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.... D 
illetler Cemiyeti buqün toplanıyor Başpehlivanlık milsabaka~rı diln neticelendi 

•beşistanm murahhas gönderüp göndermi· 1937 başpehlıvanı gene 
yeceği henüz kararlaştmlamadı Tekirdağlı Hüseyin 

Paris, 23 (Husus[) - Milletler Ce· 
miyet1 konseyi yan• <bugün> topıa - MDIAylm ikinciliği, Arif de OçDncUIUğU aldı 
nacaktır. Evvelce de bildirildiği gibi, 
kor.seyin bu toplantısında müzakere Ankara, 23 (Telefonla) - çocuk "' 

Kocatepe torpitomuz 1 ngilterede iken 

edilecek çok mühim meseleler vardır. Esirgeme Kurumunun tertip ettiği 937 

Bunlar, bilhassa, Hatay anayasası me- Türkiye Ba;pehlivanlık müsabakaları 
selt:si ve İspanyanın mUracaatıdır. bugün (dün) neticelendi ve 936 Bat-

CENEVREDEKİ HAVA pehlivanı Tekirdağlı Hüseyin yine Bat. 
pehlivan oldu. 

Saat 13 e doğru hafif bir yr.~r.ıur ti-Cenevre, 23 (Hususi) - Yarın (bu 
gün) yapılacak olan konsey içtimaına 
iştirak edecek murahas heyetlerinin 
qurada toplanmıuıı, Cenevrede büyük 
bir faliyet havası uyandırmıştır. 

Bilhassa Londradaki ve sonra Av
rupadaki temaslardan sonra devlet a
davalan arasında nikbin bir görüş hi· 
kimdir. 

HABEŞiSTAN MURAHHAS 
GöNDERECEK Mİ? 

Londra, 23 (A.A.) - Habeşistan se 
fareli yarın yani pazartesi günü Ne -
güs'ün Cenevreye bir Habeş murah -
hu heyeti gönderilmesi meselesi hak
kında bir karar vereceğini bildirmek-

tedir. 

aelemcsine rağmen hava güzeldi \'C hal 
kın merak ve alakası stad,ı:omu hınca
hınç doldurmuıtu. 

tlkönce küçlikortada sona kalan Hay· 
rebolulu Süleyman ile Çatalcalı B~kir 
g:ireıtiler. Güzel ve tatlı bir çarpııma
dan sonra Süleyman küçükorta birin· 
ciıi; Sarı Bekir de ikincisi ilan edildi-

ler. 
Sıra büyükortaya gelmiıti. Lülebur. 

gazlı Ali Ahmet, Adapazarlı Yıldırım 
Bekirle aahaya çıktılar. 

Adapazarlı Yıldırım Bekir, bir kol 
bask111ndan dönerken yenildi. Lüle
burgazlı Ahmet Somalı Abdüaaelamla 
güretti. Yıldırım Bekir Koç Ahmetlc şvekil bugün dost 

Yunanistanda 
karıılaıtı. 

Londra, 25 (A.A.) - B. F.den Mil- :Maç uzun aıJrdüğünden eıl~r dc-
leiler Cemiyeti toplanbıma iştirak et- iiıtirildi. Koç Ahmet Ali Ahmede pe• J9l1 TQrkiyc Başpt'hliuont Tekirdoğll 
mek üzere tayyare ile C.nevreye ha- etti, Abdüs,.llm yenildi. Hu.eyin 

EDEN YOLDA ... 

'illet . "o,.
1
/ 11ilnll Belgrad'dakl bir beyanatında reket etmiştir. (Sonu: Sa. 7 Sil. 3) 

Paris, 23 (A.A.) - B. Eden Paris- ------------------ ---------

Güneş, Üçoku 3 -1 yendi illinden memnun olduğunu sllgledi ten geçerken, Fransız büyük elçisi ta
rafıdan tereflerine verilen ziyafette B. 
Blum ile görüşmüştür. B. Eden mil • 

DAQY~ l5~0R teakiben Cenevreye doğru yoluna de· Atına. 23 (H....ı> - Tllrld;ıe Baf - -lııtfr, • 

0 

= 7 vekili İsmet 1nönil Seli.nikten sonra---------- Birinci devreyi 1- o galip bitiren ızmir-
'it..: "Bıılk•n Antantı ıstıkblllde de aııııuınıar 
ııır...' ~ barıtı için semere .. nl verecektir,, 

i~~;~izde sab•ro•zl•kl• beklenmek - Dahiliye Vekili Jiler ikinci devrede 3 gol yediler 

\nUıs~· L.ön ·) 'rllı hl:>"• D"'9 

~ U'nU öost Yunan mem 
ı~ltti:ek olan tren 8 !aat te· 

Doot ve müttefik memleketi• Baş- Buglln Mecllate Oyunun ııon ,ırınl bet deklkaaını ızınır. vekılilli hudutta karşılamak tız.ere •1.••h • b • iller çok seri \'e lfVllU aynadıler 
Türkiye elçisi Ruaen F.4rOf ile hUkQ- LJ'l.U lm lr nufuk --------- - • <'f 

'""OtıU • Bu rrebeple, Başvekil 
• Selaniğe yarın sabah ge-

'e\:u· . • • • 
hı.ı.-'ı lJııız At' .;.~lltttl§te ınada Yunan rica-
~~Url~ sonra salı günU "GU
' tet eti e Preden memleketimi
~ lıı·· ecektir. 

onunu . 'ltnı· n Ank.araya şehri • 
ırden gıtmesi muhte-

met namına hariciye nezareti direk • •• • 
törlerinden Andruliı Yunan - Yu • SOglıgecek 
goslav hududuna gitmişlerdir. Ankara, 23 (Telefonla) - Büyük 

Millet Mecliıi yarın (bugün) toplana·. 

--------------------- caktır. 

A 1 t 1 
• Ruznamede 1936 mal yılı bütçesin • 

LI ~ 1 n m ese es 1 de yapılacak bazı değitikliklere ldair ka-

(Sonu: Sa. 10 Sü. 4) 

~ nun projeleri, yeni ıene bütçe kanunu 

projesi vardır. 
lift d •• 'Mecliıte yann (bucün) yapılacak 

un,,anın rahatını kaçıran gizli mü.akereler ........ da ziraat bahisleri, /c köy ve köylü itleri mWihazalanna dah~ 

flVVet banka kasalarındaki liye Vekili ve Parti Cienel Sekreteri B. 

~ ... _ altın ku··ıçe'erı" mı"dı'r ? Şükrü Kay• tarafından bu meseleler et--- ıı rafmda .,..r,,..ı malômat ve luhat ve-

\..._-.... il: ASIM U8 (Y_. ı .cı aay/adal rileceil •• c•ç•• ,..ııar zarfında köy v• --..,. köycOIUk ifl•ri O.erinde alman tedbir -

~ • ...,,,,.,., ,. Jeri ve elde edilen neticeleri izah cııJe _ 

C\ı" "'"'""""""'""""'""""'"""'""""'"•-'"''"'""'_,..._.... '"'" celi ı.aber ven1m•ktedir. 

l 
01'ıÜ S • • k ken 11 J)ahiliye Vekilinin bu nutkuna bil. !zmirliler diln ikinci maçlarım yine f tat.,,. bir ~er~ıimden sonra takımlar 

'• r erglSl apanır •• \: - yük ehemmiyet atfolunmaktadır. Takoim stadmda Güneı ile yaptılar. karf'hkl• dıııldıler. U k ------------- Sabada milli küme maçlarının mutat Oçoklulır bir elin evvelki kadroları· 

b .
r. u·. n ,·si ı· da t ve ka- =j Pa rı· s se rg •. sı· kal•bak lıb~ından. çok az .. Ancak iki bin nı muhafız• ediyolrlıb~dık. Bduna.ımukabil kipli ır seyırci kütlesi gön çarpı. GO:.ineı takımı fÖY e ır a ro ı e oynu • 

.Sı 
ı 1 ı Yel,· ne n u m u ne !:ii__ Bugiln açılıyor yo~illl küme maçmdan evvel Galata"- yo~~:t -Faruk, Retad - Yuıuf, Jbza, 

Giinr~in bir alanını /::mir kalecisi kf'~İ)or. 

• Parİ8o :ı:ı (Hııınıııl) - "Milletler• • ray· Gü••ı küçükleri ara11nda Galata- lsmail • Melih, S.lihadd:n, Kema~ 
s f n 'serg' · b .. raylıların 4-1 aalibivetile biten bir Necde• R•bil. 

e,..0
1

• •ı •1c .. k = rası sanat ve e lSl,, yarın ( U· • J .. .. dan resmen açılacaktır. B. Blum bu- SUt 16,18 de Uçoklular dUı san ya. Oyuna lzmirliler batl•d" Fakat daha 6 Cl l te Avrupaya orne ı' gfuı) ııaııvekil ıı. Leon Blum tarafm- mU..baka yapıldı. ' Hakem Fenerbahçeli Said S.lihaddln. 

b 

• gün sergi yerlD• giderek son hazır • ka ve kollan ıiyah formalarile sahıy• ilk dakikada GUne1liler oyunu lzmir 

_.. ~ t · ı·ı · · u (Sonu Spor sayı/11mızdo) 

~ 
ır __ eser : hkları g<*len geçirilmiıtir • çıkarak halkı ıelimladılar. Biraz ıonra 

ı,.::t• 23 ( alank • Sergi salı günOndeD (yarından) ltl- da zmır • erı GUnetlil•r takip ettı. -u-~ ~ .. A.A.) - Dün Kömür Se,pinİ eıı "°" . { bareD halk• açık bulunacaktır. -----------------------~°l"liat.~ :·;:.~; n.ı..-ıs ...... ı.oı.- t (S ... s .. ıosu. 3) Alacag_, ınız şapkalara 
~~~~vin:=n:~ve&~ 1 v::u,r:;: dikkat edin! 
._ ı..;:: .::-..Sera;.; .... dünya matbuabnda hayret ve ı.k<lir dolu ,ozdar \ ~ ..... ~ Uflur, Şimdiye kadar 12 ,,,.,ı,ı.lif ı;..ndo ~ ,= 11 

Jstanbulda şapka sahtelılirlığı başladı 
Sahtekar esnaflar karaliste ile 

teşhir edilmeli ! .. ~ -ıe -.iıniz boldaada takcfirlıi' ,.-..... I 
\..~A sıbn Nevv..ı. r,_ -ttiii bir ,_ıa •"Türkle<' SAYIFA ~ ~· ~ ilmek ayılacok bir eser ıneJcloııa pıircliler·" 1 

....._._ UI • __ ; M!.if.Jf.auı::ır~ 
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2-KURUN 24 MAYIS 1937 " • 
Alfln meselesi Ha.biŞist8''1a karş 

Bütan dünyanın rahatını .kaçıran 
kuvvet banka kasalarındaki 

. altın külçeleri midir ? 

gizli pratik. siyaset 
Bugünkü siyas~tin devaİn 

her hükumet müttefik 
edemigeceğinde 

L ondradan gelen telgraflar lngi. ı 
· liz imparatorluk konferansının 

"altu'i meselesi,, ile de meşgul olduğunu 
bildiriyor. Hatta bu hususta İngill'ere 
ile Amerika ve Fransa gibi memlclcet· 
ler arasında gizli temaslar ve mü.ıake. 
reler cereyan ettiği de söyleniyor. İhti
mal ki bu türlü telgraf haberleri karştSin 
da tereddüde düşenler olabilir: Bugün 
artık dünya yüzünde altını mübadele 
vasıtası olarak tanıyan memleket kal. 
mamıştır. En son olarak Fransa ile di· 
ğer altına bağlı memleketler paralarını 
altın esasından ayırmıştır. O halde 
devletler arasında nasıl bir altın mese

lesi bulunabilir? 
Bugünkü mesele şudur: Altın hemen 

her memlekette mübadele vasıtası ol. 
makta çıktı. Amerika Cumhurreisi 
Ruzvelt daha ileriye giderek Amerika· 
lılara evlerinde ve kasalarında servet 
olarak altın saklamağı menetti. Bu su
retle altın denilen madenin milletler 
arası kullanış sahası daraldı. Buna 
rağmen istatistikler odnya yüzünde 
altın istihsalatının her sene gittikçe art 
makta olduğunu göstermektedir. 1923 
senesinde 17, 786,000 ons olan istihsal 
miktarı 1936 senesinde 35,254,000 onsa 
yükselmiştir~ demek on iki, on üç sene 
içinde istihsalat bir misli artmıştır. 

Bu altınlann çoğu Avrupadaki siya. 
si cmniyetsizlikten kaçarak Amerikaya 
gitmektedir. Bu memleketin iktısadi 

ve mali işleri üzerinde de zararlı tesir
ler yapmaktadır. 

Tabii olarak Amerika bundan mem
nun olmuyor. Hariçten gelen altınlara 
karşı tedbir almak istiyor. Bu tedbirler 
arasında altının Amerikadaki alım kıy· 
:netini• indirmek düşüncesi bulunuyor. 
Fakat altın istihsal eden memleketlerin 
başında İngiliz dominyonları vardır. 
Cenubi AfrfM Kanada, Avustralya arz 
üzerihdiistihsal edilen altınların yüzde 
53 ünü çıkarmaktadır. Amerika altının 
'beynelmilel fiyatım düşürecek olursa 
bu::c!:ın en ziyade İngiltere imparator
luğu zarar görecektir. Onun için 1n
giiiı dominyonlan büyük Britanyanın 
böyle bir tehlike karşısında kendilerine 
teminat vermesini istiyorlar. 

Londrada altını her vakit aynı fiyat 
•:izcrinden satın alacak bir merkez ih. 
das etmek suretile Amerikada vuku bu· 
lacak fiyat düşkünlüğünün zararlı akis
lerini önlemek saresini düşünüyorlar. 

İngiliz dominyonlanrun tatbikini is. 
tedikleri bu tedbir İngiliz lirasının 
kıymetini altına göre tesbit etmekten 
başka bir şey değildir. Halbuki İngiliz 
Maliye nazırı Neville Chamberlain da· 
ha evvel Amerika ile Fransa tarafından 
böyle bir tesbit ameliyesi teklif edildi
ği zaman muhalefet etmişti. Şimdi do. 
minyonlarının arzulan karşısında ne 
yapacak? Henüz bu cihet anla~ılmış de
ğildir. 

Bir de İngiliz lirasının bugünk>:i ser-

Hltler ameliyat mı oldu? 
Daily Herald gazetesinin nıuha

biri bildiriyor: 
Hitlere, mübtela olduğu boğaz 

hastalığı dolayısile birden ziyade. 
ameliyat yapıldığı bir ltalyan müte
hassısmm dikkatsizlikle söylediği 
bir sözden anlaşılmıştır. 

Vakit vakit söylendiğine göre, 
yorucu nutuklardan sonra Hitler, 
istirahate ihtiyaç gösterir. Fakat 
Alman resmi memurları, bundan iki 
sene evvel yapılan bir ameliyattan 
sonra Hitlerin boğazdan tedavi gör
düğünü ısrarla tekzib ederler. 

Dün dolaşan haberlere göre, Flo
ransalı profesör T orrigiani'ye Hitle
ri muayene etmek üzere yeniden 
müracaat edilmiştir. 

Profesör T orrigiani bunu tekzib 
etmiş ve fakat son zamanlarda Hit
lerin boğaz mütehassısı Dr. Von 
Eicken ile Berlinde hususi surette 
görüştüğünü söylemiştir. 

ltalyan profesörü: 
.. Bu konuşmamız konsültasyon 

mahiyetinde değt"'ldi, fakat Hitlere 
son defa yapılan ameliyat hakkında 
görüştüğümüz doğrudur,, demiştir. 

besti vaziyeti hakikaten İngilterenin 

menfaatine uygun mudur? Bu nokta 
münakaşa mevzuudur. Deniliyor ki: 
1931 senesindenberi altından ayrılmış 
olan altın Ottava konferansı kararları 
ile birleşince dünyada ne nakid, ne de 
gümrük is~ikrarı kalmamıştır. Bu istik. 
rar&ızlık insanlar arasında emniyet ka
rarsızlığı doğurmuştur. Mübadele saha
sından tardedilmiş olan altın şimdi in
sanlardan intikam alıyor. Altının mü
badele sahasından çekilmesi, Amerika
nın gümrüklerini yükseltmesi, lngilte. 
renin dominyonlan ile birlikte diğer 

memleketlerden iktısaden ayrılması, 

Fransanın söm:.irgeleri ile aynı yola 
gitmesi neticesi olarak bir takım mem
leketler çok fakir düşmüştür. Bu mem
leketler fakir düştükçe otarşi sistem! 
ile kendi .kabukları içerisine çekilmiş. 
!erdir. Bu sekilde fakir düşen memle
ketlerden ol~an Almanya ile İtalya kendi 
kabukları içerisine çekilirken işsizliğe 
kar~ı bir tedbir olarak silahlanma yolu
na girmişlerdir. Dünya yüzündeki fe. 
nalıkların mühim bir kısmı bu kaynak
tan gelmektedir. İnsanlar ve milletler 
arasında sulhu tehlikeye düşüren sebep 
}er iyice tetkik edilecek olursa son 
plan<la altın meselesi bulunduğu görü
lecektir. Eğer hakikaten dünya yüzün. 
de esaslı bir sulh sistemi tesis edilmek 
isteniliyorsa silah sulhu ile beraber pa
ra sulhu ve gümrük sulhu da temin 
edilmelidir. 

gözüküyor 
Dün sabahki posta ile &'elen Daily 

Herald gazetesi huıuıi muhabiri yazı· 
yor: 

Habeşistanın Milletler Cemiyeti a -
zası olmak sıfat ile, günleri artık kat'i 

1 
surette sayılıdır. 

iskandil edilmiştir. Ve bu iskandiller, 
göstermiştir ki, bugünkü vaziyetin de· 
vam edemifeceğinde hemen her hüku -
met müttefiktir. 

Milletler Cemiyetini teınsil e~ 
demez. Bugün Habeşistandl 
beş hükumeti yoktur. . ,,ıe 

Onun için bugünkü vaıı} 
' h rb 

hayct vermeğe yarayacak . e 1~ 

Hatta, vaziyetten de anlaşıldığına 

1 
göre, gelecek hafta Milletler Cemiyeti 
toplantısında bir karar alınmasa bile, Ha 
beşistanın Milletler Cemiyetinden nihai 
surette ihraç edilmesi, eylı11'de yapıla -
cak olan asamble toplantında takarrür 
edecektir. 

Bu, yalnız, MnJetler Cemiyetinde 
küçük bir zümre teşkil e~en İtalyan mü 
zahiri devletlerin fikri ıcleğildir· İsveç. 

Belçika, İngiltere, Dominyonlardan ço
ğu, Fransa ve Rusyanın da fikri böyle-
dir. · 

biri arkalamağa ve filhakıka 
la~ağa tam manasile haıırla 
lunuyorlar. ,. ~ 

Fakat - ki bu bir bu)' 
dır - böyle bir tedbiri kt!I 

Bütün bu memleketler. Habtc:iı;tana ·sürmek taraflısı değillerdir. 
Ortada dolaıan bir fikre 

viçre hariciye nazın Motta• 

manda Musaoliniyi hem t' "' 
kızdıran bir vaziyete nihaye~ 

Görülüyor ki bu mülahazalar İngil
terenin sterlini altın esasından ayrıl. 

dıktan ve Ottava kararlarını gümrük
lerinde tatbike geçtikten sonra elde 
ettiği neticeler ile taban dahana zıd gL 
bi görünüyor. Onun için diğer beyne!. 
milel meseleler gibi altın meselesinin 
haJli de çapr~ık bir manzara ,, arzedi:-
yor. ASIM US 

Çünkü son haftalar içinde fikirleri 
öğrenilmek üze.re muhtelif hüklımetler 1 

ait ••pratik,. bir siyaset tayip edilme -
si tarafta"rıdırlar. Onların iddiasına S!Ö· 

re, Haild Selasiye tarafından gönde • 
rilmiş olan bir murahhas.· Cenevrc<le 

Günlerin peşinden: 

Menefregizm 
' 

Beynelmilel lJiVMet alf'!miude "Menefregizm,, diye yeni bir tabir 
icad edildi. Bu tabirin aslı İtalyanca "me ne frego,, kelimesidir ki 
Frunsızcada "je m'en fiche., Türkçede "benim umurumda değil,, 
gibi bir manada kullanılır. Habeş harbi · esnasında Mussolininin 
Cenevrede verilen sanksiyon kararlarına ICarşı Aldığı pervasız ve 
her akibete hazır vaziyet "me ne frego., kelimelerile ifade edildiği 
için İtalyan askerleri de bu kelimeyi Afrika harbine giderken baı
lıkları Üzerine yazmışlardı. 

Şimdi siyasi hayatta herhangi pir mesele karşısında bir devletin: 
"Benim dediğim dediktir, bir adım geri gitmem. Her akibcte ha
zırım.,, manasmı ifade eder bir tavır almasına "menefregizm,, de
niliyor. Bu tabirin bugiinlerde tekrar kullanılrnağa başlaması da 
ltaiyanm Avrupa işlerindeki durumunun vuzuhsuzluk içinde olma
sıdır. Bunun için Avrupa siyaset merkezlerinde: 

-- Ar.aba Mussolini İngiltere ve Fransa ile teşriki mesai yoluna 
gir~cek midir? Yoksa "menefregizm,, yolunda mı gidecektir~ .. 

Suali soruluyor ve bu sualle Avrupa işlerinin sulh ile harb yolu
nun avrıJrlığı bir noktaya gelwğj ifade edilmiıı oluyor. 

F>' :t , • • ~~ ;s H 
. . . r . • • , ~ • , asan 

!Bulqadstan ffıeAtuplaiı 

Bulgar kabinesinden üç _ nazır 
ne için değiştirildi? 

. . 
Sof ya (Hususi muhabirimizden) - Mart ayında yapılan Belediye intihap 

Bulgaristan, demokratik bir rejimden, lannda h:ikumet yüzde elli sekiz gali-
korperasyon sistemi, yeni bir rejime biyetle Belediye idarelerinin başına ken 
doğru götürülmektedir. di programını takip etmeğe taraftar 

1934 yılı mayıs ayındanberi parla- olan elemanları getirdikten sonra, şim-
mentosuz, asker!, mutlakiyet bir rejim di, korporasyon sistemi ile toplay~caiı 
ile idare olunan Bulgaristanın, dahili Sobraniye için hazırlıklara başlamak 
ve harici siyaseti, bugün, bila kaydü- üzeredir. 

şart kral Borisin elinde bulunmaktadır. Kabineden istifa eden Ziraat nazırı 
Demokrasiyi cıvıklaştıran menfaatpe. Radi Vasilcf ile Ticaret nazın Valef 
rest bir sürü eski partilerin halkın reyi- ve Adliye nazırı Karagögofon kabineden · 
ni istismar ve Bulgaristanm mukaddera çıkarak, yerlerini ba!ka üç zata bırak· 
tı ile oymanalarına hiçbir veçhile müsa. malan, hep bu hazırlıklar cümlesinden. 
ade edilemiyeceğini. bir beyanname ile dir. Giden üç nazır, Köse İvanof kabi· 
ilan eden kral, bugünkü vaziyetin mu- nesinde zayıflayıp çürütülen ve kuvveti 
vakkat olduğunu, tedrici bir istihale ile kalmayan sesi kısık faydasız . eleman-
bu idare 'Şeklinin mesleki teşekküller lardı ki, zecri bazı kararlar verm~k. ye. 
mümessillerinden ayrılacak murahhas· ni meb.usan kanununu hazırlayıp neşret-
ların devlet idaresine iştirak ettirilme. mek istiyen hükumet, bunların yerine, 
sile korporasyon sistemi bir rejime va- halk arasında daha kuvvetli nüfuza sa. 
racağıru anlatmak istememiştir. Ordu. hip ve ihtisas sahibi •JÇ zatı getirmi§ 
nun m:ihim bir kısmı kralın bu fikrini · , 
terviç ederek, eski partilerin gizli faali. 
yetlerini bastırmak için hükiımete yar
dım etmektedirler. Kanunu .esasinin ia
desi namına bağırıp çağıran eski parti. 
ter neşrettikleri gizli beyannamelerle, 
kralın er, geç, eski demokratik idare 
sistemine dönmeğe, Sobranyayı açmağa 
ve parti şeflerini yeniden i~ ba~na 

çağrrmağa mecbur olacağını propagan. 
da etmektedirler. Eski partilerden Na
rodnaklarla, zengin sınıf, kral ve or-
dunun yanın~a çalışmaktadırlar. 

Ele, avuca sığmak istemediği için 
Bulgar hapishanelerini doldurup taşı

ran komünistlerle diğer mi.ifrit unsurlar 
bir tarafa bırakıldıktan &0nra, daha mu
tedil geçinen müteveffa İstanbuliski ta. 
raftan ve İntegral bir cenup lslavhğı 
siyaseti mürevviçleri olan eski Çiftçi 
fırkası mensupları, Bulgaristanda, en 
kuvvetli bir teşekkül olarak hala dipdiri, 
fakat gizli bir §ekilde krala kar§I mü
cadele edip durmaktadırlar. 

1 

K rnl flori,, bir merasimde 

Bunlar, harici siyasetlerinde, bugün· 

kü Köse İvanofun takip ettiği komşular 
ve bilhassa Yugoslavlarla do~t olmak 
siyaseti taraftarlığı ile tanınmış olmak. 

la beraber, dahili siyasetlerinde bir ucu 
cumhÜriyetçiİiğe varan halk~ı bir 'sixa. 
set güdülmesini istemektedir. Eski Baş 
vekil Çankofla gizli bir anlaıma yap· 

tıklan söylenen çiftçilerin, krala ve 
Köse İvanofa kar§; a'stıkları ·~ücadele 
bayrağının nerelere kadar götürülebi. 

leceği katiyen kestirilemez .. Maamafih, 
kral ve hükmet, eski partilerin bütün . . 
muhalefetlerine rağmen, kararlarından 
şaşmaksızın, tasavvur ettikleri rejime 

doğru yavaş, yavaş ·yakia§maktadırlar. 

bulunuyor. 

Yeni Zir;-.ıt nazı!'I Banko Bankof, 
Bulgar ziraat birlikleri başkanıdır. Bu 
teşekkül, çok kuvvetli ve Bulgaristanın 
en küçük köyüne kadar kök budak sal
mış bir haldedir. Hükümet, eski çiftçi 
partisinin köy halkı üzerindeki nüfu· 
zunu; sırf 'mesleki gaye ile tcsiı 
ve siyasete karışmamış olan bu teşek. 
külü iş başına getirmekle kırmak az
mindedir. Yeni nazırlardan Bırof ise, 
Ziştevideki yüksek ticaret akademisi 
rektör>:idür. Bilgili ve Bulgaristanın ik
tısadi hayatında mühim rollet oynaya: 
bilecek bir kabiliyettedir. ·Eski nazır 

Valef, eski Zağrada ticaretle"l'Deşgul ve 
pratik olarak yetişen bir z:attı. Korpo
rasyon sistemi üzere i~lenm~si icap eden 
bütün ticaret kanunlatıru Bırof yapa· 
caktır • • I 

Yeni Adliye nazırı Al. Ognanof ise, 
Bulgar avukatTar merkez idare heyeti 1 
azasından olup Sofya barosunun sözü 

• 

'k'nCI ıusunda ltalyaya bir ı l 
bulunmaktan kaçınmaz. 

sı 

Yet 
Bu takdirde, Motta ga . ,,ı 

seçilmi~ bir salahiye.tnaaıeı;:~irP 
mısyonunun rıyasctıne ,; 

• b • tanın bu komisyon da Ha eşıs 1 . b.). kabLI 
namesının gayrıka ı ı ·ot 

C . • ambtesı Milletler emıyetı as 

cektir. ,ı 

d batı 
Manevi bakımlar an, ise 6' 

tinkaf etmesi muhtemel . .,.f 
. . • .. tik .. 9'r 

bır ekserıyetın bu pra l<tadır 
viç edeceği temin olunına , c 

h r ta ve'/ _,,dl 
Bunun gelecek a .• ebe!P": 

yında vukubulması haıı~ etler 
"Ll" H be . t 1'1ıll ...ııı bJtr, a şıs anın tar 
azası sıfatile mukadderatı 
miştir.,, 

"r'' lnglllzlerln ana 
aAlarkeıt·· 

·rıitl '. 
P . S . etest .Atı 
arıs - oır gaz . yefT>,. A( 

na göre, Londradakı tıÇ •; 
kilisesinde altıncı Coretl 111a~'~ 
rildiği esnada haned~~"~iat1 ~ e 
konda olan ana kralıt ç ~i~ 
hüngür ağlamıştır. 3

0
, ~ 

rasimi filme alınırken 8 "'ı.l gib• 
ağladığı da şeride oldı.ıg 
olunmuştur. ;' 

b. kBç ıe Merasimden ır v etı t flro ~ ., ., 
çarşamba gecesi .~ ~tJ1li'"~ 
başpiskoposuna g~st.e ,e1 1 
kü lngiliz ki)isesın•~bflİ t*1~ ~ 
vafakati alınmadan fi J'~~ 
termek memnudur. ., ,ab";ııı1 
nin ağlamakta olduS~,.,ırı ~ 
hazin olduğu için burt' J1ll ,tt' 
cıkanlıp cıkanlmarrı81dıt. 
Çeden sor~uşlar. O ~:_.ırt~ 

• •• Çk 1~ e - ı arınız. (tıJ 

ağlarken görmesini ~ ıit· 
rum.,, cevabını veJ1111~ ıl 

=------- "' Çocuiun b•t•111 f ,.,~ t.. 
'U." •• k b' - u .. ~ :~;1 n.'JSU ır çocug •• ~11J1J 

kadın hakkında takibll~f' ~ ~f 
Bu kadın Şişlide :Men~ 'f' l_..ı11 " 
oturan Nadiyedir. fdd•3şerj)J'· 
şusunun kızı 9 yaşında 
başını yarmıştır. _,;/ 
geçer bir uzvUdur. . -ıetı't'; 

Kôse lvanofun kendi ıır'}, 
değişikliği yaptıktan ~ıır';,; ~ 
siyasetinde !İmdiden '

0,n'"' 
vetli ve zecri harekete 

niyor. 



HaY,ullah- Efef;dinin 
• Avrupa seyahatnamesi 

ısli bir kadında ara
,, 

11
1lan meziyyet / 
:~ıs Bey - Omnlbos sefası - Vak'a! 

e · Araba sey ranları ve 
al'tutı., kadınlar - Hekimler 
ltı '4ll efcnd' L':hıde p . 1' seyahatna • dahi her zaman polis değil, neırolu· 
~ arıs kahv h 1 y . Ot 

8
cdcrk · e ane e· nan gazeteler meneder. anı bu 

11

' en şunları da ilave k ı b l · h l' ·· ''ıı~ ma u e ser est gazete erın a a ı u· 

1 

• r her n k ela · zerine tesiri polisin ihtarından ziya· 

\in b" e a r yorgunluk de ·· . d' da ırer m k " . muessır ır . • ,ı. lıiç bir e ev 1 ıeeler de Pariste her nevi efkôrda olan ze· 
""!lak .. § Y almayıp yalnız t · · · k d " 'b t 1 · ~ı 'll2:er "k va ıçın ımrarı va ·te up ı re a a· 

111• e 1 amct olun z· b ~r " 9karıl . . maz; cak çok şeyler vardır. ıra u ~c· 
~el~ Para ,.. kmak ıçın cebtcn hirde hava ü hevesten geçmi~ bir 

c }\ :xı armak g kt' '11 •fe N . ere ır. .. filozoftan ta nefs i emmAdesine 
c }' apolıtcn d d'k] · b l 'it •pılan d e 1 erı mağ!Ub bir delikanlıya ve e ki bir 

. a ~haınrn .. 1 onıdurmalarm le· kanlı deliye kadar mütehalif ü] mi· 

a~1 d' u o unamaz h 1 1 ~ •kk · l · zaç q as \'e zevatın mqgu o aca· 
f~t Ctinde a~ arın ve kahvclc· ğı vesaiti adi de bulunur. 
J. ~ani n ransızca olarak Fransızların rical ,·e nisaın hü • 
.., ~·t ,.eygamb ' hd loi, b ere ı a o- ner \'e marifette ve maarifte i1eru 

llaıııın:zan dahi Osmanlı gitmiılerdir. Memaliki sairede ricalin 

~ ı..ı.olun.;, ya~ud .paı• Ün· kemôli tahsil ve irfan ile, ni,.nın 
.~tık\i fr uşkld~kkanlar var· kemali dahi halaveti lisan ve hüsn Ü 

-q en erın · • b >e lek.IJ .. f mcc"'.uu an ile olduğu maIUm ve meıhur 
rı..,· _harekata u c ~· fevkalade iken Pariste bir hatunun hüsn Ü ce· 
!ıııi ~ıatan şch"m 

1
a!l .. oldukların- ma]inden ve lisanından bahs ve 

Yen ır erı oyl~ hatırla f · ·ı ·· · •· d . cf'al , • • · . • te tış olunmayıp ı m u ız anın an 
\e alamat ıle do· s·· 1 l 't' ua o unur .• , 

~l\ 
1 

t\c.kliy Hayrullah efendi, seyahatname· 
araba e arasmda omnib · · · f da d ( J • • ı · ların h ·I" os sının bır sayı .. ın a .>0 mci 

\od."ı-or, 
0 

•) 1 muhassena· sayıfa) Vak"• i acibe baılığı altında 
• khr· tıayede her an ve aynen §Unları yazıyor: 

Yunan arazisin
den geçen tren 

Hattın kontrolU hakkındaki 
ıuııtname hazırlandı 

Edirne yolu üzerindeki 33 k!lomet. 
relik p'.tyon Yunan arazi&inden ge~en 
hattı;ı idare ve kontrolü hakkında altı, 
yedi aydanb::ri devam eden m:izakerc· 
ler bitmiş, itilafname Devlet Dcmiryol· 
ları dokuzuncu işletme başmüfettişi 
Salahaddin ile Yunan murahhası Stas. 

&inopul<>s arasında şchrimiMe imzalan· 
mritır. İki nüsha olan itilafnamcnin bir 
nüshası Ankaraya ve di~eri de Yuna· 
nistana gönderilmiştir. İtilafname iki 
tarafça tasdik edilir edilmez tatbik 

mevkiine girecektir. 
Müzakerelerde müşavir olarak bir. 

den Devlet Dcmiryolları Haydarpaşa 
birinci i~letme müfettişi Ferruh ve mü· 
hendis Semuhi iştirak etmiştir-

İtilafnameye göre tren hattının l~dir
neyc varmadan evvel Yunan toprakla. 
rından ıeçtiği 33 kilometrelik yol ile 
bu kısım bittikten sonra Edimeye kadar 
bizim topraklarımızdan geçen 7 kilo

metrelik hat ve Edirncdcn sonra da 
Yunan arazisinden Bulgar hududuna 
kadar 36 kil<>metrelik demiryolu Türk· 

Yunan müşterek kontrol ve idaresinde 
bulunacaktır. Bu hatların mecmuu 76 
kilometredir. Yeni ititafrıamc ile eski 
nizamname maddeleri üzerinde bazı ta. 
dilat yapilmıştır. Her iki b:ikumet ken
di hudutları içinde kontrol masraflarını 
bizzat verecektir. 

l\'e de .. ın her tarafında bir ha· 'tt\ ••ran d '"Bir gün Kollej dö F rani da te· 
~ ~ ta'k'b var ır. Bu araba· meddünü insaniye üzerine iradı ·~ "'•bni 1 olur. Hatta bazı nutkolunurken Rusyaluların Lehli· • Oç eabıkalı yakalandı 

~arist .kızJarı ve oğullarile ler hakkında gösterdikleri muameleı· 
tıt~şı ihtiya Y;ı ~ an

8
1ct eden hunrizaneden söz açılıp memalik i 

Mccidiycköyünde bir kahvede üç 
sabıkalının bir poli&imizi yaralamasile 

l c ıhti . 'k 

ha l&.ı.. r ogos ey ken· Osmaniyede olan hristiyan tebaanın 
tltnl\ı"l ul.~1 ... • ~.11.:b ~ u; ... ;a": J 00

3 1 

""' kı ıucınurlanmlan gürdükleri 

~ttj•.. aranasilc r,ezmek dd'd b; R•nden b" .. b taa ı en bahsolundukta ellerini 
h l\di . ır gun eni da- çırpan adamın Paris sefarethane • 

lıliah tını~ti.,, cfend' . . mizde memur bulunan Ağop efen· 

~ · §oy)c ılresım s~rgısine di olduğu rivayet olunur fesübha-

~ tı\ah an atıyor: l ~lıl aldc b· k ne lah.,, 
.... l'ııUıt" ır ar; nevi resim· Hayrullah efendi. seyahatname· 
"<ili) Ut ff . Ş ıı..-·ı tearn·d: .ırı am vak'ai ~inde Paris hek im1erinden de bah-
·~11§ ol"' kı ır kı ağraz üstiinc ı,;,\·~ " 1a la sediyor: iı hır canımız sıkılmıs "Bı'rkaç senedenberi duc:ar 

0
). 

kell b ı111da "k. "l ., -:"'! itib· . n 1 1 og um Pa. duğum prostat hastalığından naşi 
~ l'eajl\ll1 rı~e sarılmış surette lieclittedavi bir defa Viyanaya, ikin· 

11\'ı~tı int:~ı dahi pek güzel ci defasında da Parise kadar gi tmi§ 

~~~I İdi.,, 1 ab olunup sergiye idim. Sebeb i seyahat ve azimetim 

~1•1ıiı; '•kakı hastalık için olmakla Parise vüsu . 

~: :•ı t} Garında ba•ka neler .. ~ l Y lümden birkaç gün müru runda 

"~ il din}· nan da Hayrullah doktor R. ayYe ile doktor Küpleri 

il~~ IYelirn. l"ı 'ede · celb ve davet etmiı idim. Birinci· 
.,,..,ı ılh.or ı·so.kakta on paraya . k k 'k' c· •· . . "1 ,..ı_ ·J d nın vizitesine ır • ı ın ı .. ıne yırmı 

'''· ~t ı. Ben dah · b" d' · 1 '' • lrnı bil . 1 ır frank verilerek ken ımı an ara ib- • 
~-'it ltllrrnu . eyım deyu san· raz ile bera~r hastalığı dah i ifade 

neticelenen bir vaka olmuştur: 
Bu vakanın ~uçluları meşhur ıabrka

lt Piç Ali ve arkadaşlarıdır. Piç Ali ile 
iki arkada§• Mecidiyeköyünde bir kah. 
ve.de .kumar oynarlarken aralarında bir 

kavga çıkm11tır. Kavga evvela bir ağız 
münakaşası §eklinde başlamış. fakat 
sonra gürültü büyümüş, bu go:Jrültüye 
.Mccidiyeköyü polislerinden Feridun 
karışmış ve müdahale etmiştir. 

Polisin gelmesi üzerine kendi kavga· 
lannı unutan sabıkalılar polisle kav
gaya başlamı§lardır. Bu esnada kumar 

cılardan biri nasılsa polisin tabancasını 
ele geçirmiş ve çektiği gibi polisimizin 
başına kabzasile vurmuştur. 

Ba;ından ağır bir yara alan polis Fe. 
ridunun şaJirmasından istifa~c eden şe-
rirler kaçmışlardır. 

Vaka hakkında tahkikat yapan za
bıta kısa bir tahkikattan sonra bunlar 
dan birinin Pis Ali olduğunu anlamış. 
ve Piç Ali bir kadının odasında yaka· 
lanmış, bunun üzerine diğer suçluların 
isimlerinin Ali ve Mahmut olduğu öğ· 
reni~-niş ve Ali de aynı kadının daire. 

ANKARA D A 
yapılacak olan 

Yeni Radyo 
istasyonları 

On bet ay sonra ikmal 
edı lecek olan tesisat her 

tıususta mükemmel 
olacak tar 

r\nkarnda yapılacak kısa ve uzun 
dalgalı radyo istasyonları on beş ay 
sonra tamamilc ikmal edilmiş ve 
faaliyete ba~lamış olacaktır. 

Yeni radyo istasyonlarımızdan 
biri 60/ l 20 ~ilovatlık uzun dalgalı 
, .e diğeri 20 kilovat Ü7'erindcn kısa 
dil)gah olacak, istasyonların mür· 
:1ilesi Etinıcsudda bulunacaktır . 

60/ 120 kilovatlık uzun dalgalı 
istasyonun dalga uzunluğu 1639 
metredir. Bu dalga uzunluğu \ 933 
senesinde Madridde toplanan telsiz 
kongresinde memleketimize tahsis 
cdilmi~ olduğundan yeni radyo is· 
tasyonumuzun yapacağı ne riyat 
diğer nıcrkezlerin neşriyatını karış· 
tırnuyacağı gibi, başka istasyonlar· 
dan da ınütcessir olmıyac..-ıktır. 

120 kilovat ku\'vetindc yapılacak 
olan bu istasyonun kuvvetinin ica • 
bında yarıya indirilmek suretile 60 
ki1ovat iizerindcn çalı~tınlarnk işlet· 
me masraflarının aıahnası düşüniil· 
müş ve şartnameye bu da ilave edil-

miştir. 
Aundan başka istasyonumuzun 

bi.iyük mesafelere kadar işitilmesini 
temin için uzun dalgalı postadan 
maada bir de 20 kilovat kuvvetinde 
kısa dalgalı bir ınürsilc postası ile 
tcchizi muvafık görülmiiştiir. 

Ankarada şehir i<;inde 1 lalkevi
nin alt kısmında. yani lsnıetpaşn 
Kız Enstitüsi.i ile Tayyare Kurumu 
arasındaki arsada müteahhid kum -
panya tarafından bir stüdyo binası 
inşa edilecektir. Bu arsa P.T.T. 
idaresi tarafından Kızılaydan satın 
alınmıştır. Ru binada biiyük, orta, 
küçiik, ve bir de spiker stüdvosu 
olmak üzere dört stüdyo bulun~cak· 
lrr. Ayrıca 80 kişilik bir orkestra he· 
yeti ile 100 dinleyici için bir an fite· 
atrı ha,·i olacak \'e her türlü modern 
işaret tesisatı ile muhtelif mevkiler· 
de dört mikrofonu ihtiva edecektir. 

ORTA STÜDYO 
Bu stüdyo küçiik orkestra ile 

tiyatro sahneleri için viicudc getiri· 
]ecektir. ~urada da büyiik stüdyoda 

0]duğu gibi birisi akustik olmak Ü· 

zere üç mikrofon bulunacaktır. 

Bir amele klzm parmak
ları keslldl 

Sirkecide kravat fabrikasında çalı§an 
Selim kızı Tayyibe elini makineye kap
tırmış ve parmakları kesilmiştir. Yaralı 
Şi~li hastahanesine kaldırılmıştır. 
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Yeni polis 
teşkilatı 

Bütü11 ıne11ılehete şa
nıil ge11i.'J b i r proje. 

gapıltyor 
Yeni polis teşkilütı layihasında 

meslek mensuplarının liseleştiril
mesine doğru bir adım atılmış hu· 
lunmaktadır. Emniyet mcmurlariylc 
komiserler lise mezunu, polisler de 
ortamcktep mezunu olacaklardır. 

Biirolarda üniformalı ve sivil 
nıcmurlar çahştırılmıyncak, bunların 
hepsi iş sahasına scvkedileceklerdir. 
Buna ınukabil bir muamelat sınıfı 
ihdas olunmuştur. Bu bi.iro sınıfı· 
na meslekten gayriahlaki bir sebep 
olmaksızın aynlmış olanlar bi.irolar· 
da bu sınıfta çalıştırılacak ve büro 
mütehassısı o1arak yetiştirilecekler• 
dir. 

Nüfusu on bine kadar olan kaza 
merkezlerinde şimdilik yalnız polis 
büroları kurulacaktır. Bu bürolar da 
bir komiser ve iki polisten ibaret o• 
lup siyasi ve idari işlerle uğra§acak· 
!ardır. Bu suretle polis teşkilatı bü· 
tiin ıneınlckcte tr.şınil edilmiş ola· 

caktır. 

~----------------~-Kaptan kö,kUne misafir 
kabul olunmıyacak 

Liınancla işliyen vapur kaptanların· 
<lan bazılarının scf er esnasında yanla· 
rrna yolculardan misafir kabul ederek 
konuştukları görülmüş, bu halin bir ka· 
zaya sebebiyet verebileceği düşünülerek 
kaptan köşk:.inc katiycn misafir k:ıbul 
edilmemesi bildirilmiştir. 

Emri dinlemiyen kaptanlara birinci 
defasında hafif, ikincisinde daha zecri 

bir ceza verih:ccktir. 

Trakya hatf mda yapllacal 
memur evlerl 

Trakya hattında İ§liyen trenlerin 
gece kontrol İ§i ile me gul memurlax 
için yeni evler yapılması hakkında ve· 
rilen kararların tatuikinc geçilmiştir. 

Kontrol işi hakkında İstanbul güm. 
rüklcri başmüdürlüğü bir program ha· 
ı:ırlamağa başlamıştır. 

Uzunköpriide yapılacak evler hak-
kında da Edirne giimrüklcri başmiıdJr. 
tüğüne bazı emirler verilmiştir. 

Tasmasız köpekler 
öldUrUlecek· 

Tasmasız köpeklerin çoğalması ve 
bunlardan bazılarının hastalıklı olduk· 
lan anlaşıldığından Belediye bütUn şu· 
belere şiddetli bir emir vermiştir. 

Bu emre göre rastlanacak tasmasız:, 
köpek cinsi nadir ve kıymeti yüksek 
olsa da derhal öldüriılecek ve tasmasız 
köpekleri himaye edenler hakkında da 

ceza zabtı yapılacaktır. 
Belediye bu emri verirken bazı has· 

talıklı tasmasız: köpeklerden insanlara 
tonya ve kiste hastalığı geçeceğini göz 

önJnc koymuştur. 

. -'it r '~ § ıdim lk" .. 11" 'il. t ı· ... ,
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:Alacağınız 
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şapkalara 
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at ere gidenleri ı----· 

İ&tanbulda, giyecekten yiyeceğe ka. 
dar kendisinden şüphe edilmiyen bir 

fey yoktur. Saymakla bitirilemiyecek 
derecede çok olan bu şikayet mevzu
larını kömür ve odundan baılayıp iç. 
dıı elbiseden yağ, süt .peynir, sabun 

vcsaircsine kadar götilrebiliriz:. Beledi
ye memurları "mahlut,, gıda buldular 
mı yakalayıp ceza veriyorlar, hükümet 
"sahte,. bir mal buldu mu mahkemeye 

veriyor. 
Fakat buna rağmen bütün bunların 

bir türlü ön:ine geçiltmemektedir. Ha. 
liı tcrkos suyunu senelerce memba &u
yu diye satanlar olduğu ~ibi eşek 

, mezbahası kuranları da gördük. 

Fakat son günlerde yeni bir sahte. 
kirlık nümunesi daha almıı yürümüı 
bulunuyor: Şapka sahtekarlığı .. -~. 

Gazetemize haber verildigine göre 
birçok firmalar A vrupadan renk mo
dası geçmiş yahut ren;i tutulmamış 
şapkaları ucuz olarak toplamakta ,,e 
burada istedikleri renge,. bilhassa mavi 
renge boyayarak yüksek fiyatla sat· 
maktadırlar. Bu şapkalar esas itibarile 
Avrupa mamulatı olmakla beraber son
radan vurulan renk eo fazla iki üç ay 
içerisinde uçmaktadır. Kayserilinin eşe· 
ği boyaması gibi şapkaları boyayan bu 
firmaların yaptıkları &ahtekirlık. şüp· 
siı: ki mahlut gıda satanlardan daha 
farklı değildir. Halkı bu türlü sahte 
renk şapkalar hakkında ikaz ederken 
diğer bir noktayı da hatırlatmak lüz:u. 

munu duyuyoruz:: 
Vaktile İstanbul gazetelerinde hir 

"Kara liste,, vardı. Çok eskiden tatbik 
edilen bir usulle halkı aldatanları 

isimleri, ticaretgahları ve suçları gaz:e· 
tclerin kara Ji&telcrile ilan edilir, veri· 
len ecza yazılır ve ticarethaneleri de 
kapatılarak "şu iş için şu kadar müd. 
dctle ka\latılmıştır., diye b:r yafta ya· 

pr~tırılırdı. 
Reklama en fa zla ehemmiyet verilen 

bir devirde yaşıyoru z:. Dükkanlarının 
önune muazzam afişler asarak şatafatlı 
reklam yaptıktan sonra halkı herhangi 
bir suretle aldatmak istiycnler için bun 
dan daha tedipkSr bir usul olamaz. 
Para, dişten tırnaktan yırarak birik
t iriliyor. Böyle iken alınan elbise, atı. 
nan yiyecek, ya fena veya muzir olursa 
işlenen suç en şiddetli ecza ile karşılan
malıdır. Bu da tekrar edelim ki ka r 

1
• · ı a ıstc ı e Qlur. Bu usul tatuik edilirse 
törülecck ki, ' 'mahlüt,, ve "•ahte •. ta· 
mamile '"1rıdan kalkacaktır. 



BUDAPEŞTE'deki 
görüşmeden sonra 

Macaristanda ne düşünülüyor ? 

' Silahları bırak
mağa davet! 

d • 1111111t11•-t1~ıu ıııınnıııınııınıın 

• 
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Rad_lJo müsabak_a1"1 

nasıl o acak ? 
$ek Başvekili Bükreşe gidiyor 

Vaşington 23 (A.A.) -B. Hull, 
dün akşam radyoda söylediği bir 
nutukta, dünya milletlerinin ma -
nevi, siyasi, askeri, ve iktısadi 
silahlarını bırakmağa davet etmiştir. 

Bakan, kendi kendine kifayete 
ve dünyadan tecride müncer olan 
tedbirleri teessür ve teesslifle kar§ı• 
lamış ve bunu!\ yerine beynelmilel 
münasebetlerin dostane ve namu~ • 
k~ane bir teşriki mesai esasi üzeri· 
ne tanzim~ni derpiş etmiş ve demi§
tir ki: 

Bir müddettir kuponlannı koydugumuz r;dyo müsabaka~~: 
yaklaşmıştır. Bunun için müsabakanın na11l yapılac.ığını etra 
yoruz. 

Mi.isabakaya radyocular da iştirak edebilirler. 

BudapC§te, 23 (A.'A.) - Havas menni olduğu fikrindedir. Fran~a 
ajansı muhabirinden: Siyasi ma • ve İngiltere, Küçük Antantı, sag
nafil,, ltalyan - Macar görüşme- lam ve devamlı bir :mmtakavi bir -
}erinin hatimesini teşkil eden muh- lik telakki etmektedır. . 

RADYOCULARIN iŞTiRAK ŞARTLARI .r.ı 
1 - Müsabaka Avrupa ve Amerika sistemi makineler olmak 11 

esas iızerine tertip edilmi§t.ir. cd 
2 - Müsabakaya her kuvvet ve modeldeki makineler i§tirilt 

1 
tasar tebliğ 1hakkmda pe~. a~ müta- "Çekosl~vakyanm in~ir~~ .~1alın
lea yürütmekte, yalnız lkı mem- de bulundugu hakkındakı butun şa
I~k~ti birleştiren rabıtaların salabe- yialar esassızdır. Çekoslovakya -
tini,, beyan etmektedirler. Sovyetler Birliği itti~akı, hemen he-

3 - Müsabakaya i;tirake çağırılan ve bunlardan iştiraki kabil p!Jl 
rin adlan önceden ilan odilir. Riıi.dyo acentelerine m~~tı~r. 
derilmİ§tir isimleri unutulan müesseseler tafsilat alabılır pe 
edenlerle iştirak etmek için müracaat edecek firnıatarı 

M;gyarosag gazetesi, bu teb- men h.er ye~de n~zık. za.manlardn 
liğin Macaristanm hukuk müsava- sulh sıyasetıne ~usx:nır hır. surett.e 
tından bahsetmemekte olduğunu, yardım edecek hır dıplomatık vesı· 
çünkü Roma protokollarını imza et· ka telakki olunmaktadır. Ki.i~ük 
miş .. olanlann bu babtaki noktai na- antant, bütün büyük komşularıle 
za.rl~rmı evvelce müteaddid defalar ve bu meyanda bittabi İtalya ve Al. 
izhar~ etmiş olduklarını izah maka • manya ile de yapıcı bir siyasete 
m~ yazmaktadır. Maamafih, li· ba_şlamak arzusundadır.,, 

"Bir memleket tecerri.idünün iç
tinabı imkansız olarak ihtiva ettiği 
ekonomik ve fikri fakirle~me, ergeç 
o memleket halkı arasında gittikçe 
artan hoşnutsuzluğa, dahili ihtilaf. 
lara ve ayni zamanda demokTasinin 
inkitmnR miincer olur.,, 

bildireceğiz. ~ 

4 - M!.isabakaya İ§tir!k edecek radyolar memleketin tanınıtı!te' 
hassıslannın iştirak edeceği bir fen heyetinin muayene ve 

b~ral mahafile .. göre, Roma - Ber- Dahili siyaset h~k~ın~a ise, B. 
Ii':ı "n;'ih'Veri Macaristanı tamamile Hodza ezcümle demıştır kı: 
t8t~inwetmemektedir. "Parlamento, yakında Alman 

Batzy ZSilinszky diyor ki: Su det partisi tarafından ileri sürü-
Diğe/ memleketler için olduğu len teklifleri müzakere ~~mek fır~a-

gibi bu İnemlekct için de her şeyden tını b~lacaktır. Bu mu~akerenm 
e~:CI mühim olan cihet, İngiliz ai- neticesi hükumetin noktaı nazarı ü-
y.;'setine muhalefet etmemektir. zerinde kati bir tesir icra edecektir.,, 

. ÇiK • BAŞVEKiLİ BÜKRESE ŞA YlALARI TEKZlB 
' GiDiYOR - Budape§te, 23 (A.A.) - Macar 
B "'k 23 (A A ) G h f Telgraf ajansı, İtalya ile Macaris-

b0Jd~ d~CJ 'b" ' ç · k leçe~ Ba ta tan arasındaki münasebetlerin ger· 1 k~I~ ıdgımkt gı Hı, d e os Bo~ak . aş: ginleşmiş olduğuna; Afrika ve ls -
ve ı ı o or o zanm u reşı zı- l 1 ·1 d d 

t d ... k ~ 1 k "d panya mese e erı e son erece e yare c eccgı ·.ıtı o ara teeyyu et- l 1 1 1 k • A 
"' ) t di ç k B kT B"k . me§gu o an ta yanın mer ezı v-

me ~ e r.. c · daşvek 1 1 
•• u r~şı rupaya karşı lakaydi göstereceğine 

rk;s1menk zıyarBet e ecde Rve uç gun dair olan haberleri tekzib etmekte· 
a aca tır. u esna a omanya, d' 

Çekoslovaky~ ~e ~ütün Tuna ha~- AVUSTURYA HARiCiYE NAZI· 
zası devletlerını alakadar eden mu- RI DöNDO 
him siyasi meseleler konuşulacaktır. \r 13 (AA ) H · · 

, ıyana, - . . - arıcıye 
HODZA NIN BEYANATI nazırı Guido Sehmidt Viyanaya av-
Prag, 23 (A.A.) - Çekoslo- det etmiştir. Nazır istasyonda 

vakyn Başvekili B. Hodza gazete • Fransız maslahatgüzarı ile İngiliz el-
cilere harici ve dahili siyaset hak • çisi tarafından karşılanmıştır. 
kında beyanatta bulunmuş ve de • • Berlin, 23 (A.A.) - lsveç ha
miptir ki: riciye nazırı B. Richard Sandler, 

··- Londra görü~meleri, yeni Dün B. Yon Neurathı ziyaret ede. 
ve kuv,·etli bir sulh hayatının mea· rek kendisi ile bir saat kadar siyası 
ud .~ir başlangıcı olarak telakki .edi- meseleler hakkında görüşmüştiir. 
lebılır. Orta Avrupa meselele~nde Brüksel, 23 ( A.A.) - Polonya 
Londra ve Paris mutabakat halınde hariciye nazırı Beck dün saat 17 de 
bulunmaktadır. Bu iki devlet T u- tayyare ile Berline hareket etmiştir. 
na memleketleri arasında umumi ve Nazır Berlinden Varşovaya avdet 
ekonomik iş birli~inin şayanı te • edecektir. 

ispanya mütarekesi için 
ltalyan/arın muvafakati alınmağa çallşılıgor 
Mussolini, ltalyan gönüllülerini ger 
alırsa General Franko istifa edecek 

Londra, 23 (Hususi) - İngiltere} 
hükumeti, !spanyadaki harbe nihayet 

verilmesi için Fransa, Almanya, İtal
ya hükümeUerinc müracaatla bir mu
vakkat mütareke akdini ve bundan son 
ra ecnebi gönüllülerin İspanya top _ 
rakıarından çekilmelerini teklif et • 
mistir. 

lvning !standart gazetesinin yaz • 
dığ ına göre, lngilterenin teklifini bu 
dört hükumet kabul ettiği takdirde, 

İspanyada harp eden cümburiyctçi • 
lerle Franko tar:lltarları nezdinde har - .. bin 'durdurulması ıçın teşebbüsat ya • 
pılacaktır. :Muvakkat müta,reke ya . 
pıldıktan sonra her iki tarafta bulu • 
nan gönüHüler ged a1rnacaklardır. 

Mütareke bir defa aktolunduktan son
ra devam cde::ek ve tekrar harbe baş. 
lamağa hiçbir taraf cesaret edemiyc
cektir. 

1ngiltcr~in bu teklifine Fransızlar 
mu .. ·afık cevap vermeği kabul etmiş 
gibidirler • 

Almanya ile İtalya hükumetJeri ise, 
mtlt.nrekenin akdinden önce, gönül • 
lülerin ne 6Uretle g~ri çekileceklerine 
dair tekı:ıık hususat hakkında mutabık! 
kalınmaaınr, ve İspanya ihtilaline mü
dahale edilmemesi hakkındaki karara, 

siyusi ajanların da ithalini istemekte
ler imiş ... 

Cebclüttarıktan Londraya gcJcn ha 
berlere göref general Frankoya para -
ca yardım eden İspanyol milyonerle · 
rinden Huan Març ile, Arşidük Atba bir 
lspanyol vapurilc Cebelüttarıktan ge
çerek ltaJyaya. gitmişlerdir. General 
Franko namına bir heyet halinde Mus 
solini ile görüşmcğe giden bu heyet 
azasından birisi 1vning lstandart ga -
zetesi muhabirine ıvcrdiği beyanatın -
da, İspanyadaki harbin mukadderatı 
Hu11n Març ile Mussolini arasında vu. 
kubulacak :mülakata bağ!J otduğunu 
Föylcmi{jtir. H.öyter'in bildirdiğine gö
:rc, 1spanyadaki 1talyan gönülJülcri -
nin aileleri Mussoliniye tnüracaatla ev 
lat!arınm yabancı topraklarda kırdı • 
:rılmamasım istemi sler ve Mussolini 
de İtalyan gönülh.i.lerini geri çekmek 
1stediğini general Fra11koya tebliğ et
mi~tir. Britbıe Yünaytet Pres'in bildir
diğ:ne göre, İtalyan gönülltileri İg • 
panyadan geri alındığı takdirde gene
ral Jt"'ranko istifa edecektir. 

BrUkseli ziyaret eden Fransa ha. 
riciye nazırı Delbo~. Belçıka hükume
ti ile yaptığı konufjmalarmrla, tsnan • 
ya harbinin nihayete erdirilmesi icin 
miinasip bir sureti hallin bulunmasını 

TÜRK - lRAN MUKA VELESl 

Tahran, 23 (A.A.) - Pars a· 
jansı bildiriyor: 

Gazeteler, geçenlerde Iran -
Türkiye arasında imzalanan telgraf 
ve Telefon muhaberatı hakkındaki 
mukavelenin metnini neşrederek bu 
mukavelenin iki memleket için olan 
faydalarını göstermektedirler. 

da görüşmüştür. Belçika hiikümeti, 
Londra ve Paris hükumetlerinin bu 
husustaki gayretlerin iştirak edeceği
ni Delbosa söylemiştir. Fransız gaze -
tekri ,İngiltere hükümetinin Burgos 
ve Madrit hükfımctlerine doğrudan 
doğruya müracaat ederek harbin dur
durulması için kendi namına ayrıca 
teklifte bulunduğu da söylenmektedir. 
İngiliz resmi mahafili, yapılan teşeb
büsler hakkında ketumiyet muhafaza 
etmektedir. Ademimi.idahale komite.si 
nin de yakında Londrada içtimaa çağı 
rılacağı zannolunmaktadır. 

MUSOLINI BIKMIŞ MI? 
Paris 23 (A.A.) - Figaro gazetesinin 

Roma muhabiri, Musolininin İspanya 
harbinden bıkmış olduğunu işarp ederek 

Duçenin İspanyadaki muhasım taraflar 
arasında bir mütareke akdedilmesi hak. 
kında İngiltere tarafından yapılan tek
life aleyhtar olmadıgmı kaydetmekte 
dir. Muhabir, İtalyan hükumet adamla. 
rının İspanyol harbine İtalyada hoş 
bir nazarla bakılmadığını bildiklerini 
söyledikten sonra Almanyanın ltalyaya 
İspanyol İ!fleri ile uğraşmaktan vaz
geçmesini tavsiye ettiğini ve Sataman
ca erkanıharbiyesinin Roma da fena te. 
sirler bırakan askeri ve siyasi ihtarda 
bulunduğunu ilave etmektedir. 

VALENSIY A Yl OYALAMAK MI 
lSTJYORLAR? 

Paris 23 (A.A.) - SoJ cenah gaze. 
teleri mütaarekcnin hakiki hedefini 
Milletler Cemiyetine müracaat eden 
Valansiya hükumetini oyalamak olma
sın-dan korkmaktadırlar. 

Le J our gazetesi diyor ki: 

"1ngiliz teklifinin alicenabane bir 
gaye ile yapdmı§ olllJasındar1 §Üphe 
etmemekle beraber, bu teklifin Valan
siyanın lehinde olduğunu itiraf etme. 
mek c~de değildir. 

'.Her şeyden evvel Valansiya, hukuku 
düvel kaidelerinin ve mütecavizlere 
karşı alınan zecri tedbirlerin tatbiki 
için Milleler Cemiyetine mi.iracaat et
miştir. 

BILBAO KAPILAR INDA 
Bask cephcıi 23 (A.A.) - H avas 

ajansı muhabirinden: 

ne arzolunacaktır. 

S - Müsabakaya girecek radyolardan Avrupa ve Amerik~ eıc• 
rinden ayn ayrı birer birinci tefrik olunacak ve birincı ı 
edilecektir. le "' 

6 - :Müsabakada birinci gelen radyolardan bireri satın alına~ 
yucular müsabakasında birinci gelenlere hediye edilecel<tır· 

OKUYUCULARIMIZIN iŞTiRAK ŞARTLARI 
20 1 - KURUN Gazetesile neşretmekte olduğumuz kuponlar 1 
1
,,1 

en &on on beJ gün i~inde, aıağı<la istediğimiz malumıtııt ıtııı'1 
duğu bir kağıt ile birlikte biz~ gönderilmiş olacaktır oıt • 
gelecek mektuplar müsabakaya iştirak ettirilmez. 

111 
t' 

2 - Okuyucularımızın biriktirdiği yüz yirmi adetten ibaret ta 
1
, 

kım kuponla tercih edilecek Avrupa ve Amerika rad>:"e ı; 
yalnız birisine i;tirak olunabilir ... Her iki radyo makinesıll 
sa bakaya girmek için iki takım kupon göndermek laıır11dıt·. 

3 - Kuponlarla göndcrileçek kağıtta u malumat bulunmalıdır· 
A - Tercih etmekte olduğunuz markanın modeli. 
B - Senesi. 
C - Lamba adedi 
D - Kendi adresiniz. 

E - Markanın ismi. 1'' 1 
4 - Müddeti içinde gelen cevaplar tasnif edilecek hangi nıar·ıci 

la rey alırsa o markayı intihap eden okuyucular arasında 1ııd 
ayrılacaktır, birine bir Avrupa diğerine de bir Amerika r 
kinesi hediye edilecektir. d~ 

Eksik kuponlarınızı gazefemlz fdareelrl 
radarll' c;cfol.lllroln l. 

Kuponları biriktirmeği lhmal etmeyiniz. 
V AKIT Propağanda 

~mmıttlllfntı1tn111111U1*11t!ffı'ffll' ,ııııı111111mı11ıııııııı1tJ1111ııııtlllfllll1lutuıl ,4 
Troçkl taraftarları ı,ten "H indenbıılı 

çıkarıhyor 

Moskova, 23 (A.A.) - UlUın ak~ • balonu _J 

dcmisi, riyaset divanı azasından Nı • or' 
kolas Boukharine'in "Halkın düşma • Nasll kazaya " 
nı., olması dolayısile akademiden ih • AA.) ~' 
racına ittifakla karar verılmişlir. Lakehurst, 2?. ( ehade:tl~ 

Moskova üniversitesi parti mcc ., ter,, B. Eckner ın ş fel8~-,.J 
!isi de Bclınski ile Lakoviyl Troçki tal Hindenburg bal~n~ d ı,;slt'.ı 

··k · stırıa raftarı olduklarından dolayı ihraç et • go · şeraresı ve 1 ası fJ1 
sebeb olmuş bulurırıı miştir. 

Fransada parti kav~aları 
Paris, 23 (A.A.) - Dün ak~am 

"'Milli Birlik Fransız Gençliği,, milli 
i<ongresinin açılmış olduğu Snint-De· 
nis belediye dairesi önünde birtakım 
hadiseler olmu5tur. Bu teşekkül, 8. 
Doriot'nun idaresinde bulunan bır te
şekküldür. 

Komünistler, bir alay teşkil ede • 
rek Doriot'yu yuhaya tutmuşlardır. 

Polis, nümayi~ilcri dağıtmıcıtJr. 
:roı;s, yirmi kadar komünist tevkif et· 
mi~se de biraz sonra serbest bırak -
mıetır. 

ŞJmal kutbu kfmf n ? 
\13şİngton. 23 (A.A.) - Harİ· 

ciye nezareti, SovyetlCTin Simnl 
Kutbuna yaptıkları seferin Şimal 
Kutbunun hakimiyeti meselesini or
taya atmıyacağını beyan etmekte . 
dir. 

Amiral Pcarynin 6 nisanda Şi
mal kutbunu kCffederek oraya A· 
merikan bayra~mı dikmiı ,,Jnıası 
keyfiyetinin Amerika lehine bir hü
kümranlık hakkı vücude getirme -
mektedir. 

dir. 1 .ı.el • f e 8~ 
Doktor Eckner, h·ciJefİ9~ 

da hazır bulunan §8 
1ı.~ ~ 

evvela arka taraftan çı tıllc' 
daki ifadelerine da:ra;tJ gi1 
geri tarafında bir yer 
neticesine varmaktat~ ~~' 

B. Ecknere göre. Ll 5ıır' 
olup da kaçtığı ancak § ıc 
edilebilir: ,eJ kıtb ııı 

Birkaç dakika e'\ücf~ 
mış \'e kr1lırken gaz ,sıtı' 
miş, bu da ani gaz J.;ısÇrı' J 
olmuıtur. . 

0
; ıt ·~ 

Bu serbest hidroJe (lfel1~ 
lektrikiyeti sakine. :;vı ~ıı 
balonun üstündekı. 81,edet·1~,, den gelmiş olmı:ısı ıc bİI' ııJ e 

Doktor Eckner. 
1 
i.iıet'ıı 

ti mali hakkındaki slltl.. .!ıl 
i5İlkmiş ve demiştir ~li t.tr~ı 

. 'B .. vl b' tahrrtıfl •• kC 
o ... e ır 1'LlPcsP'~ 

hiç bir iz yoktur.. 1 0J81 

cak nazari bir ihtırrtD 
lea dcbilirim.,, tt' ~ 

tJ"' Rlbbsr.,frop tJ• ,,~1.1 
General Molanın kıtaatı, dün 7 kilo· 

metre ıka<lar ilerlemişlerdir. Bu kuvvat. 
lerin şimdiden Bilbaonun kapılarında 
bulunmakta oldukları söyJenebrnr. 

Bilbao 23 (A.A.) - Radyo Ue aşagr· 
daki tebliğ neşredilmiştir. 

Maamafih, hariciye nazırı, bu 
beyanatın Kutub manabkı üzerinde 
hakimiyet meseleBinin münakaşa 
mevzuu teşkil ettiği zaman, Ameri
kanın takib edeceği hattı hareketin 
ne olcıcağına delalet edcmiyeccğini 
ilave eylemektedir. 

gönderli• rı-'>f.İot 
Berlin, 23 (A..A·) -::.ıeıı~U 

. d 50.1 .uB-
yahst nıahfılll'r ~ 

1 
.o ır..,, 

Almanya hükmeti ' ~ J'#Y
rinc Von RlbbentroP 
eefir, tayin edecektir· ,,, 
udur: .. ;ııJ~# KUTUPTA HAVA NASIL? 
Şimal kutbu bugurı d• ı# {I 

Biskaye cephesinde Munguia mmta
kasında tevkif edilen düşman dün bü. 
tUn kuvvctJerile Alava cephesinde da. 

ima mıntakasına yüklenm!ıtir. Bu rnın
takadaki n1uharebeler pek çetin olmu§. 
tur. Cumhuriyet kıtaları mevzilerinde 
mukavemet etmişlerdir. Diğer cephe· 
terde kaydedilecek bfr hadise olmamı§. 

Moskova 23 (A.A.) - Tayyarelerle Hararet eıftrın aJ~ll fiitl~~ 
kutba muvı:salat eder etmez Smit ve günC§lidir. Hafif bır r 
arkadaşları tarafından teeis edilen Sov. s:ıat mütemadi 5urc:tt' 

tu·. \ yet istasyonunun yolladığı ilk telsiz ra iyi uçtuk. 
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Yeşil ~hennem 
v•z• ... =cAHtDE osMAN 

Keskin bir ışıkla uyandığım zaman 
saat iki buçuğa geliy ordu 

. 
do ~ir ltad ~tıtın1 ~~ saçının daima yüzümde yorulmu§tuk. Bütün bu dakikalarda ı bederek açılıyor; yeşil bir suyun du-
.... h;, kad"stdiyordum. Islak ve sa· doktor Çevadın sesi. bir ba".'te yar~. daklarınCnn döl<ülerck aktığını gOrü. 
- '1 doı.,,.;;. saç•yd•. Bir arahk boy· lanmış ~füi kulaklarıma dogru gelı· yorum. Fakat uyanmıyorum. 
~'ıı_llliuyord gını zannetmiştim; ade· yor: 
aııh tltb,ı h um. Bu sıralarda dışarı _ Su, diyor, su .. 
Qıı. 1•ınin· yorum. Fakat herkes Mataramı rıkarıyorum. kapalı göz. •rı • atırlı 

~ t 1 kon d :. ' 'Ybcd b' uşuyor u. Onun için leri birdenbire ölü ha:eketlerini kay. 

it bıı fl~la de ılmek korku sile dışarda --------------• 
~ tchlik~ramadım; ve içeriye, hat· 
~ ~ tckra Y~ kaqı kendimi hiçe sa-
~ikaı r gırrniştim. Sen neredeydin 
...., \> arda? .. 

anın . 
>u ' 'l'llh ızda tabii... 
\t~ ~dar §ey!.. Seni hiç hatırlamı
h.~'ıı:tı :ıa\. ece Mataharinin benzeri bir 
"t n .. tled . ~ "İl! e yeşıl ışıklar altında ya· 

1ı._ ttUYor ,•oyunduğu gözlerimin önü-
""'llth.., " Bunl ş t,~YOrlar ar amdaki kadınlar3. 
~ iti ayd · Hatırlıyorsun ya, orada 
~ tokrtıa~ ınhk dakikalarında, kapımı-

d~• on~aıru bir hayal gibi vurdukları 
.'fili)"• rı bi .:... ı tı'!ı· 11tdUk r me ek gibi namuslu 

.ı. 1 tıa ... Ve d - d ~ . llıuaı ogru ur. Bir melek 
ı.., 'Çtri .. ~ daha iyisi güzel ... Odamız 
"it . ,.trd'k -
'tini bile _ı _leri zaman ayaklarının 
'1tı kendi l§ttmez~ik. Çünkü odaJa
lı.ıDt.~c ne 

1
_ halılarıle döşemişlerdi; 

h; ''llil 11;adar ·ı b' · ~'llllld r ... lr . ası ırer aıleye men-'i... ~h ızı, ya balkona çıkarırlar 
ı. "QJ Çede . - • q~' \ı bir ~eşıl agaçlarm altında 
~«ı '•ttc bu g:zıntiye davet ederlercl:. 
lı~ ' ~llhl orkudan zevk duyuyor-
ı._' faL artnda .. ~h Nıı: it gene şıır vardı; çün-
~ ttı· creler h ~ il. 1klcrj me tapJı geceleri inti-
~ ~ vakit .. ı · ~r ll'ı.iı de . • goz erındeki baygın· 
~,ı, ..... ı hıssederdik ... Hele, saba· 
\;rı bir ..... l••r·-· ....... v .. nn,. • . 
~' test' · · "> u '~ r ... Fakı gıbı bo} bıraktığımız 
~tın hiçb" . a.t Viyana kabaresinde 
'il '' Stı. • ırısı yoktu. Orada d<>ha 

"' ~. ıırnd' '" ~,'t~ \ta d ıye kadar görmediğ"miz; 
~Otd r ı· b' . ti· \ı, • ve ızı kendine doğru 

~ltı ıtc1c· 

VAGODA 
kaçtı nıı? 

Çekanın eski reisi 
nekadar çalmış? 
Sovyetler Birliğinde tevkif edilen 

eski Gpu ~efi Yagoda'nın kaçtığı
na dair bir §Syia çıkmıştı. Talin in
den Fransızca " lstanbul,, gazete. 
sine bildirildiğine göre, bu haber 
asılsızdır ve Yagoda, Libeanka ha· 
pishanesinden naklolunduğu hasta
hanede bulunmaktadır. Diğer ta • 
raftan Paris gazetelerinin verdiği 
malumata göre Yagodanın hastaha
nede öldüğü hakkında bir şayia da 
çıkmıştır. Bu haber henüz teeyyüd 

etmemiştir. 
Moskovada çıkan Pravda gaze· 

tesi 1936 yıh başlangıcından tev· 
kif olunduğu ana kadar y agodanın 
suiistimal ettiği paranın yekununu 
yirmi iki milyon olarak kaydet-

mek~edir. 

> ' ' ırn k ı ~ lt-kı~n u aktarımın "Ben aske-
~lctu. F!. dan başk~ ~şittiği hiçbir .;:::::--;;. f. 

, lı bıı y kunu hangısı söylüyordu. ~ IJ 
, <let- ik~ _sa Fifi mi?:. ' ~ 
~ tJo~ ısı de.. ~ 

t '()~' li //'~ ~c Yliy~rd er ikisi de kalın bir / A 
>oı- \>toto Ce u. Ya alkış sesleri.. ~ 
'-~, e <iaha :~d ellerini yüzüne kapı
~ ) ÇlJıtıyo~~ade teferruatı hatırla. 
~it ~ı lunı u. Bununla beraber 

~ hi~l~ dön ~! hatırlıyorum. Saat 
lt har dugümüz zaman ikimiz 

(\ eket yapamayacak kadar 

'1~" glık s . . . 
~"' ervısımız 
~ ~ t..._110ktoru 

_ Sigara tçilir mit 

-Hu.yır. · 
_ Bıı yerde1"-i izmaritler net 
_ 80111ıadan içeıılcr:11 ... 

ıı. ~ t'"d: buçuk~uz Pazarteai ıtııııert 
~~ l.~-~b•rıeaın an ytrmlye ka:!ar ı•· ~ıiı.' ten 

19 
de, cumarteıı gtlnlert T.anon imparatoru-

~ o1ı\ı •ıı lkJıı:ı kadar Llleli Tayyare J' f' 0...~CUJarırn daire Uc.; numarada nan kardeşi geiiqor 
~' ecıe ızı yedJ kupon muk~ 

~lııl )!1'-taıı~ı . 
~111 ı.n an doktorumuz da bu 
~ a • l cu:ı:lnl blrtkUrlp keaıdlalne 
~ l( l.ı &raa. rteaı, aalı, per§embe 

·~ ıqlll>l§ Akaarayda, Ktllet cad-
~:" ~de ça canııı karpmdakl mu
~"' de di§OCUkJarmııa bakacaktı ~-~~ eını doktorlarmıız da okuor. 
~ ~ '1<>ıtto~lertne huır buluıım~ 
S ~ ı l.auıtıt~uz Fahrettln Dtımen 
it Gıı bıııllıılttı CUrıı C&ddeainde 127 numa• 
'~ ~utu gı:' saat H lle 20 ara. 
~~ 6y llaıı doktor NecaU Pak· 
~ ._ Olt11)\ı'-lı \'e c mudiye caddc:ıl 1-2 

' ııı,lı cuıannı Utna &1lnlerı ayni aaat-

Sof ya, (Hususi M~habirimiz
den) _ Londrada taç g.ıvmc mc-ra· 
siminde bulunan Japan ımparatoru
nun karde§İ Prens Çiçibu ile karısı, 
Oriyent ekspresile Sofya~an geçe • 
rek lst nbula gideceklerdır. lslan• 
bu]da t:vakkuf edecek olan yüktck 
misafirler, lskendcriyeye v~ ora~an 
da vapurla Japanyaya han:r:et ede-

ceklerdir. 

Kızllordunun yeni erkanı 
harbiye reisi 

Ertesı 'glin yatağ1mda uyanır uyan. 
maz doktor Cevadın yüzünü hatırlı • 
yorum. Daha doğrusu karyola gözle. 
rimin önüne geliyor. Saat öğleyi çok., 
tan geçmi§ti. Sedirin üstünden gözle
rimin ic:ine gelen bir güneı;le ya\'aŞ 
yava~ doğruldum. Fakat etrafımda 
hiçbir şeye inanamıyordum. 

Sadece pencere l,,Uyük bir bahç~ye 
1:-akıyordu. Ve tabiatın beni uynndırı. 
şındaki kJdrete rağmen hiçbirşey dü

§Ünemi) ccek vazıyetteydim. 
Şüphesiz oda içinde ilk karşılaş. 

tığım manzara doktor Cevad oldu. 
Adeta uç kişi alacak kadar büyük bir 
karyola irerisinde yatıyordu. Fakat 
ne yatır;ı!.. Yastığın bir tarafınd·ı 
püskülhi bir külah duruyordu: yerdr 
serpilmiı) bir konfeti kutusu. renkli 
ktığıtlar ,.e üstelik yüzünde sayısız 

dudak boyaları .. 
Yava;Ş ya,·aş bir müddet kaldığım 

zama-n amip bir insan gibi her şeyden 
ev\'el o:ıu seyrettim. Çünkü doktor Ce 
cnd seyr.?dilece kbir vaziyetteydi. 

Şüphr::.iz uyanmak için onu kendi 
kendin:! terkcdecektlm. Bahçeye doğ
ru uzun uzun gerindim. Duvarda bir 
~ürü aç!k kartlar açıldı. V c bir masa. 
nın üstiinde mndam Şuvartsın bir res
mi duyuyordu. Bu şiiphesiz tuhafıma 
gitti; fakat odanın içerisinde bir ha. 

kikattı. 

Bununla beraber doktor Ccvadın 
uyanışı o kadar fazla sü~memiştir. 
Perdeyi açtığ1m zaman içeriye daha 
fazla dolnn ışık gözlerini harekete ge. 
tirmi§ti. tık cvveı: bana döndü ve ya· 

vaş yavar; doğruldu: 

- Saat kaç?. 

- !ki.. 
- Çok uyumuşum? .. 

- AKı;amki eğlenceye göre pek faz. 

la değil.. 
- Ewt, dedi; ölü gibi idim. 
Sonra yatakt:ın birdenbire atladı ve 

süphesiz bu fevkalade harl'kC'ti odanın 
içerisindeki 1§ık yokluğundan geliyor. 
du. Ve ilk iş olarak aynaya doğru yii. 
rüdü. Fakat bir anda benim yüzüme 
bakmaktan kendini alamamıştı! 

- Tce~süf ederim. dedi; hfııa hiçbi~ 
şey söylemeden duruyorsun .. 

Yandaki odaya geçti: yıkandığını 
işitiyordum.Doktor Ccvatla nasıl konu 
şacağımız dakikanın artık geldi<Yini 
anlamıştım. Eğlenceli bir kalab:Jık 
içerisinde madam Şuvartstnn bana 
bahsetmek istiycn doktor Cevad bir 
dakika 1,unu yapamamış: yahut ken. 
ciini bir ı;ccclik eğlence hrvcsine kap· 
lırmıştı. Fakat onun asıl bahsedeceği 
~ey ınadam şuvartstı. 

!çeriYll geldiği zaman kUçük bir 'yı. 
kamnadar. sonra yüzünii sıhhatlı bul. 
dum. sııc.ıece yastık ü1.crinde ptisküllil 
bir kütal• bütün geceyi ona anlatma· 

ya kifıydı. • 
Bununla beraber pek meşgul olma-

dı; fakat onu atmaya , da kıyamıyor. 
du; mas:tnın üzerine bıraktı; ve bütiin 
konuşmalarımızda gözleri ona takılı 
kaldı. 

( A rkas1 1ıar) 

~ "-)tı.ı teııa.,,11 ~ID dl§lerine bakacal.· 
~~· t

11 
... ~llıt.tıa ertnı YapacaklardIT. 

ı.:"'ı .. tp a Be§l'kta ~ ~Ulı •rtırn f tramvay ca 
'-. 'llıın le.ç Ok:ıında ıtllnnetçl Em! 
~~ et edec ~cuıarntıızın çocuk 

Mareşal Voroşilofun bdm~l~vdini olan T uhaçevıki'nin te ı ın en ordu erk5nıharbiye riyasetine de 
sonra", bu rnevkie Gen~ral ~gorof genç General Şapoşukofu tayin et· 

'-" ~ l\k e .. ur. 
~!\ı ~ il '-ray p" 

getirilmişti. Sovyet hii_k_u_m_e_t_ı _K_ı_z_ıı __ m....:..iş_ti_r. _____________ _ 

------------------------------------------------------.. ~~ ~ lıı:naraa ertev Eczaneat Y~ 
~ ~ tn~ '€§aıza K~Unnetı;ı ve sıhhat 
>'tfı. ..':,_ltt.b11.ı.ıı llYonıarı RUN doktorunun 
~'ltıe de ve beherinl yedi ku-

)\l>t. Ç<><;ukıa •boneıerımııe en en. 
~"- ~'ktrr. tının sUnnct ameli· 

Radyo 
Müsabaka Kuponu 

- 85-
ll:"t '1Ur lntıız dok 1ıul>oıı 'C&at tor• d!Jçl ve IUD-

• Utıdazı ederken KURUN'un 
Yedi tane götürmek 

ısım: . 
Adres: 

5 - KURUN 24 MAYIS 1937 

1936 yıhnda pamuk 
istihsalallmız 

Hangi erazİ üzerinde nekadar 
ekim yapıldı 

Birkaç senedenberi dahili sana)'~\ 
sarfiyatının artması, anlaşmalarımız· 
da ~amuk ihracatmın himayesi ve ı 
netıce olc.rak pamuk fiyatlarının yük • 
selişi, mhstahsili fazla istihsale sevk-

etmiştir. 
936 • 937 mevsiminde bu sebepler 

altında 253.645 hektar üzerine zeriyat 
yapılmıştır. Bu saha 1921 • 1935 sene

leri ekim sabalan vasatisinden % 35 
fazladır. ~abanın genişliği ile mütena· 
sip bir rekolte beklenirken havaların 
müsait gitmemesi, yağmurların fazla. 

Jığı bazı tarlaları kısmen, bazılarını 
tamam":t harap ederek rekolteyi 40 
milyon k;ıoya kadar düşürmüştür. 

1936 1937 mevsimi rekoltesinde 

Çukurova mıntukası o/t 61, Ege mın
takası c~ 31, Iğdır % 2, Sakarya ha. 
vaJ"si 'İ<. 1, cenubu ~arki vilayetleri 

Malatya ve Elaziz dahil olduğu hı:.lde 
yüzde 5 hiıseıalmıştır. Bu dağılışta.o gö. 
rülüyor ki, Çukurova istihsal sahası. 
nın gcniı:Hğine rağmen diğer seneler. 
den az bır istihsal yapılmıştır. Bu va~ 

1.iyetin b·· ~tıca fımilleri ise mmtakada 

mahsutüıı idrakine yakın zamanlarda 
§iddcli y;.ğmurların yağması ve fazla 
rutubet neticesi husule gelen pembe 

defa olarak Malatyada Klevland tohumu 
ile zeriyat .yapılmıştır. Bundan maksat 
ilk seneler zarfında Adana mıntakasında 
dejenere olmuş Amerikan nevi iane cin· 
sinin yerine Klevlandı ikame etmek. 
Ege. Antalya "'e Eskişehirde Akalayı 
tamim ve istihsalini temin eylemek. miı. 
teakip senelerde pe yerli nevini kaldıra· 
rak yeni Amerikan tiplerini bütün mem 
Jekete teşmil etmektir. Klevland cinsi. 
nin muhtelif senelerde rekolte içinde 
aldığı hisse. vazıycti açıkça göstermek· 
tedir: ı 933 • 1934 senesinde Adana 

rekoltesinin yüzde 1 ini teşkil eden bıı 
cins. 1934 - 1935 de yine yüzde 1, 
1935 • 1936 da yüzde 3 1936 • 1937 
yiizde 13 nisbetinde yer almıştır. Buna 
mukabi1 iane cinsi 1934 • 1935 sckolte
sinde yüzde 26 hisse alırken 1936. Hl37 

deki hissesi yüzde 13 e düşmüştür. 
Ege mıntakasında ekilen Akala nevi 

aynı sene için eüzi miktarda idi. 

YENİ TlPLERlN EKiM 
SAHALARI 

kurdun büyiik tahribat yajlmasıdır. Iğdır nııntakasmdaki ilk tahminler, yada köylü tarafından 200 .ki. ceman 
rekoltenin 1.500.000 kilo olacağını 25.003 hektar üzerine zeriyat yapılmış-
gösteriyordu. Yağmurların tesirile 
husulen gelen mildiyo hastalığı rekolte· 
yi ı.000.000 kiloya düşürmüştür. 

Adana mmtakasmda mahsulün id. 
rakinden sonra Seyhan nehrinin taş· 
ması dıı 3.500.000 kiloluk koza halin. 
deki pamuğu hasara uğratmıştır. 

MAHSULÜN KALiTESİ 
1936 yılı zirai ıslahatın pamuk üze. 

rinde ilk geniş tesirlerini göstermeğe 
başladığı yıldır. :Mezkur yıl zarfında 
32 yerde pamuk ıslah ye üretme deneç. 
Icri yapılmış. ilk defa olarak Nazilli 
mıntakasında. Antalyada, Eskişehir ci-

varında köylUye yeni cins Akala tohu
mu dağıtılmış, Adana ve civarında kül
liyetli miktarda Klevlant cinsi ekilme
ğe başlanmış keza bu yıl zarfında ilk 

tır. 

Akala tohumu da 1935 de Eskişehir 
civarında köylU tarafından 600 hektar 
üzerine ekilmiş iken, 1936 da Eakişehir 
civarında 1.102, Antalyada 465, Nazilli 

pamuk tohumu üretme çiftliğinde 6.5 ve 
Naz{lli mıntakasında köylü tarafından 
455 ki ceman 2.087 hektar üzerine ekil. 

miştir. 

Yeni otobU• servısrerl 
Emirgandan Eminönünc otobüs ıe. 

ferleri bir hazirandan itibaren başlaya· 
cakur. 

Ayrıca Bcyazıd • :Maçka arasında da 
bir otobüs seferi ihdas edilecek, bu ıu. 
retle bu kıtada işliyen tramvaylardaki 
kalabalık nisbeten azalmış olacaktır. 

işaretler: -- • • 
ıçın .. 

Sı.dr t:rlem 

suurlu bir surette tesbiti iktiza eden 
~ısulün dışında değildir. 

·şair Eşref 
Eminönü Halkevi kıymetleri yad 

il':in her fırsattan istifade ediyor. 
t(ıymetleri tebarüz ettirmek şüphe
siz çok yerinde bir harekettir. Bu 
hareketi takdirle karşıladığımızı ye· 
niden tekrara lüzum görmüyoruz .. 
Ancak hatırlatmak istediğimiz bir 
nokta bu kıymetleri efkarıumumi· 
yeye arzederken takib edilmesi la
zımgelen usuldür. Onun için usu· 
lün herşeyden önce tesbiti gerektir. 

Halkevi geceleri, bize hangi kıy· 
metleri hatırlatmalı, onları tebcil 

ettirmelidir~ 
Şi.iphesiz ki tarihe mal olan bi.i· 

tün kıymetleri diyecek olursak bu 
geceler bir tarih konferansları seri· 
si halini alır. Halbuki efkarıumu· 
miyede tebarüz ettirilmek istenen 
kıymetl~r bugünkü hayatımızın mü· 
beşşirleri, mücahidlcri olabilirler. 
Ahlakta, hukukta, estetikte. siya· 
sette... Hulasa k\iltür hayatında 
bugiinki.i hayat prensiplerimize is· 
tinadgfıh roli.inü oynıyan şahıslar 
bu gecelerin mevzuu olur. 

Hfımid, hayatımızda bir mer· 
halenin, bir estetik inkılabın mii· 

b~şşiri idi. 
Halid Ziya, bir estetik ustası ve 

mücahidi idi. 
Hüseyin Rahmi, halkı, halkın 

devrinden çok evvel kaleme almış 
bir sanatkardı. 

Bunları ya~dı~ımız kültürün 
yapıcıları diye tebcil ettik. Şimdi
ye kadar yapılan tebcil hndiseleri 

Metodumuz, bugünkii hayat 
prensiplerimizin kültür tarihine mal 
olanları efkarıumuıniyeye arzetmck-

tir. • ıjı • 
Halkevlerinin kültür yapma ve 

kiiltürü yayma yolundaki roliine •en 

giizel vasıta budur: 
1 - Kıymetleri tebcil etmeği bir 

llhlfik haline koymak. 
il - Tebcil edilen kıymet lerin, 

yaşanan hayatı idare eden nazım 
prensiplerin tarihini aydınlatmaya 
yarnmalarıdır. 

Sanıyorum ki bu iki madde gc· 
ce1eri yapılmak iktiza eden şahsi • 
yetl~n hududları "Efradını cami, 
ağyarını mani,, bir tekilde tayin e· 
dilmiştir. 

Bu esasları dü ünürken aklıma 
bizim şair Eşref geldi. 

Şair Eşref içVı bir gece hazırla· 
ınnk, sanıvorurn ki çok yerindr f'IA
caktır. Çi.inkü hicvi, osynl bir 
silah olarak cidden muvaHakiyetle 
kullanan ve Abdülhamıd devrinde 
bir mısraı bir parlameptodan daha 
miiessir olan şairi tebcil etmek. 
ha~ ve halk için mücadele etmi~ , ~ 
cbgılmakta olan sosyetenin bi.itün 
çizg~l~ini ortaya koymuş olan şair 
t~bcılı çoktan hakketmiştir $Air 
olarak sosyetenin ıztırablarmı anla· 
tanı nnmak vazifemizdir. 
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Halit Ziya Uşaklıgil'le mülakat Londra konuşmalarına toplu biı 

Mai·Yes-ı-.y--a--h----niç--i~-y-8Z.tdı? Siyasiler a~asında 
AhmetCemil peknazik bir genç olmakla beraber hiçde ahmak 
değildi/ - Aşkı memnu bugünkü dile çevrilebilir mi? - Gençlerde 

eksik olan şey 

anlaşma kabıl oldu 
Londra, mayıs -

Hükumetlerinin ka • 
naatlerini salahiyet -

serbest harekete malik 
bulunduğunu söylemitti· 
ta Avrupa devletlerini 

Genç mrılıarrirlerimi:.den Sabri Çağ 
kıyan, biiyiik roman iistadı llolid 
Ziya U§aklıgili, l' C§ilköydeld kö~ 
kiinde ziyaret cd,.rek kendisiyle 
edebiyat tarihimiz için lıakil.·i bir 
değer ifade eden bir miilakatta 
bulunmu§tur. 

Sabri Çağlıyanın sualleri t'e 

Üstadın ı·erdiği ceı•aplnr. rdcbiyat 
knrilerinin zm•k ve nlôlm ile olmya 
cakları §eyler olmakla beraber ayni 
zamanda edebiyat tarihçileri de 
Halid Ziya U§aldrgil hakkında 
tetkikat ta bulıın urhen büyük ro 
nıancrnrn buradal~i ... özlerinde kendi 
leri ve r.scrlcri için faydalı malii.mat 
bulacal.-lardır. 

Bu müliikattn Halid Ziya U§nklı 
gUe orulnn sualler ı•e iistadrn 
verdikleri awaplar §Unlardır: 

- (Mai ve Siyah), her gündüzü 
bir gecenin takip edişine misal olacak 
bir hayat tahavvülünün remzi bir ifa • 
desi midir, yoksa bir çok kimselerde 
vaki olduğu üzere muayyen bir ya-~tan 
10nra hayal ve maver~ ~lemine veda e
'derek kupkuru şeniyetle başbaıa lfa • 
lanların elemini mi anlatır? • 

Üstat. aynen şu cevabı vermi§ • 
tir: 

- istibdat idaresinde bütün 
memleketin, alelhusus gençliğin ne 
k'adar belalar içinde çırpındığını bi • 
lirsiniz. Ben, her §eyden evvel, isti
yordum ki Ahmet Cemil, hayata 
türlü münevver hülyalarla gelmi§ 
ik'en, bu idarenin zulmetleri içinde 
IX>ğulan ve yese gömülen gençliğin 
bir timsali olsun .• Bunu tamamiyle 
ve sarahatle yapmak için o idareden 
bahsetmek lazımdı. Buna imkan ol
madığından o betbaht gençliğin tim
Mlinde boş kalan yerleri, okuyan -
ların hayaline havale ederek onu 
kısaca tasvirle iktifa ettim. Bunu o 
zaman bile anlıyanlar ve Ahmet Ce 
mil enmuzecinin eksik hututunu 
ikmal edenler pek çoktu. Bugiin 
artık memleketin üstünden bütün 
bulutlar sıyrıldıktan sonra kitabı 
dikkatlice okuyanlar elbette daha 
vuzuh ile görürler ve anlarlar. 

- Hikayeci ve romancı Halit Ziya • 
nın, üs!Upçu Halit Ziyaya üstünlüğü • 
nü söyliyen Bay İsmail Habip sizce bir 
.hataya düşm:iş müdür? 

Halit Ziya U~<1klıgıl 
A 

bilir miyim? 

- Kelime hem §ekli hem telaf. 
fuzu, daha doğrusu ahengi itibariyle 
yekdiğerleriyle mümteziç iki ~ahsi • 
yetten mürekkeptir. Kelimeyi gö • 
rürsünüz. Gördükten sonra ya ceh
ren okur, yahut okumıya lüzum 
görmeden evvel telaffuz ederseniz 
ne neviden bir musıkı tesiri yapaca
ğım ke§federsiniz. Hatta cümleler 
de böyledir. Garp edebiyatında üs
Jupçulukla iştihar etmiş olan edip • 
ler yazdıklarım cehren okurlar ve 
gözleri ile -&ördükleri cümlelerinin 
kulakta yapacağı tesiri tecrübe e • 
derlermiş. Bunu ben ae ek:seriyet ü
zere yaptım. Daha doğrusu yapmıya 
lüzum gönneçlen; cehren okunacak 
olursa hasıl edeceği tesiri tahayyül 
ettim. 

Nasirlere pek lazım; hele şairler 

Ilalid Ziyanın çoculı:luğu 

. 
için mutlaka zaruri olan bu tecrübe 
lisanda ahengi temin eden yegane 
çaredir. 

basmakalıp denilir. Zaten Edebiyatı 
Cedidenin lisanda yaptığı tahavvül, 
nahve ait kaideleri parçalıyarak fa -
kat lisan bozukluklarına düşmiyerek 
muharririn duygusuna göre bir in • 
kılap vücude getirmiş olmasıdır. İ§· 
te ondan dolayıdır ki bug.iinün türk 
çesi garp lisanlarında hususi bir üs
lup sahibi olan muharrirlerin nah • 
vinde ne kadar şah~iyetler görülebi
lirse o kadar hususiyetleri kabul ve 
ifade edebilecek bir hale gelmiştir .. 
Bence herhangi mevcut bir ibare 
tıpkı bir kalemde baş müsevvidin 
yaptığı tarzda tashihlere, tagyirlere 
mütehammildir, onun iç;in Edebiyatı 
Cedide nasirlerinin herhangi bir 

le temsil eden pek 
çok siyasi ve diplo -
matların burada top 
lanmalan bu dakika-

istiklallerinin muhaf ..... 

Malüm olduğu üzere • d' 
ima garbi A vrupanın ötetUI 
taahhütler altına gimıektd 
tı. Fakat bugünkü vaziytC 
doğruya kendisini de tehdit 

. ibaresini istenilen şekilde, fakat hiç 
bir noktasının mahiyetini değiştir -
miyerek evirip çevirebilirsiniz. An· 
cak bu ameliyeyi Yaptıktan sonra 
bitaraf bir gözle metnin ilk şeklini, 
bir de sizin kaleminizde iktisap ettiği 
şekli mukayese etmeli. Belki de 
sizin lehinize bir netice çıkar, ona 
bir şey denemez. Herkesin kendi • 
ne mahsus bir zevki vardır. Hatta 
belki muharrir sizin metninizi gö • 
rürse kendisi de onun rüchanına kail 
olabilecektir. Bir kere kendisine sor
malı. .. 

- Bay İsmail Habip, edebiyat tari
hinde mai ve siyahın Ahmet Cemi
linden bahsederken: ''Sevdiği kmn 
hayaliyle iktifa eden bir nezahet hey • 
kelidir. Öyle iken Fransız edebiyatı· 
nın "Verlainc", ''Baudelaire" ciöi IJ .. 
kın fileJrunu terennüm eden ıairlerinl 
sever,, diyor. Bir çoklarınca bunlar ay
rı ayrı meseleler gibi nazara alındık -
ları halde aziz müntekid bunu gayri 
tabii görüyor. Üstadımız bu hususta a· 
caba ne düşünüyorlar? 

- Herkes temas ettiği şahsiyet • 
]erin veyahut tanıdığı eserlerin her 
tarafını, her hususiyetini almakla 

' mükellef değildir. Pek saf, pek ne -
zih, pek melekane evsaf ile muttasıf 
bir genç çocuk, hatta bir taze kız, 
"Baudelaire" i, sakat ve tnariz ta • 
raflarını bırakarak, hatta belki onları 
farketmiyerek onda yalnız ne varsa 
onu alabilir. Nüfuzu nazarına ve 
edebi zevkine kani olduğüm dostum 
lsmail Habibin bu noktadaki fikrine 
tamamiyle vakıf değilim. Fakat eğer 
anladığım gibi ise. . Ahmet Cemil 
Bey, nezih bir genç olmakla beraber 
hiç te ahmak değildi .. O, tanıdığı ve 
sevdiği §airleri; oldukları gibi hatta 
marazları ile, illetleriyle görmüş ve 
sevmiş olsaydı bile bununla kendi • 
sinin mahiyeti ahlakiye ve manevi • 
yesinde bir bozukluk vücude gelmi§ 
olmasına mutlaka zahip olmak icap 
etmez. 

- Şüphesiz malümu alinizdir, Mus
set muvaffakıyetinin sırnnı sorana ay
ni suali irat ettikten sonra ''Temaşa -
gerlerine,. beğendirmek için yazanm,, 
cevabını alınca "ben kendi kendimin 
takdirini kazanmak için yazarım,, de
miş. Ayni suali müsaadenizle size tev
cih edeyim. 

ne en güzel bir fır -
satı vermiş oldu. 

Gerçi buraya gelen siyası şahsiyetler 
yalnız bir tek resmi vazife ile mükellef 
bulunuyorlardı: Hükumetlerini İngil • 
tere kral ve kraliçesinin tetevvüç me • 
rasiminde temsil etmekti. Bununla be -
raber buradaki konuşmalara pek büyük 
b!r ehemmiyet verilmektedir. 

Tetevvüç gününün arifesinde İngil· 
tere hariciye nazın Eden Türkiye Baş· 
vekili İsmet İnönü ile görüştü. !ki dost 
devleti alakadar eden meselelerde nok • 
tai nazar birliği tesbit edildi. Bu mü • 
kalemelere tetevvüçten sonra da devam 
edileceği anlaşılmaktadır· Edeni'n ayni 
gün Fransa hariciye nazırı Delbos ile 
yaptığı uzun boylu bir görüşmede iki 
devletin noktai nazar birliğinin bir Lon 
dra - Faris mihverinden bahsedilebilecek 
dereceyi bile bulduğu anlaşıldı. Ancak 
bu mihverin manasında Roma - Ber • 
!in mihverinin manasında olduğu zan -
nedilen tecavüzi emeller görülmemek -
tedir. Bundan başka Fransayı büyük 
endişelere koyan orta Avrupa meselele
ri de iki devlet arasında tetkik edildi. 

Alman Harbiye nazırı Yon Blom -
berg'in burada bulunması Eden'e ta -
savvur edilmekte olan garp lokarnosu 
hakkında Almanyanın ne düşündüğü -
nü yeniden anlamağa vesile oldu. Gö -
rünüşe göre garp lokarnosunun ispan
ya meselelesi bitmeden -evvel bir netice 
ltnuı mtimkun değildır. 

Orta Avrupa meseleleri ide kezalik 
burada bulunan Çekoslovakya başveki
li Hodza ile Avusturya ve Macaristan 
hariciye nazırlarile birlikte Eden tara
fından tetkik edildi. 

İtalya - Almanya siyasetinin bir -
!iği küçük orta Avrupa devletleri için 
büsbütün yeni bir vaziyet yaratmıştır. 
Avusturya başvekili Şuşnig son bir nut 
kunda Viyananın başlıca mesaisinin A
vusturyanın tam bir istiklal dairesinde 

şekil gösterdikten batka 
Jetler Cemiyeti paktındd 
bütün taahhütleri ifa euoel• 
miştir. İşte bunun için A~ 
da zuhur etmesi muhtaad 
karışıklıklara alakasulık 
mektedir. İngiltere hariciyt 
Finlandiya Başvekili ile de 
Jetlerinin bugünkü vaziyeti 
rüşmüştür. Sovyet Rusya 1t 
arasında sıkışmış olan F" 
birde pekçok endişeler 
bulunuyor. 

Ayni zamanda birçok 
ic;Jeri ve diplomatlarının 
lunması Büyük Britanya ~-
merika hükumetlerinin dUlll,.. 
ve iktısadiyatmı l:füzeltaıek ..ılr. 
dikleri büyük alakanın ~~~ 
ermesine bir vesile de teJaP" 
tedir. 

Büyük Britanya imparl t 
!isinde Kanada başvekili ;ıa 
nutkunda dünyanın refaha 
serbest ticaret usulüniia 1 
kini hararetli bir surette 
rek bilhassa Amerika ile 
edilmesini ileriye sürnıüttilt• 
ya başvekili de arkadapnııı 1ılJ 
dir etmiştir. DominyonJarlll 
fikirlerini izhar etmeleri Od' 
hedesinin genişlemesine yol 
mektir. İngiltere iJe Aılıttllt~ 
sında hayJi zamandanberl 
mekte oldugu iddia edilen 
tısadi anlaşma konuşmala~ 
tanya imparatorluğu aı 
ği kararlar ile fevkalade 
lunmaktadır. Anlaşıldıtın8 
minyonlar tngiltereye yar 
kalmıyacaklardır· Dünya 

-IAl_.-A
tikrar bulması için e1zeıD 
kak olan serbest ticar.et ';ı 
bir çare bulunursa iJlll )f' 
için atılmı1 en mühiın addO 
tır. 

............................................................................. 
kifayet etmiştir. Hiçbir zaman id • 
dia edemem ki bu itmi'nanı daima 
duymuş olayım. Kendi eserinden 
memnun • kalan san' atkarlar varsa 
bunlar her halde pek nadir olmalı. 
dır. itiraf ederim ki, ben de nadi • 
ren yazdıklarımın içinde beni ta • 
mamiy]e memnun etmiş sayfalar 
buldum. Fakat heyhat!.. Bunların 
yanında ne kadar beğenmediklerim 
ve niçin böyle yazılmıştır diye ken
di kendime itab ettiklerim pek çok
tur. 

- Yeni neslin hususiyle yeni ~air -
terin kuvvetli bir hamisi oldunuz lls
tat.. Bu, eskilere olan sevgi ve ala • 
kanızdan elbette bir şey ~ksiltmemiş
tir. Sırf bedii bir mukayesede bug".iı:ı 

için sizce hangi taraf ağır basar? 

ları hangi sermaye ile 
rupada, değil bir edebiyat 
hatta alelade bir mektef' 
savvur edilebilir mi ki 
nında yazılan başlıca 

........... _ 
mamış, görmemiş, --•11111' .... 

hayatı yapabiliı:Ier. tM'! 

- Zannederim ki hiçbir zaman 
bir san'atkar kendisi hakkında tam 
ve sahih bir hüküm veremez. Eğer 
romancı, şahsiyetler yaratabilir; ya. 
rattığı §ahsiyetlerin ruhuna ve ma -
neviyetine bürünerek onlan temsil 
edebilir ve bir küçük müşahedenin 
delaletiyle bir ömür cihanı icat ede
bilirse romancıdır. Eğer kendisinde 
bir büyük hayal sermayesi ve onu 
tercüme edebilecek bir lisan san'ati 
kaygısı varsa, o ayni zamanda üs
lupçudur. Eğer benden mutlaka 
kendim için bir kanaat istiyorsanız 
diyeceğim ki romancı sıfatiyle ken. 
dimi hikayeci san'atmdan dun bu • 
luyorum. Üslupçu sıfatiyle, türk • 
çeye arkadaşlarımla beraber yenilik 
ler getirdiğime zahibim. Fakat yine 
arkadaşlarımla beraber; hususiyle 
onlardan şair olanların tesiratr altm. 
da kalarak lisanımızı lüzumundan 
fazla süse boğduk. 

O zamanın yazılarından bu fazla 
süs sıyrılır da öyle okunursa ancak 
o vakit görülür ki edebiyatı cedide, 
lisanda büyük bir inkılap yapmış ve 
bugünün dilini ihzar etmiştir. 

- Kelimelerin telaffuz itibariyle 
de mananın mahiyeti üzerinde tesir 
yaptıklarını söyliyen Ahmet Cemille 
bugün hem!ikir olmadığınızı anlaya. 

Kelimede size bir misal: Gam ve 
gusse .. Ben, bu kelimeleri, hatta 
şekillerine varasıya kadar; bilhassa 
telaffuz tarzlarından dolayı sev -
mem. Onların yerine keder, dert, 
melal gibi ya müradiflerini, veyahut 
ta yakınlarını tercih ederim .. 

- Aşkı Memnuun o zamanki üshlp 
ile yazılmış herhangi bir yerini güzelli
ğine tıalel getirmeden değiştirebilir 
..,,isiniz? 

- Bir cümlenin nahv noktai na
zarından taazzuu onun ihtiva etti
ği muhtelif fikirlerin muharririn zih 
nine lnyih olurken, takip ettiği sıra
ya göre tahavvül eder. Nahv mutla
ka kaide kitaplannda muttarid bir 
tertip altına alınmış usulden ibaret 
kalırsa işte ona tabiri mahsusiyle 

- Ben hiç bir zaman başkalarını 
düşünmedim. Yalnız kendimi dü • 
şündüm. Diyebilirim ki bütün yaz • 
dıklarım yalnız benim hususiye • 
tim dairesinde kalmaya mahkum 
imişçesine kaleme alınmıştır. Eğer 
boy]e yapmamış olsaydım, kendimi 
adeta başkalarının işleri için kale • 
me müsvedde alan yazıcılara benze 
tirdim. 

- Yeni nesilde noksan gördü • 
ğüm §ey san'at tekayyüdünün az -
lığıdır. San'ata takayyüd edebil • 
mek için san'at sahasında muvaffak 
olanları tanımak icap eder. Geçen 
gece arkadaşlarımızdan biri genç 
nesilden, hatta Edebiyat Fakülte • 
sinden birkaç kişiye suailer sormuş 
ve aldığı cevapları zaptederek ne§ • 
retmiş. Bu cevapların hemen hepsi, 
fikirleri sorulan eserleri okumadık· 
larından, tanımadıklarından, anla • 
madıklarmdan bahsediyorlar. Dik
kat ediniz ki bunlar Edebiyat Fa • 
kültesi talebesidir. Şu halde orada 
neyle meşguldüler?. Yarın edip o
lacaklar, şair olacaklar, kendilerine 
tevdi edilen çocuklara san' at ve e
debiyat duygulan aşılayacaklar. Bun 

- San'atınıza, şöhre·# 
haama çocukluğa avdeti -.-...-.... 
lunsa ve bu takdirde ayrı 1'1l"Al5• 

b'• yaşamakla beraber ede 1 

niz bir kariin zevkini a 
man !İmdiki Halit Ziya cff/11. 
solmıyacağına göre buna 
sunuz?. 

- Buna benzer bir 
de muhatap olmuştur: 
hayatı baştan başa ele 
dolu herhangi bir kirtl 
cukluğa avdet taraf . 
söylemiştim. Fakat 51

1 
tarzda olursa, buna 85 

etmem. \ 

Yazdığımdan bizzat memnun 
kaldığım vaki İse, bu beni tatmine 

1 
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· Güneş, Üçoku 3-1 yendi 
Birinci devreyi 1 - O galip bitiren l zmirliler 

() ikinci devrede üç gol yediler 
Yunun son yirmi beş dakikasım izmirliler 

çok sert ve favüllü oynadllar Ür;ok ı,•c Giinc§ tal.wıları 

~ ~ ~?agına ~Vstyanı 1 incide) 1 
~ Cııııe§İn ~eçırmeğe muvaffak oldu
~dla durcıılk hücumunu, Ü9oklular 
hır .Ya.ıı. G" Urdular. Rüzgarla beraber 
lth~i hiicuneşlilerin üst(iste yaptıkları 

~ll\t Utn İ , llld >'or. V zmır müdafaasına göz 
U c Uçok k c g~yet kısa bir m:.iddet 

~l,Sokıuıar alesıne üç korner oluyor. 
~· doğl'\t Ye.dinci dakikada soldan 
• t~ ~c~daçıJan bir hücum yaptılar. 
~~tiiYoru 1 atlatarak topu ortaladığı-
~~-lıabcta·ı. Fakat soliçin dört metre 

-.:ı, iZ b" • 
Cıi l11ııta . 1~ kafa vuruşile top ha-

>er l\cşliı .gıdıyor. 
· li trın h" <li lı ıır 

1 
ucumları devam edi-

~ a.rka,,ll'\~:rda Melih ve Kemal bir. 
\ tı ltaçırd n hatırı sayılır iki gol 

üçüncü ve son golünü yapıyor. Biraz } 
sonra da maç 3-1 Güneşin galibiyetilc 

bitiyor. 
İzmirlileri dün bir gün evvelki oyun 

larrna nazaran daha gözalıcı bulduk. 
Zaman zaman parlayan ve sönen bir 
oyun çıkarddar. İkinci devrenin son 
yirmi beş dakikasında fuzuli bir sert 
oyuna mcyletmeselerdi netice ;izerinde 
belki daha müessir olabilirlerdi. 

Güneşliler için de dün parlak bir 
oyun çıkardılar denemez. Hücum hat
tı, çok defalar basım kalesi önünde to
pu ezmek suretile bir hayli e;ol fırsatı 

kaçırdı. 

Oyunun muhtelif kısımlarında kom· ( Arab ve halis kan Arab erkek ve 
'bine bir oyun çıkaran Güneşlileri bir dişi taylar arasındaki ilk koşuya gİ· 
çok defalar da şaşırmış, topu birbirlc- ren üç attan Saffet Ankanın Ogu· 
rine veremiyecek bir vaziyette gördük. r'u birinci, B. Osmanın Dicle'si i· 

iLKBAHAR AT YARIŞLARI 
Ankara, 24 (AA) - llkbahar 

at yarışlarının üçüncüsü bugün bin· 
lerce seyirci önünde yapıldı. Dahi
liye Vekili ve C.H. Partisi Genel 
Sekreteri B. Şükrü Kaya, Milli Mü
dafaa Vekili General Kazım Özalp, 
Maarif Vekili Saffet Arıkanla bir
çok zevat yarışı takib edenler ara

sındaydı. 
Uç yaşındaki yerli yarım kan 

kinci gelmiştir. 
Üç ve daha yukarı yaştaki halis 

kan lngiliz at ve kısraklarma mah- . 
sus ikinci koşuda Asım Çırparın 
atı birinci, Said Halimin atı ikinci, 
Akif Aksunun atı üçüncü gelmiştir. 

Üçüncü koşu dört ve daha yu· 
karı yaştaki yerli yarım kan İngiliz 
at ve kısrakları arasında yapılmış ve 
Salih Temelin Ceylanı birinci ve 
Gülizarı ikinci olmuştur. 

lı ~~.. tlar ·H •• •• b" 
"lt "' da 1 · uçuncu ır Güneş 
;ıllııionu ~tnirli kalecinin yerinde 

~ • Ylırııı • ıle kesildi. 
tııtı h n ılk . . )'( a.ki . Yırmı beş dakikası G:.i-

at t 'lllıyeti ı ~ 'dtici b' a tında devam ediyor. 
~. ~ha11n _ır ~urette oyunun Güneş 
'ı~ ıl'!litli. ~ ıntıkal ettiğini görüyo
~tııı }'ottııntbolcular da bir gün ev. 
~tı hUha,, Uktan eser yok .. Üçoklu-

~1.11\lat "'"'~ Said vasıtasile yaptıkları 
ı ~ ""~neş "d ~i . kikaı mu afaasına çok teh-

~-.lirıcı d ar yaşatıyor. 
•. ;·~ l evre · "~~ ~llıi . nın bundan sonraki kıs 
LOtıı rınc 1 . • '(~~.\re U anı bır oyununa şahit 

Başpehlivanlık müsabakaları dün neticelendi 

1937 başpehlivanı yine 
Tekirdağb Hüseyin 

Mülfıqim ikinci, Arif de üçüncü oldu 
\\ ~- lt'll\ çoklular bu üstün oyun
~ ~~· eresi . d t ~ ilta k nı evrenin bitmesine 

q ala aldıl . \ı~ Cilan }( ar. Saıdden güzel 
c 1 bit .. cınal dört metreden çck-

11 'Ot· lki dr..ıt~e İzmire bir gol kazan. 
l~ ı~llı.ir·akıka sonra da birinci dev

~t llcj de ın lehine bitiyor. 
4.ı ~ h "'reye .. .~ aııay ruzgan arkalarına 
ta~ lııUc,,· an İzmirlilerin, bu devr-de 
1ı..~li1 ır ola k • ~ltı tr, }( ca ları zannediliyor. 
ı d ~~a aı eına)i sağaçrğa Melihi 

1 
c~ı . atak h" ~ tıklik ucum hattında ufak 

~ L !lak;k Yaprnışlar. 
~ 1111.ı • alard o ·du tai 0 .. a uçokluları yine Gü. 

~~\~ti d~~:de görüyoruz. Fakat 

lttsitiyll il Yak:ı:da Reşadın uzun bir 
~ttdtt t, ~eb·· ~an Necdet topu sola 
~ b·tc ~al ıının ileri bir pası tekrar 

lı, ıt .. eye y k . 
"il Sı~ ltıtle .. a ın hır mesafeden 
~it d:tı~or. C•..ıneşe beraberlik sayı-
~. ıı ~ k1ka 
~ 'ıt tbii~ .. •onra yine bir Güne"' hü-

<ı b· '-'11 •• 'S 
dt ır Çtk guzel bir pas alan Me. 

'il }'a," ışla G.. . .... ~, ,.ıYot uneşın ikinci golü-
"~ dak· · 
oıd !\ c· tka 
d lı~t ~~C!lil ıarfında galip vaziyete 
t • IJ er d h 1 ~ Sı~a.ı,, ~Ok .. er a oyuna hakim 
~ ~İl ~iineınu~~faası bir seri halin

~ 17 iıı!~lilata ~~..ıcumlarını kesmekte 
ı..~'ıı \ . ı dak·ı. gruyor. 
·~l) "''cı·h ı,..a<ia ·ı ~· lif l kaıec· . ı eri bir pas yaka. 
'~ı .. tıı thakkak ı ~le karşı karşıya ka
''Yor. ~!'O.itli k hır_ gole mani olmak 
~ \oltta ıJtı bir a.~ecı Melihin ayağına 
~~ 1ck tak ae ~ut .. Top kalecinin ba
~ lilu tat Çılı: r est kalıyor. Melih 
~.tilr~}'ul\u ~rtnak isterken hakemin 
'Y'll· ı likı Urduru K <:ı ıııc f e kalk yor. aleci yer. 
~L İlııı a"ttl \tc . ıyor. Hakem Güneş 
~ ~ııı l.tl'I b rıy.or. 
lır bir ll.ndan 
~ llıa~a !ekil sonraki kısmı çok 
)ı1~kc .... ba§layilalınzt §tı. Kasten tekme 
, 111.ı "I 0 n zın· . ~ ııt it l-'lı.rıd ırın sol muavini 
~~~ tc~1Yor anFçıkarmak mecburi
~c~tı}' ille ..,~ akat Üçokluların 
~~lı ,or. ~ilh:rnak tabiyesi daha 

!'~. tdı,:taıarda ssa sağ m:.idafile ka-
lı. "llh rOr] Çok ç' ki ~ ;·~Iiı ar. ır n vaziyetler 
ltı. tı b· er b 
""l ~- ıt lıa u \taziy \h"<atııı diseye et karşısında her 
\; lıli}' . 8lltett maruz kalmamak 

~~.'?\~;ilde k:tı Çekingen oynamak 1 
~· kxaın.ı Yor. Oyunım bun-

~tlı·>'~ 90k tatsız devam edi-
k •tt ~l . 
·~ıı· l'ı\ca ınci d k' ili S arede t a ıkada kaleye 20 

Olt llefi op~ yakalayan SahL ı 
----------_..:.8~b~ı~r-.ıt"İ.ilfı~ 

(Soldan sağa: Km .. Ali gcc~n se""- (Di""'lı ile yapl<ğ'. ~acta ~:~ı'!: sakaıland•f.' için. bu .•cfcdoi mü.<abu/;aya giremenıi§tır ). Yarım dwıya Sıileyman bu senemn ıkmc• ve utuncü pehl,.•anlan) · \/;il<İ)jm t'C Arif!. 

(tJstyanı 1 iw:i<Uı) .,1,.ıer birbirledni yenemiyecekleri 22 inci dakikada Müliyim bir oanna-

y ld Bekir gerçi Ali Ahmede anlaşılan Smd.rg>lı Şedfle Babaeskili dan gidiy<>rdu. Tehlikeyi gördü ve elC 

. 

1
1 

~rtı~F kat kendisi de iki galibiyet İbrahim de baıaltı ikincisi ilin edildi· ni hasnunm kisbetine vurarak pmtti. 
yenı mış ı. a .. "k . H "' · · k d • • . Ali Ahmet buyu orta b~ !er. J{akem useymm galibiyotini il•• 

azan ıgı ıçın . . td ederken Mülayim hakem masasına gel-

. · - B k' de ikincısı 0 u. HLiVANLIK MÜSABA ASI rıncısı, e ır h B k" BAŞPE K · di. parmağım gösterdi. Yapacak ve 

B 1 b 
ber Ali A met • e ır unun a era d d'l hl' la a 1 · · denecek bir şey yoktu. Parmak acısı 

.. . d h k ter ittifak e eme ı er. Srra Başpe ıvan r ge mıştı. gureşın e a em l" .. M' l' · · · k H k S 

1 

u Jo{ehm•I ve Cemal Stadyumun hopar oru llaşpehlivan- U ayım• pesettırere "'""' yere g<-~1 '."' 
1 

·~~_<Ahmedin yendiğine ka- lan sahaya davot etti. Önce Tekirdağ!< tirmekten ku<tanruşt<. Milliyim kena-
pe >Van ar ' .... cü hakem Tekir. ıı;a .. yin, arkadan Adapazarlı Arif, da. ra çekildi ve Hüseyinin karş>"na Ada-

naat getirmişler, uçun kalli ette kal- ha sonra Mülayimin sahaya geldikleri pazarlı Arif çıkarıldı. 
dagv mebusu B. Şevket a y 

görüldü. :Hüseyin Arif ile güreı;meğe başladı. 
Bir alkış tufanı stadyomu inletti. Bir dakika dinlenmeden yapılan bu ikin 

Pehlivanlar vaziyet aldılar, halkı se- ci güreş Hüseyine hiç de ağır gelme-
tamladılar. Sonra, meydancı Köseoğlu ınişti. Bilakis açılmıştı. Arif 15 inci 
Mustafa ''Allah t Allah l,. diye başladığı dakikada ayakta pesetti, iki pehliv::ın 
meşhur çalgırlarırırlan birini söyledi ve: öpüştüler. "maşallah deyiniz pehlivanlara, ma-şal- Tekirdağlı Hüseyin halkın uzun al. 
lah !,, diyerek övünmesini bitirdi. Gü- kışları arasında, 937 Türkiye Başpeh-
reşler başlıyordu. livanı i13.n edildi ve Mülayim ikinci, 

tık güreşe Tekirdağlı I-Iüseyinle Mü- Arif de üçüncü oldu. 
Jayim girdiler. Hüseyin, her zaman ol- Mülayimin her zaman için Arife 
duğu gibi, yine şiddetli oyunlarına baş- üstünlüğü gerek Arif. gerekse güreşle 
lamıştı. Mütemadiyen rakibine dalıyor uğraşanlarla hakem heyeti tarafından 
ve paça kapınağa çalışıyordu. Bu şekil. da kabul edildiği içındir ki Mülayim 
de iki defa rakibini altına aldı. ikinci, Arif üçüncü olmuşlardır) . 

Bir aralık Mülayim oyunu bıraktı. Güreş müsabakalarım tertip eden 
Parmağının incindiğinden bahsediyor- Çocuk Esirgeme Kurumunu bu vesile 

du. Hakem oyunu bıraktırmadı. ile tebrik etmek isteriz. 

mıştı. .. b k ba ·altı musa a ası 
Bundan sonra, . ş . 1 H 1.1 'f Manısa ı a ı -

başladı. Sındırgıh şer:ı • k"l' İb 
d

. d Babaes ı ı ra. 
le ; Gönenli Ham ı e .. .. .. Jer uzun surdu-
himle tutuştular. GureŞ d - d 
-·· d b' ııetı'ce alınama ıgın an gun en ve ır v• • . k ra ile degıştır-
hakem heyeti çiftten u .1 . b' paçakesme ı e 
<li. Gönenli Hamdı ır . 1 ş . 

d
. lbrahıın e en-

Manisalı Halili yen ı. 
1
. nların ortaya 

fin güreşleri başpeh ıva k 
d 

ha sonraya a-
çıktığı zamana, hatta a 
dar devam etti. .. ·' ldü . . cakları gorıı -

Bır netıce alamaya b dakika 
ğünden hakemler en son on eş 1 • . fazla o an 
mühlet verdiler: Haınlesı . F k t maç tam 
galip ilan edilecektı. a a .. 1. · Qo."len ı 

bir beraberlik içinde geçtı. .. 
amdLb t birincisi i ne kadar gu. 

!ı~tro'.lt'ON ' . ~4 MAYi! 193'1 

arrmntla bayral.· rcrmc merasimi 

Halis kan İngiliz erkek ve dişi 
taylar arasında yapılan dördüncü 
yarışın da birinci ve ikinciliği 'Salih 
Temelin Girgin ve T aşpmar adlı 
hayvanları kazandı. Fahri Halil'in 
Baylanı üçüncü gelmiştir. 

Beşinci koşu, bu yıl hiç koşu 
kazanmamış yarım ve halis kan A
rab at ve kısraklara mahsustu. B. 
T alatm Sankuşu birinci, B. Emin· 
in Ünlüsü ikinci B. F eketenin Güle· 

ri dördüncü gelmiştir. 

BlSlKLET YARIŞLARI 
YARIŞLARI 

Ankara, 23 (Hususi) - Bisik· 
let seri yarışlarmm beşincisi bugün 
Ak.köprü süvari karakolundan Baş
layarak Çubuk köyüne gidip gelme 
suretile 70 kilometre mesafe üzerin· 

de yapılmıştır. 
Netice şudur: 
1 - llhami (Ankaragücü) 2 sa· 

at l 3 dakika 18 saniye. 
2-.Yakub (Güvençspor) 2 sa· 

at 18 dakika 30 saniye. 
3 - Nuri Kuş (Güvençspor) 2 

saat 23 dakika . 
4 - lsmail (Muhafız Gücü) 2 

saat 25 dakika. 
Bugüne kadar yapılan beş yarı~ 

neticesinde koşucular arasında pu • 
van vaı.iyeti şu şekli almıştır: 

1 - Nuri Kuş \ 1 puvan. 
2- lsmail 16 .. 
3 - llhami, Erdoğan 20 ,, 
4-Yakub 24 .. 
5 - Nuri 28 ,. 

lZMITTE 

lzmit, 23 (A.A) - Bölgemiz
de yapılmakta olan seri bisiklet ya
rışlarının beşincisi T epederbend yo
lunda 70 kilometre mesafe üzerinde 
yapılmıştır. Neticede Akyeşilden 
lbrahim Z saat 3 dakikada birinci, 
Vahdet bir boy geride olarak ikinci, 
Kadri ayni farkla üçiincü gelmişler• 
dir. 

Aldığı puvanlarn göre, Vnhdet 
bu hafta beş yarışın birincisi olmuı-

t~r. 

AVRUPADA MlLLI TAKIM 
MAÇLARI 

Budapeşte, 23 ((AA) - l\le.r
kezi Avrupa kupası için yapılan 
Avusturya - Macaristan milli fut
bol maçı 2 - 2 beraberlikle netice• 

lenmiştir . 

HAFİF ATLETiZM MUSABA· 
KASI 

Atina, 23 (AA.) - Polonya, 
Çekoslovakya ve Yunanistan la· 
kımlan arasında yapılan hafif atle • 
tizm miisabakasını 167 puvanln Po
lonya kazanını§ttr. Yunanistan 125 
bucuk puvanla ikinci gelıni-:, Çe -
koslovakya 98 bu ,uk pu,•anla Ü· 

ç.üncü olmuştur. 

tT AL YANLAR CEKLERJ 
YENDi. 

Prag, 23 (A.A) - Çeketa a
jansı bi_l~iriyor: l\1crkczi Avrupa 
kupası ıç·ın· Çekoslovakya ve İtalya 
futbol mıllı takımları bugi.in Pragda 
40 bin Sl'yİrcİ önünde karşılastılar. 
Bu kupa. malum olduğu i.izer; eski 
Çekoslovakya Başvekili B. Svehla 
tarafından ortaya konulmuştur 
Güzel bir ma tan sonra ltalya takı: 
mT 1 - O galib olarak sahadan ay
rılmıştır. 
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lzmlrde Türk devleti için şerefli bir devir başlıyordu. Dört beş 
ay içinde mükemmel bir filo meydana gelmişti. Türk donanması 

lzmlr körfezinin mavi sularında harekete hazır duruyordu •• 
- Bana iyilik yapan adam Kanta • 

küzen'dir. Bunu Bizans İmparatorlu • 
ğunun mertliği olarak telakki etmeme
liyim. lcabederse Kantaküzene karşı 

lazımgelen hürmeti ,göstermekte ve 
karşıhğmı yapmakta elbet tereddüt et-

Umur bey donanmaya Anadolu kıyı
lanna yakın bir rota vermişti. Böyle
likle Midilliden uzak bulunacaklar; 
hatta görünmeksizin daha şimale gi -
derek Bizanslıların yollarını kese • 
cekti. 

mem. Midilli liman ve kalesi ·geride kaldı 
Bu dütl:.ince ile hem İzmir kalesini ve keşfe çıkan Yusuf reis Bizans do

gittikçe kuvvetlendiriyor, hem de bü • nanmasmın yola çıktığı haberini getir
yük ve kuvvetli gemiler yaptırmakta di .. 
devam ediyordu. Umur bey Ayazmend'in önündeki 

O zamana kadar İzmirden, Urla ve küç:.ik adalardan en açıkta bulunana 
Çeşme ile Ayasloğdan 'kalkan Türk doğru ilerledi ve şimalinde durdu. 
korsanları birer ikişer Adalardenizi • Bizans donanması ufukta göründü. 
kıyılanna ve adalara akınlar yapıyor • Beştanesi !büyük teknelerdi ve Türk 
lar; ortalığı dehşet içinde bırakıyorlar- çektirilerinden bir misli kuvvetliydi. 
dr. O kadar ki bu Türk korsanlarının Yalnız bir tanesi daha küçüktü. Bu 
korkusundan Ağriboz, Atina ve Mora gemi filonun ortasında gidiyordu. 
sahilleri bile rahat edemiyordu. Umur beyin filosu pusudan kalkan 

Ağustosun son günleriydi. arslanlar gibi ileriye atıldılar. 
İzmirde Türk devleti için -şerefli bir Bizans gemileri önce aldırmadılar. 

devir başlıyordu. Dört beş ay içinde Fakat Türk filosunl!n kendi ·ilzer-
mükemmel bir filo meydana gelmişti. lerine gel<iiğini anlayınca güvertelerde 
Bir kadirn ve on bir çektirmeden ibaret telaşlı gidip gelmeler ve bağırmalar ol
Türk donanması İzmir ködezinin ma- du. 
vi sularında harekete hazır duruyor • Umur bey kumandayı vermişti: 

d~. Bunlar gibi kırk kadar gemi de 
h enüz kızaklarda bulunuyordu. 

Umur bey kadırgaya bindi. 
Bu gemi kırk elli adım uzunluğun 

da epiyce sağlam yapılmıştı. Dörder ki 
şinin çektiği yirmi dört çift kt~irekle ve 
iki büyük ve müselles biçimindeki yel • 
kenile hareket ediyordu. !~inde iki yüz 
asker vardı. Umur bey kürekçilerin 
yansım Türklerden almıştı ve bun -
lar harp olduğu zaman kürek başla -
rından kalkarak silahlarına sanlıyorlar; 
asker :.ayısını yansı kadar çoğaltıyor • 
lardı. 

Diğer gemiler ancak yirmi yirmi beş 
adım uzunluğunda hafif gemilerdi. Bi
çimleri aşağı yukarı kadırgaya ben -
ziyordu. Yalnız kürek sayısı on altı 

on sekiz olmakla beraber herbirini de 
üç kişi çekiyordu. İçine binen asker 
sayısı ôa ona göreydi. 

Bütı:.in İzmir sahile dökülmü§tü. 
Uza!: ve yakın köylerle kasabalardan 
da gelenler vardı. 

Kadınlar arasında Kezbanla Ayşe 
de göze çarpıyordu. Doğan onu son 
defa kucaklarken Ayşe kendisini bu 

- Son hızla rampa!.. Aman ver -
meyin! 

Ve kendi gemisini Bizans donanma
sının önünde giden dağ gibi galere doğ
ru sürdü. 

Bizans galeri bayrakla selam veri • 
yordu. 

Seliihattin bey Umur beye seslendi: 

- Bize dostluk gösteriyorlar! .• 
- Onların dostluklarına güvenil • 

mez ! İleri!.. .. 
Türk gemileri ikişer ikişer olmuş • 

lar; birer Bizans gemisine saldırıyor • 
lardı. 

Yüksek bordalı, unn ve ceniı düş-
man galerlerinin yanında kartal yanın
daki atmaca kadar küg:ik görünüyor -
lardr. Fakttt birer atmaca gibi küçük 
olmalan onların işlerine yarıyordu. 
Bundan başka her birine İlyas, Dün • 
dar, Peşrev Elhat beyler gibi harpte piş. ı 
miş adamlar kumanda ediyordu. Gö: 
nilllüler de genç, cesur ve iyi savaşçı 
olan Umur beyin emrinde bulunmakla 
gurur duyuyorlar; böylelikle cesaret -
1eri artıyordu. 

Türk gemileri yaklaşırken Bizans 

filosunun ortasındaki küçük g"emi bir • 
denbire iskeleye dümen kırdı; burada 
nizamdan ayrıldı ve Midilliye doğru 

gerisin geri kaçmağa başladı. 
Umur bey en kolay haklıyacakları 

bu avı kaçırmak korkusile ilzüldü. 
Kendisine diğerler.inden yakın olan 
Peşrev beye seslendi : 

- Onu kaçırma!. .. Göreyim seni 1 
Peşrev beyin gemisi güzel bir ma • 

nevra ile iskeleye dönüverdi. 
Mehmet Reis Umur beye: 
-Peşrev bey onu yakalayamaz. 

Baksana Yunus balığı gibi kaçıyor! 
Herhalde deniz İ.§lerinden Mehmet 

reis kadar anlayan ve iyi tahmin yapan 
yoktu. Bunun için Umur bey onu 
dikkatle dinlemişti. 

Mehmet reis ilave etti: 
- Peşrev bey rüzgar üzerine dü1e· 

ceği için hızını da arttıramıyacaktır. 
Umur bey sordu: 
- Onu kim yakalayabilir? 
- Biz... 

1 

- Fakat? 
- Yarım saat içinde yakalar, geri • 

ye dönebiliriz. ' 

- Ummamı 

- Bana bırakın 1 
Peşrev beye emir verildi: • 
- Geri dön! Kumandayi al. Ok sa

vaşı yapın! Düşmanı yoruncaya kadar 
sokulmayın f 

Mehmet reis dümenciye: 

- Gözün:.i aç! Kaçan gemının dos 
doğru sancak bordasına rampa edile • 
cek! 

Dedi. 

Kendisi de geminin boyunca iki 
taraflı lfürekçiler arasında uzayan "ge
ıçit Y.C!ine ko§tıı. Ellerj yay ve ~f.rm
da olduğu halde harbe hazırlanmış olar. 
askerlere bağırdı: 

- Çabuk küreklere J Küreklere! ... 
Kürekçiler biribirlerine yanaştı"ar. 

Şimdi her küreğin başında dört .Yerine 
altı, hatta sekiz kişi vardı. Koca kürek
ler birer tüy gibi kalkıp kalkıp iniyor -
du. Gemi sanki şahlandı ve sağa sola 
köpükler saçarak ileri atıldı. 

- Mayna yelken!. 

(Arl~ı var) 

kunctliuke~nk~an~bıra~yMdu:--------------------------------
fakat gözleri kadırganın kıç kasarası 

üzerinde son hazırlıkları bitirmek 
için emirler veren Umur beyde idi. 

Donanma binlerce insanın salladığı 
eller ve mendilleri gittikçe arkada bıra
karak körfezin ağzına doğru açıldı. 

Denizi yaran tekneler etrafa köpükler 
saçıyor; yelkenler şfiiyor ve filo mavi 
dalgalar üzerinde kayarak . uzaklaşan 

bir sür:.i beyaz kanatlı kalrtalr andı

rıyordu. 

Direklerde yeşil bayrakları dalga -
}andırarak körfezden çıktılar. 

Midilliye doğru yol verdiler. 
Direkteki vardiya haber verdi: 
- Purovada bir gemi var! .... 
Umur bey önde giden geminin ku. 

mandam Yusuf beye emir verdi: 

- Ona yaklaş ve kim olduğunu 
sor ! .. 

Yusuf bey dümeni iskeleye kırdı. 

Bu bir Türk gemisiydi. Hamit reis 
adında bir korsanın idaresinde bulunu • 
yordu. Karlr bir akın yaptığı belliydi, 
çünkü epiyce suya göm:.ilmüştü. 

Yusuf bey ona on beş yirmi kulaç 
yaklaştı. 

Hamit reisle gönüllüleri, Umur be
yi pek coşkun selfimlıyorlardı. 

Bağıra bağıra şunları anlattı: 

- Midillide altı Bizans gemisi var. 
Sakızdan dönmüşler. Şimdi Bizansa 
gitmek için hazırlık yapıyorlardı. 

Bu haber Umur beye uçuruldu. 
Hamit reis sordu: 

- Ben de beraber geleyim mi? 
Umur bey ona teşekkür etti: 
- Sağol, haydi sen yolundan kal-

ma f ..•. 

Göm-üldükten sonra 
dirilen adam 

lzmirdeki garip hô.dise esrarını 
ediyor _muhafaza 

İzmirde Lfıtfi isminde bir zatın öldü 
zannile diri ıdiri gömüldüğü yolunda 
bir şayia çıktığını yazmış, cesedin me
zardan çıkarılarak morgda tetkik edil
mesine karar verildiğini ilave etmiştik. 

Dünkü posta ile gelen İzmir gazete. 
leri bu hususta şu tafsilatı veriyorlar! 

Bundan on beş gün evvel Karşıyaka· 
da Lutfi isminde bir zat kalb sektesin
den vefat ediyor· Lfıtfi 40 yaşlarında bir 
zattı. Kimsesi yoktu. Karşıyaykadaki 

kitapçı mağazasında yatar kalkardı. 
Bu zatın vefat ettiği akşam Karşıya- · 

kada, bir mecliste bir münakaşa kapısı 
açılmış .. Kalb sektesinden ölen bir kim 
senin derhal gömülmesinin doğru olup 
olmadığı münakaşa ediliyor. Bu esnada 
bir genç bu münakaşanın kulak misafi
ri oluyor. Ancak evveliyatını oilmediği 
için belki de yanlış anlıyor. Yanlış 
işittiği sözleri başkalanna da daha b~ş
ka şekilde :tnlatıyor. 

İş şimdi ciddi bir renk almıştır. Şu-
rada burada söylenip duruyormuş: 

- Haberiniz var mı? 
- Lfıtfi dirilmiş· 

- Nasıl olur, kim söyledi? 

işitmiş .. işitmiş ama artık orada dura
mamış ve kaçmış .• 

Bu sabah polisler Lfıtfinin mezarını 
açtıkları sırada saçım başını yolmuş, ke
fenini yırtmış bir vaziyette buldular. 
Meğer merhum dün gece dirilmiş, me
zarda olduğunu anlayınca bağırıp çağır
mış ve tekrar ölmüştür·,. 

Yukaridaki hikayeyi Karşıyakada 
duymıyan kalmamıştır. Ancak bu hik~
yeyi teyit eder bazı tesadüfler de vardır. 
Mesela mezarcı Süleyman iki gün evvel 
hafif soğuk algınlığından rahatsızlana
rak memleket hastanesinde tedavi altı
na alınmıştır. Bunu işitenler: 

- Gödünüz mü, korktu da hastalan
dı, diyorlar. 

Filvaki hastanede bulunan Süle.yma· 
na bu şayialar işittirilmiş ve ke~disin
den işin hakikat tarafı sorulmuştur. Sü
leyman h

0

adiseden haberi olmadığını 
ıöylemiştir. 

Dün Karşıyakada bazı kimselerin ifa 
delerine de müracaat edildiği duyulmuş 
tur. Asıl tuhafı. şayianın nasıl ve nere
den çıktığı, nasıl genişlediğidir. Bunu 
bilen yoktur · 
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Katilin kim olduğunu söglegebilllidl 
dedi, çünkü biliyorum. Fakat ... 

söylemek istemiyorum ! " . ~ e; 
" 

''işte, kimsenin halledemiyeceği bu çıkmışken, başımıza, hiç cM .. 
1 muammayı şimdi biz halletmiş bulunu- ğimiz §eylt'r gelmiş, türlii ıur. 11 ~ 

yoruz. ralara girip çıkmıştık. Şüphe•~ 
"Nev York haydutlarının eski şefi mizi görmek ve arzumuza Ol~ 'f' 

John bugün bu evde öldürülmüş bulu- mak için elimizden her geletU t' 
nuyor. tık· Fakat, şimdi başımıza geJell• 

"Fakat, bununla beraber, yeni bir gitmek i_çin geçtiğimiz yolda 
muamma karşısında bulunuyoruz: tığımız bir hadise idi • . ne 

"John burada niçin öldürülmüştür? Harvest'e göre bu hadıse ıd'-
Buna verilecek cevap, olsa olsa şu 0 • meselenin yakından alakası "'dıı' 
labilir: Nev York haydutlarının böyle kat ben, bir türlü anlıyarrııyor 
iki kısma ayrılması üzerine, John bun- Sarf ettiğimiz yalnız boşuna ~i. 
lardan birinin başına geçm~ti. Eski ıe- sa, buna da razı idim. ttalbU 
fin, ikiy.e ayrıJmI,Ş haydutlardan bir ta- İki cinayete kanşmıŞ f)uJUJl&I 
rafın,.. başına geçmesi, tabii, iyi netice Bunlardan b:rinde hakikateıı. t 
vermiyecckti:. Diğer taraf, rakiplerinin faildi. Kendisile beraber bir 

1~ 
ku~et enmesini çekemiyecekletıdi. Ra • ğim için bundan başka, onUll ..ı 

. ·n '"' kiplerinin bft§ından eski şeflerini uzak- bulunmam beni de kendisını 
]aştırmak için onu öldürmeğe kadar gi· ğı yapıyordu. uıııııJ 
debilirlerdi. Harvest, içinde bulundui 

"işte, bunu düşünen John, kendisini ziyeti şu suretle anlattı: 

gizli tutmuş, bu Ç~!enin başına geçtiğini - Burada iki cinayet ~ar~ 
kimsenin duymamasına çalışmıştı. Bu- biri evin için(Je, biri de evın. Jdfİ 
gün anlıyoruz ki. buna muvaffak ol - "Bunlardan ikisinin de bırbi)il" 
muş bulunuyor .. , fından öldürüldüğü düşünUlee)i · 

~ • • nunla beraber, katil diye .e'"'"dil' 
Esrarengiz evde Harvest'in dili ile şüphe edileceğini bize ikı ııi 

bütün sırlar birer birer çözülüyordu· recektir: alı' 

Harvest bunları anlattıkça düşünü - "Eğer, eY'deki cinayet ·ddc 'ılı 
yoıi.ium: meydana çıkarsa, onun Uıerııı ı;ı6 

- Amma da çok esrar içinde imişiz 1 kat yapılacak ve bunu kadını ·~• 
d 

,, .... 
Fakat, biraz dü_şününce, Harvest an-· meydana çıkacak kadının a. tJf' 

lattıkla'rının muammalann ancak b:r kıs sonra, kendi tabancasını .. ']c~~c~ 
nunı aydınlattığını gördüm. Önümde hayatına son verildiği dilJUll~ df" 
daha birçok istifhamlar çengelleniyor • !!ğer benim cinayet ilk oı~rade ıJ 
du: _çıkarsa bilakis iki cinayetin 

John niçin 1m çete ile birleşmiıti: zannedileceğim. iiftll t 
mademki çetenin biri ile birleşccckti, 1 ''Onun için, şimdi bize d lıl' 
niçin bütün haydutların başından ay • evvela evdeki cinayetin orta 
rılm11tı? Bu evıde niçin şimdi haydut • yurulmasıdır .. .- J 
lann hiçbiri yoktu; cinayeti kim işle - i ( ArkD" 
mi)ti? Harvest'in öldürdüğü kadının 

_Çu :cütay~t.t~_11e d!r~ccy~ kadar_ rolü var
dı? 

Ben bunları Harvest'e sorarken o tek 
rar söze başlamıştı. Herhalde, benim, 
henüz zihnimdeki bütün suallere cevap 
veremedi_ğimi anlamıştı. 

, - Şimdi meselenin en mühim cephe
sine geliyoruz: 

"Bizim bardaki haydutlar bu evdeki 
çete ile rekabet halinde bulunuyordu. 
Bunun için. kendileri onlardan korktuk· 
lar gibi, buradakiler de onlardan kor • 
kuyorlardı. 

"Ben bunu bilirdim ama iki çete klü
bü arasinda bir zehirli ırmak bulundu • 
ğunu hiç düşünmemişti. Bunu, dün ge: e 

· oradan kaçarken öğrendik. Bu da gös -
teriyor ki, iki çete arasındaki rekabet, 

·son dereceyi bulmuştu. 
· - "Binaenaleyh. bugünkü cinayetin 
faili ~tarak kartı taraftakileri itham e -

de biliriz. 
"Fakat, bu, ilk hamlede hatıra gelen 

fikirdir .. Halbuki b:n, bunun tamamen 
aksini düşünüyorum · Bence, John'u öl: 
dijren bizzat bu evdeki çetedir. Katil 

de ..•• 
Harvest. sözlerinin burasına gelince. 

birdenbire sustu: 
Katilin kim olduğunu söylemek is -

temiyor muydu? Yoksa bunun kim ol • 
lduğunu kendisi de mi bilmiyordu? 

Merak ettim: 
- Söylesene, dedim: Katil kim? 
- Katilin kim olduğunu söyliyebi • 

lirim, dedi. Çünkü biliyorum. Fakat, 
bilinmemesini istiyorum. 

- Bu, bana !!.Öylemene mani teşkil 
etmez. Kimsenin duymasını' istemiyor • 
san bir sır gibi saklarım. 
• - Ondan eminim· .• Söylemekden çe· 
kinmekliğim, esasen, senden şüphe et • 

Jt. Değerli kadın tayyarectınzi ~ t 
c;en yapmakta olduğu mcınıc1<e 
dUn Ankarııyıı d6nmü§tür ııı~ 

• Yeni yapılan yağ gemtml:ııe~ 
samı da tııkıldığından sarat tec ~ 
lanmı~tır uııı~ 

Jt. Kadikl:ly su §lrkeU heyeti ıııet• "/ 
yarın toplanıırnk §irkeUn hUl<~ye 
sı kararını tasdik edecek ve ta ,1 
girecektir • ışıııJSI 

'f. Liman ı,irketlnln ıasfiY• ur ~ ~ 
çln a!Akad<&rlara emir vcrflaU~ ~:;;; 

• Cürmümeşhut da\'"aıarın eıe~ 
tayıslle cUcrmUmeohut ınahke:rısı• 

1 muntn7.aman kaçakçılıJc da\'ll n 
tır. uı;ııtetfO,,ıt ,.,, 

:t- MUleknltlerle dul ve ye d8ll tıl'.ıı1,. 
rmdan mahkeme kararı oıı:n~ıı•tJP"- J 
me yapılamıyacağı Maliye v '· 
rUmlşUr d ~.-etil~ 
~ ı.ıecııııe, demıryouarın 9 ıı- \ff 

nat cmsallni gösteren bir 1'~111~ ,ıt 
~Geçen b!r harta ıcinde ,çt. 

za örgUtU, blrial ölU seıcscn 1~r ~~ gümrük kaçar, 523 kllO inb 
29 
~ ,ı 

tüp mor!ln, 34 gram cr010• "' 6 ,ti~~· f 
HS Türk liruı, 59 altın ııra;e ~· 
mi Ue 14 kaçakçı .hayvanı e~ ıır· ıJ 

JI. Bergama kcnneSI dUll ,çııı" ,r 
mest lzmlr valisi Fazlı GlllCC ....ıı,ııı ~ 

wıM• ı;~ 
• 1stanbulda Ar§IY te~ ~ ~ 

tamıgtır ıakfll ,-.,;1, 
:,. Şo!Örler. bcledfyedcn • .,ıııı ıft )~ 

plAka resminin Qc;e ayrıtın eıııl~~, 
• Belediye denize giril ıe\111,ı ~ 

tesbit etmektedir Buraıar• ~·~~ 
tır. ııetıl~....- -

:,. Parlı acrglıd mUn•9
: ıelt ,ıır 

lesinde dünyanın en bUyU eıılt' ~ ~ 
yonu tesis cdilmlşUr. ~r ~~ ı' 
ıılsatı ikmal edllmiJ gibi ·~ r'f>Y 

:,. Yugoslavya barbiYe ~ıtetl t 
bomlr Mortç Çekosıoval< 
maslarda bulunacaktır. 

- tiğim . için değil. yerin kulağı var, diye --~------
Ne olur ne olmaı ..• Konuştuklarımızı 
belki dinleyen vardır. Onun için tered

düt ettim. 
• Harvest. benden yana biraz" daha 
·yaklaşarak bu sı.rrı bana tevdi etti: 

_ JQhn'u öldüren benim öldürdüğüm 

·kadındır ..• 

VII 
KöRDO<:iUM 

, 
' 

Şimdi donanma gittikçe hızını art
tırıyordu. RUzgiir Keşi§lemeden esti· 

ği isin onlara pek uygun geliyordu. 

''- Bunu bilmiyen yok ki .. Mezarlık iş:n aslı ceset mezardan 
zaman anlaşılacaktır. 

cıkanldığı. : sele bir kördüğüm halini almııtı: 
bekçisi dün gece epeyce korku geçir- Biz, bii işimizi halletmek için 
miş .. LQtfinin mezarından bazı sesler 

... 



1 ~iras yüzünden 
bir cinayet 

a;,. 
Qc/am kardeşini cadde ortasında 

~~<a kama ilk yaraladı 
'ite~ U&uıi) _ Alc .. . ---------------
~ ... aras k şam uzerı sa-
~ llıanifato 0 caddesinde 182 nu _ 
n li ura m ğ . ac

1 
M a azasının sahıplc· 

Biı mulıaıriılmiz 
nişanlandı ~ c İki k ustafa oğlu Yusuf ve Ali 

~tnl bir ... ~rdeş arasında miras yü _ 
~. • 11Unak -~ 
,.. lızcrind aşa çıkmıştır. 

~~ı'tıı ha c cereyan oden bu dil kav 
~, trıaınının . ~· lllış b yanına gelınce 

ı ta.rd Ulunuyordu 
ı:ı cı y · 

1 
... tri Uz • unıruklarını sıkmışlar ve 
~d crıne d~· ır. Alt parçalarcasına atıl -
,ın b

0
- alta, üst üste gelen bu iki 

. da.na y:~§rnasını ayırmağa koşan 
h Çıltaraışrneden Yusuf, cebindeki 

~·'°l böğ/ak insafsızca, kardeşi A· 
~~derhal une saplamıştır. 
~t 'otıra ~astaneyc kaldırılmış bir 
r deı kan~Şten haberı:far olan zabı-

tc"ltif 
1 

• . Yusufu yakalamıştır. 
cdılm· t' A .. ~ 1§ ır· lının yarası a-

tacı 
t1 Cdc b' 
·a Oldu - ır aile ve bir kadın par· 

l~· 
"~Şovada 

trbaa <::•,ları iyi gidiyor 
at" urun) T dt lttıin - a§ova mınta • 

taırı ctrn satışları normal şartlar -
tbaa~a c~tedir. Mıntaka merkezi 

~ ~1'llnıı d §ırndiyc kadar 5200 eki • 

t ~·~ "'c cranbar etmiş ve satmış • 
\ıı tıgj k l'okatta mahsulün henüz 

· ~~İti ~ana indirilmiş ve satıl • 
t t, u satışlardan sok mem 
·'ı'"cı 
tA tc ' ~ı!)· tııyasa . . ~ "'ltı 11 ya ıştırak cdcce~ini 

ışc b Ctınann Spiercr ve şüre -
aşlamıştır. 

Ali Eııvr.r Toksoy cc ııi/}Clnltst 

Gaziantepte bulunan kıymetli arka· 

daşımız Ali Enver Topsoyun ni~anlan • 

<lığını memnuniyetle haber aldık. 
Arkadaşımtı merhum doktor kayma· 

kam Bay Cemalin kızı Bayan Mescr -

ret Şenerle inJBnlanmı§ ve Gaziantep 
şehir klübünde yapılan törene ~üzidc 
bir kalabalık iştirak etm!ştir. 

Değerli bir yazıcı olan arkadaşınuz, 
cenup vi1ayet1crirtde ismi etrafında de· 

ıin bir sevgi yaratmıştır. 

Genç arkaad~mızı ve nişanlısı Ba • 
yan Meserret Şeneri tebrik eder, daima 

~arrmz ve mcs'us ya§<lmalarını dileriz. 
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.,._., ___ *'~· · "Maevest'in kocasıyım!,, 
izmitte havalar diyen adam artistin elli yaşında 

fena gidiyor olduğunu da söylüyor! 
Los Angclcs'tc 

Halkevi inşası için 
tahsisat alındı 

İzmit (Hususi)- Şchrimiıde havalar 

bili yağışlı ve bozuk gitmekte devam 

ediyor. 
O kadar ki. sabah yagrnur yağar • 

ken. öğle vakti tatlı bir güneş doğmak· 
ta, akşam üzeri de adeta kış tekrarlan· 
maktacbr. Bu sebeble ellerinde şemsi -
ye, sırtlarında paltolu insanlar pek çok 

tur. 

garib bi!" dava 
açıldı: 

Frank Vnllacc 
isminde bir ndam; 
mc§hur artist :\ine 
Vef.t'in kocası ol
duğunu iddia cdi. 

yor. 
Bu iddia ile artist 

Havaların bu ıttıratsızlıfı yüzünden 

Sapanca tenez:zühlcri de başlayama 

aleyhinde dava a
çılmr.sı bütün A
merikayı hcyccn
na vermiştir. Bu 
hadise karşısıatla 
Mac Vcsl'in ne 

yapacağı merak 

olunuyordu. 

Sinema tırlisti MC?JVCSt ve avu1wtı 
mıştır. 

fZMfT, tKt PARTiYE AYRILDI? 

izmitte ı>por sevgisi. spor alakası ve 

dolayısi1e spor dedikodusu şimdiye ka· 
dar bu derece şümullü olmamıştı. Sa • 
balı ıdükkanını açan esnaf. gazetesini 

müvezzi, ayakkabısını boyayan boya • 
cı, traşını yapan berber. mektebine gi -
den çocuk, ya tdmpnyurtlu veya Akyc· 

Artist mahkenıcde, gayet ciddi bir 
halde \tc soğukkaııhlıkla eu cevabı 

verdi: 
_ Ben bu a:iamı tanımıyorum! 

Artistin böyle bir adam tanımadığını 
kuvveetle ilcri sürmesi hadiseyi daha 

garip bir şeklc sokmuştur. 
Eğer onun dedigi doğru ise, Frankı 

sahtck0.ı·Jık suçilc nınhkrmcyc vermek 

lazım geliyor. 
Mahkeme ncnüz kararını bildirme'" 

miştir, tahkikat de'1Bm etmektedir. 

Mac Vcstin kocası olduğunu iddia 
eden adam eski bir aktördür. iddia et. 
tiğine ı:;öre. artistle 1911 de evlenmiş. 
terdir ve onun iddiasına göre, Mac Vcst 
bugün elli yaşında bulunmaktadır. şill idir • 

H atta okadar ki, idman yurtlu veya Ak y~illi hlrihlrlerinin boğazına bile sar~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
tarak birkaç tokat aşketmekte tereddüt li değıl · Birçokları. İz~~~· _belediye re-, sa halkevi tahsisatının verilmesi, ve de· 
etmiyorlar. isinin Ankarada te<leıtogrn• lôtlfe ola • miryolu cadd<&inin inşaso bu aradadrr. 

rak söyledikleri gibi, bir kısmı da 250' Biz memnuniyetle ögrendik ki. 1:1a-

Son, 19 mayıs gençtik bayramı mü • bin liralık istikrazın gecikmesine atfet· · b k l l 1 oo t mit Oskay. terfi de etmiş ve ikinci 6llllf 

sa a a arında dmanyurdunun mc • mektedirler. 
vali olmuştur. Az zaman içinde tzmitli-

re:ieki bir birinciliğine karşı. 200 - 400 • _ 

800 

_ 

1500 

metrelik koşularda bi· lzmit beiediyesı ıehdn bugün pek im kendisini candan &evdircn bu de • 

{azla 
olan ihtivaçlarını kar§ılan1ak - ı· ı'dare adamını hararcllc tebrik el• 

rinci ikinci gelen Akyeşil. bu dediko • " ger ı 
dulara daha genit yol açı.. Kazanan • için muhakkak ki, sahıoyo<. Fakat pa· mckıcylı. 
lann dcrmlcrini ilin eden ldmanyur· rası olnıaısa ve istediği parayı bula • IMZITTE 19 MAYIS 

du l·kı·ncı' re'ısı· ve me-.hur A~·taç Nuri mazsa belediye ne yapsın?.. f . 
~ J ı 9 mayıs genç11k bayramı zmıtlc 

Doğan ·bile •ahadan uzaklaımak mcc • Diğer taraftan Ankarada vi1'ycte aiı pek ıı.rmtli ve coşkun oldu· VaU llA· 
buriyefinde kaldı. işlcd muhtelif vckfütlerle görüıcn ,., mil Qskayrn nutku dakıkalarca alkıı • 

BELEDi YE R•;ISI l!ENOZ GEL- konuşan vali ve pa<ti başkanımız Hamiı !andıktan sonra ortamektchin idn"n '" MEDİ Oskay şehrimize döıırnü§tur. rekctlcri. sporcuların ınusabakaları n -

t zmit bdodiye rc:iııi hala i\nkaradaı Hamit Oskayın bu seyahati hmit taka ve zevkle scyrcdikli. 

bHluııı1yor. Ne :r.anıan e;elc·e~i de bel - icin verimli ve faydalı olmuştur . Billıas-
c. 8. 

---· ----
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Vindsor Dukası ile evlen
mek istiyor musunuz? 

Paris Sergisi 
(Üstycım Birinci&c) 

Bilindiği gibi, sergi altı ay devam 
edecektir. :Evvelce teBbit olunduğuna 
göre sergi 1 mayısta açılacak ve te5 • 
riniea,ni sonun ıkadar - :ıltı ay - de
vam edecekti. Fakat, Açılması gecik
tiği için, teşrinisaniden daha sonra 
kapanacağı tabiidir. 

Tacını, tahtını terkedip Vindsor Dü· 
kası olan sabık İngiliz kralı ile, koca -
ınldan bogarup Bayan Varficld olan 
ubık Bayan Simpson bucün artık ni -
ıanlı bulunuyorlar. Evlenme tarihleri 
de tesbit olundu: 3 haziran per1cmbe 
günü evlenecekler. 

Şimdi ''evlenecekler mi? evlenmiye
cckler mil,. ıualinin artık zihinlerde 
yer tutmama1r üzerine, ikinci derecede 
başka uallcr akla geliyor: 

Evlenme merasimleri nasıl olacak? 
Evlendikten sonra nereye gidecekler? .. 

Şimdiki halde, bunlar hakkında bi • 
linen şeyler şunlar : 

Meruim Fransada olacak, çok baıit 
geçecek: Otuı:1duklan Cande şatosunun 
bağlı bulunduğu belediye dairesinde iki 
çift nikah memurunun önüne oturacak· 

\ Jar. 
Memur, usulen, Bayan Varfield'e, 

sabık kralı göstererek: 
- Vindsor Dukası ile evlenmek isti

yor muıunuz? diye soracak .• 
Bu suale Bayanın fransu:ca cevap 

vermesi lazım. Uzun müddettenberi bu
lun9uğu bu metlekette herhQldc ()Ui 
(fransızca ''evet,,) ldiyecek. Fakat, o he
yecan arasında unutup ingilizce eyet: 
Yes demesi ihtimalini ileri sürenler de 
var .. , 

Bundan sonra, usulen, bir de kilise· 
de evlenme merasimi yapılması lazım. 
F kat, şimdiye kadar bunun için hazır • 
lık yapılmadığını söylüyorlar ve ha -
kikaten bunun yapılıp yapılmıyacağı 
çüplıeli bulunuyor. 

Evlendikten sonra nereye gidecek -
lcri meselesine gelince; yeni evlilerin 
balayını Avrupa'da bir seyahatle geçir -
mclcri ihtimali var. Bundan sonra Duka 
ve düşes cenubi Afrikaya gidip orada 
yaııyacaklar ... 
Diğer taraftan, eski kralın evlendik

ten sonra Londraya gideceği de söyle -
niyor. Hatta, orada kendisine, hüku -

metçe, resmi br vazife verileceği ide ila
ve olunuyor. Fakat, buna, evlenme me· 
rasimc saraydan mümessil geleceği ha
beri çıktığı zaman inanılmıştı. Halbuki, 
ıon günlerde, sabık kralın evlenmesin -
de saraydan kimsenin bulunmıyacağı 

haber verildi. O halde, sarayın eski kra
la henüz dargın bulunduğu düşünülü • 
yor. Bu takdirde Dukanın düşesle bera
ber, Londraya !dönmesine de pek ihti -
mal verilemez. 

Diter taraftan, serginin, kirnus:ı -
ni veye. şubatta muvakkaten kapatı -
lıp, yeni tertibat alındıktan sonra.. bir 
sene daha uzatılması için de kuvvetli 
bir cereyan vardır. 

Arnavutlukta 
Bununla beraber, Cande şatosunda 

sabık kralın mümessili bulunan B. Ro • Çarpı malar devam ediyor 
gen İngiltere &aaryı ile, mümessil bulun So~;a, 23 (Hususi) _ Buraya ge
maıu hakkında yapılan temasların he • len habzrlere göre, Val~ma'da, aailer-
11Uı: devam c:ttğini ve bu hususta daha le hükumet kuvvetleri arasında müt-
kat'i bir cevap alınmadığım söylemiş - hiş bir çarpışma olmuştur. Her iki 

tir. taraftan birçok kimseler ölmü~tilr. 
SABIK KRALIN GELlRl NE? Telef olanların mikdarı bildirilmekte 

Sabık kralın servetinden uzun müd- ise de çarpı§malarm devam ettiği ha
det bahsolunmuştu. Evlenme meselesi ber vprilmektedir. Aailerin kumandanı 
üzerine bu bahis tekrarlanıyor: Etem Totonun akıbeti hal<kmda hiç-

Bir zamanlar kral VI ncı George'un, bir şey bildirilmemektedir. Bazı kim • 
karde~inc bir maaş bağlıyacağı söylen- selcr, Yunan arazisine geçtiğini iddia 
mişti. Fakat, şimdiki helde, bu teeyyüt ~tmektedirleı·. HUkümet kuvvı;tleri n-
ctmemi~tir. rHerden birçok esir almış!ardır. 

Lakin, Vindsor Dukaısına t<ral maag 

bağlamasa aa kendisini mükemmel ve Hô.mid'in ruhuna 
" erefile mütenasip .. şekilde yaşatacak 
serveti vat: ,Sunlar, ingllterclde. Doınin· 
yonluda kendisine ait olan arazi ve bi
rıalar, Fort • Belvedere şııtosu ve Kana· 
kladaki malikancsidir. Bunların geliri mü 
him bir meblağ te§kil etmektedir. 

Metaksas Nahas Pa,ayı 
tebrik etti 

Atina, 23 (Hususi) - Montreux kon 
feransmda. kapitülasyonların lağvına 
dair verilen karar üzerine Ba§vckil 
Metaksas Londrada. bulunan Mıa1r 
Başvekili Nahas Paeayı tebrik etmiş 
ve Nahas Paşa da teşekkürde bulun -
mu§tur. 

dün mevlQd verlldl 
Büyük şair Abdülhak Hamit Tar • 

}Jan, öleli dün :kırk gün idi. Bu münasc 
betle. merhumun ruhuna dün saat 13,30 
da, Nişantaşında. Teşvikiye camisinde 
mevlUt okunmuştur. 

Mcvlutta bUyUk şairi seven ve tanı -
yanların hepsi bulunmuştur. 

Hlndlstanda çarpı malar 
devam diyor 

Londra, (Hususi) - Vcziristandan 
gelen haberlere göre, Hintli İpi ta -
raftan asHer bir 1ngiliz kıta.sına hU -
cum etmişlerdir. Dokuz İngiliz zabiti 
ve yirmi asker ölmüotür. Hintlilerin 
zayiatı pek çoktur. 

(Üstyam ı. incide) 

ATINA SEVİNÇ İÇİNDE 

Atina, :?3 (A.A.) - Türkiye Baş -
vekili 1 met !nönü'niln ,ziyaretinden 
bahseden Katemerini gazetesi diyor 
ki: 

"Türkiye B<l§vcldlhıiıı J1tınayı zi
yareti, bittim Ywıaıı ulusu ff!.mfmdrm , 
Yuıumiştam Tilrklyeye b~ğlıyaıı tcc • 
riibe e<lilnıiş tt~IJtı d.ç1stlu.ktaıı miU/ıem 
srrnıimi seviııç hisleriyle lw.rşıla11maJ..·. 
tndır., , 

Gazete, lsmet 1nönU'nürı bireok ya. 
bancı şahsiyetlerle yaptığı eon göriir~· 
melerden sonra vaki olan bu zlyarfltin 
ehemmiyetini bilhassa kayıt v i§ rıQt 

ettıkten sonra d vam ediyor : 
Ay ni yolu takibçdcıı ve ayııi /Jal -

Tw.n lxmqı mı mnttmi barı~ iilkUl.eriııle 
mtttt~ıf bulunan Ymıaniştaıı va Tiir· 
Td1ıeııiıı, :;irwımdarlarının vaktt l'Ol•it 
no1.fai ııa ~'lr teati e'nııe16rirıtlerı iBti • 
fqd~leri a11iMrdir. Fakat bu mUltilıa. 
ııamrı Tuırinhıd" olarak, Ati na gtl::itle 
Tlirk dev1et adam11u lcabul etn~kl 
hassatmı Bt::vinm.ektcdir • 

BAŞVEKİL BELGRATI'AN 
GEÇERKEN 

Belgrat, 23 (Hususi) - Türkiye 
Bas;vekili lsmet lnönü bu 1labah Bel· 
~rattan geçmiş ve istasyonda Ba~v~ -
kil ve Hariciye Nıı.zırı B. $toyadtno • 
vir, ile Hariciy~ Nezareti ~efleri, bir -
çok §ahsiyetler ve gı;ı.zet( c1ler tara -
f mdan karşılanmıştır. 

Türkiye orta elçisi B. Ali Haydar 
Aktay ~vekili Yugoslavya hudu -
dunda karşılamıştır. B. İsmet 1nönii 
Yunanistan adına Belgrat orta elçisi 
B. Bibicca Re.setti tnrafmdan selam • 
lanmıştır. 

B. Stoyadinoviç trene binerek B. 
İsmet 1nönli'ne Mlıı.denovsd'a kadar 
refakat etmi§tir. 
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1S1"!E'r lNöNüNON 13~ 
Belgrat, 2S (A,A·>. - ~. 

nönü Pravda gazctesıne )file 
yanatta, seyahatinden Il1~3, 
Şloyadinoviç'le mijştcrelı ıı 
ima en iyi ve ~n mUsait.'

8
r 

1 ki ol bilmekle bahtı)'ll 
söylemi~tir. rıU 

Ba§vekil, Balkan Ant\ 
fedrrken . barı~m en bUyiı 

11 
mat ve istıkrar un~ııru 01~ 
tın bütiln kuvvetiyle ae\'S ııı 
re daha rnUşııhede ve tr~ 

•• 1 • 
soy.emış ve: de 

''Bu antant if;tıkbalde e 
bam;ıı için s~meresini rerec 

ıniştir. 

B. İsmet lnönü flll'l< ~ 
nıiina .. ebatına temaş ı:dtr~,· 
hı. Ankarada Vekiller 
H. fartisinde , . .e siyasi ll1,e 
ki bey;matının ı=:evk re }le~ 
r;ıl:ındı~mı hatırlııtmıf ,,e 
surette bitirmi§tir; 'd 

"Bclgrqttaıı .Afiwıııa P~ ıı 
::::::: nıe$lelda§nn B. SfQ1/0 
müıırı.sebetl<J l'uııoııiştaıı 
1ırıfırl...'1dık .• , 

BAŞVEI{fl.tMtZ HAfd~ 
Lt İLE Göı~CŞ rı 

Cenevrcye gitmiş o~an ll:.ı. 
kilımiı Doktor Tevfık ıt d 
Bar.vc:kiJimjzi İsviçre budllcs 
şılamış ve 1sviçreden çıkt'1 f 
kendisine refakat ve teş)rl e 
~ 

11ıttl 
Alm nyad "'ı•d' 

ıcaklar ha• 
. •) .... '3il Berhn, 23 (Hususı b,. 

ınanyada miithio sıcaıdıır ııdl 
Bilhassa ı=:imal AimanY

851r 
· lU · 

sıcak 32 dere~eyi bulrı1u~ bir 
danberi bu derecede sıcıık 
manyadıt görülmemi ur. 



lürk Hava 
. 

Kurumu 
~u-· ·· k ~- osu 

2 
. yu .-ıyan.g 

B'.~rıci keşide 11 Haziran 937 dedır. 
& llyük ikramiye: 40.000 Liradır. 
Ut undan başka: 15.000, 12.000, 1.000, liralık 
ranıiyelerle ( 20.000 ve 100. 000) liralık 

.\nı iki adet mükafat vardır. 
hirç et: (3.000) liradan batJıyarak (20) liraya kadar büyük ve kü • 

\~tbıı~k. ~kraıniyele.rle amortileri havi olan bu zengin plandan İltifa· 
ıçın bir bilet almaktan çekinmeyiniz .•• 

~__:.__ ____ ..:---~~~ 
paaart.eııl SA.LI ~ liA117ALJH. o 

«tADYO ı 
Takvim 24 ld•)'LI 2s Mayı• 

(3 R. evveı I4R. evvel 
======I 435 434 

Programı - - - aun dotufU 
~4 can ballft 

ÔCQ: 'N~Yıı 937 Pazarteıi Sabab oamas. 
~ ~t Şll1YATI: Ofle oamaJD 
~~·- 1

2.ao l>I!k Ddıı.ıı oauıası 
\ ..... ıa,os ıa tUrk mwılkist. 12,50 

4.ı.-h liuhtellf pllk ne§riyatı. H,00 A.qa.m naması 
__ '9 Yatsı oa.maz> 

19,28 19 ~9 
3.1 .'i 3,15 

1211 1211 
16,08 16t)8 
19,28 ı 9 2.9 
21 23 2!.25 
22. ~.27 
IH 14.1 ~~~t~S ~EŞRtYATI: lmaaJI 

~t: .ao Pl !'ıtm reçen (U.ıller1 ~20 "\ ,~ ~: Sat Akla dans muslklsl. 19,30 Ydm kalan gtınıen 221 
~' !ıatn t SaJ4hatUn Cfhanoğru Afri ~.;;~~~-..ı.---.... ----.: 
1)~ 'l'tı~· 20,00 Şadi ve arkadailan 
IQ~ Oıııer n nıUBlkıaı ve haık ııarkııan ==m Birinci sınıf Operatör mı=: 

a.rıre ıza taratmdan arapça söylev 1 TA Y YA R ! 
~~-- Ye ~e 8.rkad&§lan tarafından Tür~ o r. c AF ER 1 

~7' k ııarkıları (Saat ayan) 21,15 g Umumi cerrahi Vt! sinir, dimağ i 
~ 2l.ı~ A n cerrahisi mütehassısı i 
'Dt,"l tlltıUıı jana ve borsa haberleri ve Hl k J • S 'A • tan E 

"e cııe Pro~ramr. 22,SO Plft.kla sololar i Paris Tıp Fa Ü teaı • <'11~ ~ = 
ret parçaları, 23,00 Son ' ij Erkek kadın ameliyatları, dımag 1 

~4: 'N:s •\tayıı 937 Salı · • ı· estetik _ "YÜZ, ıneme, karın bu· 
'~t 1 ŞntYATI: ruşuklukları,, Nisaiye ve doğum 
)l~L 2.ao l> 't h Si • \ ..... 13 0 

IAkla tUrk mwlki& 12.50 miı e ş.ssı fi 
"it ' :ı lruhtellt pllk neFiyair. 14,00 il Muayene: Sabahları M e c c !I n n n . 

ş'-lı · i 8 den 10 a kadar U il J 
~~t ıe.a~E:ŞRtYATI: ;ı öğleden sonra ücretlidir !l 

' ~ l>lft.kla dans mustkıaı. 19,30 il Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Han il 
'~ 2-iuar lnıınu halkavi neşriyat kolu :1 No l Telefon: 44086 _ u·· 
'-tk ltraı et Sata. 20,00 Bclma ve arka • um::::: · ..... _ 

~ ~ 20 
111

dan TUrk musikisi ve halk •--------------,! ~ ~~ .ao Ömer Rıza tarafından arap 
'~ııi~.a:s Cemal KAmll ve arkadaş Aile çenberi 
Ota": 'Stat TUrk muatktst ve halk ııar • A. Moruva • 1. H. Aliıan 
~ ~ut'Ya.rı) 21,15 Radyo !onlk dram S-t 

22 
er F!cy), 665 sayıfalık bir roman. Sayfiyeye 

~ tlıtııı~:s Ajans ve borsa haberleri ve ~dcnlere tavsiye ederiz. 
~, cp Programı. 22,30 PIAkla sololar, AKIT Kitabevi - 100 kuruş 

eret Parç:ııarı, 23,00 Son. 

~Q: ~!'-Yıa 937 Çarıamba -- -·---- - - ··- -

., _______ - - ---
\ "lt l. ŞR!YATI: 

"1cı~.l~~~ İ'ldkla tUrk musikisi. 12,50 roc N ' ve v .ARI iNi 
~ Muhtelif pllk ne§rfyatı. 14,00 

~.\..>.{ 
lct~t lS ~ŞR1YATI: 
~~ 0;~ l>ıAltla dans musikisi. 19,30 

1-ıeıuı eatrası: Brck ve arkada§lan 
~ "e e h"e arkad~ları tarafından Türk 
\ 'ı-~ llt~k §arkılıın, 20,30 Ömer Rıza 

•• '""lfl l>ta söylev. 20,45 Blmen Şen 

TERCUME KULLIYATI 

Bu irfan hazinesine 
abone olmak için 

kolayhklar 

~faı.Jc.ı1~ taratındn TUrk musikisi ve 
~ t 22J.

5 
<Saat ayarı), 21,1!5 orkestra. Memlekette okuma hevesini 

,, tlıııun Ajans ve borsa haberleri ve ınak ve kitap tedarikini kolay-
~e cııe Jlrogramr. 22,30 Pl&.kla sololar, r:!tırmak nıaksadile Dün ve Ya· 

ret Parçaları, 23,00 Son .,, h k l rın kitapları için er eseye .. e ve-
t:Jr:,l.t "J."/ ~ • li pratik bir abone usulu ko-
~ "ti-eş •Ytı 937 Pertembe nulş ve tur. 1 inci kitaptan 11 inci 

lı-t t 12 IUYATI: n IJlU§ 'Jtl'k l . . 
'ılı., la~0 I>ıtıkırı. tUrk musikisi 12 50 k°itaba kadar olan on cı 1 ıncı 

.\.!f.. ' :ı Muhteıtt pltık neşriyatı. H.,00 serinin abonesi 6~~ ku~ş~ur: bu-
~"1.\l( nun 236 kuruşu peşın ~erı!.ır v~ on-
~~ ıs.a~~RlYATI: dan sonra ber ay bir lıra ödenır. 
'~~''be Akla dans rnustktaı. 19 30 

11 
. i kitaptan 20 inci kitaba 

~la ... lcrt Eııre! Şefik, 20,00 Rifat ınc 2 · · · · 
~~~ııa.~' tarafından TUrk mua.lklsl ve kadar olan on ciltlik ıncı serının 
~ııı ~~1e,; 20,ao Ömer Rıza tarafından abonesi 504 kuruştur. 204 kuruşu 
~~· ~ .,,,: 20,415 Safiye ve arkadaşlarr . ·ı·r ve ondan sonra her ay 
~ , • urk peşın \'erı ı 
~-~l'lrıı nıuslklı;I ve halk §arkılarr bir lira ödenir. 
.._ ~ t 2~ ı' 21·111 orkestra. k' b 
~tl tlbı~ 5 Ajans ve borsa haberleri ve 21 inci kitaptan ~O .~ne.~ ıt.a . a 

"e oııc:rog-rarnr. 22,30 l'llkla sololar, kadar olan on ciltlik 3 u~cu kserının 
et I>arço.tıı.rı, 23,00 Son. b . 5''2 kuruştur; 232 uruşu 

a onesı " nra her ay 
ÔQt ~8 ~ ·peşin verilir. ondan 80 

\~t~;ıı:şRıi'l~;37 Cuma bir lira verilir. 
-..:·~ .~o t>ı.. • . . k't ptsn 41 incf kitaba 
' • la o~ ... kıa tUrk musikisi 12 ~ 31 ıncı 1 8 

•· U · · • ., lıuh • i)tlik 4 unc serının 
'ı.ıtıı . teııt plAk ne,rtyatı. u,oo kadar olan on c • 220 kuruşu 

~ ~ ~ ~'E: abonesi 520 kurufJtur' b. 1. .• 
~Q tr lS.ao t>~lUYATI: verildikten sonra her ay ır ıra °" 

~ lıt ~lk k Akla dııruı musikisi. 19.30 d 
123ı1tı hoınedi (Kadın isterse), 20,00 enir. 51 inci kitaba 
ıı... ey 41 . . kitaptan 
""'llpta etı. 20,30 örner Rıza tara· ıncı • 'k 5 inci serinin "'° ~ ~Ylev. 20,45 vedia Rıza ve kad.ır olan on cıltlı , 188 kuru§U ı 

'ti,~ 1ttı11.rı (Srııdan Tllrk musikisi ve abonesi 488 kuruştur' bir lira öde-
~ t~2,ı:s Atat ayarı). 21,15 orkeatra. peşin \'erilir ve her ay . 

il " Uı:ı lir llns ve borsa haberleri ve .. nır. 
1 

k . 
t cııcretograrnı. 22,30 PUl.kla aoıoıar, bone o ma lR· 

Parçaları, 23,00 son 50 kit..ı.ba bırden 8 ·e.-ıekle ki· 
t<.... "J.9 • . • 8 ura \i ' ••• 
"\lt..~ M.Yıı 93 tiyenler pe§ın alır ve sonra 

~ ~l liıı:şRty 7 Cumarteai tapların tamamını k 6 avda he· 
:'\\> l2.a ATI· her ay 3 lir& ödiyere w 

-'~. la,0: ~~~~a t~rk musikisi. 12,so saplarını kapatırlar. 
1 

kitaba 
.... ır.. eıır ptAk nc!!rlyatr. 14 oo k't •"n 60 şınc "lllı.l( ~ · 51 inci ı ap'-" . ·n abonesi 

~~l lS ~tŞRtYATI· kadar olan 6 ıncı serı:_cin verilir 
q,;..'ll re. ·~O l>ıt ' ı l H6 Si ,,-:s 
~-u ,.-~111,l' takla. dans musikisi. 19.30

1

1 436 kuruşt~r .. • .. enir. 
> ~ "11 Saz h rarından Ttlrkı;e tangoıar. 1 ve her ay bır Iıra ~. "V AKIT,, 
~~~Pça :::ıu 20.so ömer Rıza te·ı Abone olmak ıçı; elidir. 

~.~ 2 a.l'arı) ev. 20,45 Fasıl Saz be-- yı!j·duna müracaat edı ttl l 
\~ t1ı 2.1~ Aj. 21,15 orkestra. T 1 f • 24370 tstanbU · t' "tıfıı.ı rıro:s ve borsa haberleri vel e e on . - -

°t>cret Parrnıj 22,SO PIAkla sololar, _ -rr<FJWV.J'b" 
Çaarı, 23,00 Son. ~..V..J.Jl- - .._ ~ 

Bahdye nazın merhum Hasan Hüs-
.. kfı ınütcvclliliğinden: nu paşa va 

Galatada çcşmeıneydanında Yolcu 

:) 
t k der sokağında 3 numaralı 

za e 'ıs en 
n n 1 numaralı Hasan paşa apartımanı ı 

11 - KURUN 24 MAYIS 1937 
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BIRE·, 
1000 

.TARLADJR 

-- ,, __ 
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. ,.,,,,,,...... ,, . 

' l.t ... 

- -~-. "",.ı& """ 

dairesi 1 haziran 1937 tarihinde~ iti ·ıı il I< bahar selleri 
baren kiraya verileceğinden talıp _0 

• 
k - Tiirgenyef • Sanüzade S. 

Janlann Bcyoğlunda postacılar 60 agı?,· ı · Bu güzel romanı mutlaka okuyunuz 
da 3 numaralı Şaup nparumanında m.u· VAKIT Kitabevi • 75 kuruş 
tevclli amiral Rüştüyc müracaatları ı - ---

lan olunur. 



SATILIK, KiRALIK EV, ARSA, 
Müteferrik ve saire 

SATILIK ARSA 
3 - Kuzguncukta Gazhane adile anı

lan etrafı duvarlı ve müteaddit 
ağaçlan ve suyu bulunan bir arsa 
ehven fiatla satılıktır. 

SATILIK KAGlR HANE 

4 - Beyoğlunda İstiklal caddesine ya
kın Bekar sokağmda 10 numaralı 
9 odalı bahçeli ve ayrıca çamaşır
lığı ve çamaşırlığında iki odayı ha
vi kagir hane satılıktır. 

SATILIK KJ\GlR HANE 

5 - Çcmbcrlitaşta Pcykhane caddesin
de kagir l 8-20 odalı iki kap 1r dört 
katlı apart;man tertibine elverişli 
ve hali hazırda dahi müfrez dairele
ri havi kagir hane çok ucuz satı . 

lıktır. 

SATILIK SECCADELER ARANI . 

YOR 
7 - Az ve temiz kullanılmış Isparta 

2.70x 4 boyunda halı ile Acem ve 
Isparta seccadesi olanlar bizzat. 

· SATILIK KJ\GlR iKi EV 

10 - Şişlide Şifa yurdu civarında 3 
katlı beşer odalı bahçe terkos ve 
elektriği vahi iki ev çok acele sa
tılıktır almak istiyenlerin. 

SATILIK MÜFREZ ARSALAR 

11 - Maltepe ile Bostancı arasındaki 
Küçükyalı istasyonu ittinlinde 17 
parça müfrez arsa tamamı 20.000 

arşın fiatlar uygundur. 

SATILIK APARTIMAN 

12 - Arnavurköyü ile Bebek arasında 

Vezir köşkü sokağında iki daireli 
biri üç ve diğeri dört odalı bahçe 
hamam suyunu havi apartıman a
cele satılıktır. Talip olanların. 

JŞ ARIYOR 

13 - Altmış yaşında dinç bir ihtiyar 
kapıcılık bekçilik arıyor isteyenle-

SATILJK KOÇUK APARTIMAN 

14 - Arnavutköyle Bebek arasında 

sokak içinde ve içinde dağ suyu 
bulunan iki daireli 3 ve dört oda -
Iı hamamı havi apartıman satılık· 

tır. Son fiyat 5000 liradır. İstek · 
lilerin servisimize müracaatları. 

. 

SATILIK KAGİR KONAK 
16 - Nişantaşında birinci sokakta on 

beş odalı Marmara, Boğaza, Ih· 
lamur, Yıldız ve Mecidiye köyüne 
kadar nezareti fevkalad: si ve a· 
partıman tarzında taksimatlı, ha· 1 
vagazı tcrkos, elektrik tesisatını V( 

vasi bahçeyi havi kagir konak mak 
tuan 17000 liraya satılıktır. Talip 
olanların servisimize müracaatları . 

SATILIK AHŞAP HANE 
17 - Maçkada aktar sokağ•nda altı oda. 

lı ve bahçeyi havi ah§ap hane 
2500 liraya acele satılıktır. Talip 
olanların servisimize müracaatları 

MUHASiP 
18 - Bir müessesenin muhasebesini İ· 

dare etmekte olan bir bay vakti 
nin müsait zamanları için muhasip· 
lik aramaktadır. Arzu edenlerın 

servisimize müracaatları .. 
LiSAN DERSLERi 
19 - İngilizce. Fransızça dersler tcc • 

rübeli profesör tarafından mektep· 
Jer, kollejler için talebe hazırlıyor. 

Fiyatlar müsait. Kadıköy Hale si· 
neması civarında Hacı Şükrü so· 
kak No: 10 diğer semtler için 
tflip olanların serv:simize müra . 
caatları., V, 11.S 

SATILIK EV ARANIYR 
20 - Fener yolundan Bostancıya kadar 

olan sahada 3 - 4 odalı bahçeli 
mazbut satılık bir ev aranıyor. Sat
mak isteyenlerin son fiyat ve eve 
dair izahatlarile servisimize müra . 
caatları. 

ACELE SATILIK KAGiR KöŞK 
21 - Erenköyünde eski istasyon civa

rında 6 odalı kagir iki buçuk dö -
nüm bahçe içerisinıde birçok meyva 
ağaçları ve üç yüzü mütecaviz seç
me asmayı havidir. Fiyatı çok ucuz 
dur. Arzu edenlerin Servisimize 
müracaatları. 

CiHANGiRDE SATILIK ARSA 
22 - Beyoğluna yakın bir yerde 4 met

re yüz 12 metre derinlik maktuan 
1000 liraya satılık arsa talip olan
ların Servisimize mür~eaatları. 
Bunları almak veya satmak istiyen· 

terin Ankara caddesinde VAKIT Yur . 
dunda V AKIT Propağanda servisine 
müracaatları . 

Mühim kolayhklar 
Aşağıdaki hizmetlerden birine ihtiyaç -
tarı olanlar. 
Bir Telefon 

Bir mektup 

Bir Kart 
Bir adam göndererek 

veya bizzat gelerek servisimizle 
temas etmelidirler. 

v Ki PROPAGANDA 
SERVİSİ 

Olnıyucularımıza hizmet olmak Ü· 

zere aşağıdaki hususlarda kendilerine 
lazım olacak kolaylıkları kendileri gibi 
düşünüp haUedetek, işlerini görecek -

tir: 
ı - Mobilya, eşya vesaire satmak ve

ya almak istiyenler, 

2 - Katip, muhasip, hizmetçi, aşçı, işçi 
istiyenler ve bu hizmetlere talip olan
lar. 
3 - Kiralık, satılık ev, apartıman, dük· 
kan, mağaza arayanlar. Kiralamak, ki
raya vermek. Almak veya satmak is -
ti yenler. 
4 - Ders vermek veya almak istiyen
ler, 

,-TURGENiE V il 

1 

Şüphe yok ki dünyanın en 
büyük romancısıdır. Değerli ya· 
zıcımız Süreya Sami Berkem ta· 
rafından dilimize çevrilen "İLK-

i 
BAHAR SELLERi,, ile "LlZA,, 
romanı bu büyük romancının en 
güzel eserleridir. Bunları mutla
ka okuyunuz. 

---------------------------

S - Otomobil almak satmak veya iJ · 
letmek istiyenler. 
6 - Radyo almak satmak veya tamir 
ettirmek istiyenler. 
7 - Tercüme ettirmek veya tercüme· 
ler yapmak istiyenler bu hizmetlerini 
kolaylıkla ve emniyetle çarçabuk göre· 
bilmeleri için (VAKiT PROPAGAN · 
DA SERViSi) nde bu işlerle meşgul 
olmak üzere ayrıca bir büro vücuda ge· 
tirmiştir. 

Müracaatlarda hiçbir kayıt ücreti alır.· 
maz. 

Vakit Propağanda Serviıi 
Vakit Yurdu Ankara Cad. İ stanbul 

Poıta kutusu 46 T elefon 24370 
Telgıraf: Propaganda Vakıt 

Dr. Hafız Cemal 
L OK!\lAS HEKiM 

Dahiliye Mütehauuı 
Pazardan b3§ka günlerde öğleden aonra 

saat (2,ö tan 6 ya) kadar latanbulda Divan 
yolunda (100 numaralı bUBU.9! kabinesinde 
baataıarıru kabul eder, Salı, cumarteai gün 
ıert sabah "9,5-12" aaauerı haklkt tukaraya 
mahSustur. Muayenehane ve ev teleton: 
2239ıt Kışlık telefon: 2104<L 

S&hlbl: ASD4 US 
Ne§rlyat Dlrektörtl: Refik Ahmet Seve.ııgD 

1 
1 
1 

m 

',., .. '' ı l '' il 1 1. 1 

ı ·'· l 1
1

• ' ' • ', 1 ,\ ''
1
1' 1 ı 'ı 1 

"' ,"' ~~mıımımıııııınııını1IDD11llillı•ııınııooın-

SOFRADA 

A 

Fakat MITF AKTA 
iNHiSAR 

MITFAK TUZUN 

1 iZ 

··------""' ALL NU ~~-----
FLY. PRA 

S1NEKLERI, SiVRi SiNEKLERi, GÜVELERi, PiRELERi, T AH
T AKURULARI, KARINCALARI, HAMAMBÖCEKLERI, DEPO 
ED1LM1Ş YÜN ve TUTüNLERE MUSALLAT OLAN HAŞARA. 
Ti SOFRELERlNl ve YUMURTALARINI kamilen yıldırım sür

atiyle kökünd~n imha eyliyen 

Amerikanın 

8.. ,. 
Fabrikasmın maruf ve Oünyamn 
Her Taralında Milyonlarca Satılan 

F - p y 
nam mayiini kullanınız. Hiçbir tarafta eke bırakmaz, etrafa hoş bir ko. 
ku saçar, fevkalade müessir ve öldürücüdür. Her boy kutularda ve her 
keseye uygun fiatlarla eczanelerde, bakkallarda arayınız. .Ayrıca daırelcr, 
mezbahalar, hastaneler, ve perakende t:atanlar için otomatık musluklar
la mücehhez çok elverişli 4 ve 19 litrelik saç bidonlarda satılmaktadır. 

ve 19 litrelik saç bidonlarda satılmalttadır. 

ALL _ NU markasına dikkat ediniz. Aldanmayınız. Bir tecrübe sizi 
tatmin edecektir. 

Deposu: İstanbul Ecza deposu, Aşir Efendi caddesi. 
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