarla
rımızdan biri, Sar') erde "Sarı er,, 
yazılıbir mezar taşı bulmuş ve bu 
taşla bu semte Sarıyer denmesinin 
sebebini meydana çıkarmış. 

Sarı er yazılı mezar taşı tetkika 
muhtaçtır. 

Evliya Çelebi ise buraya Sarıyer 
denmesinin sebebini Ç&rşıda "Sarı 

baba,, adlı birinin gömülü olma~ma 

atfetmektedir. 
Acaba bulunan taş, bu Sarı ha· 

ban·n mezar taşı mıdır~ 
L)yle ise, küçük bir taş, koca bir 

semtin tarihine eşsiz bir vesika ka
zandırmış demektir. 

Sarıyerden bahsederken "mezar,,. 
mevzuunu alakadar eden bir bahsi 
geçemiyeceğim. Bu semte aynı za· 
manda "Mezar burnll,, denmekte 
idi. Eski Şirketi 1-layriye müdürle
rinden l-Ii.iseyin Haki efendi, 

0

'Me· 
zar,, kelimes;ni "M~sar,. a çevirdi. 
Fakat her nedense bu isim değiştir 
me o vakit birçok kimselerin hoşu
na gitmedi. Bir kitapta hu hususta 
şunlar yezılmaktad1r: 

"Mezarın couk rıörünn:es:n:len 
mi, yahut baz.ı üd~ba6ve zürefanm 
zarafetfuruş!uğu as:ır~m1an ıruchr, 
velhasıl "mezar,, la "o:ı,, "mes:ır,, laf 
zma bozulınuş ve ~ayanı z:yaret o
lan bir mahalli ahlafa unutlurarak 
bir 'tnevkii i~'ü tarab haline kon..'lluş 
tur.,, 

Biz bu satırlara hak vermek id 
diasmda değiliz. Yaınız dini hisle 
mezarların muhafazas• için mevcut 
haleti ruhiyeye işaret ediyoruz. 

Halbuki bugiin, ôün hiç kimse
nin yanaşmadığı bir aziyet var. Ru
bu asır önce çocuklara: 

- Aman mezardan geçme, cin
ler çarpar. Yol una hortlak çıkar. 

Mezarın i.istünc çıkma. Parmağınla 
mezar taşma işaret p<ıı mağım üç de

fa ısır. 

Derlerdi. 
Bugün çocuklar 

arasında oynuyorlar. 

mezar taşları 

Biiti.in bunları söyledikten sonra 
asd maksada gelelim: 

Mezar taşları başlı bn.şma bir ta
rihtir. O kadar ki tarihi simalara 

Ankara, Fenerbahçe ile tstanbulda, di
ğer Ankara takımı da 1z.mirdc ka.rşık
şacaktır. 

25 nisanda: Ankara 1stanbulda 
Beşiktaşla, gene bir Ankara takımı da 
tzmirde karşılaşacaktır. 

1 mayısta: lzmir takımı İstanbulda 
Beşiktaşla. ve ikinci İzmir takımı da 
Anka.rada oynıyacaktır. 

2 mayısta: İzmir takımı lstanbul
da Fenerbahçe ile, ikinci İzmir takımı 
da Ankarada maç yapacaktır. 

8 mayısta: Fenerbahçe İzmirde, 
Güneş Ankarada oynıyacaklar ve 9 
rnay1sta: Galatasarayla - Beşiktaş 
ve Fenerbahçe tzmirde , Güneş Anka
rada. maç yapacaklardır. 

15 mayısta: İzmir takımı 1stanbu1
-

da Galatasarayla oynıyacak, 16 mayıs
ta: İzmir takımı tstanbulda Güneşle 
maç yapacaktır. 

22 mayısta: Galatasaray Ankarada 
oynıyacak, 23 mayısta: Fenerbahce, 
Güneşle ve Galatasaray da Ankarada 
maç yapacaktır. 

29 mayısta: Ankara Fenerbahçeyle 
ve 30 mayısta Galatasarayla İstanbul 
da k~ıla.şacaktır. 

5 haziranda: !zmir takımı, 1stanbul
da Güneşle ve 6 haziranda: Galatasr
rayla, 12 haziranda: Ankara takımı, 
Güneşle ve 13 haziranda: Galatasa
rayln, 20 haziranda Güneş - Beşi!·. 
taşla, 27 haziranda: Fenerbahçe -
Boşikt:ışl:ı., 3 temmuzd:ı.: Galatasaray 
- Beşiktaşla ve Fenerbahçe Güneşle 
karşıla~acaklardır. 

Milli Kiline maçları bu suretle n;
hayet bulacak ve kazanan takım Milli 
Küme şampiyonu olacaktır. 

GUreşcllerlmlz lsveçe 
hareket ettiler 

Finlandiyada bulunan Milli güreş 
takımımız yaptığı 42 maçtan 21 ini 
kazandıktan sonra İsveı:e hareket et
miştir. Bu maçlarda Çoban ve Büyük 
Mustafa hiç mağlup olmamışlardır. 

Kıymetli güreşçilerimize !sveçte de 
muvaffakiyetli karşılaşmalar temen
ni ederiz. 

Dostluk kupası flnah bu 
hafta yapllacak 

Bayramda yapılan dostluk kupası 

maçlarında havanın ademi müsaadesi 
dolay1sile tehir edilen Beşikta .. s - Gü
neş maçı bu ha.f ta Taksim stadında ya
pılacaktır. 

Bu gölgeler arMmr!ıın bir otomh
bil süzüli.iyor ve Alman ordusu er
kanı harl:--;yesinin çalı~tığı binam•. 
önünde duruyor: 

erkanı 

çıkıyor. 

İçinden inen bir adam, 
harbiye reisinin karşı~ma 
erkanı harbiye reisi soruyor: 

- Profesör Reu~enbergersiniz. 

değil mi? 
Evet, gelen Krnpp fabrikaları

nın topçuluk işlerinde baş miihendi· 
si Profesör Rousenherger'di .. 

Profesör, maroken koltuklardan 
birini': gömülerek otm:-luktan sonra 
general söze başhıdı: 

- Vaziyet vahim. Harp iki 'e· 
nedenberi devam ediyor. Karada, 
denizde, havada çarptşıyoruz. F &· 

kdt hiç bir kati zafer kazanamadık. 
Kati zaferi temin etmek' için Fran
sayi paniğe di.işiirmek icap ediyor 
Bunun için de Parisı topa tutmak 

lazım. 

"Parisi topa tutmak.. sözleri Ü· 

zerine Profesör birdPrıbire koltuğun
da doğruldu. Fakat kendini tuttu, 

edilerek atıldığı halde, kırk kilomet· 
reye gidiyordu!. 

Bun un esrarını 
anladılar: 

çok geçmeden 

Yirmi kilometreye gitmesi için 
atılan mermi, bu uzaklığa varmak 
için, yüksekliği zam..ı.n havasız taba· 
kaya kadar çıkıyor, burada ise hava 
tarafından hızı kesilmediği için sür· 
ati birkaç misli artıyordu. 

Bu keşfedilince Profesör Rou· 

senberger düşündü: 
Eğer havada kırk kilometre yük· 

selecek bir mermi a hrsa, hava ta· 
bakasmdan kurtulacağı için sürati 
pek fazla artacaktı. 

Hesap yapıldıktan sonra bu mer· 
miyi atacak topun inşasına başlandı. 
Dökümhaneler aylarca bu iş için ça· 
lıştılar. 

Nihayet ilk top yapıldı. Fakat 
bu topla yapılan tecri.ibeler umulan 
neticeyi vermedi. 

Bundan sonra ikinci ve daha bü. 
ve: yük bir top yapıldı 191 7 teşrini-

- Baş \isti.ine, ekselans Diye evvelinde ilk tecrübesi yapılan ikin· 
cevap verdi. ci top beklenen neticeyi verdi: 

Sonra masanın üzerinde duran Aç.ık denizlerde yaı:>ılan tecrübe· 
bir haritayı açtı. Ôniine bir kağıt de 120 kilometre uzağa kadar mer· 
kalem aldı. Hesap etti ve: mi atılmıştı. 

- Mümkün olmıyan birşey de· Bu suretle elde edilen, namlusu 
ğil bu, Gen'!ralim, dedi. 34 metre uzunluğundaki "Büyük 

- O halde, hadi bakalım iş ba- Bertha,. topu,. bir gün Alman -

şma.. Fransız hududuna yt-rleştirildi ve 
Profesör Rouscnbt"rger üzerine 18 mart 1918 de. iP< defa olarak 

müskül bir iş almıştı. General 1 30 ı 1 20 kilometre uzı=ı.ktr Parise nişan 
kil;metre ötesine . g~lle yağdıracak I alındı ve mermiler ya~dmlmağa haf• 

bir top yapmasını ıstı} ordu. v 1 landı. 
Profesör bunu na~ıl yapacagmı --------------

dü~ünürken bir hadisr- imdadına ye· ı' GW•r.:ıımaemıc;:••E!I!"~, 
tiş;i: . Göz Hekimi 

O sırada yirmi kik-metre uzağa Or. ~ükri Ertan 
ates etmek için yapılan toplar tec· 

1 
Cağaloğlu Nurııc-ımanive cad. No 3ı 1 

rübe ediliyo.rdu. 1.1.k t.e. crübede şaya·ı (Cağalo~lu Eczanesi vanında) 
felefon 225M 

m hayret bırşey gordı!ler: •=-a••• 
Gülleler yirmi kilometreye hesap 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye lıadar binlerce kişiyi zeng~n etmiştir 

5. inci keşide 11 Mart 937 dedır. 

dikilmiyen mezar tnşlan bile mimari ı---------------.ı Büyük ikramiye: 50.000 Liradır. noktai nazarından bir devri, bir üs-
lubu canlandırdığı için saklanması 1 

lazım. 1 

Dr. lbrahim E1deniz 
Birinci sınıf Çocuk Hastalıkları 

mütehassısı 

Bugünkü mezar manzaraları gös 1 llaseki ve Çocuk hastanl'leri ,'fabık 
teriyor ki bu taşlar, bu suretle mu· 1 asistanı 

k b' .. M 1 

Ayrıca: 15.000, 12.00000 10.000 liralık ikramiye' erle 
1 ( 10.000 ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır. 

Dikkat: hafaza edilemez. Anca ır e-, Aksar:ıy Millet Caddesi No. W da 
zar tarlan miize"i,. topraklara karış· Her gün saat 9 dan 18 e kadar Bilet alan herkes 7 'Mart ·937 günii akşamına kadar biletini 
makta olan bir ta .. ihi kurtarabilir. 1 hastalarını kabul eder. değiştirmiş bulunmalıdır. Bu tarihten ıonra bilet üzerindeki hakkı aakıt 

NiYAZi AHMET ıı------------1 olur. 
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T. B. M. M. de tarihi bir celse 

Anayasamıza geçen 
inkılip prensipleri 

[ Yeni çıktı 
1 Dün ve Yarın 

Tercüme Külliyatı 
No. 63 

1V AN TURGENİEV 

SUreyya Sami Eren 

Jandarma genel komutanlığı Ankaı' 
~ satınalma komisyonundan: 

r - Apğıda mikdar, tahmin, ?rtname bedeli ve ilk ~fi 
zıh battaniye ve kilim hizalarmda yazdı gün ve saatte kapalı 7JfZf ~ 
satın .Imacaktır. 

2 - Şartnameleri komisyondan almabi1ecek olan bu ~;, 
mek isteyenlerin prtnamede yazılı be-e ve teminat içinde ~ .. 
Caklan teklif mektuplamu vaktinden bir saat evvel komisyona -""4 - e...., 

LİZA 
Sonra arkadaşnnrz bilhassa bir nok 

tayı ifade ettiler ve dediler ki; 
İnkilibcıyız diyoruz. Cümhuriyet

çiyiz diyoruz.. Bazı insanlar komünizm 
faaliyetinde bulunurlar. Böyle bir a -
dam hrurim huzuruna çıktığı zaman, e
vet ben inkilabcıyrm ve bilhassa Cüm • 
huriyetçiyim der. Ve inkılabcı olduğu 
için koniinizm yaptığını söyler bu hu
sus Teşkilatı Esasiye Kanununa kon -
muı olan vasıflara hizmet varu.inden 
beni nasıl olup da muateb eddedildiiiJıi 
ileri sürer. 

Hayır bütün vasıflar yanyana mü
talea ediline ne kdmUniıt ve ne de fa
şist bir hareketi bizim rejimimWıı der
p:ş ettiği bir inkıW> diye ileri sürmeye 
imkin yoktur. Diğer vasıflann tamam -

layıcı m1nası jçin bizim inkilibahğı -
mızın fabrikalan vardır. 

Sade cümhuriyetçi veya inkılapçı o
luşumuzun lde-ğil; diğer anavasrflanmı
zm da başka yerlerde, başka ickoloji -
lerde kullanlıdığından ayrı ve bize mah 
sus manaları Tardır. 

ıWJliyetçilik vasfı: 

Arkadaşlar. milliyetçiyiz, demekle 
milliyets;ilik bakımından da h'.lgiin dün
dünyada kulJanılmış çeşitli manalar 
varl:Jtr. Mesela, kan mililyetçiliğini tat
bik ederler. 

Bu nevi milliyetçilik bazı yerlerde 
aktif ve pasif vasıflarla tatbik salıası 
buluyor. Kendi kanından ve kendi rr -
kından olmayanları yurt dıjma atmak 
veya yurttaş hakkından mahrum etmek 
pasif bir kan mieıiyetçiliğinin tatbiki -
öir. Bir de sınırlar a§m yerlerde hatt! 
kıt'a ve deniz aşın yerlerde mevcut w 
kendi kamrıdan olan isnanlann aiyasal 
hudut ve birlik içerisine girmesini ihti
vn eden geniş çerçeveli irredentist mil
liyetçilik vardır. Bu da kan milliyetçi -
l!&i:ıin aktif bir görfüıüdür. Daha birçok 
rr.illiyetçilik fikir ve şekilleri vardrr. 

Fakat bizim milliyetçiliğimizin ana 
vasfı .:nryasamızın diğer hükümlerin -
de ve Cümhuriyet Halk Partisinin re -
jim prensipleri içerisinde de belirtilmi2-
tir. Beynelmilelci her cereyan milliyct
çilil: tcl::kt:Hr.c muhaliftir. 

Hal!cçlrk: 

Arbfüış1ar; halkçılık diye yeryü -
.zünde çe~:t çesit teşekküller vardır. Son 
zamanlarda sol fikirlerin müşterek ça -
lı§lllalan için yapılan ve halk c:pheleri 
diye isimlenen bir takım siyasal kurum
lara rastlzrız. Bunlarla bizim ha!kçıfık 
telakkimizin münasebeti yoktur. Bu ke· 
limenin aslı inkılabın ilk günlerinde par
tiye ad olarak alınmıştı. Büylik Şef li
sanı ile daha o .zaman yapılmış olan 
halkçılık tarifi parti programında kema
lini bulmuştur. Bu vasıf yurdu imtiy::ız 
iddialarından ve sınıf kavgalarından ko
ruyan büyük ehemmiyeti haizdir. 

Sonra laik ve inkılapçı telakkiler. 
Arkadaşlar, laik tC'Hikkisinin de yal

nız nazari hayatta değil, bilhassa tatbi
ki sahada da Türkiyede olan derinlik 
ve samimilik ile tatbik edildiği yer dün
yada yok denebilir. Laisizmi ilim ve po
litika mevzuu olarak ilk talaffuz eden 
fosan kütleleri bunların bugünkü Dev -
lct şekilleri içinde bile bizde olduğu ka
dar incelik ve ciddiyetle takip edildiği 
yer yoktur. Bu mefhumlann bizim tat
lı 'k '"CkJimizceki C!3S manaları da gene 
p:ı:-ti programımızda açıkça yazılıdır. 

H:ı!k Partisi ve Devlet 

D!kkat buyurulmu§tur ki Devlett 
vasıf olacak yeni hükümlerin manala -
rmı iznh d:lebilmek için hep Parti prog-

1 

ramrndan yardım alıyorum. Bunur. ıe -
bebi açıktır. C H. Partisi yeni devletin 
fikir ve politika ·kaynağıdır. Parti li -
beral devletlerde görülen bir çok parti
lerden biri değildir. Yeni devletin ha -
yatı boyunca d erin tecriibelerle pişmis · 
olan, bünyesinden her zaman devlete 
esaslar vermiştir. Bu seb!ple yeni dev
let vasıflannm anlaşılması için bütün 
aWcal:larlar bugünkü Parti programın -
dan isttrade edeceklerdir. 

Bu değişme teşebbüsünün ehemmi-1 

malan. 
Cinai Adet 

Battaniye 4500 900 Kr. 

Şartnune 

bedeli 

205 Kr. 
L K. 

3037 50 

yetini anlamak için aöyl~eyi mzumlu 
gördüğüm bir noktayı daha tebarüz et
tirmek isterim. Arkadaşlar, müstakil 
devlet ve müstakil millet olmak gibi bir 
Ulvi dava vardır. Müstakil devlet ve 
millet olmak yalnız şu kadar bin kilo -
metre murabbaı toprağın üstünde şu Kilim 2300 330 ,, 569 25 ,, 
kcidar milyon halkın kayıtsız ve şartsız " '' 
yaşayıp ekonomik sosyal ve siyasal sa- (l!S4) ./ 
hada çalıtması manasına gelmez. Bil - =---" 
hassa bir milletin ve bir devletin tam ·1937 - İstanbul j d ı k ı A kar' 
müstakil bir devlet ve millet olmak için an arma gene omutan ığı n 
kendi hayatından doğmuş ve kendi ha- J k • d 
yatına uygun kendi öz malı bir rejime Fiyatı: lOO kuruş VAKIT Kitabevi Satına ma OmJSY0fiU0 an: ~ 
sahip olması lazımdır. Böyle olmazsa ~_,_ 
vaziyet yurdun bir parçası ecnebi isti - 1 - Afllğıda mikdar, tahmin, şartname bedelleri Ye ilk t ~ 
J§sı altında bulundutu zamana benzer. ~ darlan yazılı Battaniye ve kilim hizala rmda gösterilen gün ye saatte 

O halde yurdun hayati bir esasını teş- ~ · I?.!!:! ıı-11 N zarf elailtmesile satm almacakt.ır. .~ 
kil cl:len rejim ecnebi fikirlerin istilası 

11 

IHJ fE R ~ \\dl l j 2 - Şartnameleri komisyondan almabilecek bu eknltmelere_ ~ 
altında demektir. On binlerca vatanda• I istiyenlerin tarbıamede yazılı vesika ve teminat makbuz ve ~I tıı 

Dünya bugün çeşit1i rejimlerin ide • tarafından t içinde bulunacak teklif mektuplarını eksiltme günü belli vaktiııdeo bil 
01ojileri arasındaki mücadeleye sahne 01-l 1 Seve seve oku nan 1 at evvel komisyona vermi, olmaları. 
mu1t~r. Ha~tnmza uynuyan dış rejim- Ve ta~fp e!:!ilen ilk 
ler bıze tesır yaparsa bu, ir- hayatımız Cinsi Mikdarı tahmin Şarbıame teminat 

için tehlikeli olur. Biz kendi rejimimizi H A B E R bedeli bedeli 
bu tesirlerden korumalıyız. Konuştu _ L K. 
ğumuz Te§kilatresasiye müzakelerin • Battaniye 4600 9 00 207 Kr. 
den istifade ederek dış tesirler üzerinde , r V E 
biraz daha !durmak yerinde olur. i Kilim (bey· 

lik) 4000 3 30 00 

3105 Lira 9/3/19:!ı 

990 ,, 
~ Arkadaşlar, feodal devrin ıztırapla - i ı K U R UN 

nndan sonra dünya için her ileri insan- , ! 

lrlc hayatının bir mübeşşiri, bir ışrğı gi
bi liberal Devlet devri doğmuştur. tik 
doğuşta bir kıymet sanılan ve her taraf- 1 
ta kapışa kapışa taklit edilen bu tip 
idare, siyc1.si haklar tarafından da eko
nomi alanınıda da öyle su;istimallere uğ
radı ki dünyanın hemen !men her kö

Gazetelerinin 

KCÇCK 

,, ,, ,, ~) 
~ 

J_a_n_d_a_r_m_a_G_en_e_l_K_o_m_u_ta_n_lı_ğ_ı -A-n~ 

Satınalma Komisyonundan: ; 
1 

1 - Bir metresine (290) kuruş değer biçilen on sekiz bin-"" f 
istifade edin iz l _j6f 

ilanlarından 
şc1i-..de, bu tip devlet çürüyor. 

Liberalizm: 

kıtlık ve (315) k\ll"Uf kıymet biçilen sekiz bin iki yüz ymni iki..,.., 
Herhangi bir ihtiyacmızr bu ga· putluk kuma! 4-3-937 Perıembe günü saat ( ı o) da kapalı ~ 
zetelerimize bir küçük ilan ver i 

ı mek suleriyle deha! temin etmek tm alınacaktır. ,,; 
Bufi11i '1ı°beralizm her yerde ya çök- elinizdedir. ı 2 - Şartnamui (391) kurut bedelle ~yoııdan almac:ak 

müı. tarihe in~kal etmiş veyahut da sar- 1 Müracaat yeri: fstanbul; Ankara larm ilk teminatı (5155) lirada-. · .1' 
sıntı nöbetleri içinde can sekişmektc - caddesi V AKIT Yurdunda 3 - Ek&iltmeye girecekler ilk teminat makbuz veya banka '~ 
dir. Hayata yeni doğmuş olan Tı.irkiye VA K 1 T bunu muhlevi teklif mektuplarını ek5iltme günü saat (9) za kadat~ 
devletinin hayatı için liberalizm çok fe... iti"/ 
na ve çok zararlı bir unsurdur. Bugün yona vermi~ olma1an ilan olunur. (3S2) ~ki A 
liberalizm demek hukuk bakrmıooan bir ı j G 
anar§i; ekonomi bakımından da bir kı- Propaganda servisi andarma enel Komutanlığı An 
sım yurttaŞları diğer yurttaşlara istis - • s 
mar ettirmeye açık bir kapı demektir. _______ -______ atınalma Komisyonundan: ı 
Bu, sade yeni ve nizamlı bir devlet ku- • _y, " 

1 - Vasıf ve örneklerine uygun (318) kilo ince, 355 kilo.~~, 
rup işletmek yolunda olan bizler için J #URUN ~ 
değil, asırlık Devletler için bile bir a _ ' -· .. ·-··· .a i -··""""': kilo siyah köse!c, 132 };ib ke3ilmİ§ zahma kayı§I, 36 kilo kesilodf '~ 
fettir. ı ..L\N tıGRErı..ıuu =:.i yqı, 331 kilo siyah Vaketa, 60 kilo Ba1mumu, 82 kilo T~. ~ .~. 

Eğer biz 1ade::e kopya edilmiş Jibe • Ticaret it!nlumm llA.n ıayıt&Jarmda. riş, 225 kilo balık yağı, 45 kilo küçük çivi, 17 kilo perçin ~ ~~ 
ral fikirlerle mqbu bir cümhuriyetçi santimi 30 kuruftaı:ı bql&r. tık sayı.tada ~ demir halka, 166 paket bqhk tokası, 3014 tane wb ka~ v~e , 

l kl k if 250 kuruşa kadar çıkar. • 
o rna a i t a etseydik, güç ve çetin za- ı lı:ası, 27 paket ml'lmalı ,.ivi, 267 tane sarar bizi 4-3-937 Pe 

BUyUI<, çok dev anılı kıll§eli, renkli 114n ··--r- ::- • · -:r ~ 
manlarımızda yurt dışını:lan içeriye dö- verenlere ayrı ayn indirmeleri yapılır. saat (14) de açık eksiltme ilıe komisyonda satın ahnacaktır. . ~~ 
külen zehirlerle memleketi altüst etmek Resm.1 tıft.nlarm bir satın 10 kunı§tur. 2 _Tümünün tutarı (3520) lira (65) kunıt taftmin eclild' ... 
isteyenlere karşı durabilir miydik? (Al- KilçiUt llAnJar: 

l~h göstermesin sesleri). Bir defa 30, ıkr defası :ıo, Uç defa.ın 6~. malzemesine ait f&rlname parasız komisyondan almabiliw. ilk 
RASİH KAPLAN (Antalya) _ Ba- dört detaaı 71> ve on defa.sı 100 kuru§tuı". (264) lira (5) kuru§tur. 

bil kulesi mi burası? üç aylık ilAn verenlerin bir defası beda• .. 3 - Eksiltır.eye P,ireceklerin tar tnamede yazılı belge ye ~ _M 
vadır. Dört satırı geçen na.nıarın fazlıt ele ~ 

RECEP PEKER (devamla) - Bi - satırları beş kunı~ hesap edilir. makbuz veya banka mektuplarile birlikte belli gün saat (14) 
ze sokulurken layafet değiştiren irtica KURUN hem doğrudan doğruya, ken· misyona I:.ışvurmalnn. (351) (877) 
denilen heyulanın boynuzları. kuyru - dl idare yerinde, hem Orhanbey hamnda -----------------

ğu yoktur. Hepiniz tecrübenin en de - ::ı-~r~opagımda Servtsl ellyte llAn ka• Aka' i ~!etmesinden ; 
rin safhalarında yaşamaLtasınız. Dev - J · """" 
Jetin herhangi iç veya dış güçlüklerle ---·-·--.. --.. --··--···· 1 - Yalova kapbcaıumda i~b ilanal edil melde olan 
uğraşma zamanında, şarktan, garpten, -------------- mohilyasile berdeleri kapah zarf muliyle ekailtmeye konuJnıutld"• 
cenuptan, şimalden esen tahrip propa- rıyoruz. Aksi halde bu işe normal yol- 2 _ Eksiltmeye ait evrak şun!ardır. 
gandalarına !arşı kendisini her zaman dan para vermek yalnız Türkiyenin de- A _ Münakasa şartnamesi. 
korumaya hazır bulunması elzemdir. ğil devlet mahiyetinde- hiçbir bünyenin B _ Ah§ap mobilya listesi. 
Onun için devletin anakanununda yal - tahammül edemiyeceği bir külfet teşkil 
nız cümhuriyetçi olduğumuzun yazılı eder ki bu vaziyet yüksek maksadı felce 1 C - Perde f•tesi. 
olması bugün artık kafi değildir. Ana- uğratır. Bunu açık surette söyliyerek D - Ahşap mobilyıt fenni tarif listesi. 
yasamıza bugün müzakere edilen Jtyi - bir lcanun layihası yolu ile Büyük Mil- E - Fenni şartname. 
hadaki diğer unsmları da eklcmcğe mcc let Meclisi huzuruna gelmesi hem pra- F _ Müfredatı münakasa tar~namesinde yazdı planlar. 

buruz. (Doğru sesleri) tik, hem de esaslara bağlılık bad:ımın- 3 _ EksiliJ1ıe Karaköyde ldar~ Merkezinde tefW ene" 
Arkadaşlar; toprak işi üzerinde de dan en doğru b~r hareket olur. (Bravo 

arkadaşın söylediği şeylere karşı bir fi- sesleri sürekli alkışlar) mart 1937 tarihli pazartesi günü saat16 da yapdacaktır. ~ 
kir arzetmek isterim. HaliJ Menteşe ar- AZİZ AKYUREK (Erzurum) -Ar- 4 - ikinci maddede yazılı evtakve planlar iki lira ID 

kclda§ımrz esasa pek itiraz etmediler. knd~lar; bugün Büyük Millet Me::lisi- veznesinden alınabilir. _J 
Bu mesele Devlet için büyük ve hayati ne sunul::n takriri imza edenlerden biri 5 - Talip!erin yazrlr günde nihayet saat 15 şe kadar te~(t 
bir meseledir. Dclla ziyade debD-er me - de benim. Halil Menteşe arkadaşımı • R . li . kb k b·ı· d di _L...: .... _.,k. cümen eıs ığıne rna uz mu a t m e tev etm~ ~-
selesinde durdul:ır. Esasen teklif edilen zın oozı tereddütlerine dair olan &özle-
maddede topraklanma için- aynca ka _ rine bu kürsüden cevap vermek istiyo -

nun yapılacağım söylemiş olduğumuz<? rum. 
göre bu~ün müzakerede bu paranın te· Te~kilatıesasiye Kanunu ne demc:k
diyesi üzerinde söz ı:.öylemek fazla ola- tir? Bütün milletluin kanunlarını göz
caktır. Bunu hususi kanunun görüşü!- den gc;irirsek onlarda iki esas görürüz. 
mesine bırakabifüiz. Birisi; başarılan ve kuvvete istinat e -

Mülkiyet hakkı:ıl:fa istikrarın bozul- c1en, muvaffak olan inkılablarm ve prcn
masr layihada hiç mevzuubahis değil _ ıiplerin ifadesidir. İkincisi: daha başa -
dir. Topraklama işinde tediye usul ve\ :rılma'"ı istenilen ve onun için çalışılan 
şekillerini Teşkilatıesasiyenin alelıtfok prensiplerin, inkılapların esaslandır. 
istimlaklere ait umumi kaidesinden ayı-• ~Arkası var) 

• v • 

Istanbul Dej.terdarlıgından : ~ 
Kumkapıda Bali pap yukuıunda Kumbp. orta okula ":;J '/. 

rası pefİn verilmek şartile yılda t 02 yüz iki lira bedel ~fi 
ne için açık arttırma suretile kiraya verilecektir. iste~ 
§eraitini öğrenmek istiyenlerin hüsnühal Ye 1eeiye .. hjbi .-.. ı 
mahkumiyet ve sari hastahklan buluıurR~ğma dair zab~, ._.,.,, ıf. 
hiy~ alacakları resimli vesikalar ve yüzde 7,5 pey~ 
- 1937 perşembe günü saat 14 de Milli Emlik Mü~ "l 
nan lromisyone gelmeleri. (M.). (11 '; 



liakiın ç· ı· • .. l • .. C tiz li ın ının soz erıne gore, en-
ht. t~an, §an ve şereften vazgeçecek, 

' Ur}'· • • 
~bcr u c:.Unyevi hazdan feragatle be-
lı.ı ' tekmil şahsiyetini feda edecek, 

v, bö 
Ilı.Usa..,· Yle yaparak, indinde her şey 
~ 1, nazannlda ölüm ve hayat bir o
lıı•cr "e Ölümden gelen korku, zail o-

~:'!h~!tini feda etmek, hal ahs 'yetini 4eda etmek mi? ~ ~1ı'· §u §ahsiyetini feda etmek, yok f 4 

tit
1

~İYriFani"Çinlininhikmeti, Cen- asıl gülünecek şeg ! 
di: o:na en manasız görünen bir şey -

~~ ~~\:ı'.1'::~~az~'.~lcycmcz, (av .,. !dikti. Bu devletin arazisi, Britanya Hin- - 14..... ve dolayıs;le ken!disine sırtlarını çevir-
.,. itte ahsiyetini feda etmek mi? Bı:k. distanı arazisi k::dar genişti; "Devasa" mesi, onu son dere:ede keyiflendiriyor-

ası1 g"1·· 1 C u unecek şey J,, bir saha! kendilerine hücum etti. Bu askeri kıt'a- du. 

~,c ~ı6iz Ha:ı, yıllarca o ihtiyar Çin- ı Bu devlet, bir göçebeler devleti idi; lar d:.ı, mükemmel askeri kıt'alardı. Pey- Çünkü bu Ha tenler, kendisi için teh-
'lıınd t kıs güldü. Bazan da bir harp or- arazisinde, türlü türlü kabileler, kar _ gamberin yeşil bayrağı altında, iğri kt- likesiz sayılamazlardı. Evvela, bunlar, 
~Ilı: a hatırl:yarak gülmekten kendini makarışık bir h~lde yerleşmiştiler. Ka- lıç!arla ve dik mızraklarla, bağıra çağı - oldukça kuvvetliydiler. 

ıı 'tı.t Yordu· "Kendisine "ncak ıayıf 1 h ra ve al:leta atları üstünde rakseder gi-
tQ ''lllllt • • ' "' · ' bileler, toprak, insan ve ayvan gaspe- Sonra, - Cengiz Han hesabına ıu 

ıı.. ~ok yaşlı ve y"hut l:ia bo:nb""c: 1 1 1 M bi, karşı koymuşlardı. Beklemediklf'ri bu 
~~, .. · ....,:: diyorlardı; nerede rast ar arsa em - mel'un rastgelişe bakın ki - bunlar, 
~tr~:trın işine gelebilecek., bir nz.sihat 

1 

lekete ''Ha ten" lcr hükmediyoı:ıdu. Bun- vaziyet ka:-şısında, Ha tenler, biraz şa - coğrafi vaziyet itibarile çok müsait olan 
""'· 

0 İhtiyara· Cengiz Han Cinli 1 d M 11 ·b· tl ı d t şırmı~lardı. Düsünüp, ihtiyatlıca ve a- . 1 • •1 "ıhi • • - ar a, ongo ar gı ı a ı ar an e - - - - araziye perçın eşmıştı er: Ha tenler, or-
/. ~a ~ani" nin nasihatini böyle mü - şekül eden bir milletti. Sayısız gasp kıllıca hareket etmek lüzumunu kestir- ta zamanın tanıdığı, şarka giden biricik 
- _J ediyordu· onu hatırladık.-a ı 1 d d 1 • . .. diler, büyük planlarım yerine getirme-JY' • :ı: seferlerine çıkmış ar ı, ev et arazısı u- ve büyük iki ticari ehemmiyeti haiz yo -

• h ık . 1 d b' gw e giri<1mekten vazge.-erek, Pamirin 
Ş. • • zerinde! Da a evve ı sene er e, ır :ır :ır lu, tranla Turan arasındaki geçitleri, 

~.-lllldj b' A b' · d" dag~lık arazisini kendilerine müstahkem 
'"llıı ız, yedi yüz sene sonrn, s- kere de yollan Ara ıstan cıvarma uş- ellerinde tutuyorlaı:idı. Fakat. Cengiz 
ı.'l Uz k w mevki ittihaz ettiler. 
"« .,, a steplerinde idehşetli, fantas- !üğünden, Arabistana dogru at koştur- Han, yine menundu; Hatenlerin ateşli 
4'ıtıı lllacera mahiyetinde vakıaların ol- mağı tasarlamışlardı. Bu memleketin Böyle yapmakla, hiç değilse biraz ve sert bir biniciler milleti olmayışından, 
~ııu, arada sırada parça parça işitti- bol hazinelerine dair birçok şey lduy - bir şey elde etmiştiler. Onlar, garpla - büyük politikacı .insanlar kabiliyetini 
~hat \'e okuduğumuz zaman, oralarda muşlardı; kervan getirip götlirücüler, nndaki devlete karşı büyük bir alaka haiz bulunJ.ıayışlanndan ve kendilerini 
~ ı harpler, bir harp hercümerci vu- bu hususta uzun boylu tafsilat vermiş- duyarak, bu alakayı inkıtasız besliyor - tembelliğe, rahata, ihmal ve lakaydiye 
~~di~~l:l~ği yolunda bazı maHlmat e _ terdi. Jardt: Kapıları, kendi yüzlerine kapatı- verjşlerinc!en 1 
ı.. t>11llız za d.. .. ı· · k' lan Arabistana karc:ı I Müstahkem mev-
1111:ı~- man,... uşunme ıyız, 1 Fakat, ag~ızlan boşuna sulandı. Acı :ı V · 1 k d'l • · hd' 
\... "iitı ?oo d d · ki ittihaz ettik'eri Pamirin ldağlık ara • e ışte, on ar, en 1 erını te. ıt e-
•tt tı aene evvel e Asya a vazı- bir tecrübe geçirdiler. Safdillikleri, bu den tehlikeden bihaber l 

Pltı tlpk b" 1 a· z:isine sığınarak, fırsat bulduk.-a ora -Ga ısına oy ey 1
•• acı tecrübeyle giderildi ve hakiki va - T 

tı. • ıı> tneml k tl · ı· d u··reks'ız aktnl" kt ı en y Cengiz Hanı arkalıyan yekpare bir ~~ e e erıne ge ınce. garp ziyet bakında fikir edinerek, ölçülü an ıı .. ra çı ı ar, a -
1'tı g o zaman bu geniş ölçUde vakıa· hareket etmek lüzumunu hissettiler. km tsıam devletinin Sultanı ile, müm- millet var: Bir millet, ki bütün harp 
~'- Ctllliyo d bil G "'1 · c faziletlerine sahip, mükemmel derece -
tll Jia r u e. arp a emı, en - Gördüler, ki Asyanın bu kısmı, Arap bit vahalara tesahüp edebilmek için, 

fll\ dair hiç bir §ey bilmiyordu! memleketleri de, sahipsiz ve tamamile .-arpııııtılar ! de yetiştirilmiş! 
• • • Cc 

' l\gll Han, ilk büyük seferini, A'!.· 
)tPtı. '1ttk bir mıntakasına yollanarak. 

l! 
lıı ~'tı,cıa, soğuk bakışlı gözlerini kom-

'rluk olan "Karahatay" a 

;s :r * • tıl ,__.... 
muhafazasız değildir; bu kısımlda, öyle Cengiz Han, bütün bu vakıalar hak-
hiçbir: maniayla karşılaşmadan doludiz- kında fevkal~de etraflı malfımat edin
gin at koşturmak, toprak, insan ve hay
van çalmak, maalesef imkansızdır l Pa- mişti. Tecessüsle ve sabırla, onlann a-
mir dağının ya~çlanna doğru burun - rasındaki bu dövü~lcri takip ediyordu. 
tarını sokmuşlardı, ki: İslam askerleri, Ha tenlerin yapacak çok işi bulunması 

Cengiz Han, önce Hatenlerin ne de
receye kadar heyecanlanarak harekete 
geçebileceklerini ve onlarla ne dereceye 
kadar oynamı. bileceğini, kendilerinin ne 
rdereceye kadar atlatılabileceğini tec -
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rübc etmek istiyor ve tecrübe ediyor 
da: Evvel! onların idaresine tabi olan 
iki kabileyi eziyor. Hatenler, buna al -
dmt etmeyince, Cengiz Han, ldişlerini 
gıcırdatıp, ıslık çalryor, onlann bu te -
cavüzü hazmedişleri üzerine 1 

Cengiz Han, bu kabilelerin tutun -
dukları "Tarimbek" i işgal edip de et • 
rafına şöyle bir göz atınca ve bir müd
det araştırma yapınca, yepyeni bir şey 
keşfediyor ve bu keşfi, onu derin dil -
şüncelere daldırıyor. O, burada ker
vanları garpten ıarka götüren en mü -
him ticaret yolunu görüyor, sayısız ker
vanları görüyor ve "Dünya ticareti,, nin 
kokusunu alıyor: Keşfi bu ve lderin dü
şünceleri, bu mevzuda 1 Bu hususta de -
rin düşüncelere dalışındanberi geçen 
her saatle biraz daha fazla, bütün dün • 
yaya ticari muamelata girişmenin ken
di devleti için nekaldar yabana atılamaz 
ehc:niyeti haiz olduğunu kavrıyor. E -
vct, kendi memleketinde "ham madlde
ler,. yok ı Köşe, bucakta karşılaştığı, 

hep bu yokluk 1 Ve herşeyden evvel, ek
sik olan şey, ihtiyacı olan şu va.sıta: Si
lahı silahlar!.. 

• • • 
İşte, bu mevzuda ilk düşünceye 'dal

dıktan sonra, Cengiz Han, günlerce, haf
talarca, aylarca ve hatta senelerce hep 
bu düşünceyi zihninde besliyerek, plan· 
tar kurdu. Avrupa ile Asyanın, silah
ları, - yeryüzünde yapılagelen en iyi 
silahlan!. Arabistandan ve Elcezireden 
tddarik ettikleri, onun meçhulil olmak .. 
tan çok uzaktı. Cengiz Han, Şamda ya
pılan bir kılıcr, kaç defa elinde evirip 
çevirmiJ, esir dilşen bir hasımdan alı • 
nan bu kılıcı, kaç defa eline alıp yok· 
lamıJtı 1 Bu, harikul!de, bu glSz kamat
tıran çelik 1 Bir tüy gibi iğrilen, bir ka· 
mıJ gibi hafif, bilenip keskin bir hale 
getirilmi§, birinci sınıf bir silah l O, 
böyle silAhlar yaptıramıyordu. Böyle ıi· 
lihlar, yalnız Şamda yapılabiliyordut 

Şam işit 
(Arktm oor) 

c Ü 0 1 Ü k 1 Ça~amba Peroembe 

"'ADYOC) Takvim ~ Mart 4 Mart «'( =======1ı7Zilhicce 18Zilhicce 

Zahire satışı Afrika çöllerinde 
1 - lTHALAT: Bu.ğday 800, çavdar ltiO, 

Programı _ GUD dotu§u 5 32 tl ~t arpa 120, kepek ııs, un S9, nuaır 4ıs, nohut 
,.,,_ Gtlu batışı l 8.0l 18 C2 3, mercimek '· taaulye 18, t1fUk 8, pamuk 
"''"' gabab namar: 6 00 6 00 13 ak 93 ytin .. lh l' to a._ ..... ?iJı:'ntYATI: , yap , ze Y-o• .. n. 
l:~ 12,ao Plflklıı. Türk mualkla1. 12,ISO ogıe na.mazı 12 2fi t 2 26 lHRACAT: Çavdar 600, börülce 115, 
' lR,o:s Muhtelit plAk neşriyatı. 14,00 lklndl nauıazı ! 5,a5 15.36 kuşyemi 2, iç badem ıs, iç ceviz 4, yapak 

Ak§&Dl namazı 18,01 18 02 2 _ SATIŞLAR: 
~ll Yat.8'1 n.am&%I 19 31 l 9 31 

~.\lt ..,...... Cmall 4 52 4 52 Buğday yumU§ak kllocu 6 kunıı 8 pa• A.' .-.~ŞRlYATI: radan 6 kuruş 13 paraya kadar, bufday 
'il l 7 oO 1n ri Hlkm t B Yıtm geçen gtlnler1 62 6,l , ~ ta. · • kılAp dersle : e a• sert kilosu 6 kuruı lS para.dan, çavdar ki• 

.ı ıt>,"'tııı ... - n _,_, S 31) Y tim kalan günleri 30 3 302 J' \'<.\ ~ -..ı unlveraiteden n.uuen. 1 • lacıı ______ ._ ________ a.._ losu ıs kunııtan IS kurut 7,lS paraya kada.r 

~ \ >.ıı nıusıkıırt. 19,30 Konferans: Dok· mısır beyaz kJ!Q.IU ' kuruf 20 paradan, 
..:· ~.~Ukru ( ocuk hastıı.ııklan hakkm • l1lIBll" san kilosu ıs kurutı 2,ıs paradan, 
~ ' 8adl ve arkadS§lan tıı.rafmdan ' arpa kilosu 4 ku~ 20 para.dan ' ku~ 
~ ~ki.ı ve hıı.lk şarkıları. 20.30 Ömer 1 !11=--e-·-------·s--·.·o-_·-::ı 26 paraya kadar, kuşyemi kilosu 14 kuruş 
~ lı llldan arapça aayıev. 20,45 Türk 36,15 paradan 15 kuruş 15 paraya kadar, au 
~-13 'YetL Bant ayan. 21,16 Orkestra. 1 sam kilosu 17 kur111 37 paradan ıs kuruş 
~'lllıı. -'Jaıuı ve bora& haberleri ve ertesi\ 2 • 3 • 937 1 20 paraya kadar, iç fındık kilosu 63 kutuı 

~, 0~rre.tnı. 22,30 Pllkla sololar, opew, ı 20 paradıın, .zerdeva derisi çltU 15100 kurur 
!'et Pllrçalan. 23,00 Son. fllza1aruıda yıldrz lf&n'IU otıınlıır, llııe 1

1 

tan 5300 kuruııa kadar, saruıar derisi çifti 

'ltA11.'B I J ... , 12 de ıuıpaıı" !'llllı' f~ntwrııır . 
lt1"to rtacıe muanıt>Je ıönııılerdlr. H.akamlar 

11 1

3100 kuruştan 4!500 kuru~a kadar, c:akaı 
• ~ "'\l~ UL BELED YES derisi çifti 21SO kuru§t&n, t&vf8J1 derisi 

.., e h . T p A R A L A R adedJ 26 kuruştan. 
l 1" i lJ a t r o s v 1 s TELGRAFLAR: 

'tt" Londra Mısır Laplat& Mart tahmil! kor. 

..... rtBAŞI 111111111111111 \ ~~\f l<ISMI !: !!t!~ 8t=:ı~P~:;_43 =~ 
<Q~ saat 11111~ tonu ıı ater. 17,5 Dl· kJ. 7 kuruıı 21 sar· 

~O 
1
;uu da tıuı, Anvera arpa Lehlatan mart nisan ta.h· 

c "' I 7' mili 100 kilosu 125 B. frank kl. 15 kuruş 
~'· S perde 

111 
315 santim, Llverpul Buğday mart tahmlll 

'\ ~enry Bem- llllJlfll ıoo llbrest 8 "l. 6 aı• peni. kJ. 5 kuruş 
t ltı:eye çevi• 82 santim. Şlkago buğday Hartvlnter mt• 
en: lialit Fahri Ozansoy yıa tahm.111 bu,ell 132 sı• aent kl. 6 k~ 

15 santim, Vin1pek buğday Manltoba nıa.• 
t..,._ yıa ta.hmlll buşeli 126,15 ııent kJ. 15 kuruş ÇEl(LER ""•ı~ T· t dk ı ıyatroıu Operet Kısmı 86 snnUm. Hamburg iç m ı G resun der. 

Saat 14 de Çocuk Tiyatrosu hal tahmil ıoo kilosu 155 R. mark ki. 78 617 2:; •Viyana 423'3:; • uıncıra 
.Do(! kuruı 71 santim. Hamburg iç fındık Le· 

\ 'i .1AN'LA SETAıtA van derhal tahmıt 100 kllosu 115!5 R. mark 
• Nevyorlr o j!)2'::? • M.adı10 118310 

•Parti 17 o:ı:; ' Uerl1ıı l W'Jô 

~llı 'ıan: Halit Fahri Ozansoy kt. 78 kuruı 71 ııantıııı. 
t':ı~at 20,30 da DELlDOLU Ya

. Ekrem Reşit, besteli yen: 

• Wl&no 150033 • Va"'°n us 
47f2,) • Budape~tı 43i21 • BrUk!!eJ 

•Atına SSiO • Bllkree 1033340 

Cemal Reşit 
• Cenent 34i27 • Uel2T~ 3i5075 

• Sofya CHS • Yokohaı:nlıı 2 ili5 

• Amsterdıı.m U.!70 • Moşkova 219'> 

• PraR 22 i014 "'Stokbolm SU2J . ()Göz Hekimi IM-~---=--------ıı 
~~· Şükrü Ertan E 3 H A M 

{11 & u Nut'Ut'amaniye cad. Ne•. 311 J.ş Ba::ıkası 2-140 l'r•mva1 
""at Anad·llu 24 40 •Çimento 14 &O 

Oğlu Eczanesi yanında) tteJI ,- f:tıyon Del 

l'elefon. 22566 Şlr. Hayrty Şark Del 

~ .. Lı 
' · nafız Cemal 

b l.()KMA_.1',1 HEiml 

~~'1iliye Mütehaıaııı 

~
(~~ ~ baeka günlerde öğleden sonra 

'\ <ta.
1
6 Ya) kadar tstanbulda Divan 

1 
~ .__ numaralı huırusı kablnesllld'! 

~"" ''9 but eder. Sıılı, cumartesi gün 
1 

Merkez Hank 99. 81\lya .-
u. SIS'orta . - şark m. ec7.& 

Ponomontı Telefon 

ıstlkrazlar Tahviller 
• !9S3 T.Hm 1 1!) 80 tı:Jektrlk 

• • • • a 19 2i:> 
• • ft • rn 11' ı;; 

l stl k . Dl\hfll 
• Ergeni lstık 99 
19~ A M .-

t'ram••1 
H.ıbtım 

Anadotıı ı 

Anadolu D 
Anadolu rı ı 

3')15 
S915 

s Emırum v:,2;. 11.11: m~ .. 1111 A ~uO ' ıt..:. '~12" saatleri haldkt ruknrnya i 
~ llayenehane ve ev teleton:J._~-·-------------·ı 

leıeton: 21044. 

SATILIK EMLAK ARANIYOR 

Satılık apartıman, ev ve dükk!ru olan
lar tapu scnetlerile Galatada Ada hanın
da (Eml!k ve Sigorta İ§lcri Bliroauna) 
müracaat. Telefon: 43837 

ZAYi 

1746 sicil numaralı araba sürücUsü 
ehliyetnamesini zayi etmiştir hükmü 
yoktur. Esat oğlu Mıubittin 

(V. N. 21106) 

USTA AŞÇI ARAYANLARA 

Çok mükemmel alaturka ve alafran
ga yemeğe vakıf bir a1Çı iş arıyor, arzu 
edenlerin Beyazıtta Aşçılar kahvs!Jnde 
Ali usta adresine müracaatları. 

(Yedinci sayıfadaii devam) 

nrn hırkalara bürünerek çadırın ya
nında yattığını gôrdcm. De-ni dün 
gece korkutan meğer a§çımmış. 

Bu korku bana uğur getirmişti. 
Çünkü ömrümde ilk defa bir arsla
nı vuruyordum. Bundan başka bir 
de Afrika keçisi vurmuştum. Bu da 
böyle olmuştu. Biz uzun zamanlar 
dolaşarak çadırımı?..a dönüyorduk. 
Bu sırada önümüze iki arslan dahR 
çıktı. Bunlar bizden takriben 1 20 
metre kadar uzakta idiler. Erkek 
arslan bir tepeden bakıyordu. Fakat 
dişi arslan, daha kurnaz onu kendi
ne siper almıştı. 9,3 milimetrelik 
silahla nişan aldııtı. Zaten siper ır 
lacak etrafta hiç hir ağaç da yoktu. 
Kurşunum arslanın tam nişan aldı

ğım uzvuna, yani buduna isnbet 
etmişti. Hayvan bağırarak yere yı
kıldı. 

iki, üç, dört, beş dakika bekledik. 
Dnkikalar da ge:miyordu. Çünkü ya
ralı bir arslanla şaka olmaz. Silah
hırrmız ellerimiz· 1P.. hazır, yvaş yavf ş 
arslana sokulduk. Zavallı ölmüştü. 

Artık kimseye birşty yapamazdı. 

Yorgun yorgun avrmm üstüne otur 
dum. Fakat birdenbire ayaklarım, 
bacaklarım kaşınmağa başladı. Bak· 
tım: Bütün vücudüm arslan biti 
ile dolu. Derhnl soyundum ve ken· 
dimi bu müthiş haşar&ttan temizle
dim. 

Oturduğumuz yere döndüğümü;:' 

vakit çadmmızı söktilk. Hepsini ve 
avımızı kamyona yükliyerek tekrar 
ilerlemeğe başladık. Şimdi güneş 

ziyasının bile hulul edemediği or
manlardan geçiyordum. Birdenbi-

Biraz evvel geldiğimiz bir yolda 
fil izleri gördük. Buradan her hal-• de büyük bir fil sürüsü geçmiıti. 

Ormandan çıkınca güneşin ziyası 

gözlerimizi kama§tırmaya batladı. 

iri iri deve kutlan süratli adımlarhl 
kaçışıyorlardı. Öğle harareti de ta• 
hammül edilemiyecek bir hale gel
mişti; istirahate mecbur kaldık. Bu 
esnada önüme bir gergedan çıktı ve 
üzerime hücum edec~kti. Yıldırım 

süratile silahımı çevirdim ve bir kur
şun hayvanı tam önüme devirdi. 

Eyüp icra memurluğundan: 

Mahpus olup paraya çevrilmeııi mu· 

karrer bulunan 1 O çeki kesilmiş odun, 1 

adet k.ıpaklı bakır mangal 1 adet san 

pirinç karyola 1 adet seccade 1 adet du

var saati 1 adet konsol maa ayna 1 adet 

duvar halısı 5 adet kilim 3 <ıldet konsol 

lambası ve komodinin dellaliye rüsumu 

müşteriye ait olmak üzere 5-3-937 

tarihine mUsadif cuma günü saat 13 

ten ıs e kadar Fener Apti subaşı Ma. 

mektep S. 39 No. lu hane önünde açık 

arttırma suretile satılacağından talip o • 

lanlann mahallinde hazır bulunmaları 

il!n olunur. (V. No. 21117) 

KURUN 
GÜNDELiK SiY ASI GAZET~ 
G&Zetemize göndertıeıı ya.zııar, guete

ye ıtnnek lçlD Lle, zarfmm kO§ealnt (ga
zete> kelfmeat yazılmalıdır. 

KarvılıJı ıauyen okurlar, mektuplarına 
ıo ııun11ıuJı pul koymalıdırl&ı. 

~ılmıyan yazılan gert göndermekten, 
ıuy.uetst.a yoll&DDUI mektuplarm tçtne 
konulan parala..-m ltaybotnıaamdan, llb 
olarak çıkan yazılardaıı dolayı. dlnlıUSr • 
lllk. QatUne ıoru eorgu Rlma,ı.. 

re önümüze bir su aygırı çıktı ve Gil:nü geçmi§ sayıla.r 10 kwuff.ur 
acı acı bağırdı. Kafalanmız üzerin-

Adrestni detiıtlrf'n aboneler ~ kurut 
de dallarda maymunlar dola§ryorlar öderler. Gönderml;renıertn a.dre.lerl det!,.. 

ve bize sırıtan suratbnnı gösteriyor tırllmeL 

lardı. Bütün bunlar o kadar çabulc Oazetemlsde çıkan yazılarla reetmıertn 
ha re ket ediyorlardı ki a. teş e tmeğe l.i;;,;;o:h;;; .. ,;;;;;;;;h;;;on ',_d;;;;;;oAS;;;;;lt;;;l<;.;;e•n•d•l!';;;;l ;;;,t~-• .. ndiiiitriiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiil• 

bile vakit bulamıyorduk. · - .. .J: · 
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.-----GALATADA----
Meşhur Ekselsyor Elbise Mağazasında 

Her y~rden ucuz ve teminatlı olarak f·ibiseye dair ihtiya~ınızı temin ~debilirsiniz. 
Şu cedvelden bir fikir edinebilininiz: -

Kumqtan Pardeaüler 4 lıl 1/ 2 Liradan Mu~balar 12 Liradan 

Trençkot Pardesüler 15 112 Liradan Erkek kostümleri 14 t / 2 Liradan 
Gabardin Pardesüler 1 7 1 / 2 Liradan Kaclm mantoları 13 Liradan 

Manclleberg Pardeaü1er 23 1 / 2 Liradan Kadın muşambaları 10 Liradan 

ISMARLAMA ELBiSELER lKl PROVA lLE 28 1 / 2 LlRADAN iTiBAREN 
~.',::. v • · ~ '\:. , . . . • ... ,,. •"" ... -.. •.• ' -...·· .,,, 

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

o 

BIRE, 
1000 ~ 
VEREN ı 

I TARLADIR, 

P. T. T. Levazım müdürlüğünden : 
Takını adedi Muhammen Muvakkat Münakasa 

bedeli teminat tekli 

1475 17700 1327,50 Kapalı zarf 
875 12250 918,75 ,, 
190 ) 5020 376,50 " 155 ) ' 

2695 Yekun · 

1 - 27 / 2/ 1937 de eksiltmesi yapılacağı ilan edilen elbiselere talip 
Çtkmadı~mdan tekrar kapalı zarfla e' ;siltmeye ç:kımlmıştır. 

2 - Ek3ilbıı~ 18 mart 1937 perşembe günü saat (15) de ve her kısı "1 

eksiltmesi ayn ayn olmak üzere Ankarada P. T. T. Satmalma komisyo. 
nunda yapılac:ıktır. 

3 - lsttldiler leminatlanru idare veznesine yatırıp alacakları makbuz 
veyn k:ınunen muteber banka mektubunu ve şarbıaınede yazdı vesikalar
la 3297 sa;rlı resmi gazetede yazılı n:füeahhitlik ehliyet vetıikumı ihtiva 
edecelt kapalı ve mül~ürlü zarflarını saat ( 14) e kadar mezkUr komİs· 
yonn tevdi edeceklerdir. 

4 -- ~ .... ,.in .. me!"?r Ankara P. T. T . Levazun Müdürlüğünden lstanbu1-
clcı P. T. T. Ayniynt ~ube Müdürlüğünden bedelsiz verilecektir. 

(467) (1131) 

! .!s~,nb~ eml8k ve itam bankası illlnları 1 

..1 

'"' ' ~ ...• 

. 
\ 

1 - Şu::~:nizin maaş!anru iskonto "ettirmekte bulunan mütekaitlerin N ı ş A N y A N 
C~crinde r.ıürac;at günleri yazılı olarak gişelerimizden aldıklan numara-
'.u;a tayin o!unan günlerde Bankamıza müracaatlan ve bunun haricinde Hastalarını hergün akşama kadar 
\·aki olac..k dilek!erin yerine getirile miyeceği. Beyoğlu, Tokathyan oteli yanında 

Mektep sokak 35 numaralı rnua-
2 - Harp malül?crinin ayın 4 ~be k:ı.d:u vaki olacak müracaatlan gü- yenchancsindc tedavi eder. 

nü gününe icra edilip ondan sonraki müracaatlarının sır:ıj·a fobi olacağı •-•- Tel : 408·1:3 ---• 
ilan olunur _(465)., ,(1128) _, . Sahibi : ASBl US 

N"'rlyat direktörü : R~flk A. Sevengil 

Kömiir Sergisi 
Kömür yakan vesait ve teshin 

aletleri hegneJmiJel sergisi 
.......................................................................................... . . 
1937 Martının 26 ncı cuma 1 

• 

günü Ankara'da Sergievi 
ve sahasında açılıyor 

.......................................................................................... 
Sergıye iştirak edeniere olduğu gibi 
sergıqi zıqarete geleceklere de a
zami kolaylıklar temın edilmiştir 

Her türlü malum at ve fazla izahat için şu adrese 
lere müracaat edilmelidir: 
lST ANBUL: Ka raköyde Yataklı Vagonlar Şir

ketinde sergi memuru; 
ANKARA: Sergi Komiserliği 

-~-~-_!'~~-.. ~·-._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ . __ ._ ._ ._ ._ 111_ ._ ._._:::::;:~~~ 

... • • • ' , . • ., .. ' .. <)' · ~~ 

Sümer Bank 

itfaiye efradına yaptmlacak 50 
muıtur. Bir kaputa 14 lira bedel 

Muhammen bedeli 

Bakırköyün Firuz köy mektebinin 
tamiri 204,80 
Zührevi hastalıklar mücadele müdür-

9 Ilı 1 
Jüğüne oda takanı. 120 z tiI''" 

Yukarda cinsi mikdarı ve muham men bedelleri yazılı olan ir#) 
ayn ayrı pazarlığa konulmuşlardır. ~artnameleri Encümen kale~ şı,rı3~ 
rülebilir. 1stekli!er 2490 nvmart-.lt kanunda yazılı vesika ve h~ 1~, 

1 

gösterilen ilk teminat makbuz Vf':J \ mektubile beraber 5 - 3) (11 
cuma günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B· 

l 

Kadıköy ikinci sulh hukuk 
hakimliğinden =~ıeJ' .~ 

K clık.. .. el y l d w • • d /\ . . k w d 50 11..lo d• o'f i a oyun c c ~gırmemn ,. zızıye so agm a l' • 3 , 
terekesine Hakimliğimizce el konan Rebekanın mirasçdarınfll 1' 
d H~kiml' w ' • " 1 .Afi e a ıgımızc muracaat arı. .. ii ,.. 

2 - Ölüye ;ıit menkul e~ya 10 - 3 - 1937 çarşaınb~ !i.iJ'olııPıP• 
de mahallinde sabhcağmdan isteklilerin hazır bulunmaları j]aıı 

1 


