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:ALMAN MAARiF NAZIRI 

Atina, 18 (Hususi) - Kral dün Al
man Maarif Nazın Rust'u kabul ede -
rek birkaç saat devam eden mülakatta 
bu1unmuıtur. Buradaki Alman elçisi de 
nanrla birlikte bulunuyordu. 

Alman Nazın dün akşam buradan 
Berline hareket etmİ§tir. 

Hatay anayasası müzakereleri için 

Heyetimiz dün akşam Cenev
reye har.eket etti 

B. Menemencioğlu gazetemize beganatında diyor k i: 

"Hatay'ın hakkı olan refaha yakında kavuş~
cağını bütün kuvvetimle ümit ederim,, 

a 

Heyet BaşkaTJ,ını istasyonda şehrimizdeki Hataglılar 
uğurladılar. B. Menenzencioğlu onlara: ''imanınız 

'fVekiJ· • k . f . trnız dost memleket Batvekili ile beraber u erı le tııte çelik gi/Ji kuvvetli olsun!,, dedi 

1 "' c .. . · tMilletler emiy eti m u-
şalıitlerinin verdiği 

Raporun 
neticesi 

li.ı 

ordunun dostu · olmıyanlar günün 
birinde bunu hissedeceklerdir · 

Suriyeyi mem
nun etmedi 
Şam, 18 {A.A.) - Havas bil· 

diriyor: Baş\'ekil, parlamentoda 
beyanatta bulunarak Milletler Ce
miyeti m iişahidlerinin İskenderun 
sancağı üzerindeki raporun netice· 
lerini kabul elmek istemedigini, bu 
neticeyi Suriye için gayrikabili kcı· 
bul telakki eylediğini bildirmiş ve 
hükumetin kati surette, Fransa. 
Suriye ve Türkiye arasında üç ta· 
raflı anlaşmaya ve Türkiye ile dos· 
tane komşu münasebetleri idame 
ettirmeğe bağlı kaldığım ilave eyle· 
miştir . 

'l ' gra.t ziyaretin yeni Türkiye tarafından Yu -tat g d • 18, (Husysi) - Bu l!abah 
~·li a B2§v k'l' • '1 H . . V • • tef~'- e ı ımız ı e arıcıye e-
... , ""atı · 

goslavyaya ve Yugoslav milletine karşı ıııılflllllftlHııııtlllNl"""-pl~llllll!nıııııllllftlft1'111 
beslenen büyük sempatinin bir delili o1-le tı" crınde harbiye ve bahriye 

l Old ' '• • .. ' • 1\ Uf • • --·:r?"· .. ·-· •• 
t~r 'ahiı· u lia!dc Yugoslavyıtnın ce -
~ Jlcr~?dckı Hertıengnevi şehrine 
\'ıı ır. 

~ b toaıav d • 
t r tr }' Ya akı seyahatleri esnasın-
t lt Ctdc oldu . 'b" d .. ta tunth . gu gı ı ost ve mut· 

l ~ da h Urıyetin iki devlet adamı bu-
t~ • ilik 
~ tı ile tarafından içten gelen bir 
Cl~tllar;e büyük bir hararetle karşı -
.\ı~ ır. 

'l'l!tERtN DOSTANE NEŞ-
t İitll)t RlY A Ti 
a~ " at, 18 l'li:ttcai b .. (Hususi) - Samuprava 

l:ı lıi}'c ;gunkü başmakalesini yine 
'~ ~'"~ a§vekili ile Hariciye Vekili

""rctıe . 
rıne tahsis etmektedir. Bu 

41-&•-- ı.., . .a • .,ı._ Can.-ııı-pan..,,... -dlT•«" l ... &ı 

Bu iki milletin bütün tarihlerinde bu 
kadar açık tartlar içinde bu kadar sıla 
ve samımi münaıebetler aıla olmaımt • 
tr. 

Gazete, B. Stoyaıdinoviçin Ankarayı 
ziyareti esnasında kendisine gösterilec 
hararetli kabulü kaydettikten sonra İs· 
met inönilnün ziyaretine avdet ederek, 
Türkiye Başvekilinin nutuklanndaki 
sözlerinin Yugoslav kalplerine ebedi o· 
larak nakşedilmiJ olduğunu yazarak di

yor ki: 
hmet tnönü bütün hareketlerinde 

bir kahraman ve bir me1't askerdir ve 
(Smııt: Sa. J Sü. f) 

Dünkü Milli Küme 
~ maçları 
en.er-bahçe - Galatasaray takımları 

Sevı o ınaız ve ahenksiz bir oyundan sonra 

1 
.. O berabere kaloılar 

•tenbuı 
Be,ık~akımıar ı Ankara va lzmırde yenlldller. 

0 
a, -Gençlerblrllğlne 2 - 1, GUn&f -

...... ~__....~~ 0 öanspor a s - 3 mağlOboldular 
aıı!Uıt:«'l"l'liıUPlrK.~ ~~~~!ltl~!li 

Fenerin aol asığı Fikretin bir akını. 
(Yazısı. 9 uııctt sayt/ amt::.M) 

B U Q Ün : 
Kitapların dedikleri 

Güzel bir Dağıstan hikayesi 

Yazan: Kadlrcan Kafh 

Haniya karı, hoca 
satın alıyoruz 

Yazan: Osman Cemal 

lspanya'da 
kontrol 

Bugün başlıyor 

He_.yct ba.Jl\tınımız Iiari.ciye Vekaleti 
siyasi müsteşarı B. Mcnenumcioğlu 

Bu ayın yirmi ikisinde Cenevre· 
.de toplanacak" olan Hatay anayasa 
komisyonuna iştirak edecek olan 
murahhas heyetimiz Hariciye Ve· 
kaleti siyasi müsteşarı B. Numan 
Rifat Menemencioğlunun başkanlı· 
ğında dün akşam şehrimizden hare· 
ket etmişlerdir. 

Ankara vali muavini B. Salahat· 
tin, B. Ethem Menemencioğlu, hu
kuk profesörlerinden B. Ali Fuad, 
Hariciyeden 8. Fatin, Merkez Ban 
kası müdür muavinlerinden B. Na· 
zif ve diğer memurlar da ayni tren 
ile hareket etmişlerdir. 
. ikinci murahhas 8. Necmeddin 

Sadak heyete Belgradda iltihak ede
cektir. 

Şehrimizde bulunan bütün Ha· 
tayhlar heyetimizi uğurlamak icin 

(Sonu: Sa. 4 Sü. 4) 

Fransa - Suriye münasebet· 
}erinden bahseden Baş\'ekil, bu me· 
selede şunları söylemi~tir: 

"F ranaız devlet adanılan nez· 
dinde bize karıı çok iyi hissiyat bul· 
duk. 

istiklalimiz yolunda F ranıız dev
let adamlannm açık müzahar~tleri
ne ve iş birliklerine emin olabiliriz. 
Heyetimiz bu kanaate, Fransız dev
let adamlarile askeri meseleler ve 
harici münuebetler üzerinde yap· • 
hğı konutmalar neticesinde varmıı· 
br.,, 

(Sonu Sa. 4 Sü . .!) 

Harbin sona erdlrllmesl 
için tavassut kabil 

olacak mı? 

Zehirli Sarmaşık 
Ademimüdahale komitesinin verdiği 

karar üzerine, ispanyada kontrol bu -
günden itibaren batlamaktadır. 

Fakat, bu kontrol ile İspanya ha.dise
lerinin vehameti azalacak mıdır? Fran· 
sada buna pek inanılmıyor. Çünkü, gö
nüllülerin sevki bu suretle sona erecek
se de eskiden gidenluin geri alınması 
için henüı bir karar verilmi~ Jeğildir. 

Diğer taraftan, kontrol siyasetinin 
tatbikinden sonra yumuşak vaziyet için
de İspanyada çarpı~an iki tarafın ara
sını bulmak için de bir imkan hasıl ola· -
cağı ileri sürülmektedir: 

Faris, 18 (A.A.) - Sabah gazete -1 
leri, yeniden lspanyol meselesi ile meş
gul olmaya başlamıştır. 

Bu mesele etrafında, Excelsior ga -
zetesi diyor ki: 

Me~hur lngiliz zabıta romancısı 

Peter Cheyney'den 
Türkçeye çeviren: 

vır GUI 
Kontrol hakikaten müessir bir su - 7937 . . k l b 

rette tatbik edilir ve bunu gerek cüm-
1 senes1n1n en mera l za ı ta romanı 

huriyctçilcr, gerek asiler .~!:.af_ı.nd~nı mükaJatını kazanmıştır 
harp meydanında yabancı gonullulerın I j 

memleketlerine iadesi üzerind~ vukual B • • k • ı ı k d 
gelecek bir anl~~::ut:a~~ e:i~~e4~un- 1 r 1 1 g u ne a a r 
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YUGOSLAVYA MEKTUPLARI 

Tuna üzerinde 
Almanyanın, Çokoslovakyanın, Avusturyanın, 
Macarlstanm, Romanyanm, Rusyanın ve 
TUrklyenln lktısadt menfaatleri karşalaşmaktadır 

Tuna yolu Balkan Antantının iktı
sadi inkişafına yardım edecektir 

(Tuna) coğ
rafya ıstılahı ola
rak bir nehir is
midir. Fakat Bal
kanların şimal 
hududuna gelip 
de Belgraddan 
Tunaya bakınca 
bu suya nehirden 
ziyade deniz de
mek daha doğru 
olduğu anlaşılır. 
Evet, Tuna bir 
nehir değildir, bir Tuna nehrinden bir manzara: Saooflc Tunamn birZe.r 
denizdir. Büyük ği (Kara Burma) mevkii 

bir denizde o· 
lan her vasıf Tunada da bulunpbilir. f de Bulgarların tütiinlerinden daha 
Denizde olduğu gibi Tuna da dalga· ince olduğu için burada hususi müş
lanrr; T unanın dalgaları bir denizin 1 teriler bulabilir. Hatta Türk tütünü 
dalgalarından daha az tehlikeli de- Yugoslavyada Yugoslavyaya inhisar 
ğildir. Zaman zaman burada da resmi vermiş olsa bile gene satı
kazalar olur. Gemiler, kayıklar ba- labileceği, satış miktarı ilk zamanlar. 
tar, yüzen insanlar boğulur. Bilhas- da az olsa dahi zaman ile yüksele -
sa (Tuna) ile (Sana) yı birleştiren ceği söylenmektedir. 
v~ (Kara Burma) adı verilen yerde- Yalnız bunun için Türkiyenin 
kı su akıntıları birçok insanları alır, Yugoslavya tütün inhisar idaresi ile 
götürür. temasa gelerek bir anlaşma yapması 

Bundan bir ay evvel T uiıanm lazım gelecektir. 
suları kabarmış, sol sahilinde geniş Sonra Balkan memleketleri ara· 
~~~ziy3 basmış~r. Burada bütün sö· sında bir takım müşterek menfaatler 
gut ag?çları, bırçok binalar bir ay· daha vardır. Bunlar üzerinde kolay. 
danberı sular altında bulunmaktadır. ca anlaşmalar olabilir. Mesela Tür
Böylelikle daha ziyade deniz manza- kiye ile Yugoslavya arasındaki af· 
rası almıştır. Denizlerde ticaret li· yon anlaşması • ki harici pazarlarda 
manlan olduğu gibi Tuna üzerinde iki memleket mahsulünün biribirleri 
birçok limanlar vardır. Belgrad T u- zararına rekabet etmemesi esası
nanın en işlek bir limanından başka na müstenittir - ayni cinsten olan di-

hirş~y d_eğ~~dir. Bu limandaki nakliyat ğer tü~lü mahsullere ~atbik etmek 
!aalıye~ı dıgn Avrupa limanlarının en çarelerı bulunabilir. Üzüm, meyve, 
ışleklerıne muadildir. Yugoslavyanın lıı:1yvcın ve yumuna uLah:mlleıimle 

harici ticaretinde Almanya, Avus- böyle bir imkan bulunabileceği ümit 
turya ve Çekuslovakya birinci dere- edilmektedir. 
cede mevki alır. Bütün bu memle- Sözün kısası Balkan Antantı ne va-

ketler ile olan ithalat ve ihracat kit bugünkü siyasi h•vvetini iktısadi 
Tuna yolu ile yapabilir. T unanm sahada dahi gösterebilirse asıl birlik 
ıktisadi bakımdan aldığı bu ehemmi- idealine o kadar yaklaşmış olacaktır. 
yet gittikçe arttığı için Belgradı en O vakit Balkan Antantının siyasi 
modern bir liman haline getirmek j. kuvveti bir kat daha artmış buluna . 
çin teşebbüsler başlamıştır. Yalnu: caktır. 
Yugoslavyanm değil, bütün Avru-
panm büyük bir ticaret yolu olan 

ASIM US 

ingilterenin es -
kiden Ankara bü -
yük elçisi ;ken Pa -

rt rise tayin eclilen, Sir 
Corc Klark'm refi -
kası Ledi Klark'ın 

yüksek k:ıbiliyetli 

bir san'atkar olduğu/ 
Ankara ve İstanbul 
san'at muhit•nce ma
lümdur. Ledi Klark 
bu defa, Pariste teş
hir ettiği eserleri a

rasında tngilterenin sabık krılı Vind
sor Dükünün de daha veliaht iken yap
mış olduğu bir yağlı boya tablosunu da 
göstermektedir. 

Şayan dikkat bir ifade kuvvetini haiz 
olan bu tablonun bir kopyesini neşre -
diyoruz. 

iyi koca olmak için 
on •art ı 

Yine Amerikada, bir kadın artistin 
nümunelik kocanın nasıl olacağını tes
bit ettiği haber veriliyor. 

Artist Brice'e göre ideal koca: 
1 - iyi iş sahibidir; 
2 - Eski tarz iç elbisesi giyer ( !) ; 

3 - Karısına "Ne güzel yemek pi -
şiriyorsun ! .. diye değil, "ne kadar gü
zelsin!,, diye iltifat eder; 

4 - Karısile beraber ihtiyarlar; 
5 - Nükteli sözler söylemesini bilir; 
6 - Çocuk sever; 
7 - Her yaptığı şeyi söylemez; 
8 - Karısının mesleğine alaka du -

yar; 
9 - Karısının her şeyde kendine ta

bi olmasını istemez ; 

1 O - Karşısındakine hürmet telkin 
eder. 

Bu on şart için de itiraz edilecek bel
ki hiçbir nokta yok. Fakat, manasız gö
rünen bir şart var: 

Nümunelik koca acaba niçin eski 
tarz iç elbisesi giyecekmiş? 

Şehre bakarken 
''ULUS" da Falih Rıfkı yazıyor: 
Arkadaılarla Beleradın Çankayası 

üstündeyiz. Kral Aleksandr keooi sara-

yı için Topcider (eski topçu deresi) yu-ı __________ __/_ 

karısındaki bu tepeyi seçtiğinden, yeni 
~ahallel:r o~aya doğru inkişaf etti. Bi- I 
zım Yenışehır ve Çankaya ile Hr farkı 
var: nizam ve düzen yalnız ön cadde - · 
de değil, her taraftadır. Binaların te -
pesinde kaçak kat çirkinliği yoktur. 

Bir başka farkı daha var: mimarlar, 
modern üslUp içinde, Yugoslav milli ti· 
pini aramaktadırlar. Eğer üçüncü bir 1 

fark da görmek isterseniz, bahçelerin 
bahçe mimarları tarafındany apılan evi 
sahiplerinin keyif ve zevklerine göre 
tabiatın bozu1mamıt olmasııdır. 

Arkadaşlarla tepeden ıehre doğru 

bakarken, hep Ankara mukayeselerini 
yapyorduk. Burası dahi son on, on bet, 
sene içinde alıp dürümüştür. ı 912 Bel-' 
eradı, bir Balkan kasabası idi Seyret
tiğimiz Belgratsa, bir Avrupa ıehri bat· 
langıcıdır. 

TulOatçalar 

Sekizinci temsili münasebetile ver -
-diği bir mfüakatta tulüatçıları aşağı yu
karı zem eden aktör Şadiye Nurullah 
Ataç dönkü Haberde şu cevabı vermiş· 

tir: 1 

... 
Acaba doğru nıll t 

Tuluatçı1ığın en büyük felaketi, hor 
görülmesidir; şimdi tulüatçılığa heves 
eden genç çıkmıyor. Naşit ile İsmail 
belki son tulı1atçılarrmız olacak. Halbu
ki asıl Türk tiyatrosu, frenkçeden a • 
dapte edilen vodvillerden, 1ı:omedilerden 

değil, yerli ha:.a~_tan çıkan, yerli mizah- yeni bir zehirli g 
la beslenen, koku Fransız, Alnıan top - ,J 

rağında değil, Türk~yenin gündelik ya- Almanyada siyasi rnlJCf"" 
şamasında olan tuluatıtan çıkacaktır. 1 U l)IJI 
Şadi, bir sahne sana'tkarı, tuluatın nasıl er zerinde tecr 
aleyhinde bulunabilir? Mo1iere'in de, ediliyormuş 
bütün üstaıdların da üstadı olan Comme- "Ott 20,, adı verilmiı olan yt~ 
dia dell'arte'yi unutuyar mu? hirli gaz Almanyanın siyasi ınti' 

Elbette ki Naşit bir Moliere değil • rini tıktığı "temerküz kamplat'
1 ~ 

dir; onunki gibi bir dehası, irfıını, ıair- birinde dehşet salmaktadır; Ç.~I, 
lifi yoktur; fakat Moliere'den bir ko • yeni gazın tesirini denemek İÇ111 

nak evveldir. Bizde tiyatroya heves eden domuzları yerine siyasi mücriıflltf 
!tdhha, , ..... ı. .... ı.ı.. .• t ••• ··~--"-·· -iA-r l:uıtlmalc.t.adrı. 
tel ere kalkacaklarına gidip Na,itle ça- "Ott 20,. ilk keşfedildiği zaın•" ~ 
lışsalardı, onunla beraber halkın ara - denemek için gaz §Ubesindel1 

11nda yaıasalardı, belki müsbet bir ne- asker tefrik edilmiş ise de gaııf\jjb' 
ticeye varırlardı. tehlikeli olduğu görülünce tecı: 1 

den vazgeçilmişti. Bunun üzeri~ iSI 

Günlerin peşinden: 
chau temerküz kampı tecrübeler ıÇr 
çilmiştir. Siyasi mücrimler aci.Z "ol',rİ 
de bulunduğundan tecrübeler b 

Geçirilen bir kaza 
devam etmektedir. ~/. 

Frankfurt civarındaki küçüle 1'/. 
kasabası ahalisi de hiç bir kasit ~/. 
ğı halde zehirlenmektedirler. 

Tuna üzerinde Almanyamn, Çekos
lovakyanın, Avusturyanın Maca· 
ri'stamn, Romanyanın, R~syanm, 
,Türkiyenin ıktisadi menfa:ıtleri kar· 
şılaşır. Onun için Tuna üzerinde ti. 
cari nakliyat işlerinin tanziminde 
bütün bu memleketlerin alakası var
dır. 

Hangi caddeler asfalt Belgradda tetkik seyahatleri yapan Türk gazetecileri küçük bir kaza 
I k? geçirmi§ler. Nasreddin hoca kavga eden hırsrzlarm arasını bulmağa çalmken 

. ı.t• .. 
kasabasında bu zehrın yapılma 1'' ,. 
ğu yerlerdeki ev kapıları sıt1151 111 

pah tutulmaktadır. Gazın kOJc~; 1 
kere eve girdi mi her tarafı i•~ı 
mektc bir daha da çıkmamal<tll ıı 

Bir nsıra yakın bir zaman evvel 
Osmanlı imparatorluğu ile beraber 

Tuna kenarından çekilen Türkler 
Cumhuriyet idaresinin akilane sulh 
siyaseti ile yeniden buraya gelmiştir. 
T unanın iki tarafında en mühim 
mevkiler Romanya ile YugoslC!V· 
yanın, Balkan Antantına dahil olan 
bu iki dost devletin· elinde bulunu· 
yor. Bu vaziyet Tuna yolu üzerinde 
Türkiyeye ait ticaret anlaşmalarım 
kolaylaştıracak bir amil olabilir. Bu 
itibarla bizim için harici ticaret ba -
kımmdan Tuna mevzuunu ehem
miyetli surette tetkik etmek zamanı 
gelmiştir. 

Birkaç yıl evvel lktısad Vekaleti 
memleketimizin harici ticaretinde 
Tuna yolundan istifade edebilmek i
çin Karadenizde ve T unada işliyen 
vapur kumpanyaları, ve Romanya· 
daki demiryolu idareleri ile bir anl.,.ş
ma yapmıştı. Fakat bu anla~malar 
fiili>:atta beklenen neticeyi ver
medı. Bundan Tuna yolunun Tür
kiye için faydası;: olduğuna hükmet· 
mek doğru değildir. Bunun sebebini 
tatbikatta yapılan kusurlarda ara
malıdır. Bu kusurlar zaman ile ıs • 
lah olunabilir. Balkan Antantının 
ı~tisadi meclisi bu noktadan faydalı 
hızmetler görebilir. 

Yugoslavyalılar Türk tütününün 
memleketlerinde bir ticaret mevzuu 
olabileceği fikrindedir. Yugoslav. 
yada tütün yetişir. Fakat Türk tü· 
tünü hern Yu os v ahların hem 

o aca yorganını elinden kaptırdığı gibi bu küçük kaza arasında Ulus başyazıcısı 
Beeldiye 1stanbulun hangi caddele. Falih Rıfkı Atay da şapkasını fırtınaya kaptırmış. Kaza şöyle geçmiştir: 

rinin asfalta çevrileceğini tesbit et. Dört gazeteci otomobille Belgrad köprüsünden geçerlerken bir yanık 
miştir. paçavra kokusu duyulmuştur. 

Şehircilik uzmanı Prost gelince bu Asım Us: 
projeyi tetkik edecek. ondan sonra ha. - İçimizden birimiz yanıyor!,. 
zırlanan listeye göre hazirandan itiba. Dediği sırada makine durdurulmu§, derhal otomobildekilerin hepsi bi· 
ren asfalt yol yapılmağa başlanacak. rer birer dışarı fırlamıştır. Falih Rıfkı otomobilden çıktığı halde yanık pa· 
tır. çavra kokusunun hala devam ettiğini görünce: 

Hayvan ihracata limltet ~ Ben ya~ıyoru~!,, . . . . v •• 

lrketi Dıyerek telaş etmı!, el~ısesının neresı yandıgmı anlamak ıçın uğra-
f şırken bu anda fevkalade şıddetle devam eden bir fırtına §apkasım alıp 

Ş~k ve cenup vilayetlerimizin hay. götürmüştür. Biraz sonra yanık kokusu motör üzerine konmuş bir pa
van ıhracatı işin.i tanzim etmek üzere çavranrn ateş almasından ileri geldiği anlaşılmış, fakat şapka bir daha 
~:rk v~ :cnup _vıla~etleri "~ayvan ih. bulunamamıştır: ~ani dö~t. a~kadaşın bir otomobil yangınından . kurtul~ 

.cı _Lımıted şırketı,, faalıyete geç. malarına karşı ıçlerınden bırının şapkası Tuna nehrine kurban verılmiştirl 
mıştır. . Hasan Kumçayı 

Şırket müdürlüğüne tayin edilen 
Emlak Bankası İstanbul şubesi eski 
müdürü bay Muhiddin perşembe günü 
Karsa hareket edecektir. 

Egelllarln gezisi 
F.ge talebe yurdu tarafından 22 ma. 

yısta büyük bir deniz gezintisi hazır. 
larunaktadır. 

Gezintinin güzel olması için bir ı.;ok 
sürprizler temin edilmiştir. Köprüden 
kalkacak hususi bir vapur davetlileri 
Yalovaya götürecektir. 

Bizans devrine alt 
bir llhlt 

Cihangirde Karadut caddesinde Fi -
ruzağa karakolu· civannıda fstavriye ait 
arsada Bizans devrine ait bir lahit bu -
lunmuştur. 

Vaziyet derhal emniyet direktörlüğü 
tarafından müzeler umum müdürlüğüne 
bildirilmiştir. - Arkamı döner dönmez 'li::erim.r.atılacakkmııı b!liyorımı. Omrn irin 

Müzeler direktörlüğü oralarda yine onrora kar§ı "iki y ;·:.n,, yülihıiiyorum. 
bu ıekilde eserlerin bulunacağını tah - - Descıw onl.ar dtı insanlar gibi... iyi geçinmek için iki yüzlü olmak 
min ederek hafri ata karar vermi tir. Uizım,. 

Gaz oraoaki derenin sularına~ 
ederek bütün balıkları daha ~ 1 ' 

öldürmüş bulunmaktadır. aoctı• 11 

rındaki ncbatların hepsi sürdüld~t,. 
bir iki gün ;onra solup kurut11'~t' 
sari sbin değdiği yerde hiçbir şc 
:n:mıaktadır. ~,J 

(• 
Fabr.kaJa çalışan kadın ve ·~·ff>' 

meı.::, gaz sızmaz elbiseler ~1
1

1 ~· 
<Tözlerine koyu renkli mika g.:ıt·!.I ,r' 
~erir.~ ce ç:ık kuvvetli gaz ın·ı~~;e':,.ı 
ma ktaıiır. ( Sund11y J, 

Geçmı, Kurunlar 8 - >"ı 19 nisan '.1t1 
H!NDENBURG ÇOCU~ 

DÜŞÜNMÜŞ ,;_ 

Garp teki ~ • (.1,, ~ı.a, __,_ trı.İ'~ 
Hinden:lnırg Alnı.anyanın en b 
§anı verilmi§tir. 

imparator nişanı ta.kar'k6" 
burg demi§tir ki: ~ 

- Bmuı. kalırsa zafer hA ~L 
giüuleıı ncşretnıek doğru de~ .. , 
tehir etmeliyiz lvi haber serl'~t8' 
günü gitsin .• Pazar zaten ~ oJI 
til• olduğu için çocuklar ıstı/ 
mezlcr. Sonra bana yazıerce 
yazarak: I' 

- Sevgili Hindcnburg ant~ 
zaferleri niçin czımartesi rP~ 
ciliyorsun 1 Pa:xı.r günü ~ ~ 
pazartesi günü mektep t~ 

Bafra Sesi. ,,f 
Bafrada çarşamba günleri 

1'\,i' 
mek üzere "Bafra Sesi" isınil~ 1 
zete çıkmaya başlamıştır. yeııı 
SIJlllZI tebrik ederiz. 
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~ela şda: 
~aniya karı, koca 

arıyoruz! 
Bir Hava Kuman

danlığı teşkil 
edilecek 

Yabancı ve azlık okullarında 
Yazan: 

OSMAN CEMAL KAYGILI Türkce ders saatlerinin 
çoğaltılması düşünülüyor 

Buda 
Pek f Yeni çıktı 1. 

'um ~rıa Usul değil ama ya ta
lıtc ersel 

t11rcuııa~~rnan seyredin siz alayı, 
~·· t· 8u,.u~ın geçen yıl bu işte sifta· 

11 
tdelıka ~ere kibrit fabrikasından 
aıJaki it~ 1 Yapmıştı. Şimdi de Ada· 1 

icııç bir k c~ ~cpolarından birinde 
lıi tab~ ıkınciliği alıyor. 

llsııııun 11 hatırladınız: Kibrit ku· 
ı::aı11ı·~ahut şeker sandığının içi
"11lak1 r evlenme mektı.ıbu sıkış-

~~~crı Yıl B·· " kd f b 'k ) delik uyu ere a rı ·asm-
tıı~~thdi ~~lının kibrit kutusuna 
~old\ı .. &ı mektupta neler yazıl -
~· f gk aynen hatırımda kalma
~ r aa:d~t Adanadaki genç kızın 
~ llıckt &ına sokuşturmuş oldu -
~ ~fta .~öyle deniliyor: "Ben 
~t b· &ormi.iş genç, güzel ve 
lip ttarıyır kızım. Kendime uygun 
~ liai>,, korum. 1 lani ya var mı ta
\> 11 bir t ;~cağıza istediği gibi uy
~ ~İıi da ıpli çıkar da iş olur biter 

~~ta kc hırıl tısız, gürültüsi.iz bir 
4 4ki ocarlar inşallah! 
)~~b\ltı:· ~a işin bir de lakini var. 

0 "il~~§ er tarafa, her müessese-
~ h ta Umumileşecek olursa 
~~c~a lcr nice olur dersiniz? 
ıı~ ~bir k-:ıgara paketini açınca 

; agıtcıkla karşılaşıyorsu-

\>aUı \b· tı nasıls b . d.. . . 
~ ıt k a u ışe uşmuş za-
~ tıın. 1~.ğızım. Bir hayli okur 
bi tıtn. }\ ukemmel gramofon 

tafa11q oca f stanbulda benim gi
dır. k tı i'a.umurtn pişirecek ve do
~~(~ endi 1 -Y P c k kız pek az
liJet' ')org trıe uygun, ayJığı dolgun. 

r.ıı tıı adun bir eş arıyorum. lstek
lli "C!ıc bir r~e baş vunnaları,, 
dh '1d,?;.. gun bakıyorsunuz ki ye-

"<ı •• •:.ıtıız ' 
~;-le b· Çorap kutusunun için -

bit "nen ır kağıt çıkıyor: 
~' ~ dc~~id~çı çıraklığı yapacak 
~~~lı ...,Rı ım. Ben ilemin biri-
~tır~s~ e§~evgili kızı idim. Güzel
ı~~-ı:ıı~ b . Yoktur. Saçlarımı bir 
~it "c 'Yul.l 1Pek çoraptan bin kat 
~Cıı~~oYdı..ı~Uşaktır . . Şans beni bu 
~lıtJal\'ıarn Cecelerı uykuda kati
~ ~trı kar ' sayıklamam yoktur. 
isi~ l °tlan

1
Yen kokmaz. Dedikodu

~İtıtj ~tı ta rnaın. Beni alacak erkek 
1lıı 1• 1ilcraJ'Yare piyangosunun bi-

'<l' ··•ıyes· 
A.11llisi) 1 sayılırım. Hani var 

D dres .. 
~~ erke .. • •. 
~.eke · n, bir b k .. .. .. 
~~td ılc ald ... aş a gun, kuçuk 
~d tıl'lun k ıgınız koyu siliv]i yo
İa,1\ıtı G.,. ~Pağını kaldırınca ~·o· 
~ "'! ın <-erıne . h J 

·ı~~. 1§ olan sıya mürekkeple 
Ş §u Yazıyı görüyorsu . 

~lbi~ Yo&ı..ırt i . 
~ ~i bbcrrak ~ı: aln~m apaç.ık ve 

f~tı b· en ga,, rak sıze yemın ede. 
it. ıt .l..I. .ret saf l 
"'Ctl ~c ıkanl • masum, ça ış-

}'~\ı~Yıyecek ırm 1 Bu yoğurdu a-
~lıı.lat U 'Yetlerk an küı: iik bayanlar 
d t İf~ .Yoğurt en beni de hatırla-
c"ay~ ıse ben d~asıl ~afif midelere 

Adr;1· İlah... hazık kalblere bir 
h ~. 

il °llnl . · · a a t.. arın k. • • • 
ır ıt\l ar as d 
.. u~ ttı .. tı eder: E:k ırı an artık boyu· 
~'t· 1lydi..i mcg"'i ı'k' b"Id" . ortasınd ıye o u-

b "~.. an Yazılı bir ka-
all ~ ... tn'·b 

tı~ a ina u arek ni 
~ !lra11 

111nızı b met hakkı için 
~ttı. ba:n!Orlu bire;eek?1eğini taştan 
~}aver· harnurkA ncımı Fakat us
~~ lira 'Yor. Onu~r:ı~tan gayet az 
~ l'tı.al\da SctrnaYeli b~ın kendime beş 
~~.ruın. ~ olacak :r ort~k ve ayni 
tı ı fal . Arzu d ul hır bayan a-
a "'n f c enle · f 1 ttıUra Itında (P· tın a an yer-

8\l,.. taatla11 ışkin) rumuzu· 
}:' '''Un ... 

liat . araıq en hoşu 
<'~ \ı ol\ sabah] ~u olabilir: 
~ l' alt1 eyın h 
~t .~Pta~ı sayfalık •Ya ut akşam 

~Crj arın ara gazetenizi acın. 
ne ' - ··ı .. sından . ·ı· ~k-ıtı..ı t.ısti..ir b' çızgı ı a-

ır kurşun ka -

lemiyle yazılmış dört büyük sayfalık 
hususi bir ilave çıkıyor. Altındaki 
imza: Zavallı müvezzi 

Ve içinde de şunlar yazılı: 
Bu gazetede her gün tatlı tath 

okuduğunuz hikayeler ve r,pman
lardan daha tatlısını okumak İster
seniz beni ~endinize eş seçınız. 
Çünkü bende öyle kapağı açılma
mış hikaye ve roman mevzuları 
var ki bunlar anlatmakla tiikenmez. 
Hem siz benim gazete müvezzii ol
duğuma bakmayınız. Benim niye
tim gazete yazıcılığı i_di. Fakat ta· 
lih beni yazıcılık yerme gazetelere 

müvezzi yaptı. 
Çirkin değilim. soğuk değilim, 

beceriksiz değilim, tıraşçı değilim, 
afici değilim. Yazın çok günler 
corap giymediğim iç;in ayaklarım 
terlemez. Meslek icabı kanaatkar 
olduğum için bayammın malına, 
mülküne, parasına göz dikmem 1 
Ondan beklediğim salt şefkat ve 
muhabbettir. Buna karşılık baya
nıma lstanbulda çıkan bütün gün
delik, haf talık, aylık gazete ve 
mecmuala~ı her akşam bedava o
kutur, gene onları Örselenmeden 
geriye iade ederim .... ilah .... 

Adres: Sabahları pencerenin al· 
tında Kurun, Tan, Cumhuriyet 
diye bağıran Bağrıyanik. 

... * 
Yukarıda dediğim gibi eğer bu 

mesele genelleşirse işin sonu buna 
varacaktır. Belki de aşçıda yediği
niz patlıcan dolmasile tepsi böreği· 
nin arasından da karşınıza böyle 
mektuolar cıkacaktır. Ve tabii. 
bunların arasında birçok: muziblik-
ler de olacaktır f. 

Hatta ister misiniz ki günün bi
rinde tiyatro, sinema, konser ilan· 
ları diye yollarda elinize tutuşturu
lan alaca bulaca kağıdlar baştan 
başa birer karı koca arama mek
tubları olsun! 

Bu mektublardan aklıma geldi, 
bari onu da anlatayım size de din· 
leyin: 

Hani ekmeklerin altlarına fırın
Iarın etiketleri yapıştırılma işi orta
ya yeni çıktığı zaman lstanbuldaki 
ekmekçilerden birisi bayanile dar
"'ınmıs... Erkek de kadın da uzun o ~ 

zamandanberi ayrı evde oturuyor 

1aggare fabrikaları
nın inkişafını te11ıin 
için bazı kanu11 pro-
.ieleri de hazırlandı 

tki gündür şehrimiz.tle bulunan Mil-
11 Müdafaa Vekili general Kazım Öz -
alp İstanbulda bulunduğu müdılet zar • 
fmda yapacağı işler etrafını.la şu beya
natta bulunmuştur: 

- İstanbula donanmayı tt:ftiş için 
geldim. Bu araıda İngilteredeki büyük 
merasime iştirak edecek olan "Kccate · 
pe.. nin hazırlıklarını da gözden geçi
receğim. Çarşamba veya perşembeye 

kadar burada kalarak Başvekille birlik
te Ankaraya döneceğim. 

Askeri Şüranın bu defaki tıJplantı -
sı bir ay devam etti. Çok eh,mmiyetli 
işler çıkardı. Bu arada Millet Mecli -
sine verilecek kanun layihaları oda var
dır. Bunun arasında memlekete şamil 
olacak, asker ve sivil bütün yurttaşları 
alakadar edecek bir hava kumandanlığı 
teşkiline dair hazırlanmış buh!nan la -
yihayı işaret etmek isterim. Kurulacak 
olan bu kumandanlığın geniş salahiyet
leri olacaktır. Bundan başka memleke • 
timizdc harp endüstrisinin ve bilhas -
sa tayyare fabrikalarının tevsi ve inki
şafını temin edecek bazı kanun proje -
leri ıde hazırlanmıştır. 

Ordumuzda motörlü vasıtaları ço -
ğaltmak için baz1 ciddi teşebbüsleri -
miz ve kararlarımız vardır. Bunları sı 

ra ile kuvveden fiile çıkarmaktayız. 

Gölcük tersane plfinları hazırlanmıştır. 

inşaata geçmek için muayyen müesse
.. .. 1 ..... 1,. gnrii5melrr,. devam nlıınmakta

dır. 

Yeni Milli müdafaa bütçesi geçen 
yılkinden biraz fazladrr. Bir mikdar da 
tahsisat verilecektir. 

Donanmanın takviyesi için yapılan 
siparişlerimiz zamanında teslim olun · 
mak üzere, muamele tabii seyrini takip 
etmektedir.,, demiştir. 

Mısırla dostluk 
muahedesi 

Yedi nisan 1937 de Ankarada Dış 
Bakanımız Tevfik Rüştü Arasla Mısır 
elçisi arasında imza o:lilen tabiiyet, 
dostluk ve ikamet mukaveleleri nisa -

Mekteb müsamereleri sene 
sonunda verilmeyecek 

Yabancı ve .. azlık okullarında veril. f 
mcktc olan turkc;c kültür dersleri et. 
rafında Kültür Bakanh~ı bazı tctkık. 
lcr yapmaktadır. Yabancı ve azlık 
okulları, resmi ilk, orta ve lise müfre. 
da tındaki tarih, coğrafya, yurd ve 

1 

türkçc derslerini bu okullardaki mik-1 
tar kadar okutmaktadır. Fakat bu ço. 
cuklarm türkçc ve kültür derslerini 
layıkilc öğrenmeleri için ders saati 
miktarı az gelmektedir; onun için 
ders saatlerine muayyen bir miktar 
daha ilii vesi düşünUlmektedir. 

Bu suretle il:ive edilecek birkaç sa. 
at dersle öğretmenler talebeyi daha 
sıkı bir kontrola tabi tutabilecekler_ 
dir. 

MEKTEB MÜSAMERELERi 
Kültür Baknnlığı bütün ol;ullara bir 

tamim göndermiştir. Bu tamim okul. 
larda verilecek sınıf ,.e veda müsame. 
relerine aittir., Bazı okullarılaki lale. 
belerin verdiği bu gibi müsamereler 
daima senenin ve talebenin en ço.k ça. 
Iışması lazım gelen mayıs ayında ve. 
rilmektedir. Bu yüzden gerek okul bL 
tirmc imtihanına girecek, gerekse söz.. 
lii yoklamaya tabi olacak çocukların 
ı;.alışmalnrma vaziyetin engel teşkil 

ettiği yapılan teftişlerde a nla§ılmıştır. 
Bundnn sonra okullarda \'erilecek 

müsamereler mayıs ayına bırakılma. 

yacak mart ve nisan sonuna kadar ta. 
mamlanmış olacaktır . 

Beyojjiu Halkevlnde 
HAmld Gecesi 

Beyoğlu Halkevi çarşamba gunu 
akşamı saat 20,30 da Parti binası tem. 
sil salonunda Hamid için bir ihtifal 
tertip edilmiştir. 

Büyiik şairin hatırası taziz edilecek 
olan bu ihtifaldc Ev başkanı B. Ekrem 
bir söylev ,·erecek ve Hflmid hakkında 
Refik Ahmet Sevengil, Mitnt Cemal. 
İsmail Hami ve Şükfıfc Nihal söz söy. 
liyerek şairin hizmetini tahlil edecek. 
lerdir . 

Arnavuhög H.ız 
Kolejinde 11ıüsamere 

Arnavutköy kız kollejinde dün se -
ne nihayetinin yaklaşması miiııasebetile 
bir müsamere verilmiştir. Müsamere 
çok güzel olmuş ve bütün talebe veli -
leri ve davetliler hazır bulunmuştur. 

Müsamerede talebe bir piyes tem -
sil etmiş, yine talebe tarafından bir kon
ser verilmiştir. 

lstanbul Emniyet Direk
törlUğUndeki terfiler 

İstanbul Emniyet direktörlüğünde 
yeni bazı terfiler yapılmıştır. Refet 
ve Faik altıncı şube baş memurlukları. 
rma Hüsnü Bcyolu kazası Belediye 
poli8 başmemurluğuna, Burhaneddin, 
Mehmet Ali, 1brahim altıncı şube ko. 
miscrliğine terfi etmişlerdir. Zabıta 
Belediye memurlarından Ertuğrul, ls. 
mail Hakkı, Cemal, Mehmet. Sıdkı \'C 

Asaf da Belediye reisliğine terfi 
etmişlerdir. 

larmış .. 

Derken ekmeklere etiket yapış· 
tmlrna başlanınca karısile dargın 
olan fırıncı da tutmuş kendi ek· 
meklerinin altına: 

~------------------------------~ 
mn 20 sintle Ankara~a ve Kahirede ayni nıııtıııııııı11111ııııllllllllfl1ın11ııııııııııı1111111nıınııııı1111 ıııttlltlll"ıııııııffC:...ı;. ııııııııııınııııuııııııııtllllllllJ!ıııııııııııııııııııııııııtllllll!)(ın 
günde ncşredilecektır. 

Dostluk ve ikamet muahedeleri şu y • ı c h 
esasla~g~~~~~~~!i~:EDESt eş 1 e -en nem • 

"Bilmem ne fırını. Sahibi Ah
met,, diye kendi etiketini yapıştır· 
mış... Derken tablakar o sabah 
ekmekleri eşeğe yükleyince mahal
leye çıkmış ve gele gele fırın sahi
binin dargın olduğu bayanının evi
nin önüne gelmiş... Kadın bu hiç 
tanımadığı tablakara penceyeden 
se.slenmiş ve kendisinden bir ek
mek almış.. Sonra bu etiket işin· 
den haberi olmıyan kadın ekmeğin ı 
altındaki yazılı küçük kağıdı görün· 
ce komşunun kızma göstermiş: 

- Bu kağıd ne imiş, oku baka· 
yım, kızım? 

Kız okumuş: 
" ... fırını. Sahibi Ahmet,, 
Hatuncağız sevinçle haykırmış: 
- Hah şöyle. yola gel baka· 

yım, bak benim burada oturdu
ğumu bildiği için o tablakarı mah· 
sus buraya göndermiş ve bana ve· 
receği ekmeğin altına üstelik imza· 
smı da atmış! 

Sonra kağıda bakıp bakıp: 
- Selam da yazacakmış ama 

demiş, galiba küçük olduğu için 1 

Türkiye ile Mısır arasında bozulmaz 
sulh ve samimi ve daimi ıdostluk cari 
olacaktır. 

iki memleketin yekdiğerlerine gön
dereceği diplomatik mümes<;iiler ve 
memurlarla konsolosların ne gibi mu -
afiyet ve imtiyazlardan müstefit olacak
ları işbu muhedede tasrih edilmiştir. 

Kezalik Türkiye ile Mısır arasında -
ki ticari münasebetlerin . inkişafı da der· 
piş olunmuştur. 

iKAMET MUAHEDESi 
iki tarafın tebaası ıdiğer memleket • 

te, dahili kavanin ve nizamata riayet 
etmek şartı ile, girmek. ikamet etmek, 
yerleşmek ve ,ey<!hat etmek hakla -
rına malik olacaklardır. 

Bu muahede vergi. istimlai<, teb'~t. 
menkul ve gayri menkul mallara tasar
ruf, san'at ve ticaret icra etme!< ve ad
li ve hukuki rejimi hakkında ahkamı 

ihtiva etmektedir. 
Tebaanın diğer taraf araziı:.inde hu

kuku düvelin umumi prensiplerine tev· 
fikan ve verli tebaa ile ayni şa1 tlar da
hilin::le idari, ticari. medeni ve cezai 
mahiyetteki mevzuata tabi o12cakları 

tasrih edilmiştir. 
sığdıramamış! ---------------

Bereket versin bu yeni evlenme Lord Loyd 
mektubları ekmek etiketleri gibi Üç giindcnlıcri şehrimizde bulunan 
küçük olmadığı için istiycn muhay· İngiliz ricalind"n I ord Loyd bu ak. 
yel sevgilisine bol bol selam da ya- ı::amki cksprC'Sle Bclgrada hareket 
zar, türli.i türlü kelam dal edecektir. 

Yazan: 

CAH İDE 
OSMAN 

Seven bir erkek ve 
seven kadın aşkının 

tahlilini en güzel ma

ceralar içerisinde bu 

yerli bi.iyük hikayede 
okuyacaksınız 

Pek yal<ında KURUN sayıfalarında 
lllllılı111ullllllWllttuıttıt1Hltftlh111111ılflfllt11ttınııııttnnıH11111ınıdllHIH1HıııııMllllllbıı.tlllffU1l1tuıttıllflllllll~ 
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Madrlt dUn 

En dehşetli 
Bombardıman 

Albnda kaldı 
Madrid, 18 (A.A.) - Asilerin 

obüs topları ile yaptığı bombardı· 
man, Madridin şimdiye kadar gör 
diiğü bombardımanların en dehşet· 
)isi olmuştur. Resmi tebliğe göre, 
71 yaralı vardır. Ölenlerin adedi 
fazla ise de bu hususta daha tnsri· 
hat yapılmamıştır. 

HOKOMETÇILER iLERLiYOR 

Madrid, l 8 (A.A.)' - Eacurial 
cephesinde cumhuriyetçiler ileri ha· 
rekctlcrine devam etmiş ve Atalaya 
dağı civarında dü§manm muhtelif 
mevzilerini ele geçirmiştir. 

Somosierra civarında Natallana 
mevzilerine biribiri arkasına yapılan 
iki dü§man hücumu da tardedilmi§· 
tir. 

Bükreşte vaziyet 
vahim 

Praneln Fa,ıetlerden yar. 
dım ıetadlAI eöylanlyor 

Parls 18 (A.A.) - BugünkU tarihle 
Londradan gelen bJr telgraf, BUkrcş. 
te vaziyetin vahim olduğunu bildir. 
nıcl<tedir. Bir ya.ndan prens Nicolas 
ile kral Karo! arasındaki ihtiHlf de. 
vam ederken bir yandan da. Demir 
Muhaf ızlarm tare.ftarlarr geçen tem. 
muzda öldürillen Stelesconun katli hR.. 
disesinde methaldar olan Demir Mu. 
hafızlara mensup 10 talebe aleyhin. 
deki davaya mani olmağa çalışmakta
dırlar. 

• !>ttENS ~F AŞİSTLmRLE M:t BİRLEŞ. 
~ >1 MEK 1STEM1Ş? 

Atina üniversitesi- 1 

nin yüzüncü yılı 
DUn bUyUk merasimle 

kutlandı 
Atina, 18 (Hususi) - Bu sa· 

hah baş piskoposluk kilisesinde A
tina üniversitesinin yüzüncü yıldö
niimü münasebetile ruhanı bir ayin 
yapılmıştır. Bu [iyinde Kral, veli· 
aht, büti.in prensler, nazırlar ve 
ecnebi üniversitelerinin miimessil· 
leri hazır huhınmuşlardır. Ayinin 
hitamında hepsi birlikte unıversi· 
tenin büyük salonunda toplanmış· 
lardır. 

ilk olarak söz alan Kral, ezcüm· 
le demiştir ki: 

Milli üniversitenin kuruluşunun 
yüzüncü yıldönümünü kutlıyan mil 
lelin sevincine bütün lta]bimle iş -
tirak etmekteyim. Delegelere snmi 
mi surette hoş geldiniz derim. Ü· 
niversitenin memlekete yaptığı yük
sek hizmetlerden dolayı millet, ü· 
niversiteye minnettnrdı.r. 

Bundan sonra bütün murahhas 
heyetleri nutuklar söylemişler. bu 
arada Türkiye namına 8. Muzaffer 
Göker de çok alkışlanan bir nutuk 
vermiştir. 

======= 

Amerikadan 
Sovyetlere 

Zırhh malzemesi gönde
rlleblllr mi ? 

• 
LONDRADA 

Tac giyme 
Merasiminin 

Provası yapıldı 
Londra, 18 (A.A.) - Bu sa· 

hah erkenden Londranm tenha so· 
kaklarmda taç giyme merasiminin 
pruvası yapılmıştır. T ertib edilen 
bir alay, 12 mayrnta takib edile· 
cek yolu hemen tamamen katetmiş· 
tir. Sü,'ari polislerle küçük üni· 
formalı siivari miifrezelerinin refa· 
ketinde giden arabalar, önde tram· 
pet ve boru çalan asker ve orkes· 
tra olduğu hnlde tribün sıralarının 
amsından ger:mişlerdir. 

Bu müddet zarfında merasimin 
mesul miircttibleri ellerinde saat ol· 
duğu halde sarfedilen vakti hesab· 
lamışlar ve teferrüat hakkında bir 
çok notlar almışlardır. 

Radyo aletlerile mücehhez polis· 
leri taşıyan iki kamyonet alaya refa· 
kat etmekte idi. 

MONTREUX 
konferansında 

ihtilifh noktaların halledll
mesl bekleniyor 

Monteux, 18 (A.A.) - Kapi· 
sı zarfında esen samimiyet havası 
tülasyonlar konferansının ilk hafta· 
ihtilaflı noktaların halledileceği hak· 
kında ümidlcri kuvvetlendirmekte· 
dir. 

Encümenlerin, pazartesi günü 
toplandıkları zaman Fransız mu· 
rahhası Max Hymans tarafından 
muhtelit mahkemelerdeki ecnebi 
hakimlerin Mısırlı hakimler tAraf m· 
dan istihlaf edilmesi hakkındaki tek· 
lıfıni 'Kolayca kabul edecekten zan· 
nedilmektedir. 

ispanya~ da kontrol 
. jrı ıı• hassa Fransız tayyarclerın ooı' (Vstyanı 1 inci.da) 

!arın hpanyadakl siyasi ve askeri va • 
ziyet üzerine derhal tesirini gösterece
ğinden şüphe cıdilemez. Yalnız hakiki 
kendi kuvvetlerine irca edilecek olan iki 
taraf da, zavallı İspanyol milletini tam 
bir harabisinden başka bir netice ver • 
mesi muhtemel olmıyan bu mücadelede 
bitaplık hissetmekte gccikmiyccektir. 
O zaman, ispanyanın istiklalini ve ta· 
mamiyeti mülkiyesini garanti edecek o
lan dost ôcvlet,ler tavassut ga)•retlcrini 
dahakolay ve istifadeli bir surc:tte ya -
pabilccekleııdir. 

TAVASSUT KABİL OLMIYA. 
CAK MI? 

Tavassut meselesini mevzuu bahse -
den Petit J ournal ise diyor ki: 

Bugün birbirlerinin karşısına dahi
yane bir surette dikilmiş olan iki mu • 
hasım tarafın birdenbire mutavaat e • 
deccklerine, yabancılar tarafından ta -
yin edilen bir tek adamın idııresi al • 
tında yaşamaya muvafakat odcecklerine 
ve nihayet bunların hıristiyanlığın ilk 
senelerinde azizlerin gösterebileceği bir 
afiv zihniyeti ile hareket cyliyecekleri -
ne inanmanın aklıselimde yeti yok • 
tur. 
DiôER BlR TAVASSUT ŞAYİASI 

Londra, 18 (A.A.) - Sallhiyettar 
mahfiller, ispanyadaki dahili harbi 
durdurmak üzere Latin Amerika hükQ
metlerinin yardımını temin et:r.ek Uze • 
re, bu memleketlerin üzerideki nüfuzu. 
mı kullanmağa davet eyliyecckleri hak
kındaki §ayialardan PariB ve Londra -
nın haberleri olmadığını ~ldirmekte • 
<lirler. 
FRANSADAN VE SOVYETLERDEN 

CöNiJLLU G1DtYORMUŞ 
Roma. 18 (A.A.) - Cadix'.~e on bin 

kişilik bir İtalyan gönüllü l:nfilesinin 
çıktığma ıdair İngiliz avam kamarasın • 
da yapılan istizahı mevzuubahseden 
"Giornale d' italia,, gazetesi diyor ki: 

Şunu kat'iyycn beyan ederiz ki, 22, 
23, 2.ı", mart tarihlerinde mezkur limana 
hiçb:.. ltalyan gemisi ginnemiş ve 25 
martta da ancak b:r ltalyan hastane ıe· 
misi liman ~çıkl&nnda demir:lemiıtir. 

Du b ~\.1.\0. ııı\l't- -ta:ı,..,... r't---- --
Sovyet}er Birliğinden mütemadiyen hU
kumetçi İspanyaya gönüllü ve harp le
vazımı gön:ir:r ildiğini yazmakta ve bil-

diği hakkında mufassal mal 

mektcdir. 111' 
Oiğer taraft:ın 28 ve 30 . 

• ·ıı:ııı terinde Marsilyadan devş:rı 
nülliiler üç grup halinde isp~ııd' 
mişlerdir. Nisanın ilk günlerııı 

b. ft3 
İspanyol bir Yunan ve ır 

1 1 o. 
puru harp levazımı ile do u c 
kfimetçi ispanyaya gitmek uı 
silyadan hareket etmiştir. F 
ALMAN MOŞAHiTLERI iS 

DAN ÇACIRILPl 
~e 

Paris, 18 (A.A.) - Oc'1d 1 
sinde Bn. Tabouis, fspaııya ~! 
hclerinde bulunun Alman ı11~ 
nin vaziyet hakkında izahat t<l 
zere ansızın Berline çağırıtdıf 
maktadır. Bu müşahitler. I• 
şimdiki halde muvaffak 0 

kanaatini izhar etmişlerdi~'. ~ 
Bn. Tabouis'ye göre, hUlc ıı' 

me;sillerile aiır ve kü«;jük s•~ ~ 
messilleri son zamanlarda 51 

11 
füıde toplanmaktadırlar. ~ıı e 
manyanın siyasi bir tesev._,uşt 

· ı ·ı ~ Ur'atlt etmesı ve spanya ı e s si 
kesmesi lazımgeld!ğine ve ~ 
rupada bir sergüzeşte atılıfl• 
rar vermişlerdir. 

BtR tSPANYOL MAJJ 
1TALYADA 

Roma 18 A.A. Meşhur tspıııf 
cilerindcn Juan March, rcfa~•1 
panya kraliyet taraftarlarıııd•· 
şi olduğu halıde ayın 1 O uııcll ç 
poliye çıkmıştır. ·Burada bir1'• 

caktır. 

SiLAH KAÇAKÇILA~l ff. 
MUZAKERAT'f/. dl 

Londra, 18 (A.A.) - 51.1~ 
. h • 1 . d :oı• gazetesı mu arrır erın en . bİ' 

!ah kaçakçılığı yapan vası ,e 
meydana çıkardığından batı 
dir. 

1
., 

Bu teşkilatın Lonıdra, J'a~ıt 
Helsingsfors'da şubeleri var •jtl 
rir, bilhassa Lord HerveY ed 
Peru elçisini itham ct~ekt ~ 
rire göre, bunlar haJıhat1 

~T""-.-..---JO:.:-~-~:J.--lr :Sr! 

terlin kıymetinde harp mal ·~ 
tın almak için müzakerata ,, l>ı 
d. il · Bükrcş 18 (A .. A.) - Prens Nicolas, 

B. Tatarescoya bir mektup göndere. 
rek kendisinin doğrudan doğruya ve. 
ya bilvasıta siya.si bir grupla te. 
mas ettiği hakkında çıkan haberlere 

itiraz etmiş ve bu gibi haberlerin do. 
lRRmasına. mani olmak için ican eden 

tedbirlerin alınmasını Ba~vekilden ri. 
en etmiştir. 

Vaşington 17 (A.A.) - B!r Sovyet 
zırhlısının inşası için Amerikndan 
levazım gönderilmesi meselesi etrafın 
da gazetelerdeki neşriyat Ü?.Crine Ha. 
riciye bakanlığı bu sevkiyatın ''Dtıv. 
let esrarı,, kanununa. muhalif olmadı. 
ğı takdirde mcnedilmiyeceğini tasrih 
etmektedir. Bu takdirde alakadar A. 
merikan firrnaları bu bapta mezuniyet 
isterlerse Ha:t'iciy~ no~l'()ti hunun de" 
let esrarı kanununa muhalü olup ol. 
matlığı hakkında Bahriye nezaretinin 
de mütaleasını aldıktan sonra eğer 

değilso bu mezuniyet '~rcc:ektir . 

Karahisarda sular 
taştı 

Silahsızlanma ho11/e
ransı geri bırakılıyor 

Paris, 18 (A.A.) - Petit Pari
sien etazetesi su haberi vermekte-

ır. 1 ile 

Halay anayasası müzakereleri 1 .ı.,; 
GAZETEMiZE BE'f ~ 14;,~ 

B. Numan MenemeflCI ~ :ll?l 
tasyonda kendisile görlişeJ1 \; 

MalUm olduğu veçhile prensin De. 

mir Muhafızlar ismindeki faşist teşki. 

Iatınm yardımını istediği hakkında 

bazı haberler dolaşmakta idi. 

Şarki Karahisar 18 (A.A.) - Yağ. 
murlardan Alurca !le Karahisar ara. 
sındaki ırmak taşmıştır. Demir yüklü 
iki haY\•anla G\nrahisardan Alucraya 
gitmekte olan 13 ya.~larında Dursun 
ırmağa düşerek boğulmuı;ı cesedi bir 
giln sonra. Kauhisara bağlı mıhara 
koyu altındaki bir değirmen bendinde 
bulunmu~tur • 

., ~ 

dir: 
"6 Haziranda Cenevrede top· 

!anması mukarrer olan silahsızlan· 
ma konferansının bürosu ağlcbi ihti· 
mal bu içtimaını başka bir tarihe 
bırakacaktır. 

Başvekilimizin Yugos-= 
lavyadaki seyahati 

Çünkü Milletler Cemiyetinin fev 
kalade içtimaı mayıs sonunda yapı
lacaktır. Murahhaslar bu zamana 
kadar silahsızlanma meseleleri hak· 
kında görüşmek için bütün imkan· 
ları dde etmiş olacaklardır . ., 
~---------- ~~~~ 

• 
(Vstyanı 1 incide) 

Yugoslav milletine bir kaJıraman ve hir 
mert asker gibi hitap etmiştir. 

BAŞVEKILtMtZtN BOSNADAKt 
NUTKU 

Belgrat, 17 (A.A.) (Gecikmiştir) -
Bütün gazeteler, Türkiye Baıvekili İs· 
met İnönü ile Rüıtü Arasın her tarafta 
gördükleri hararetli kabulü büyUk baı
hklar altında yazıyorlar. 

İsmet inönU, Saraybosnada mUna -
kalat nazırı Spaho ve harbiye ve hah • 
riyc nazırı Mariç de hazır olduğu halde 
şerefine verilen ziyafette Türk - Yu
goslav dostluğunun aağlamlığını kuv -
vetlc tebarüz ettirerek demiştir ki: 

Ordunuz kuvvetlidir. En modern 
tcchi?.at• ve fevkalade dikkate layık te· 
r's:ıta maliktir. GeTek aizin milli kuv • 
vctiniz, serelue alelumum ıulh için 
kudretli bir vaartadn-. Yugoslav onlu • 
tunun doıtu olmak bir Wıtiyarlıkhr. 

Bu ordunun dostu olnuyanlar cünün 
birinde bunu hissedeceklerdir. 

Başvekil İsmet tnönil harbiye nazırı 
Ml:içi tebrik ettikten sonra Stoyadino
viç hiıkümctinin ve bilhassa Yugoslav 
Başvekili:ıin şahsen Türkiyede elde et· 
tikleri itimadı bildirmiş ve Stoy~inovi· 
çin daha ilk anda itimat kazanmaya mu· 
vaffak olduğunu ve bu hissin sonrala -
rı bu büyük devlet adamının ve bu bil-

yük vatanperverin daha iyi tanınması 

neticesinden kuvvet bulduğunu ilave ey. 
lemiştir. 

Başvekil İsmet İnönü sözlerini bi -
tirirken Türkiyenin Yugoslavyanın kuv 
vet ve terakkisinden derin bir sevinç 
duyduğunu çünkü Yugoslavya kuvveti
nin Türkiyenin de kuvveti oldugunu 
aöylemi§tir. 

İsmet İnönü sırpça olarak §Unları 
ilave etmİJtir: 

"Sizlere Kamal Atatürk'ün 6elamını 

Yeni takas lıeyetleri 
Ankarn, 1 7 (Telefonla) - Son 

zamanlarda takas muamelelerinin 
genişlemesi dolayısile takas heyet
lerinin yapması lazım gelen işleri 
başarmaya yetişemedikleri anlaşıl
mıştır. Bunun için lstanbul, lzmir, 
Mersin ve Samsunda bugiin mevcud 
heyetlerin yerine Tiirkofis direktör
lerinin reisliğinde en büyük maliye 
amirleri, Merkez B:ınkası direktö· 
ri.i, Ticaret Odası umumi klitible
rinden mürekkeb heyetler teşkil o
lunmasına karar verilmiştir. 

eetiriyorum. Ya~asın majeste :kinci Pi- Raporun neticesi 
yer, yaşasın naıp Prens Pavl, yaşasın ' 

niyabet meclisi azası, yaşasın müttefik· Vsl!)cıııı ı iııcide) 
lerimiz Yugoslavlar.,, 

Başvekil İsmet İnönünün ou nutku 
ıık ıık şiddetle alkışlarla kesılmiş ve 
son sözleri ise uzun ve hararetli alkış -
larla karşılanmıştır. 

YUGOSLAVYA KRALI 
SEYAHATrE 

Belgrad, 18 (A.A.) - Bu sa· 
bah saat 8 de Kral ikinci Peter, re· 
fakatinde Prens Aleksandr olduğu 
halde Splite gelmişlerdir. Buradan 
Yugoslavyanm cenub ~ahillerinde· 
1'i Miloçere gideceklerdir. 

ZAGREB SERG1Sl AÇILDI 
Belgrad, 18 (A.A.) - Bugün 

birçok zevat huzurunda 27 inci 
Zagreb sergisi merasimle açılmıştır. 

Bundan sonra söz alan birçok 
hatibler Tiirkiyenin hattı hareketi· 
ııi protesto etmişler, F rnnsız dost· 
luğunun hattı hareketinden dolayı 
teşekkiir eylemişlerdir. 

Surlyede umumt af 
Şam 18 (A.A.) - Suriye parl:tmen. 

tosuna umumi bir af yapıldığı bildiri!. 
miştir. Bu aftan, geçen sene Filistin 
ihtilal hareketlerinde mühim bir rol 
oynayan arab nasyonalist lideri Fazlı 
Kavkadçı ile daha birkaç kişi istisna 
edilmiş bulunmaktadır. 

Şurası şayanı d'kkattir ki, Sancak 
mebu !arı ile Cobelidürüz r.ıcbu~ıarı 

parliımc,tonun bu toplantısına i§tirak 
etmemişlerdir. l 

(Vstyam 1 incidr,) 

Sirkeci istasyonuna gelmi§lerdi .. 
Göği.islerinde Hatay bayrağı rozet· 
lerini taşıyan Hataylılar, B. Numan 
Rifat Menemencioğlunu biiyük bir 
sevinç.le karşıladılar. 8 . Menemen· 

ririmize demiştir ki : f(I.. ~ 
- Geçen konseyd~ ·f111 ·" 

cioğlu kendilerine: 
- İmanınız kuvvetli 

ye sordu. 

}eri on beş gün içinde bıtı .~ L~ 
rar vermiştik. Binaenale) b'. i:" 
sa miizakerelerini bu 0"ı 

mi?. Di· içinde bitirme"e mecburtl' 
o B 

Gene ihtiyar, bütün Hataylılar 
hep birden: 

- Çok kuvvetli... Diye cevab 
verdiler. 

I3. Menemencioğlu: 
- Çelik gibi kuvvvetli olsun ... 
Diyerek hepsinin ayn ayrı elle· 

rini sıktı. 
B. MENEMENClOCl.UNUN 

KUf Ur yüzünden 

Arkadaşını yaraladı 
Dl.in Zeyrekte ufak bir kiifiir 

yüzünden iki arkadaş biribirlerini 
ağırca dövdükten sonra biri de yn· 
ralnnmıstır. Gene bunların yanın· 
da bulu~an üçüncü bir şahıs da kav· 
gaya karıştığı için oda bir haylı dü· 
vülmüş ve di§leri kırılınıştrr. 

Hadise etrafında yaptığımız a· 
raştırmada öğrendiğimize göre vaka 
şöyle olmuştur: 

23 yaşlarında Adnan, Kiiçiik· 
pazarda Tavanlı ccşme sokağında 
4 numaradn oturan arkadaşı Mu· 
harremc rastlamıştır. ikisi ve Mu· 
harrcmin yanında bulunan arkada· 
şı arasında kavga çıkmış ve kavga 
gittikçe ilerliyerek diğer ilci arkadaş 
arabacıya küfiir etmişlerdir 

Kavga gittikçe kızışmış ve Mu· 
hanem bıcağmı çekerek Adnanm 
üzerine atılmış ve bıçağını bir kaç 
defa saplamıştıı:. Bunun iizerine 
caddede bir boğuşma olmuş, etraf· 
tan yetişenler vakayı civar karako· 
luna haber vermişlerdir. iki mi.ite· 
caviz yakalanmış arabacı da hasta· 
haneye kaldııılmıştır. 

ym, h~kkı ~!n~ refaha ~i~ 
vuşacagını butun kmrv~ Je 
ederim. Bütün kuvvetıııt 
çalışacağım . ., tıı} 

Tren kalknrken Ha. jl 
Numan Rifat MenemencıO 
detle alkışlıyorlar: 

- Uğurlu seyahatler,... 
herler bekliyoruz ... 

Diye bağırıyorlardı .. 

Paris eğle11ce lle 
grevde ti 

· BU s• Parıs 18 (A.A.) - .. ıı 
•0" 

ro ve sinemnlar feders.S) 

mıntakasmdnki tiyatro ~~! 
ve daha diğer eğlence. yer ()il 
ilimına karar vermiştir. 

111
eJl' 

grev <laha tamamen ilcrle'\111 
çok sinemn ve tiyatro o) ~ 
vam ocliyorlardı. Öğlcde11 

komitesi kendi arasınd9~: 
"ril• nazırı, B. Domrneo ile go 1',ı 

• • ı:-,.11dl 
bir heyet scçm;ştır. ~ tt 
komite, bu alt§amda.n ltl~ Al öt 1'' . 
parti eğlence mahall~rırı , 

rtıiŞ 
hakkındıı bir knrnr ,·er :.· 

• tv' 
ra.ı-r her tarafa bildirnl1~ 

eıı Jtalgan hava 
filmi 

ııoııı' Roma 18 (A.A.) - . ti' 
tesisinin yıldönümü mü~,,ıı 
edilen stUdyolRrda 21 nı .ı ·o,. 
ren Duçenin oğlu Vittorı ı# 
raf •ndan İtalyan ha\'3cıl 
ne bir film çevrilecek-tir. 



• 
işaretler: .., - --2- -iilıya lktlsad Konf e- \ 

ransının toplanması 
iİntkün olabilecek mi? 

Bir tiyatro hidisesi 

Me,,eleyi ~tloik ~k Belçika Ba§. 
ve1cü' Van Zee'lad. 

lül 1936 da Amerika, f ngiltere ve 
Fransa gibi üç büyü.k de~let ara· 
smda para için akdedılen uç taraf· 
1ı anlaıthadan sonra dünya ekonomi 
konferansmm muvaffakiyeti için 
buğun her vakitt~n zi!ade ü~i~ 
beslendiği merkezındedır. Para ıtr 
lafının faydalı. semereler vermeğe 
baflaması da iyi bir alamet olarak 
gösteriliyor. Diğer taraftan .. Oalo 
ittihaclmm,. - lsveç, Norveç. Da· 
nimark.a, Belçika, Felemenk -
üç büyük demolc.rat devletin ekono· 
mi siyasetine yana,malan daha ge· 
nif bir ekonomi birliğinin kolayca 
temin edileceği ümidlerini de ver
mektedir. 

Burada toplanan ve hala müza· 

Ankarada Yeni sinemada bir 
hadise oldu. Bu hlcliae, kültür ve 
sanat namına bir sinemanın iıgali 
halini aldı. 

Bence, tahlile değer mahiyette 
olan bu hareketin sebeblerini ara· 
mak gerektir. 

Kültüre ve sanata •uaamlf olan 
insanların tezahürü, Ankara gibi bir 
ıehir için çok manalı ve Türk kül· 

I 'türü heaabma da bir uyanıklık ala-
1 metidir. 

Türkiyecle piyasada her zaman 
revaç bulan bir fikir vardır. Bu fik
re göre, Türkiyecle halk iyi 19yden 
anlamaz. ı&liteli eserlere kartı 
nankördür. 

Yarı çıplak bir halde ölü bulunan Rub; 

Bir polis nişan
hsının katilini 

arıyor 

Kadın, evinden a•o metre 
ötede ·bir boyun atkıslle 

boAulmu' olarak bulundu 
İngilterede bir polis kendisine ni. 

p.nlısmm katilini arıyor. 
Pat Smit isimli birisi U~ yaşındaki 

bir polisin yirmi üç yaşındaki gilzel 
sevgilisi de Rubi evinden 250 metre 
ötede ibir yerde yan çıplak ve boğa. 
zmdan bir boyun atkısı ile boğulmuş 
olarak bulunmuıtur. 

Sevgilisini kaybeden polis neferi, 
müthiş yeis içerisindedir. 

Cinayet haberini i§ittiği gün ağzına 
hiçbir gey koymamııJtı. Kendisine bir 
kaç gün izin verilmiş, istirahat edip 
kendisini topalması istenmittir. 

Fakat onun kalbi kin ve hiddetle 
doludur. Kendi sevgilisini öldüren ka. 
tili biran evvel ele geçirmek istiyor. 
Onu kendi elile tevkif etmek arzusun. 
dadır. 

'Rir in11an ve bir polis olarak, mtts. 
takbel karısının merhametsiz katili. 
nin yakalanmasma yardım etmek için 
hemen harekete gei;ecektir. 

Kendisile görüşen guetecilere de 
miştir ki: 

- Çok yazık oldu. Ağuatoata evle. 
necektik. Papasla konu§muş her ıeyi 

Ona d4ima mağıuı. daima adi 
meta arzetmeli. 

Geçen akpm sinema binumda 
en kaliteli eserlerden biri olan .. Ba. 
ba,, piyesi hak~da az kalam halk 
cürüm itliyecektı. Sanat namına 
yapılan bu harekette biz, halkın 
kendisi namına ortaya atılan yala
na fiilen verdiii cevabı gördük. 

Türkiyecle öyle lneanlar vardır 
ki, hi)i, aktörü tehadeti kabul e
dilmiyen bir zavallı mahlult andı
ğımıza kanidirler. 

Halbuki o akpmki tezahürün 
manası, aktörün hürmete ve takdi
re layik bir phsiyet olduğunu isbat 
ettı. Muhsin ve arkadqlan sene· 
lerce sahnenin haysiyetini çamur· 
dan göğe çıkarmağa çalııtılar. Bu 
tezahür, bu hünnet onların eme
ğine, onların ciddi ve kaliteli ça. 
htmalarına bir mükafattı. Bir aa· 
nat adamının hayatta bekliyeceği 
en temiz mük8fat da baıkalannın 
kalbinde yer tutması, ve tahtların 
en üstünü olan kalpleri fethetmesi
dir. 

Geçen akpmki tezahürün bir 
manası ela kültür açlığının alenen 
ifadesi olmuıtur. 

Bu iste tarihin betbaht bir eil-
veaine ~~ bir neailiz. Henüz 
bir devlet tiyatromuz yoktur. Sa· 
nat eserlerini İstanbul Şehir tiyat· 
rosu haricinde Halkevlerinin genç 
amatörlerinin maharetleri ve hariç-

Gezintiler: - - - --

Sadri Ertem 
ten gelen enderin enderi truplar va
srtaaile tadabiliyoruz. 

Ankara bir tiyatro binasından 
hala mahrumdur. Bir sahnesi bile 
yoktur. Bu yokluiun verdiği ıztı· 
rabtır ki ruhları sarmıttır. Ve har.!· 
kete getirmittir. 

Eeier bu hidise, Ankaranm ya
kın zamanda bir devlet tiyatrosuna 
aahib olması için veaile olursa r.e 
mutlu. 

• • • 
Kültür aahasmda büyük talihsiz

liğimiz tiyatronun mazisiz olması· 
dır. Osmanlı orduları Viyanayı 
muhasara ettikleri zaman impa.rato· 
ra verilen bir raporda 1 S operanın 
hünerler göstermekte olduiu kayıd
hdır. 

Bizi üstün kültür tezahürlerind~n 
uzak bulunduran, röneaans davamızı 
ve röneaan• hassasiyetimizi, zevkimi· 

zi geri bırakan kötü hayat fB?tlan· 
nı ortadan kaldıran bizler için has· 
retini uzun uzun çektiğimiz kültüre 
ve sanata kavuımak cidden bir hır:s 
halini almıştır. Bu hırsın kuvvet· 
lenmesi ve yapması ve eser verme· 
si lazımdır. 

lnglllz Urası yUk•ellyor 
Son günlerde İngiliz lirumm kıyme. 

ti yükselmektedir. Merkez Bankası 

sterlin için 619. 622 kuruı fiyat ver. 
miştir. Bazı kimaeler İngiliz lirasının 
yUkaeldiğlni görerek teltıa dUşmüeler 
dir. 

Merkez Bankası İngiliz liraamm 
gUnlUk fiyatını, Londra boraumdaki 
gUnlUk altm fiyatmı eau tutarak he.. 
sap etmektedir. 

Binaenaleyh bu >"lkaeliı dUnya al. 
tın fiyatmm yUkaelmealle allkadardır. 
Nitekim 'l'Urk altını da aynı eekilde 
kıymetlenmektedir. 

Zonguldaktan çllek geldi 
Ereğli ve Zonguldakta iki Uç ~e. 

denberi çilek yetiftirilıuktedir. 
latanbulda hentla yetipnemit olan 

çilek on bet .gün evvel Zonguldaktan 
gelnıi ıve kiloeu 280 kunll& ve tanesi 
40 paraya a&blmıttJr. 

kerelerine devam eden ıeker konfe· 
ransı ekonomi mesai birliği için 
müaaid meydan olduğunu isbat et· 
rmm baZı Avrupa devletlerinin ta· 
mektedir. Amerika hariciye nazr 
kib etmek istedikleri ··kanaatkarlr 
ğın benlik politikası,, nı takbih et· 
mesi de bütün demokrat devletlerin 
iktisadi terki silah siyasetini gütme· 
lerine bir davet olarak telakki edil· 
mektedir. 

ha.zırlamı§tık. O kadar mesudduk ki.. 
Şimdi bu müthiş şey batıma geldi 
Zavallı sevgilim! 

Polis Smit, çok sevdift ni§8.lllısmm 
katilini yakalamak için her şeyi göze 
aldığmı, şimdiye kadar zabıta tarL 
hinde görülmemi§ tehlikelere kendini 
atacağını söylemiştir. 

Okumayı yaymak için 
Binaenaleh bir dünya ekonomi 

konferansının toplanması için bü· 
yük ümidler beslenmektedir. Bu 
hususu tetkik edecek Van Zeelad 
bqhca devletlerin iktiaadiyatuu ida· 
re edenlerle temas etmeğe ba,lamı,· 
tır. Alman devlet bankası ve ikti
sad nazmnm Brükaele gitmesi ve 
Van Zeelad ile konutmasma büyük 
ehemmiyet atfedilmektedir. 

Gazetele.n aldıkları telgraflarda 
Şahf ın Almanyanın takib etmekte 
olduğu ıiddetli tahdidatm hafifle· 
mesinin mümkün olduğunu teyid 
ettiğini haber veriyorlar. Gene ay· 
ni gazeteler I \nan ya iktisadi i,le· 
rinde esaslı deiitiklikler olacağını 
da haber vermekte ve başka devlet· 
lerin mübadeleye mani olan sistem· 
leri terkleri takdirinde Almanyanm 
da terkedeceğini ilave etmekte· 
dirler. 

laşa veren bir haber Amerika hari
ciye nazın tarafından resmen tekzib 
eclilmiıtir. Bu haber altının kıyme· 
tinin düıürülmesi için Amerikanın 
altın ithalini tahdid edeceği ıeklin· 
de idi. Fakat resmi bir tekzible A· 
merikanın altın siyasetinin katiyen 
değişmiyeceği bildirilmekle bütün 
dünyayı sanacak bir vaziyetin önü 
almml§ oldu. 

Yukandanberi yazdıklarımız na· 
zan dikkate alınırsa devletlerin bü· 
tün dünyanın selameti için artık ik· 
tiadi birletme ve ıerbat ticaret 
yolunu tutmak istedikleri anJaphr. 
Filhakika dünya sulhunun istikrarı 
için en birinci tedbir de bundan ihiı· 
rettir. Bu haberler burada pek müaaid 

tesirler yapmı' ve Almanyanın da· 
ha makul dü,ünerek umumi bir an· 
laıma mesaisini kolaylaıtıracağı ka· ı----K U R U N ---• 
iıaatini vermiştir. Hizmet kuponu 

Geçen hafta buraya gelen Dani· 
marka Batvekili ile lngiliz nazırları Bu kuponu pset• td&ruine cettrenıer: 
arasında ayni maksad için muvaffa· 1 - Ktıçtık l1&Dl&l'Dll paraauı baatmrıar. 
kiyetli müzakereler yapıldığı anla· 2 - Kurqnun heldml•rbı• 'P&l'Um 

ıılmaktadır. ı-111'1-ar.·-----------Son günlerde bütün dünyayı te· 

Radyo 

ısım: 
Adresı 

Müsabaka Kuponu 
-49-

Gazeteler, Kültür Bakanlığının 
güzel hir dava pe,inde koıtuğunu 
yazdtlqı·. Bu da~~· .memlekette o • 
kumağı ~·aymak ıııdır. 

Bir kere daha söylemittim. in • 
san iki midelidir. Hem karniyle, hem 
kafasiyle yer. Ve ne yazık ki kafa· 
nın beslenmesi pahalıya mal oluyor. 
Maddi aclıkla boğuşmak kolaydır. 
Bir dilim ekmek, birkaç zeytin, mi· 
denin sancısını dindirebilir. Fakat 
ruhu, batı doyurmak öyle değil. 

Bir mühendis, bir edebiyatçı, bir 
ressam, bir doktor kendi yolunun 
ıöhretlerini tanımadan bir adım ileri 
gidemez. Hele ihtirası kuvvetli bir 
adam olursa, bütün dünyadaki fi
kir, sanat ve zevk akl§lannı görmek 
ister. Ölçülerdeki değiıiklik, bir be. 
ğenişten bir başkfaına geçifin izleri, 
yeni cioğum sancılarının muhitler· 
de bıraktığı kıvranmalar, hep tartı
lacak. yoklanacak, kavranacak ıey
lerdir. Bütün bunlar okumakla o· 
lur. Kitabı, uyanık aclan\ın urbası 
saymak zorundayız. Bilgisizliğin bir 
çıplaklık olduğunu herkese anlat
mak zamanı çoktan geçti. 

Yalnız tunu unutmıyalım: 
Bugün örnek saydığımız ülkeler. 

de bu iş çok ilerlemiıtir. 
ilk bakı,ta gözlerimizin kamq. 

ması ihtimali var. ~e aradaki derin 
uçurum karşısında ümitsizliğe düşe· 
biliriz. 

Başkalarının çoktan geçtikleri 
yollara ve af tıklan zorluk dağlarına 
bakarak yılmaktan: 

- Ah geç kal111ffIZ f 
Diye diz döğmekten çekinelim. 
Başlamak için hi;bir zaman geç 

değildir. Dünyada hiç bir ıeyde 

5. Gezgin 
göz kamattıran bir bolluk ve içleri 
titreten bir enginlikle doğmamı§tır. 

Her teyden önce dünya karıısm· 
da, hatta Balkanların kitap darlığı 
karıısındaki eksiklerimizi doldunna· 
ğa çal1J8lım. Okumak kitap ile olur. 
Saklamak neye yarar, bugün ki ta • 
bnnız yoktur. Yahut çok azdır. 

lsadan altı asır önce batlıyarak, 
çağlar devrildikçe, büyüyen tefekkür 

tarihinin izlerini belirtmek kerek. 
Bunun için çok alın teri de dökmi· 
yeceğiz. Çünkü bizden evvelkilerin 
döktükleri koca bir deniz olmuttur. 

f yi seçmek, güzel tercüme etmek 
yeter. Seçme itini tek adam ya1>3 • 
maz. Bunu heyetlere vermeliyiz. 
Dilimize çevrilitinde pek titiz dav· 
ranmak prttır. 

ilim eserleri için böyle. San·at 
eserlerine gelince buna da kliaikler 
den başlarsak iyi olur. Hele diin· 
ya usta itlerini, mutlaka en ince bir 
dikkat ve hiç affetmez bir titizlik· 
le tercüme gerek. 

Bu meselenin kolay olmadığını 
yıllardanberi eöylendiği halde yap"° 
lamaYl§ı pek güzel gösterir. Ol;ut
mak davası, ancak bunlar hazirlan· 
dıktan sonra göııülebilir. 

Bugün halkevleri kültür bakan· 
lığına en geniı ölçüde hizmet "de
bilecek kuramlardır. Eldeki kitap, 
risale, gazete ve mecmualar oralara 
yayılmalı, köy odalarında birer kü• 
çük kütüphane kurulmalı, her vili· 
yet, bunlan bB§armağı vazife bilme· 
lidir. 

Bir yandan ülkemizdeki fikir ,ve 
gönül harc,yurttaılarımıza yayılır 
ken bir yanclan toplanacak heyetle
rin yeni eserleri yetitir ve okumak 
Türkiyede bir tiryakilik halini alır. 
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Kardeş Mısırın Montreux 
Konferansı 

Der Gün.Bir llifUiye 

Müsait bir hava içeri
sinde devam ediyor 

Kitapların dedikleri •• 

Başvekil ve müro7ıha.s heyeti reisi 
Nahas paşa Mıısırın talebine ait ıııd. 
kunu Mmıtrö kcn/cransında okurken 

Montreux, 15 (Hususi) - Mı
sır kapitülasyonlarınm lağvi konfe· 
ransının dünkü celsesinde ayni za· 
manda Avustralya ile Yeni Zelan· 
dayı da temsil etmekte bulunan İn· 
giltere baş murahhası Goelas'in , 
nutku çok karakt~ristik .. id~: B8? \ 
murahhas bu nutkıle Buyuk Brı· 
tanya devletinin bu mesele hakkın
daki noktai nazarım açıkça teşrih 
etmiştir. 

Gualas, önce hükumetinin sene· 
lerdenberi kapitülasyonların ilgası 
kanaatinde olduğunu ve Mısır -
İngiltere arasında aktedilen son mu· 
ahede ile bu kanaatin izhar edildiği
ni işaret ederek kapitülasyonlardan 
müstefit olan diğer devletlerin dahi 
burada bulunması lngilterenin bu 
kanaatine hepsinin iştirak etttiğinin 
belli başlı delilidir, bunda şüphe-

' ye:.mahal yoktur; dedikten sonra 
sözlerine şöyle devam etmiştir: 

- Artık burada elde edilecek 
şey esas değildir. Herkesin kabul 
edeceği bir formiil bulmak lazım
dır. Takip edilen gaye, diğer dev· 
letlerin ecnebilere karşı haiz olduk
ları teşrii ve kazai serbesti hareke· 
tinin aynisinden Mısır hükumeti· 
nin de müstefit olmasıdır. Bu gibi 
işlerde acelenin iyi netice vermiye· 
ceği için bu hususta teenni ile ha· 
reket etmek lüzumu aşikardır. Bu
nun en tabii hal çaresi bugünkü 
vaziyetile bunların tamamen orta
dan kalkacağı müddet arasına bir 
intikal devri sokmaktır. Bu devre
nin müddetini konferans tayin et
sin. 

"Bugün yapılan tekliflerin en 
başlı esası kapitülasyonların kanun 
ve adalet sahalarında hemen lağvile 
intikal devresi için muhtelit mahke
melerin ibkasıdır. Bu mahkemeler 
§İmdi konsolato mahkemelerinin ka
za salahiyetlerine tabi bulunan bu
günkü bütün meseleleri intikal dev
resinde rüyet edeceklerdir. 

"lngiltere hükumeti, ecnebile
re karşı kullanacağı kanun ve idari 
serbestinin tatbiki tedbirlerine dair 
Mısır hükumetinin bazı teminatlar
da bulunmasını mantıki bulur.,. 

lngiliz murahhasından sonra söz 
alan Fransız murahhası, hükumeti
nin noktai nazarının muhtelit mah· 
kemelerin şimdiden kalkmasına ta
raf tar olmadığım, zaten Mısır hü
kumetinin de bir intikal devresi tek
lif ettiğini söyliyerek Mısırdaki ec· 
nebilerin kanuni vaziyetleri, tica· 
ret, vergi, din serbestileri, mek
teb ve hastahaneleri hakkında ko
nuşulmak lazım geldiğini anlatmış 
ve sözünün sonuna Mısırın istikla
lini temin etmek üzere bütün bu 
meseleler için iyi hal çareleri bulu
nacağına emin bulunduğunu ilave 
etmiştir. 

Amerika Birleşik hükumetleri 
murahhası Fis, hükumeti namına 
konferancıxn C"' iyi neticeler elde et
me~i teme· ... .,. ~inde bulunduğunu 

ve bütün milletlerin menfaatlerine 

riayet edileceğini söylemiştir. 
Bundan sonra söz alan ltalya 

baş murahhası Kont Marcskotinin 
J'lutku çok dikkatle dinlenmi§tir. 
ltalyan murahhası, çok eski sene
lerdenberi memleketinin Mısır ile 
güzel münasebetler idame etmekte 
olduğunu ve Mısırdaki ltalyan ko
lonisinin bu münasebet ve teşriki 
mesainin §İmden sonra da devam 
etmesi arzusunda bulunduğunu 
zikrettikten sonra "Mısırdaki İta
yan kolonisi çok canlı ve hareket
lidir. Yeni vaziyetin iki memleke· 
ti biribirine bağlıyan dostluk bağla
rının dciha zıyade derinleştireceğini 
ümid etıfiekteyirn . ., derni~tir. 

Yunanistan baş murahhası Poli- • 
tis ile Portekiz murahhası Matta, 
hükumetlerinin Mısırla hususi ciost· 
luk bağlarile bağlı olduklarını ve 
konferansın toplanmasını takdir et
tiklerini söylemişlerdir. 

Matta, mevcud tahdidatın ka
(Sonu: 10 wtct( sa.yıfa<llı) 

E )inde büyücek bir çömlekle 
kapıda göründü: 

- Said molla, bende çaa kalma· 
dı. Halbuki sende pek çoktur. Şu
nu doldur! 

- Nicin? Ne zorum var? 
- MÜslümanlar kardeştir. İn-

san kardeşinden bir çömlek çaayı 
esirger mi? 

- Sana birşey sorayım da ce· 
vab ver. 

- Fakat çabuk ol, çünkü aç
lıktan dizlerim tutmuyor. 

- Yüzünden belli ... 
Said molla Dağıstamn Herekan 

köyiinde oturan alim bir adamdı. 
Yalnız köyde değil, bütün Dağıs
tanda tanınmıştı ve onun dersle -
rini dinlemek için en uzak dağ ve 
O\'a köyle.tle kasabalarından her yıl 
talebe gelirdi. 

F akett o hiç bir zaman ham sofu 
olmadı. 

Odasını dolduran yığınlarla ki
tablann arasında yıllarca kaldıktan 
sonra artık onların üstüne çıkmış 
gibiydi. Hatta bunun içindir ki 
başkalarına ettiği tavsiyeleri kendi
si tutmuyordu. 

Said molla her şeyden evvel ha
yat adamıydı. Avarların meşhur 
içkisi olan çaa'yı bol bol hi,\zırlıyor, 
evinde bulunduruyor ve her gün 
içiyordu. 

Çaa, arpa ve buğdayla yapılan 
bir çeşit bozadan başka şey değil
dir. Hatta Kumuklar ona boza 
derler. Küplere kon•.r ve üstünde 
üç dört parmak kalınlığında şeffaf 
bir su birikir. Bu suyun altı koyu
dur. Üsti.indekine tokcl derler. A
sıl alkol bu kısımda toplanır ve ya
rım bardak içilirse epeyce sarhoş 
yaparJ> Be~ alh ocnc:li~ ô'lnulo,1, 

hamur ıhaline gelir ve bundan bir 
kaşık k:adanm bir bardak su içinde 
eriterek içenler sabahtan akşama 
kadar tok ve neşeli kalırlar. 

Abdurrahman, Said mollanın 
alaylı söziine kızdı. Fakat bunu 
belli etmedi: 

- Eh, ~ok acın halinden anla-

J 

Yazan : 

Kadircan 

KAFLI 

Bir Dağııtan hikiyeıi 

maz elbet! Hele soracağını sor ba
kalım. 

- Bizden başka müslüman yok 
mu~ 

- Var elbet! 
- Onlar da kardeşlerimizdir, 

değil mi? 
- Evet ama ... 
- Sen hele bütün müslüman 

karde~lere söyle, çömleklerini ala
rak gelsinler. Haksızlık olmasın! 

- Benimle eğleniyorsun! E 
ğer dediğimi yapmazsan seni Gazi 
Mahommad'a haber veririm. Çaa 
içmeyi yasak ettiğini, İçenlerin bo
yunlarını vurduğunu biliyorsun! 

Hoca bu sözlere fena halde kız
dı. Abdurrahmam kolundan tuta
rak kapı dışarı attı: 

- Dilediğin yere git, aptal l 

* * • B in sekiz yüz yirmi senelerine 
doğru Ruslar Kabartaydan 

sonra Dağistana doğru sarkmışlar, 
buradaki bazı beylerle Avar sultan· 
larını kendilerine ısmdırmışlardı. iş
te Gazi molla memleketi düşman 
çizmelerine çiğnetmemek için bay
rak kaldırmış, ilk iş olarak da hal
kın ahlakını bozan, milli hislerini 
koı lcıcıı yt!nı atıenerı )(aıaırmaK-

istemişti. Bu aralık çaa içmeyi de 
yasak etmişti: 

- Madem ki insanı sarhoş edi
yor, haramdır! 

Diyordu. 
Saidin evinde küpler dolusu içki 

olduğunu duyunca canı sıkıldı. Hal
ka örnek olması lazım gelen bu ho-

Küçük bir şeytan 
Bu gidişle, doktorlar, tabii alemde 
kendisine qer bulunamıqacaqından 

korkuyorlar .. ' 
Çocuk ruhiyatile uğraşanlar ve 

doktorlar, İngilterenln Sutampton 
şehrinde bulunan altı yaşında bir kız 
çocuğun zekası karşısında hayretten 
hayrete düşmektedirler. 

Gilyan isimli bu çocuk, dört yaşında 
iken gazete okumağa başlamış, beş 

yaşında şiir yazmış ve şimdi de ansik 
lopediler içinde ciddi tetkikler yap. 
maktadır. 

Devam etmekte olduğu mektebin 
en genci olmasına rağmen bütün ta. 
lebelerden üstün bulunuyor. 

Onun meydana getirdiği işler, on 
beş yaşındaki kızlara model olarak 
gösterilmektedir. 

Gilyan gayet zeki bir sülaleden 
gelmektedir. Annesi muhtelif lisanlar 
biliyor. Psikoloğlar. muhtelif nesille. 
rin 7.ekasının bu küçük mahlukta bi. 
rikmiş olduğu kanaatindedirler. 

Bir gazeteci bu çocuğu evinde zL 
yaret etmek istemiştir. 
Kapı açıkmış, gazeteciyi Gilyanın 

kendisi karşılamıştır. 
Gilyan, gayet zeki bakışlı ve !evim. 

li gtilümseyişilc hemen misafirini ağır 
la yarak demiştir ki: 

"Buyurun. Ho[i geldiniz. safalar ge. 
tirdiniz. Demek J,ondradan geliyor. 
sun uz öyle mi? O fevkalade şehirden? 

Muhtelif nesillere a·t ze]((İların kenıli. 
sinde toplaııdığı so!J?enen 7:ıiçiik 

Gilyaıı 

Ben Londrahlarla p k çok alakada. 
rım .Bundan sizin harikulade şeyler 
olduğunuza inanıyorum mannsı çıkar 

mayın: 

1nsanln.rla yüzyüzc konuştuğumuz 
znman onların fevkalade şeyler olma. 
dığını anlıyoruz. Sizin ancak Londra. 

da oturmanızdır ki. arada bir fark ya. 
pıyor. 

Ben şiirler hikayeler ve hatırıma 
gelen her şeyi yazmaktayım . ., 

Küçük şeytan bundan sonra beş ya. 
şmdayken yazdığı şiirlerden birini 
göstermiştir. Bu şiir, üzerine "mer. 
hamet sahibi yazan; Gilyan,, yazılı 
bir defter içindeydi. Şöyledir: 
Baluır geliyor, ba.har geliyor. 
t~i k"1Z kardeşime birdeıı şarkı 8Öyliye. 

ceğim. 

Ahaliye şarkı söyliye(;cğim. 
Allaha terennüm edeceğim. 
Arkada§lannuı tcremtiim Cdcceğ'm. 
Kendime, kuşlara §<lrkıkır söylıyc. 

ccğim. 

Hcrke:~c tJarkı söyliyeoeğim. 
Deniz kokan lxıhl:ır günlerini severim 
n11Tar o k.a.drır to~ t:e giizcldir"/cr ki .. 
V c sonra et!(l doğru, koşarak, ko§arak 

geliriz. 
Vak, 1.ıak, vak, diyerek .. 

Doktorlar Gilyan'in dimağının çok in. 
kişaf edeceğinden ve tabii alemde 
kendisine yer bulunamayacağından 

korkmaktadırlar 

Bu küçüğün hayali de fevkalade 
kuvvetlidir. Ona. hayali hikayeler 
okutmıyorlar. Hele Miki Mavsm film
lerini asla göstermiyorlar, 

ca vaktile Gaziyi de ok1l; 
Bunun için hemen ceza ''~ ,r 
temedi, bir adam gönderdi 
ları söyletti: l 

- Sana sayğım vardır· 
rım ki söylenenler yalan~~ 
yalan değilse halka fena 0 

maktan vazgeç! ıııff 
Fakat Said molla bu e 

yun iğmedi: 
E . d k"p}er - vet, evım e u fil 

çaa vardır, fakat bu hat3 1' 
dir. Haram olan şarahtır ,,e 
namış olan üzüm. suyud~t 
ise su gibi, ekmek gibi . 

1 
( 

Sarhoş olmak için en az bır d# 
üç kilo kadar) içmek lavt111'1 
sana kuvvet verir. T o~ !1.11,1 
rab öyle değildir. Bir ık1 tJI. 
içince sarhoş eder ve tok t~ 

Ayetler, hadisler okll?. 
lerine kendince şahidler gOI 

du. ~ 
Gazi molla bunları Ö ~ 

kızdı. Fena halde can~ 5 rd1J' 
Hocasını incitmek istemıY0 ~ 
kat onu cezalandrmaktaJl rell 
çerse halk üzerindeki kud 1J9' 
lacaktı. Memleket kaygll5 • I 
şeyin üstünde tuttu ve erte51 
erkenden atma bindi; Y! 
gönüllülerle birlikte Herek&~ 
ne giden yolda dört nala ıı 

* * • ~ 

G azi mollanın çok " 
Hoca Saide haber v,j 

Atlılar görünür görünmez " 
ahırdaki atını çıkardı ve Ü~ 
}ayarak Rusların bulunduk~ 
fa doğru kaçtı. Hududu g 
sonra geniş bir nefes aldı ve 
yerleşmeğe karar verdi. 

Gazi mollanın atlılarıen 
amrrevımrr~nunae nem ve 
Birkaçı kapıya dayandılar 
içeri girdiler. ftİ. 

Kalpaklı, şalvarlı, ktı. 
bir kısmı tahtadan papuÇ IJ 
lan köylüler etrafta toplan 
Orada olup geçenleri dikkB 
rediyorlardı. 

Gazi mollanın adamları 
dağıldılar. 

- Burada yok ... 
- Burada da yok ... 
- Kaçmış!... 
Gazi molla, avını kaçıra!I 

hin gibi gözlerinden ateş sB 
Bir odanın dört tarafını j 

ve ağzına kadar icki ile 0 

küpleri göri.ince ke~d!sinİ 
tutamadı. Onlardan birin:ı/ 
yi vurunca devirdi. Küp 
içkiler döküldü... bİ#. 

Şimdi diğer küpler de 
rinin ardından yuvarlanıyor~ 
lıyor ve çaalar odetnın orttl5 

göl halini alıyordu. .. til 
Gazi molla küplerin udtı ~ 

raflara göz attı. Oraları Al 
larla doldurulmuştu. l(ıtlir 
kitabları da yere döktü. 

11 
Kitablar, köpüren çaafll 

yüzüyorlardı. ~ı 
Said mollanın temiz. ;f 

derli toplu evi şimdi karf11" 
olmuştu. 

Etrafta tıs yoktu. ·ç ~ 
Artık Gazi mollanın. hıltl"~ 

ye söz yummadığı bellı 0 

• (! 

B
. k .. ..,dı· •' 
ır ·aç gun sonra; ~ıı ,.. 

zi molla Herekan I" ~r 
mıştı. Diğer köylerde hıt 

11
1 

daki ahlaksızlıkları cezalıı ,-' 
dağlıları Moskoflara kar§' 
hazırlıyordu. bıtl 

Herekan yerlilerindell ·d fıC' 
tarafına gitti ve orada 5~ı ()~ 
ziyaret etti. Bu adam d•· 
mine hayran kalanlardan b' 
onun kitabları başlı başı~tlı~ 
lemdi. En çok acıdığı ve ~ııle 
Gazi mollanın kital--.Jarı 0 

masıydı. r.f{9 
Bunun için Said hoc ' ..J 

,,~,,, 

(Sonu 10 WW"' 
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Ş 
lıtanbulun iç solıalılarında 

aheserler birer kuruşa 
nerede satılıyor? 

Bedbaht mı, ' mesut mu? 

luvr müzesindeki meşhur 
Jokond tablosunu bir kuruşa 

nasıl satın aldım? 

Ginde 1000 lira 
mecbur olan 

harcamıya 
adam 

Herşeyden evvel böyle bir vaziyete kendinizi koyunuz; 
ne yaparsınız? Sonra bu yazıyı okuyun .. 

İataııbuı 

Yazan: 
'Niyazi Ahmetj 

~laııııdun dış so. 
de iç so an ayrı bir 
dır, b kakları var. 
te~n~1.a:ı, gel'p 
e n g . ıçın esrar. 
ı,.,... 1 z Yerıerd' ,, ;-.. ""! oıu ır. 
llıı.. ?'Sanız olu -, ~Ol • 
kaıtlara unuz Lu so. 
ita bir dUşerse bn§ 
8tıı1 •- ~hrin hava. f 

~nerr-· 
tıl.ı 3 us ediyor ~ ......... _ 
d.ııı .. :Unuı gibi ken. 
ı "'l de· · ilılUn gışnıi§ bu. • 
~~~:ı~ Şahe.~arlcrin satıldığı .cıo1:.aldrm1a11 b~riıulc 
~e &'ict'lzarın üsttarafmda, üniversi. - Birkaç tane alırsanız dörder ku. 
~\r ıı:n Yola çı kan bir iç sokak ruştan veririm.. . 

ı;ökü . bakı§tazelzeleye uğramış Bir taraf mda sekız domuz bir tara. 
~a ntu içindebütün ev eşyalarını fmda Bizans imparatorunun taclı ka. 
'İelif ~rııilrnig b~lur; vücudunun bartma resimleri görülen paranın fi. 
~tı .Yerleri ezilmiş, kırılmış in. :;;.1tım soruyorum: 
\ lo'akınleınekte olduğunu görürsü. - Bu yirmi kuruştur .. diyor. 
'll.dı· at dikkat ederseniz teşhiste İşten anlayan bir yabancı izah edi. 
~llıa &'ını~ı anlarsınız. Topraklar yor: 
.""111.e( 6erılrniş adamın yarım okka - Efendim bunun bahalı olmasının 
~ \'e iki dilim kızartılmı~ torikle sebebi hem biraz büyüktür, hem de 
~ ~!Ut'duktan sonra. upuzun işçiliği güçütr. 
~a ~ ır h.amaı olduğunu görür, Hakikileri bir kolleksiyon için yüı
~İt "e rp~~ın'.§ bin bir çeşit eşyanın Tetce lira değerinde olan bu paraların 
"'llt tty Ylizbın bir elden geçmiş sa. nasıl hazırlandığım kısaca anlatayım, 

a Olduğunu farkedersiniz. Paraların yaaln yanlış bir kalıbı yapı. 
ltuÇÜJc • • * lıp dökülüyor. Sonra bu paralar çıra 

~~ ~hi!e_yYar tezgahı önünde keh. ile islendiriliyor ve bir müddet topra. 
hın kırıklarını ğa gömülüp saklanıyor, çıkarıldığı va. 

kit tam bir "asarı atika,, ya malik ol. 
mu oluyorsunm:. 

Satıcı anlatıyor: 

- Buraya ecnebi filAn geldiği yok. 
Görüyorsunuz, ki biz bunları asarı 
atika diye satmıyoruz. Be§, on kuruşa 
veriyoruz. Fakat bazı yahudiler sat. 
mağa muuvaffak oluyorlar: Onlar da 
bu paralardan okkalarla var. 

•• * 

Gens; Defenon Karter. 
- Kim olsa para aarfedebillr, dedi. 

Pencere kenarındaki koltukta otu. 
ran sakin tavırlı biri 

-- Ben bu noktada ıeninle 
değilim, diye cevab verdi. 

- Sahi mi söylüyorsun 1 

beraber 

Keyp isminde olan bu sakin tavırlı 

adam sözüne devam etti: 
- Evet. Sahi söyliyorum. Para sarf 

etmek, birçok k!msclerin zannettifinde• 
daha zordur. Mesela yanına bir hayli 

para al, ve bir zaman tahdit et. seni tem:n 
ederim ki, günde 1000 İngiliz lirası (altı 

bin küsur Türk lirası) aarfedemezsin. 
Karter, arkadaıının bu mülahazasına 

güldü: 
- Bence bundan daha kolay bir ıey 

yoktur. 
• * • 

Bu mükaleme, 1827 senesinde Londra 
nın bir klübünde cereyan etmiıti. 

Gerçi Karter k>:ibe yeni aza olmuştu . . 
fakat kıdemli aza araıında derhal tanın. 
mıt ve kendisine "Kıvılcım., gibi, hare. 
ket ve ataklık ifade eden bir nam veril
mişti. 

Frederik Kayp ise, orta yaılı bir 
adamdı. Ve bir Sirin büyük oğlu idi. 
Londranın en zengin adamlarından biri 
idi. Eğer babası ölurse, zenıinliği daha 
çok artacaktı. 

İki arkada§ arasında baılayan müna. 
kaşa büyüdü. Etrafına bir kalabalık top. 
landı. Nihayet Keyp, bu atak arkadaıile 
bir bahse giriıti. Kartere dedi ki: 

- Eğer bir günde 1000 ıterlin harca. 
yabilinen, ben de aana 2000 ıterlin ve. 
receğim. 

Bu hesaba ıöre Karterin kazancı 1000 
lira olacaktı. Diğer bin lirayı cebinden 
harcayıp da iki misli müklfat alınca, 

1000 lira aaf kazanç temin edilebilecek. 
ti. Bunu kaçırmak istemedi. 

... . . 
Karter, hemen bu iıe başlamak iıtedi. 

Haftanın bir gürr:i tesbit edildi. Yalna: 
ıöyle bir şart vardı. Eter Karter bir 

Aslı Luvr müzesinde bulunan Leo. günde 1000 sterlin harcayamazsa, Key. 
narda Da Vincinin Joconde'unu bir ku. pe ceza olarak 2000 sterlin verecekti. 
nıp satın aldım. Arkasında Fraruuz.. Her şey kararlaştı. 
ca bir yazı; Avrupadan Kadıköyüne O gece Kuter, klüpten büyük bir 

&i,. ~ 
1'Ufa 8atın aldığım Jokmtd 

~ tablosu 

~ ede 'Ya.kJ 
~lıl' 'Yııı 'Yertıe ll§bın. On seneden fazla 

daeılık Y oturup kendi tabiri ile 
"'Ne l< apıyornıuş. 
biye lzanıyorsun., 
, h. 8<>rcıuın · ' l1i oır .. 

ı~~i ~ ekınek Parası dedi· günde 
::'lf\ ~ OtUz k ' 

gönderilmiş .. · neşe ile aynlmrıtı. Ancak bur mü§kü. 
Başka. bir kart.. Bunun d::ı. fiyatı latla karıılaııyordu. Cebinde yalnız 200 

bir kuruş .. Mangal başında yemek pi. -------------
§iren genç bir kadının yağlı boya kar. 
tr .. 4 ağustos 1918 de Mübeccel adında 
bir kıza gönderilmiş .. 
Kartın başında şu cümle var ''af 

!edersin. Kartım pek iyi değil. Malfun 
ya bende temiz kart bulunmaz..,, 

Sonra mektup şöyle devam ediyor: 
"Scugili M~ibccccl; 
Karim.da beni .wvmezsin diyorsun,· 
ki pek 1ıak.<tt::ltk ediyorsun. Seni sev. 
mcsem kartına cevap tıcrir miyim. 
Saliha bana senden mektup aldığtnt 
söyledi. Ama bil.em.em 11için ceuap 
yazmadı. Adaya gideceklermiş. Bel. 

ki ondan ya.-"'1nt1.mıştır. l~nyoZ has 
talığına sende mi tutuklun. Geçnıiş 
olsun karde,şim. Pek tzt1rap veriyor. 
mu~ diyorlar. Aynı zamanda pek 
tehlikeli inıi§. Artık 81hhatın için 
biraz yaramazlığı tatil et de ken. 
dine dikkat et. Olur mu,. ilcih .. ,, 

Kim bilir hangi Mtibeccelin 
kartı hangi ellerden geçerek bu !stan. 
bulun sapa bir sokağındaki hurdacı 
Mehmedin eline kaç paraya geçmiş ve 
bana bir kuruşa sattı. Kimbilir ben ne. 
relere attıktan sonra kimlerin eline 
geçecek? .. 

İngiliz lirası vardı. Şi~di 800 lira kadar 
borç olarak toplamak lazım geliyordu. 
Bu vaziyeti kime anlattıysa kendisini 
tereddütle karııladılar. 

Sarfetmek için para iıtiyen adama 
borç verilebilir mi? Velevki bu yüzden 
para kazanacağını ıöylese dahi!. ' 

Fakat nihayet, muhtelif kimselerden 
azar azar topladığı para ile 1000 Iirttyı 

doğrultabildi. 
• • ılı • 

Para sarf etme gününün gecesi. 
Karter güzelce uyudu. Hiçbir şeyden 
endiıe etmiyordu. Hatta bir plan yap. 
mağı bile tasarlamıyonlu. Ertesi sabah 
erken uyanarak arkadaşı Keyp tarafın. 
dan ileri sürülmüş bazı kayıtlan bile 
düşünmiyerck güzel bir kahvcaltı yaptı. 
Ve doğruca terzisine gitti. 

Terzi, bu müşterinin eski bors;lannı 

ödemeğe geldiğini zannederek bü}ı:ik bir 
hürmetle kapıyı açtı. En güzel iskc:pıle. 
sini gösterdi. 

- Buyurun, emriniz nedir? 
Karter: 
- Senden altı takım elbise istiyorum, 

dedi. (Fakat biraz düşünerek) on iki 
takım olsun. 

- Ne dediniz? 
- Evet. On iki takım elbise. Bunların 

parasını hemen §imrdi vereceğim. Hay. 
di, ahmak ahmak bakınma! Derhal ölçü. 
mü al. Çünkü yapılacak tür):i işlerim 
var. * 1) * 

Terzi hayret içinde, müşterinin öls;ü. 
sünü aldı. Karter ölçünün akabinde pa. 
rayı verdi. Terzi ıaşıyordu. Acaba Kar. 
ter mirasa mı konmuıtu. İhtimal eıki 
borçları da beraber öderdi. Bunu hatır. 
latmak istedi. Fakat Karter şimdi onu 
c:O:.işünmiyordu. 

- Başka bir zaman, başka bir zaman. 'it b~. » \lruş.. Önündeki eşya. 
llıiy her vey elC.: Yok .. Aklınıza ge. --------------------------------------------

~11ıı:;ek her~ebırtUrlUaklınızagel NE VAR, NE YOK? %ıı ınde binb· 'Y .. li"akat her şeylerin 
~ :?tik ~tıra saklı.. Biraz 
lt~ u~ Parça ız, eliniı.e geçecek 
lı~in· ketıdiniıt 'Yt 8eYtederek dakika. 
Ua~~ <>nun1a meşgul edebi. 

hra tablltarka.ıı b· ~ 
bir i.. lası, esk· ır. agtzlık ve bir si. 
çeeit ~e, bir dufr:ır ç~uk oyuncağı, 

nun ldın ziYnet e •. bır yüzük, çeşit 
.\"uııt lardan b~klerı vesaire .. 
lan, rn. ur:va ve d a Carlık Ru.syası, 
lorılllt~"CUdiyeu alı~ 'bugün adı unutu_ 
leli atın n .. _ erı kalmayan impara. 
A farı- ~aıarı. h 
C\l'ıı." ..,.ediı~ · • arfJeri resim. 

t- Ve ~ ""nıyen B· ' 
. ~UYllk ına Sikke! ı:-.ans, Selçuk, 

lnıni '!akena . erı .. 
t'trıı o~ıyan bi:rın kabart.m.a bir res. 

, ~ağa Ça.tarayı alıyor yazıla. 
ran. ku .... "a lf?ara.k soruyorum: 

, • "'" Ve • 
........ ~- rıyorsunuz bu pa. 
........ ~ kurı ... _ tt ~ k - '"9<l •• 

~~l'nU?. 
Iran d 

Ul"aklıyor ve: 
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1936 senesinde Sovyetler Birliğinde 
10,000 e yakın gazete çıkmakta ve bun 
ların gündelik tirajı 38 milyon nüs. 
hayı bulmakta idi. Demek oluyor ki 
gazetelerin adedi, 1913 e nazaran, 11 
misli, gazetelerin günedlik tirajı ise 
13,5 misli fazlalaşmıştır. 

Sovyet gazeteleri, bilhassa son sc. 
nelerde seri inkiş~ hamleleri kaydet. 
miş, ve gazeteler, yalnız bUyük mmta. 
kavi merkezlerde değil fakat aym za. 
manda ta sovkhozlarda, traktör istas. 
yonlarında bile inti~are başlamıştır. 

Gündelik umumi tirajın dörtte biri, 
merkez gazetelerine aittir ve bu gaZ<.>. 
telerin tirajları, dünyanın en büyük 
gazetelerinin tirajlarına yaklaşmakta 
ve hatta bunları geçmektedir. Mesela 
geç.en sene zarfında "Pravda,, gazete. 

sinin gündeiik va..cı.ati tirajı 1.900.000, 
"f zvestiya,, nın 1.600.000 ve "Kresti. 
yanskaya Gazeta., nın da 1.750.000 
idi. 

Milli cümhuriyetler merkezlerinde 
ve diğer mıntaka merkezlerinde inti. 
şar eden gazetelerin miktarı ve tiraj. 
lan da mühim surette artmı~tır. 936 \ '° 
senesi bidayetinde ise bu gazetelerin 
adedi 3.400 e tirajları da 11 milyona 
varmıştır. 

Milli lisanlarda çıkan gazeteler de 
seri surette inkişaf etmektedir. 929 
da Türkmenistan'da ceman 25,000 
nüsha tirajlı 5 gazete çikmakta idi. 
936 da ise bu gazetelerin adedi 42 ye 
tirajları da 177.000 e baliğ olmuştur. 

Bundan sekiz sene evvel Tacikistan 
da 68.000 tirajlı 2 guete çıkmakta 

idi; bugüiı ™' 138.000 tirajlı 55 gar.e. 

te çıkmaktadır. Kırgızistan'da gaı.ete. 
lerin adedi 3 den 36 ya, Özbekistan'da 
17 den 190 a, Bielorusya'da 17 den 
205 eve Gürcistan'da ise 20 den 143 c 
çıkmıştır . 

928 de Sovyetler Birliğinde 47 lisan 
da gazete intişar etmekte idi; bugün 
ise 68 lisanda intişar etmektedir. 

1936 senesinde, poliigraf müessesele 
ri ile matbaa ve saire inşaatına 53 
milyon rubelden fazla para tahsis edil 
miş bulunmaktadır. 

1937 senesinde gazetelerin gündelik 
umumi tirajlarının bir milyon nüsha 
daha fazlalaşacağı muhakkak telakki 
edilmektedir. Bu suretle bu sene so. 
nunda Sovyetler Birliğinde intişar 

eden gazetelerin gündelik nüshalnn 
miktarı 39 milyonu bulacaktır. (Tas) 

diyerek dükkanı terketti. 
• ı;ı $ 

Karter terziden sonra ,bir ayakka. 
bıcı dükkanına gitti. On iki çift ayak 
kabı ısmarladı. Parasını da derhal 
verdi. lşin garibi, bu adam para sarf. 
etmek suratile kazanıyordu. 

Zavallı Keyp bunu tahmin edeme. 
miş ve bu ustalıklı farkla körü körü. 
ne iddiaya girişmişti. 

Pekala, şimdi ne yapılacaktı? Kar. 
ter, fevkalade bir şey yapmağı dü. 
şündü. Acaba bir araba ve bir çüt at 
alsaydı ne olurdu. Hemen Hayd Park 
civarındaki bir arabacıya giderek bir 
güzel araba ve bir çift at satın aldı. 
Ve bir gtin için bir arabacı kiraladı. 
Ne yaz.ık ki arabacı bir gün için bir 
İngiliz lirası ücret istemişti. Budala 
adam! O gün yüz lira isteseydi alır. 
dı .. 

Vakit ilerliyordu. Karter acıkmış. 
tı. Gidip gü.zel bir yemek yedi.. Bir 
müddet sonra para sarferecek diğer 
bir yol aramağa başladı. Ancak §ur~ 
da bir şey hatırladı. Keyp kendisile 
bahse girişirken bir şart koşmuş ve 
parayı muhakkak surette sarfetmesl 
ve ona buna vermemesini istemişti. 
Parayı boşuna dağıtmağı, meneL 

miş, ama, bu parayı sarfedip bir şey. 
ler alarak onları halka dağıtmağl men 
etmemişti. Aralarında böyle bir mu. 
kavele yoktu. 

Karter bunu akıl eder etmez, hemen 
bir şekerlemeci dükkanına koştu. En 
bahalı şekerleme ve pastalardan kutu 
kutu satın alarak arabasına doldur. 
du. Ve sokaklarda önüne gelene dağıt. 
tı .. 

Fakat Karter'in cebinde hilıi 400 
sterlin vardı .Acaba bir ev d~emesi 
alsa na.ısıl olurdu. Hemen arabayı sür 
dil. Doğruca bir mefrüşat mağazasına 
gidip 200 sterlinlik döşeme satın al • 
dı . Fakat bu döşemeyi nereye koya. 
caktı. 

Bir de ev satın almak lazımdı. Ga. 
zeteyi açtr, bir ev ilanı gördü. 
Doğruca oraya gitti. Ancak, ev sa. 

bibi inatçı bir adamdı. Evi 250 ster. 
!inden aşağı vermek istemiyordu. Al. 
aşağı ver yukarı, bunu da becerdi. Ve 
son iki yüz lirasını da oraya verdi. 
Şimdi güzel döşemeli bir evi, bir ara. 
bası, on iki kat elbisesi ve on iki çift 
ayakkabısı vardı. Karnı tok, sırtı yek 
olarak tam 1000 sterlini de afiyetle 
harcamış bulunuyordu. 

Karter bir macerayı müteakip gece 
yarısından az evvel Keyp ile buluştu. 
Ve aldığı ı;eylerin faturalarını göster. 
di. • * * 

Keyp, Kartcr'e sordu. 
_ Nasıl, para sarfctmek güç değil 

mi imiş? .. 
Karter bir yandan alnının terini si. 

tip ve bir yandan da kendisine verilen 
2000 sterlinlik çeki cebine atıyor ve 
şunları söyliyordu. 

- Cidden zor bir iş •• Allah kimEe. 
nin başına vermesin! .. . . . . . . . . 

Karter'in dudaklarının kcnarmdrki 
ince gülümseyişi Keyp pek farkede. 
memişti! 

lçbakanhAı memurlarınm 
stajı 

!ç Bakanlığı memurlarının yüksek 
mektepelrden mezun olmazdan evvel 
geçirdikleri staj müddetlerinden baş. 

ka ayrıca staja tabi tutulmaları hak. 
kında Dahiliye memurları kanununun 
ikinci maddesinde değişmeler yapıl. 
ması kararıa..,tırılmıştır . 

lstanbul çöpleri 
Belediye çöplerin şimdilik yalnız 

Azapkapı iskelesinde toplanmasına ve 
buradan mavnalara yüklenmesine ka. 
rar vermiştir .. 

Denize dökülecek çöpler gUnde 
1250 tondur. Çöplerin sahilleri ve 
plajları kaplamaması i§ini de müteah. 
bit temin edecektir. 
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Kadlrcan KAFLI Tefri k a : 22 

Senelerdenheri merak 
edilen bir hadise: 

- Kadın ne kadar genç şarap ta ne kadar ihtiyar 
olarsa o derece pahalıya mal olur 

Deniz yılanı denilen 
canavar hakikate 

var mıdır? 
- O halde itimb kolaylaftı. Onlar• 

dan birini de Venedikli aatıcıya verin. 
Koynuna koyup gitsin. Bize haberi o -
nunla uçursun 1 

Cuia Bey ayağa kalktı: 
- Bundan iyi bir çare bulunamu -

dı. 

Öğleden sonra küçük Hamza alaca 
tüy);.i, ufak yapılı fakat çevik ve zeki 
bir güvercini koynuna alımı; içinde yir. 
mi düka altını bulunan bir keseyi de 
kapğının arasına ıokmut, kaleden çık· 
mııtı. Tatlık yamaçtan geçti. Yirmi 
dakika ıonra puar yerine vannqtı. 

Antonyoyu buldu. Ondan biraz ka
dife aldı. Söyliyecelderini ıöyledi, 

parayla güvercini verdi ve kaleye dön
dü. 

İkindi üzeri Cinevizlerle Venedikli • 
ler ve rumlar apğı lzmire dönüyorlar; 
heybeleriyle sepetlerini alan Türk köy. 
lüleri de kalenin gerisinde, melez çayı
nın hatladığı vadide bulunan asıl İzmir 
kanbaaına [*] ve diğer köylere dönü· 
yorlardı. 

Antonyonun ağzı kulaklarına van • 
yordu: 

Pek iyi para almııtt. 
Haberi yollamak için hiçbir korkusu 

olmıyan bir çare bulunmuştu. 
Uıtelik Umur Beyin botuna gide -

cek olursa o g\inkünün birkaç misli 
para alacağı da küçük Hamza tarafın
dan kulafına fıaıldanmııtt. 

Doğrusu Türklerin her zaman aCSz· 
!erinde durduklarını Zaharya gibi cim • 
ri olmadıldarını inkar edemezdi. 

• • • 
-11-

KRAL ŞARABl-
AlltAnyo Sinyor Zaharyarun 81ren

me k istediklerini sormak föyle dursun, 
hatta düşünmemitti. Çünkü o kuvvet
liydi ve §imdi harbin devamı için daha 
zayıf olan Türk tarafım kolluyordu. 
Zaten Cuğa Beyin emniyetini kazan • 
mıtken böyle korkulu ıeylere kalkıt -
mak ve Türkleri ıüphelendimıek buda
lalık olurdu. 

Sinyor Zabaryaya kendince uydur -
duğu bazı teYler ıöyliyecek, bunların· 
onu baskın ve hatta hacum için fıtkır· 
tacak tekilde olmasına dikkat edecek. 
ti. 

Kumat denğini odasına koyduktan 
ıonra üıtünü bapru düzeltti ve sara
ya gitti. 

Zaharya onu beldiyordu. 
Antonyo anlattı: 
- Türkler timdilik hiç bir ıey yap

mayı dütünmüyorlar. Petrev Beyin 
getireceği yardımcı aıkeri bekliyorlar. 
O zaman buraya hücum edecekler. Dart 
yüzden çok olmadıklarına şüphe yokt· 
ur. Bunların iki yüz ellisi tatlık kapı ta
rafındaki mazgal ve kulelerde bulunu • 
yor. Diğer yüz tanesinin yarısı dik 
kapıda, yansı da büyük kapıdadır. 

Zaharya merakla ıordu: 
- Kasabada kaç kiti var?. 
- Ancak elli adam. .. 

- Oradaki ıilih tutabilecek erkekler 
ne kadardır? 

- Uç yüz kiti çıkar. Fakat bunlann 
ne değeri var? Bir baıkın sıra&mda na
ııl toplarup da bir varlık olabilecekler? 
Ellcr:ndeki kazmalar, kürekler, baltalar 
ve dermeçatma silahlarla ne yapabilir
ler? 

- Onu ıdüşündUk. Hatta kargaşalığı 
çoğ3lt.rlar da bizim itimize yararlar. 
Pe;: ev bey ne zaman gelirmit? 

- Ancak on bet yirmi gün ıonra .. 
- Umur bey kalede bir batkalık yap 

mış mı? Bir kımıldaruı var mı? 
- Biı avuç adamla ne yapabilir ki? 
Aııtonyo ellerini oğuıturaark boynu. 

nu büktü ve linyör Zaharyaıun yüzüne 
b;: ktı: 

• - Ben aıker değilim. Bu itlerden an. 
lamam. Ancak emrinize göre ve göster
diğiniz yoldan yürüyerek hiristiyanlığa 
b!r hizmette bulunmak isterim. Kusu
ruma bakmazsanız bir şey söyliyeyim. 

- Bayle! 
- TUrklerin böyle az: ve hazırlıksız 

bulunınalan bizim için büyük bir fınaL 

yl ıldrı tır. Baıkmla değil güpegündüz hflcum 
edilse sizin yüksek kumandanız ve yük. 
sek cesaretinizle oraaını pek çabuk ele 
ıeçirinhıiz f. 

- Mesih yardımcınız olsun, ıize D • T k h •ı' 1 • -1 •• 
uzun ömurıe~ ve~sinı.. aıma ıs oçga Sa l ıerınae got 

Zaharya gülilmıedi ve g8fsilnU ka
bartarak cevap verdi: 

Antonyo tımdı asıl büyük ite baıla. • J "" 
mak üzereydi. canavar qgnı zamanua ugurs 

- Dolru ıöyledin. Bunu çoktan bili
yorum. Fakat maksada milmldla olduğu 
bdar u sararla varmak bapca prensi. 
bimdir. 

Oradan dosdoğru çarpya gitti. Hiç "' • • • • 
düıünmeden ve oyalanmadan kılın du- telakkı ediJıyor 

Anton,o yerlere kadar elildi ve ce -
vap verdi: 

- Bu kalede sizin uğrunuzda ıeve 
tevı almfyecek bir alçak yoktur. Bir 
ipretlnls yeter. Fakat yilbek ve asil 
kalbinb bizlerin yapnwmm istiyor. 
Bayle bir ainyörUn kullan olmak ne 
mutlu!. 

Bu 16.ıler Zahaıyanm pek hcıuna gi
di10fClu. 

Saloİı bpmnm brpmıda •e oymalı 
mermer ocatm yanındaki oJllMh ceviz 
muaya doiıU yUrtldU: 

- Antonyo, mna ve blrlttiyanlığa 
yaptığın iyilik hiçbir uman unutulma
yacaktır. Hele ıu TUrklerl bleden ko. 
\'ayım, artık bildin Anadoluyu ele ıeçi. 
rebilirim. O zaman ICl1 de llyık oldu
ğun mükafatı bol bol göreceksin! 

Çekmeceden ki.içlik ve kara bir kese 
çıkardı. Masanın kenanna koydu. An
tonyoya son defa bakarak: 

- Şimdilik §UDU al 1 

varlı, küçük pencereli kaba aabd bir han 
kapısının önünde durdu ve kapıyı vur
du. 

Seyrek sakallı, kısa boylu ve milşte. 
rilerine karşı her zaman eğildi~i için 
ihtiyar görünen orta yaşlı bir adam ka. 
pıyı a?'dına kadar açtı: 

- Buyurunuz sinyör Antonyo, çeıit
lerimiz var. 

- Bu sefer çok güzel bir ıey istiyo-
rum. 

- Emredersiniz, ıize üç yıllık Kan. 
diye ıarabı vereyim. Bal gibidir. 

- Şerbet istemiyorub. Hem o kadar 
genç de iyi değil 1 

- Pek genç sayılmaz ama, gene ıiı: 
bilirsiniz ! Kadının yenisi prabın da eL 
kiıi aranır. Fakat .. 

- Fakat .. Ne diyecektin, ı8ylet 

- Yok, bir şey değil, yalnız kadın 
ne kadar genç, §arap da ne kadar ihti
yar olursa o derece bahabya mal olur
lar •. 

- Bunu bilmiyor muyum ıındın? 
( Arkaaı var) 

Dedi. [*] - Buıün buraıı (etki lamir) 
Antonyo yerlere kadar eğilerek kese. cliye anıJmaJrtaclır • · 

lstanbul ve An- 1 f Poll• haberlerı l 
kara valileri Taksim dbldeılne 

çarpan şoflir 
Parla seı'r)M e davet 

edildiler 
Paris belediye meclisi azaıından B. 

Moriı Kanter rcfikasile birlikte Bük -
reıten tehrimize gelmiştir. Bay Kanter 
kendisile görüıen gazetecilere ıunları 
söylemiıtir: 

- Güzel ıehrinizi gezdim, Beyoğlu 
chıetinde açılan büyük caddeleri, ve 
muntazam intaatı takdirle gördüm. Ken 

disile görüıtüğüm İstanbul valisinden 
ve belediye reisinden gördüğün1 kolay -
lıklardan ve hüsnü kabulden çok mü -
tehassisim. 1stanb:ıla gelişimin sebebi, 

Pariste büyük elçiniz B. Suat Davaz 
vaaıtasile, Ankara ve İstanbul valilerine 
Pariate açılacak müstemlekat ıergiıini 

ziyaret için resmen yaptığımız daveti• 
§if ahen de tekit etınekti. 

htanbul valisi, işleri mani olmazsa 
bu davetimizi iı'af etmek için elinden 
geleni yapacağını vadetti. 

Ankara ve İstanbul valilerini yınla
nnda tehir mecliıi azalarından birer 
heyet bulunduğu halde Pariste ıelim • 
lamak ve kendilerini misafir ttmek bi
zim için hakiki bir sevinç tetkil edecek
tir. 

Sırmakeş ve 
Karakulak suiarı 

Belediye önümüz.deki yaz mevsimin 
de halkın temiz ve hakiki memba suyu 

içmesini temin için yeni tedbirler al. 
maya karar vermiştir. İlk iş olarak 
Sırmakeş ve Karakulak sulan ıslih 

1'lfl ~mime A111nıaırifi .. .,1'1r!ltl'•""'lifilftıl"'t 

nrllrfme ender tesadüf ediJeır bİr ta:zıı 
yapmıştır. 

F'eriköyUnde Kara.biber sokağında 

oturan §Oför lsmailin idaresindeki 
1833 numaralı otomobil caddeden ge. 
çerken Taksim abidesine çarpmış ve 
otomobil hasara uğramışsa da nUf ua. 
ça bir :zayiat olmamıştır. 

OÇ 'METREDEN DÜŞTÜ - Gala. 
tada Emek sokağında Alberin çocuğu 
iki yaşlarında Moiz odada yalnız bıra. 
kıldığından çok bulunan pencereden 
aşağıya sarkmış ve üç metre yilkaek. 
likten sokağa düşmfiştür. Bu düşme 
neticesinde vücudunun muhtelif yerle. 
rin yerlerinden yara.lanmıştır. 

YAKALANAN KUMARCILAR -
Za:bıta dün kumar oynayan üç yer 
basmış ve birçok kumarcıyı cürmü 
meşhut halinde yakalamnıştır. 

Yakalananlardan Murad ve Adem 
KUçU.kpazard& Mehmedin kahvesinde, 
Yani, Vasil, Muatafa Fındıklıda kala. 
fat yerindeki kahvede, Şevket, lsmail, 
Esat Akııarayda Millet caddesinde 53 
numaralı Neaimin kahveside yakayı 

ele vermişelrdir. Suçlular Yakalanarak 
haklarında takibata başlanmıştır. 

ÇAMUR ŞEVKETiN MARlFETt
&beialılardan çamur Şevket dan 
sarhot bir halde Balıkpazarmda Nlfa,. 
nm ka&vemne giderek orada ötekine 
berikine sarkıntılık yapmağa başla. 
m11tır. Şevket bununla da kanmamış 
ve ortadaki masanın mermerine afır 
bir cisimle vurarak ikiye &Yirmıştır. 
Derhal yetişen polis Şevke~i yakala. 
mıştır . 

edilecektir • I lll ™ 8 eti B 
Beıed . b 'k' k akl nı ere efar atkl tlbl 

ıye u ı ı SUY\lll ayn arını 

Belediye sınırlan içerisiJMt almıştır. Üç aydanheri mezunen lngilterede 
Sulara hile karqtırpa.ması için bulunan İngiliz se~~e~~ b~ kltibi DL 

yeni sistem tertibat konacaktır. ckson İstanbula donmuştür. 
Toptancılar, perakendecilere satış Bulgaristan Ankara 

yaparken kime ne kadar aandıklanna Sefaret MUslatarı 
dair immlı birer kağıt da alacaklar. 
dır. 

Aynı 7.amaD~ aamacanadan birer 
ıişe model olarak alıkoyacaklardır. 

Perakendecilerden ansrzın numune. 
ler toplanacak ve hilesi görü!e ı' er tes. 
bit edilerek allkadarlarına ce:r.a veri. 
lecektir. 

Bulgaristanm Ankara elçiliği mU.. 
teşan Popof Bulgar Hariciye nezare. 
tinde başka müdürlüğe tayin edildi. 
ğinden birkaç gilne kadar Sofyaya gi. 
decektir. Popofun yerine Bulgarista. 
nın eski fstanbul konsolosu Vançef 
Ankara scf arcti müsteşarbğma tayin 
edilmiıtir. 

Deniz yza denilen bir canavar f 
ftl' mıcbd Yoksa yok mudur? Amlar ., 
danberi .-Ulan bu ıuale henlb cevap 
verilmedL Ortada mevsuk olduğuna tüp' 
he edllmlyen rivayetler olduğu halde 
daha kimsede kat'i bir kanaat hasıl ol· 
maclı. Her derde deva olan "Encyclo • 
pedia BıhannJca,, da bile "Deniz yıla -
nr, hfnıında f6yle bir malilmat var 
"hüild lmif &ilıi 18rilnen birçok ri • 
Vllyetlere n .... hu mesele kanaat • 
bahş bir surettt. izah edilmemittir., bu
na mukabil deniz hakkındaki bilgisilc 
maruf olan Boulenger de ıöylı: diyor: 
"Deniz yılanları rivayetlerini her doğ
ru ıöz gibi itirazla karıılanması böyle 
bir mahlukun mevcut olmadığını ifade 
etmediği gibi oltaya gelmedi diye inan· 
mamak da bir sebep tetkil etmez.,, 

17 53 te Norveçli bir papaz ''Norve
cin tabir tarihi,, diye yazdığı bir kitap
ta İskandinavya sahillerinin açıklarında 
bu canavara tcıadüf eclildiğinden bah -
setmiştL Zamanında birçok kimseler ta
rafından istihza ile karplanan bu eser
de ziyadcsile mevsuk olduğu ifade edi
len birçok hiklyeler vardır. 

Deniz yılanını gördüğünU iddia e • 
den kaptan Fon Ferri bakınız ne di}'.or: 
"1746 senesi ağustoı ayının ıonuna 
doğru gemimle beraber hkoçy3 ıahil -
terinden bir mil kadar açıktan gidiyor
ken ba,taraftaki ıekiz kitilik bir tayfa 
gNpuman bircMtıbire -yiilnelr' ante- 1to • 
nuımafa baılamalan ve biribirlerine de
niz üzerinde bir ıey göstermeleri dikkat 
nazarımı çekti. Meselenin ne olduğu

nu sordufum nman bir deniz yılam 
göı:ı:iüklerini ıöylediler. 

Yılan yanımızdan geçerken tüfeğime 
sarıldım ve ateı ettim. Mesafe yakın 
olduğundan suların bulandığını gör -
düm. Canavar herhalde yırala~rnııtı. 60 
santim kadar suyun üzerinde olan gü
zel renkli başı korkunç ığzile bir tara
fa sarkık ye1esile b:r beygir kafasını an
dırıyordu. Kafa ve yele.den baıka su ü
zerinde aralanndaki mesafa J ,5 metre 
olan aekia kıvrım da uzun vücudünU 
göıteriyordu. Hidiseyi gören gemicile
rim cördüklerini yemin ile teyit etme
ğe hazırdırlar • ., 

Bundan evvel de Groenlında giden 
yine No"eçli bir rahip de böyle bir ıey 
gördilğilnü iddia etmitti. Bu adamın 
tabiat tetkiki <berindeki yazılan ga -
yet doğru ve maruf ol!uğundıtn aıağı
daki mütahedeleri taY•nı dikkıttir: 

"Bu canavarın balina gibi ıu fışkır
tan bir burnu var. Vücudlt kalın derili, 
etrafında da kısa kanatlar görülüyor. 
Kaba ve buruıuk yüzlü deriaile bir yı • 
lanı andırın bu hayvan suya daldığı za. 
man kuyruğunun ucunu yukarı çıkan· 
yor. Bu surede aıılaşdan boyunun bir 
ıemi boyuna hemen hemen ,akın oldu
ğu muhakkakttr.,, 

181 7 senesi afuatoa aymın 18 inde 
"Bostan., da Amerika sahilleri açıkla -
nnda ıörüldü&ü iddia edilen dtniz yı • 
lanını tahkik etmek üzere bir cemiyet 
kurulmuıtu. Bu cemiyetin &ayet 11la 
incelemeleri aynlle teyit edile:ı Jfade • 
ler ıonunda - o zamana kadar bilin -
miyen garip bir hayvan 'görüldü&U an -
lapldı. 

Yalan ıöylem~:iikleri kat't Lir ıuret· 
te bilinen 25 müpbit ayrı ayn ver • 
dikleri yazılı raporlarında 30 metreye 
yakın boyda ve bir metre eninde la -
yet büyük cli11eli ılyah renkli bir yıla· 
nın deniz üzerinde kıvnla kıvrıla yüz ·ı' 
dUfilnU bildirmiılerdi. Bunlar canıva • 
nn baıımn tam yılan kafası cibi oldu • 
tunu fakat yelesi olmadıfrru ıöylediler., 
önceleri güzel bir tesir yapan bu ko - . 
mite yapmrt olduğu bir gafla evvelki 1 
icraatını bozmuıtu. Canavann görilnü· ı 
tünden bir ay kadar ıonra kumul Uze-JI 
rinde bulunan bir yılan letinin de de ,. 

nb canavannm cinsinden 
bul etttlderi zaman birçok 
tenin evvelki kararının da 
oldufunu ıöylediler ve bu 
bu ıuretle ciddiyetini kay--

Yılan meselesindeki ri'fl 
klbifi 1848 de Hindiıtandll 
reye ıel~ "Didalus" isımıı'lllJll'"lil 

sUb harp ıemisinin baıaıng..,.!ltl 
dir. Bu ceminin kaptam da 
flSyle anlatıyor: 

"Deniz yüzünde 
ciımin vücudü siyab, boynu 
kadar kalınlıkta açık aan 
danlı bir deniz yılanına ait 
la§ıldı. Yüzgeçleri olmadıiı 
nın üzerinde dalgaların te ' 
naıan bir demet yosun gibi 
cut olduğu 100 metre kadat 
dan saatte 12 bil kadar ı 
geçen bir hayvanı, hayatd\1 
deniı: üzerinde geçiren ve 
kalar gören gemicilerle be 
retler içinde seyrettik. 

Söyliyenlerin doğruluf\J ili 
garabeti arasında çabalıyan 
miye her ıey gibi bir muddef 
nu da unutmuştu. 

18 METRE BOYUND_. 
MAHLOK 

(Didalus) rivayetinden 
trated London NeWSt, ı 

den 1177 senesine kadar 
oah.,.-enııeatmte'nlDGnr'DdlP" 

yorus: 
"1872 1111eal atuato9UD 

sahillerinin açıldarmda rlls 
linden 1-'eketab 
n 11cak bir ıtlndi. nlmD~ 
bire ıa ,IMti'e kadar usun. 
16kun IU Gaerine çıktı~ 
derece ıUr'atle hareket 
lbedncte ~iı fıprtı 
ça duyuluyordu. Kim 
inanmak mecburiyetinde 
dJllmls halde ıardUIUı* 
bir vicdan )aorcu teWdı:l 
mannnrsda denla yılanma 
artık ldıminln ıılikkatini 

En 10D haberi un 7 de 
adındaki bir ln&W knı 
cluk. Bu lmavu&ibı 
(Din) bakınız nasıl anlatıyof 

"Kamaramda otururken 
güvertede duyduğum gürilltl 
bir ıaniyedc kaptan köp 
dun. Nöbetçi kaptan i•kele 
ğundaki siyah bir cismi 1 
önce bir denizaltı ıemiıin 
zanrlettiğimiz bu madde~~' 
umle baktığımız zaman Cl""!'l 
anladık. Hedef talimi için 
tığından topçulann topla~ 
melerini emrettim. Gemiadl 
vaı çanavara ya.klaJiyordU. 
kadar yaklaıtığımrz zaman 
laksız ve boynuzsuz burull 
etrafı beyaz renkte siyah ).lE 
falı mahluk oldu.iu görillcBt 
dar boyu olduğunu zanne 
vanın boyunun tanı 18 pıetıf 
anladık. Derhal atet açd 
kısa düten mermileri al 
du. 

İkinci ateıte ıulann bit 
kanırnası üzerine mermUe 
ulattıiı belli oldu. Nöbetçi 
dilenin uğurauzluk getir 
layı geminin ıeyir jurn 
memesini rica etmesine r1 
meaini emrettim. Gemi 
ıonra torpillenerek batırıl 

BiltUn bu raporlar bi 
tetk:k edilirse deniz ~ 
timdiye kadar kat'i ıurette 
bir havvanın veya ejderin 
rinde dolattığı görülüyor. 
hidise günün birinde iyiCI 
tır. 



:,/ 

Dünkü Milli Küme maçları 
erıerbahçe-Galatasaray takımları 

Zevl{siz ve ahenksiz bir oyunda.il sonra 

O-o berabere kaldı lar 
1""b:ı takımları Ankara ue Jzmirde yenildiler. Beşililaş- Gem;ler

l<illi irliğine 2 -1, Güneş - Doğanspora 5 - 3 mağlüboldular 
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~ ~~~ lllaçlarına dün Kadıkö. sının sağ tarafını d~imi bir .ge. le sahaya çıkmış bulunuyorlardı. Ta. 
dı· llu har ahçe stadında devnm dik haline getiren bu hucumlar, Fık. kımın üç ortası stop!a ve manasız drir \ 

Galatasaray - Fener maçından bir körünü§. 

~i rak· ~ lstanbulun iki eski ve relin ayağından çıktıktan sonra bir linglerle oynayarak arl;adan verilen 
1 

mesafeden çok temiz bir vuruşla 
Qllı etr 1; 1 karşılaştığı için müsa. tehlike olmaktan uzaklaşıyorlar: Şa. pasları kaçırıyor ve karşı tnraftaki 1 Beşiktaşın ilk sayısını kayde muvaf· 

\r."' top~a büyük bir alaka ve ban, Esat ve Naci izah edilcm!.yccek ı muavin hattının serbest oyununa ma. fak oldu. b d 
.. ~ b~ı ı§tı. bir ı:.;abets:z~ikle G~lat~~;aray ~udafa. 'ı ni olmaya lüzum görmeksizin, Galata. Bunu taki e en Geneler akr 

8tad, b aına ~aati geldiği vakit asına nefes almak ı:nka~ını ~~una ~a. saray hücumlarır.a seyirci kalıyordu. nında merkez muhacim Rasimin 
ltaıu Tnevsım için görülmemiş zandırıyorlar. Hatta, yıne böyle Fık. Niyazi halsiz ve yorgun görünüyordu. sıkı bir şütü direğe çarptı. Fakat 

"1Ue11 babalıktı. On bin kadar tah retin bir inişini seyrettiğimiz 17 inci Fikrctin bir tek şütü müstesna olmak az sonra ayni Rasim, kale önünde 
~~ltÇa alk, büyük maçın saati dakıkada, Avni kaleyi boş bırakmak şartile, bu muhacimler Galatasaray yakaladığı topu sıkı bir şütle Be§ik· 
~tı ~abırsızlanıyor, heyecan hatasında bulundu ve Fenerbahçenin kalesine bir tek şüt atamadılar. taş kalesine sokmak suretiyle bera· 

'"!ah ee...ze _çarpıyordu. üç ortası, birbirlerine girerek fırsatı Galatasaraylılar için de şöyle söy. berlik sayısını temin etti. 
~ll'aı ela Galatasaraylılar çık. kaçırdılar. lenebilir: Oyun bu suretle miitevazin bir 

~: ~ ~nra da Fenerliler gözük. Oyunun bundan sonrası Gala tasa. Müdafaa sert oynadı. Hakem daha şekilde devam ederken Beşiktaş mu 
tı:ı~ı~ .kısa sürdü. Takımlar ray lehine bir inkişaf göstermeğe baş. az müsamahalı olsaydı bu tabiye sarı avini Feyzi ile Gençler sol hafı Keş

.{ ~tilil~ "akıt Galata.sarayı ı:u kad. ladr. Sarı kınnız,lılar büyük bir enerji kınn1~ılılar aleyhine tecı:!lli edebilirdi. fi ara!!ında çıkan bir kavgadan son-
l'ıti ...._ ~~~z: s~fcderek oyunu Fencrbahçe yarı sa. Muavin hattı, ekseriyetle silik kaidı. ra hakem Keşfiyi oyundan çıkardı. 

~~ a~"i ·~t, Lüt/il - Ekrem, Sa. hasma naklettiler. Fakat Fener müda. Hücum hattınd~. Fenerbahçclilerin Devrenin 17 inci dakikasından iti· 
•'t:'lf'Jti.tn,- 1:'.<JEdet, Eşfak, Silley. fa.ası bütün bu hücumları hükümsüz aksine, daha bariz bir ahenk göze çar. haren on kişi kalan Gençler, sağ iç 

""-•eııerb~Buclnd. bırakacak kadar metin bir oyun çıka. Salahaddini geriye alarak oyuna 
·~ı: Çe takımı da şöyle sıra. rıyordu. Bu müdafaanın yeg{me aksa. devam ettiler. 

"ıı,ı liaıı~ yan noktası, her zamanki güzel oyu. Bundan sonra hakimiyet 
~\ı-i~ıı ~ - Ya.,ar, Lebib - Cc. nunu bugün başaramayan Reşad tc~. Gençler Birliğine geçti ve arka ar-
~ ~fl.oi.· }'·§ad - Niya...""i, .Şaban, kil ediyordu. kaya kazandıkları iki golle oyunu 
0ı,.~eıtı. ~et. Devre sonuna doğru Şaban sakatla. 2 - 1 galib bitirdiler. 

'1..."lllla., •• • Akın. narak çıktı. Ve iki takım da birinci Beşiktaş takımı bu akşamki eks-
~~ "~~'.11' ve güneşe karşı oy. devre> sahadan golsüz çıktılar. presle lstanbula hareket etmiştir. 
~aqııetınac kalan Penerbahc;c. Oyunun ikinci devresi Fenerbahçe. lzı11irde Doğanspor 
ı .~~~· ~u hücum avuta ka. lehil!-de gözüken bir cereyanla başla. ı ı · 

)\" ~·ehlıkesiz"bitti;-Bunu ta. d~. Fenerliler sakat $abanı solac:ığa, ı' ga ıp 
~ ~"~ ıkala.raa, Fcnerbahçcnin Fıkreti de soliçc geçirmişlerdi. Riiz. lzmir, 18 (Hususi) - Glineş 
!tıı. cl~G~latasaray yarı saha. garı ve güne§i arkalarına almışlar, 1 takımı ikinci maçını bugün Doğan· 
)jq.~~ege b~ladığım görüyo. mütemadiyen hücum ediyorlardı. Fa. ,~ sporh yaptı. Sahada sekiz bine 
ek~ ili. 'Uliikay ~~dafaası, bilhassa kat bu hücumlaı, sert bir tabiye takip I r • yakın seyirci vardı. 
Qa!a bii~k ~edıg~. hücumları kes. eden Galatasaray müdafaasının kar. ~ Takımlar şu suretle dizildiler: 
Ci laSar bır nıuşküliit çekiyor. şısında semere vermiyor ve Avninin Doğanspor: Mahmud - Ad· 

l.~~da(ilt~y kalesi ilk tehlikeyi be. kalesi tehlike vaziyetine düşmüyordu. '.$. ~ v;.• nan, f chmi - İsmail, Nurullah, 
"'' ~r atıa atlattı. Fikret Ekremi İkinci devrenin ilk on beş dakikasın Burhan - Sabri, fo' uad, 1 Inkk '• 
\i; ~kıy0r :tarak Galatasaray ka. dan sonra oyun. seyircileri sıkmaya 

1 
.... ,; rl. ı< ~ • ş Mehmed, Reşad. 

~ ~\>ur'~ Ortaladığı topu Lütfü başlayan bir ahenksizlik \'e cansızlık I '~~~"" ~; ~ ' . ~· Gi.ineş: Cahid - Reşa-:J, Fa· 
~, ~l b~ıle .. kornere ntıyor. Fik. göstermeğe başladı. İki takımın da ;!..,.,f'·1J..- .. ~ ~J...,~'1ır ~ •• ruk - İbrahim, Rıza, lsmail -
•~-.ı. a.ı etti:1: k<>şe vuruşu Avninin hücum hattı bugün hakik' değerleri. , ... ~~·~~· ~"ll.J ~~~1:;ıı;. Paner, Rebii, Nccc.!et, Salfıhad· 
~, ~hiYet gı kale önünde karışıklı. nin çok aşağısına inmiş oyuncular. ..~ · ~~'it,! • ~~ '.J.,,,:ı-.. din, Refii. 
q "erd· •- • \~ ayakta ı. Top~ kafadan kafa. dan terekküp .. ediyordu. Fener \'e Galatasar~y karesı önünde Birinci devrede doğanspor, ikisi 
~~ tehlik n ayaga dolaşıyor... Galatasaray mudafaası, karşısındaki bır kurtanş penaltıdan olmak ii7.ere 4 gol kn· 

~l'ııı Ci <lak·~ Uzaklaştı. hücum hattını durdurmakta hiç müş. pıyordu. Necdetle Haşim arkadaşları. zanmış bulunuyordu. Güneşin an-
:~. Solda~ ~·:Bu sefer de Galata. külat çekmiyor. oyunun ycknasak ve mn içinde en fazla temayüz edenlerdir. c:ak 1 golü vardı. 

t \>ı; ... 'l'ehlikcl· ır ~kışına şahid olu. hareketsiz manzarasını arada sırada Maamafih bütün oyunun devamınca İkinci devre başlar başlamaz 
l~ıla~İlc he ı va?.ıyet, Yaşann uzun ihlal eden sahsi gayretler, bir sama11 bu muhacim hattı da ancak iki §Üt Güneş biiyük bir gayret gösterdi. 
lı~lı kıının ~raf edildi. alevi gibi semere vermeden parlayıp atabildi. Umumi hülıisa şudur: Bu gayretle üst iistc iki gol daha 
~l' devanı c~Udafaasr arasında kar sönüyordu. Fcncrbahçc \ 'C Galalasnr;ıy, şimdi. attı. Fakat bundan sonraki golü 
'~et'~~ ltıuavin ;:ı vuruşlar, mücadele Devrenin sonuna doğru, iki takım ye kadar birbirlerine karşı yaptıkları gene Doğanspor kazandı \ 'e oyun 

"e Galata atlarına intikal etti. da bir netice almak gayretile canlar.ır maçların en zevksizini oynadılar. 5 - 3 Giine~in mağlubiyetilc bitti. 
la:-~initak·sarayiı muhacimler, gibi oldu. Bir aralık Fenerliler oyu. G Sekiz klüp turnuva 
ıal- Zevksiz ?· etnıckıe iktifa eai. nun en hakiki go1 fırsatını eıde ettiler. Ankara da en{~lerbir-
bare~ oYuncu ~: cer:yan almağa 39 uncu dakikada Naciden bir ara pa. /iği galip maç/art 
lle f et lıaıın' ık~etin yeni bir akı sı alan Esad Avni ile karşı karşıya Ankara, l 8 (Hususi) _ Beşik- , Sekiz klüp turnuvasına diin ş~-
. ercırıa~an ;i::tırdi. Rcşadın ~ir kaldı, f~kat bu .~ır~atı :. lüzumundan taş _ Gençler Birliği maçı bugün ref stadında devam edildi. Saha, 

. Uz k tıtreıni et, ~opu Nacıye fazla plase edilmış bır ~utle topu kale stadı dolduran 1 O bine yakın bir F enerbahçe - Galatasaray macı 
et ~1t'aktı. ; s:k~ hır şarjını hü. direğine çarptırarak kaçırdı. meraklı önünde yapıldı. dolayısilc, tenha bir manzara arz~-

~t btr ~ '.Reşat:cının ileri bir pası Oyun bu ııekilde, golsüz ve berabere Maç B. Saimin idaresinde baş· diyordu. Bu maçların sureti ecre· 
~le a~t Sekti ~ <ıvvcı yetişti ve bitti. · ladı. Beşiktaş takımı kiiçiik bir y<,tnını ve neticelerini a:ağıdn bildi· 

eııerb la J;itti: op gol postu yala. Bu maçın en ~yanı dikkat tarafı değişiklikle şu kadro ile sıralanmış· riyoruz: 
~ tı:li ahÇenin 201 kabi !olduğu kadar ahenksiğ ve cansı;ı; tı: Hllcil: 4 ; Tcrp~zpı: 1 

Yor. Galatdan akınları de.. oluşudur. Mehme<l Ali - Faruk, Hüsnu" - 1 l'n T 1 
il.Saray müdafaa. Fenerbahçeliler fena bir teşekkül. 1 

a - opkapı takım arı ara· 
Fuad, Enver, Feyzi Eşref, smda yapılan ilk maç seri denilebi· -- Hakkı. Sulhi, Rıdvan, Hayati. lecek bir f)ekilde bşb:lı. Her iki 

Gen~lcr Birliği de şu tek.ildeydi: tnraf. c!a güzel bir oyun çıkarıyorlar 
Rahim - ihsan, Halid - Kes· dı. m, devre zaman zaman iki ta· 

fi, Hasan, Kadri - Ihsan, Nivazi rafın mütekabil hücumları ile O • O 
Rasim, Salnhattin, Selim. · ' bitti. 

Oyun gayet güzel başladı ve İkinci devrede Hilalliler r,iize} 
gayet giizcl devam etti. İki tarafın ve müessir bir oyun çıkarmağa baş· 
ayni şekilde kuvvetli oyuııu ilk dev- }adılar. Bidayette hakimiyeti alan 
renin O - O berabere neticelen· Hil<lllilcr 1 O ncu da!<ikada Nahid va 
mesini temin ~tti. sıtasile ilk gollerini yantıl2r. Bu 

ikinci devre: Birinci devreyi golii s::ıl aç•ldnrı vasıtasile yaptık la· 
çıkaran Gençlerin bu devrede riiz· rı ikinci P'Ol takib etti. Biraz scnra 
g:'ırı d:l arkaya almış olduklarından T opkapıhlar da bir gol ı:ıkardılar. 
oldukça muvaffakiyetli bir oyunla Fakat Hil~lliler derhal Raufun ye· 
c!ahn miiessir bir oyun rıkarn~e1!·l::ı- rinde bir kafa vuruşuyla iiçüncü 
rı tahmin duı•uyordu. Fakat dört ' gollerini yapr.1rıltta gc,.iktr'.ediler. 
diincü <lakik::ıd:ı H::ıl;:kıdan Ç<>k CT:i- Oyunun sonlarına 2o:jru bir gri 
7.el bir pas alan Rıdvan, müdafi daha çıkaran Hilalliler ma~ı 4 - 1 
ihsanı atlattıktan sonra yakın bir kazandılar. 

Vefa: 1 - Anadolu: o 
)kinci maç Vefa - Anadolu 

takımlarını karşılaştırıyordu. l\fü· 
tekabil akınlarla başlıyan ilk devre· 
nin on beşinci dakikasında V cfalı
lar sol aç1klan vasıtasile bir gol 
yaptılar ve birinci devre bu suretle 
bitti. 

ikinci devrede iki tarafın yaptı· 
ğı bütiin gayretler semere vermedi. 
Ve bu o'yundan, Vefalılar ilk devre· 
de yaptıkları tek golle 1 - O galib 
çıktılar . 

SUleymanlye: 2 -
lstanburspor: o 

Üçüncii karşılaşmayı Süleyma
niye - lstanbulspor takımları yap
tılar. Her iki takımın müsavi bir 
kuvvet arzetm•csi oyunun giizel bir 
cereran takib etmesini mucib oldu. 

Her iki devrede de oyun aşaf!ı 
yukarı mi.itevazin bir cereyan takib 
etmekle beraber Süleymaniyelilerin 
hlicumları daha müessirdi. Nite· 
kim Ali ve sol açıkları vasıtasile hi· 
rer gol cıkararak kuvvetli rnkib~eri
ni 2 - O mağlub etmeğe muvaffak 
oldular. 

Beykoz : 2 - Eyüp: o 
Giinün son oyunu Beykr.., ile 

Eyiib takımları arasında idi. Bey· 
kozlular hakim bir oyundan sonra 
on beşinci dakikada Sahab, 25 in· 
ci dakikada Turan Ya.sıtasilc iki gol 
yaparak maçı 2 - O kazandılar. 

Bisiklet garışları 
Seri olarn.l; tertib edilen bis=kl<-t 

yarışların"'1an ikincisi dün Mecidiye 
köy - l .acıosınan tepesi arasında 
ihi defa gidip ı;elme olmak üzere 
4 3 kilometre iizerindcn yapıldı. 

Yarışa on kadar bieikletçi gir
mişti. Milli bisiklet takımı kcşu • 
cularmdun Kirkor yarşa kosu hari· 
ci ohırak iştirak etti ve koş~ıyu bir 
saat 14 dakikada bitirdi. 

1,20 de Siilcymaniyeden Abdul· 
lah birinci, Galatasaraydan Muh· 
sin ikinci, Feneryılmazdan T orkom 
ucunci.i. Feneryılmazdan T anas 
dÖrdiincü, Süleymaniyeden Cevad 
beşinci geldıler. 

Üçijncü yarış 50 kilometre ol· 
mak iizere 25 nisanda Y eniköy -
Büyiikdere arasında yapılacaktır. 

Ankara, 18 (Hususi) - Risik· 
let federasyonunun tertib ettjğj s .. ri 
yarışları ikincisi bugün yapı'mış 
ve 41 kilometre \ 'e 800 metrelik 
mesafeyi bir saat 13 dakika. 40 sa· 
niyede almak suretile birinciliği An· 
karagücünden Faruk, ikinciliği 
Muhafız Giicünden !"mail. ucun· 
ciilü?.ii Ankc.:rngücünd-:·1 Erdc~an 
nlmrnlardır. Gc-'"en hdtan•n b"r'n
c'si fanı!:, ancak alt·ncı gelebilmiş· 
tir. 

A v r~ı Iı:; t'" n ki 111 açlar 
Bükreş 113 (A.A.) - Çek do· 

\"a!cya ve P omanya milli futbol ta· 
bmbrı arasında yapıbn maç 1 - 1 
berabere bitmiştir. Birinci hahıym· 
da hiç bir gol yap·bnmlll• tn. 

Londra 18 (A.A.) - l~g'hcre • 
lskocyo futbol maçını 3 - 1 lskoç
ya takımı hazanmıştır. 

Pracr, 18 (A.A.) - Derl'n ve 
Prag takımları arasında .r<'r-ıl n fut
bol maçmı Çekoslovakya takımı 
4 - 2 kazanmıştır. 
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Kardeş Mısır 

Kütahyada Biçki - Dikiş 
Yurdu 

lzmir Fuarı 
İznıir Belediye Reisi 
Adanalıları davet etti 

(6 mcıdan devam) 

milen lağvile Mısırın tam istiklali
nin tanınmasını istemiş ve ispanya 
murahhası da bu fikre iltihak et
miştir. 

Norveç ve Belçika murahhaslan 
ayni fikirde bulunmuşlardır. 

Danimarka, lsvcc, İrlanda ve 
cenubi Afrika murahhasları Mısır 
lehinde temennilerde bulunarak 
konferansın her tarafı memnun e
decek bir şekilde bitmesi arzusunu 
göstermişlerdir. 

Talebelerin hazırladıkları 
çok beğenildi 

• 
sergı 

Adana (Hususi) - İzmir belediye 
reisi Behçet Uz vilayetimize gönderdi
ği bir mektupla Adanalıları İzmir fu -
arına davet etmektedir. Mektup şudur: 

Su seneki yedinci İzmir erıternas -
yonal fuarının her hususunda ıdaha ol
gun bir şekil alması için çalışmakta -
dır. 

Baş murahhasların söyldikleri 
bu nutuklardan devletlerin kapıtü· 
lasyonların lağvinde ittihad etmek
te oldukları göriilmiiştür. Bu itti
hadın husule getirdiği müsaid hava 
içinde konferans miizakere?erine de
vam etmektedir. Herkes artık ka· 
pitülasyonların lüğvinin bir emri 
vaki olduğunda en ufak bir şiiphe
ye bile düşmemektedir. Yalnız a
raya bir intikal devresi girecek ve 
bu devre ile birlikte İngilterenin 
Mısırdaki işgali de katiyen bitecek
tir. 

KUtahya: (Huıu- -~-~,~~----~ 

ıi) - Lise Biçki -
Diki§ öğretmeni Ay
şe Baıpınar'ın direk 
törlüğü altında bir ..... 
yıl evvel açılan "Ye
ni Moda Biçki - Di
kiş yurdu., ııun ça -
lışmaları burada çok 
iyi bir alak:ı ile ta -
kip edilmc-ktedir . 
Yurda müdavim 26 
talebenin umumi im
tihanları kültür ıdi • 
rektörlüğiince seçi -
len diğer diki§ yur -
du " öğretmenlerinin 
mümeyyizliklerile ya 
pılmıştır. İmtihan 

neticesinde talebe -

Vilayet ve ticaret odalarınızın da fu
ara geniş bir surette iştirak için hazır
landıklarını şükranla görmekteyiz. 
iktısat vekaleti ticaret odaları için fu -
arda daimi olmak üzere kapalı bir teş -
bir yeri yaptıracaktır. Bu bina.la tica -
ret odaları sınırları dahilindeki muh -
telif, ziraat ve sanat mahsullcı ;yle kül
tür ve turizm hareketlerini ve bunlara 
ait resimlerle istatistiki mallınıatı havi 
grafikleri teşhir edeceklerdiı·. Ancak 
teşhirin, fuarın açılışındaki mükemme
liyetinin mutlak bir surette muhafaza -
sını teminen satış yapılmıyacaktır. 

Konferans, l\1ısır hiiklımeti ta -
rafından verilen projeyi esas olarak 
kabul etıni~. miiwkercler de bu da· 
ire dahilinde devam etmekte bu
lunmu:;tur. 

lerden 15 tanesi pek Yurd talebeleri öğrctrncnlcrilc beraber 

Bu itibarla mahsul ve eserkrini ti -
caret odalariyle birlikte teşhir eden cks
pozanların fuarda satış yap.ıbilmcleri 
için fuarda ayrıca hazır paviyon veya 
arzularına göre paviyon yaptırmak için 
boş arsa kiralıyabileceklerinin vilayeti
nizin dahilindeki ticaret o<lalaı ile zira
at ve san'at erbabına bildirilmesini ri -
ca ederim. 

BaŞ°vekil ve Mısır heyeti reisi 
Nahas paşa da bu projeye dair ver 
diği izahatta ezcümle şunları söyle
miştir: 

iyi derece ile muvaf-

fak olmuı, 11 tanesi de ikmale kalmıı-ı fotoğraf yurt talebesini direktörlerile 
tır. Talebelerin hazırladıkları sergi fev- beraber göstermektedir. 
kalade güzeldir. Her gün yüzlerce kişi A. D. 
tarafından gezilmektedir. Gönderdiğim 

Biz, buraya Mısırın haklı ve 
meşru isteklerini tatmin etmek ar 
zusile geldik. Maksadımız eskiden 
kapiti.ilasyonlardan müstefit olan 
devletlerle iyi münasebetlerde de
vam etmek ve meşru haklarımızı al
makla beraber onlara da teminat 
vermektir. Mısır yabancılara her 
vakit en büy\.ik misafirperverliği 
göstermiştir. Hükumetimiz tara
fından vaki olan teklifler onların 
Mısırda oturmalarına mani teşkil 
etmez. Bizimle ecnebiler arasında· 
ki miinasebetlerde ayni misafirpcr 
verlik ruhu cereyan edecektir. Mı
sırda hiç bir vakit zabıtaya ait ka
pitülasyonlar mevcud değildi. Mı
sır zabıtası Avrupa sisteminde te· 
şekkül etmiştir ve faaliyeti daima 
memnuniyeti mucib bulunmuştur. 
Zabıta içinde bugiin bulunan ecne· 
biler bir iki sene arasında gidecek· 
ler, fakat her türlü vazifelerini ifa 
edecek kabiliyette mükemmel bir 
teşekkül bırakıp gideceklerdir. 

Nazi ll i D okuma 
Fabr ik a sı 

Bağ hastalıkları 
Adana (Hususi) - Bölgemizin Sa

imbeyli havalisindeki birçok köylerde 
bağ hastalıkları görülmüştür. 

Saimbeyli kaymakamlığından vila • 
yete gelen bir memurların gönderilme
si istenmektedir. Ziraat mücadele mü -
dürlüğü işi tetkik ve icabına bakacak • 
tır. 

Makinelerin montajına 
inşaat yakında 

başlandı; 
bitiyor Gerede elektriğe 

kavuşuyor 
İzmir (Hususi) - Nazillide pamuk

lu ve dokuma fabrikasının inşaatı ya -
kında bitecektir. Fabrikanın dokuma 
yapacak makinelerinin çoğu Sovyet 
Rusyadan gelmiş ve montajına başlan -
mış olduğu için yakın bir zamanda bu 
fabrikamızın pamuklu ıclokumalarım pi
yasada görmek mümkün olacaktır. Hal
kın pamuklu ihtiyacını temin edecek 
fabrikalarımız yer yer açılırken hükiı - 1 
metimizin yerli fabrikalarımızı himaye 
için aldığı tedbirleri şükranla kaydet -
mek lazımdır. Daah ziyade bir ticaret 
şehri olan :lzmirde, sanayi hareketi de 
çok canlıdır. :lzmirde (Şark sanayi şir
keti) ve (İzmir pamuk mensucatı şir

keti) adlı iki ldokuma fabrikası varöır. 
iki fabrikada daimi olarak 2000 işçi ça
lı~ır ve bu fabrikalar, yılda yirmi bin 
balya pamuğu. yani Ege mıntakası pa
muk rekoltesinin yarısını istihlik eder
ler. 

İzmir pamuk mensucatı şirketinin 

fabrikasında yıllık istihsalat dokuz mil
yon metre bezdir. Şark sanayi şirketi 
fabrikası, daha ziyade iplik imal ederek 
piyasada satmakta.dır. Denizli havali -
sindeki yerli dokuma tezgfihlanna tazım 
olan ipliğin mühim bir kısmını bu fabri
ka yeti§tiriyor. 

(İzmir yün mensucatı Türk anonim 
§irketi) fabrikası da ıenede bir milyon 
kilo yünlü kumaş imal etmektedir. Bu 
fabrikada 800 amele çalışıyor. Her üç 1 
fabrikanın mamulatı, Türkiyenin muh -

telif yerlerinde, bilhassa şimal memle -
ketlerinde istih13k ediliyor. 

Kula ve Uşakta Çolakzadeler ve Yı
lancı za~eler yünlü kumaş fabrikaları -
mn yılda bir milyon kiloyu bulan yün
kumaş istihsaliitı da nazarı dikkate alı
nırsa zge mıntakasmda yerli <lokuma 
mamulatına ne derece ehemmiyet ve -
rildiği tebarüz eder. 

Fabrikatörlerin bazı şikayetleri var
dır. Bunlardan biri, dahili fabı ikaların 
biririne rekabet idir. Bu yüzden bu se -
ne yüzde yirmi nisbetinde zarnr eden
ler bile olmuştur. 

Her fabrikada işçiler için dispanser
ler, küçük birer eczane, yemek salon -
tarı vardır. Sakat kalacak işçilerin hi -
mayesi için teşkilat vardır. Dokuma 

fabrikalarımızda çalışan işçi ve memur
lar iyi para alıyorlar. Müstahdemlerin 
aylık en az maaşları elli liradır. işçi 
gündelikleri -de 80-200 arasındadır. 

Uç lira alan ustalar da vardır. 

Teşviki sanayi kanunundan istifade 
eden dokuma müesseselerimizirı her bi
rinin fabrikalarında çalışan işçiler için 
senede ver dikleri para mikdar~ 25-26 

bin liradır. Pamuk ve yün mensucatı 

fabrikalannın muamele ve istihlak ver
gileri yekunu yılda bir milyon lira tat
makta, her fabrikanın amele ve me -
murlarının aylık kazanç vergileri beş 
bin liraya baliğ olmaktadır. 

Gerede (Hususi) - Kasabanın elek 
trik tesisatı müteahhidine havale edil -
miş, üç gün evvel inşaatın temeli atıl -
mıştır. İnşaat devam etmektedir. Kasa
ba halkı belediyenin bu faaliyeti karşı
sında belediyeye olan borçlarını hemen 
tamamen ödemeğe karar vermiş ve ay
rıca belediyeye Hizım gelen yardımı ya
pacaklarım bildirmiştir. 

29 teşrinisani elektrik fabrikasının 
açılış merasimi yapılacaktır. Biı taraf -
tan ev tenviratı için hazırlıklc'lra baş -
lanmış, diğer taraftan harici tenvirat 
tedbirleri alınmıştır. Teşrinievvel ayı 
ayni zamanda belediyenin panayırına 
tesadüf ettiğinden kasabanın o tarihte 
elektrikle tenvir edilmiş olma"ı büyük 
ehemmiyeti haizdir. Elektrik direkleri
nin dikilmesine 15 gün sonra haşlana -

caktır. 

1 ürk elli köyü cinayeti 
İzmir, (Hususi) - Menemrn kaza

sının Türkelli köyünde Dağlı Emini öl
dürmekle maznun Yanbastı H\iseyinin 

Bundan başka yeni ceza kanu· 
nu biitün diğer memleketlerde ol
duğu gibi adliyenin mürakabesi al
tında herkesin şahsi hürriyetini hi
maye ve temin edecektir. 

Yabancıların şahsi meselelerine 
gelince hüHımetimiz bunların tabi 
oldukları konsolato mahkemeleri
nin yerini tutacak muhtelit mahke
meler bulunduracaktır. Yani bir 
intikal devresinin kurulmasını biz 
teklif ediyoruz. Bu devrede konso
lato mahkemelerinin i~leri muhtelit 
mahkemelerde görülecek, hitamın
da da artık bu mahkemeler yerliler
den mürekkeb olacaktır.,, demi~tir. 

Montreux konferansının kardeş 
Mısır milletine pek müsait hava i
çinde müzakerelerine devam etmek
te olduğu Mısırlılar kadar Türkleri 
de sevindirmektedir. 

muhakemesine şehrimiz ağır ceza mah-. ---------------
kemesinde devam edilmiştir. Bu celsede Galatasarayda gUzel 
dört şahit dinlenmiıtir. bir konser 

Abdullah adındaki şahit çocuk de - Galatasaray lisesi talebeleri dün 

miştir ki: saat 16 da okulun konferans salonun. 

Izmirde gaz ve benzin depoları 

- Ben vak'a günü halam Cennet'in da bir konser vermişlerdir. I\onEcri 
evine un götürmüştüm. Geriye döner - tanınmış musiki sanatkiiralrımızdan 
ken dere kinde, Yanbastı Hü&eyin E -

:s ı ve okulun musiki öğretmenleri Sey. 
min amcamı sopa ve taşla ölı:lürmeğe 

feddin ve Sezai Asal idare etmişlerdir. 
ralışıyordu. Etrafıma bakındım, o ci -
;-r Konser çok giizcl. olmuıı ve davetliler 

İzmir (Hususi) - Belediye, Turan-f 
daki gaz ve benzin depolarının şehir için 
daimi bir tehlike teşkil ettiğini nazarı 

dikkate alarak Bayraklı civarında (Bül-

billtepe) mevkiinde ve dağ içinde, ha -
va tehlikelerine karşı her türlü korun -
ma çarelerini muhtevi yeni ve modern 
depolar yapmaları için şirketlere tebliğ 
etmişti. Şirketler ise bu depo~arın be -

lediye tarafından yapıtırılmasını iste -
mektedirler. Bu yüzden belediye ile şir
ketler arasında ihtilaf çıkmıştır. ihtilaf 
devlet şCtrasına aksetmi§ ve devlet şu -
rası .da belediyenin ıdepofarı kapatma 
kararına karşı tehir icra kararı vererek 
keY.fiycti alakadarlara tebliğ etmiştir. 

Bu münasebetle belediye müşteile de - varda Ayşe Sultan ve Naime aJında üç ı tarafından şiddetle alkışlanmıştır. 
polarmı kapatamıyacaktır. kadın oturuyorlardı. Onlara helıer ver· ---------------

Belediyenin te§ebbüsü üzerine pet- dim oturdukları verden kalktılar ve Anasını yaralayan 
rol ve benzin şirketleri tarafın<lan ge • Hü;eyini kaçarken. gördüler. 
tirilen mühendisler Bayraklıda Beledi - Şahit Ayşe ve Naime de bu ifadeyi. Hemal tevkif edildi 
Ycce go··st r·len dag~ u··ze · d k "fl teyı·t ettiler. Yalnız Sultan bir adı!mı 1 e ı rın e eşı er zmir (Hususi) - Yeni Sipahi pa -
yaptırmışlandır. Yapılan keşiflerde bir kaçarken gördüğünü, fa~at kim 01 hı .. • ı zarı yanında annesi Bayan Hediyeyi 
deponun inşası yarım milyon Hraya ya- ğunu görmediğini söylcdı. M;ızııun Hu- tabanca kurşunile ağır surette yaralı -
km bir paraya ihtiyaç göstermektedir. seyin. bunların yalancı şahit 0!dukl:ırı- yan on üç yaşında Kemal hakkında bi
Halbuki Turanda birkaç şirketin me - nı söyledi ve bazı miidaf~a ş~!ıiıi~ri ı;ösl rinici kar:r hakimliğince tevkif kararı 

dd ·· t ·1 d d H b. · terdı· . Muhakeme bu .:ahıtlerın dınlcn -va ı muş eı e eposu var ır. er ırı ~ verilmiştir. 

için birer depo yaptırılsa ik1 milyon lira mesi için talik edildi. Kemalin bab:ısı Mehmet ile Ke • 

kadar para lazımgelmektedir. Belediye ---------~-s.1n1ııımı--=• malin çalıştığı kahvede çalışan Osma -
bütçesi bu tdepoları yapmağa müsait de- mek suretile ileride mahsubu rpılro.ak I nın, Kemali bu hadiseye teşvik ettiklc . 
ğildir. Belediye, mevaddı mü teileden iizerc depoların şirketler tarafından ın- r ine d::ıir tam deliller elde edilemediği için I 
alacağı belediye resmini karşılık gö::ter- şasını istemektedir. \ kendileri serbest bırakılmışlardır. _ j 

Kitapları. 
dediklerı 

(G ıncıdilrl d 

bir sesle Gazi mollanm yaP 
anlatıyordu. 

Sonunda şöyle dedi: 
- Olur şey mi bu ?.J' 

yüksek ilimlerin derlend1S1
, 

lara bu hakaret yaraşır ~l 
zık değil mi onlara? A ' 
razı değildir. Gazi mo118 

yapmadı. Sen onlara bakb 
her güçliiğün kolayını 
Şimdi ne olacak?. 

Said hoca, gözlerinde 
akarak sanki inliyen do:ıt~ı 
kalını tuttu ve yiiziinü k

1
a. 

- Üziilmc, 1 lacı! >1 

larl Pek iyi yapmışlar! 
- Nasıl? iyi mi yaptı 
- Evet!... 
_) ı) r 
- Çü.nkü· ·~·aten o kitJ 

birinin yazdığı diğerine ı.J) 
du. Kendimi, hiç durJ11fl 
şen ve kendilerini ka11ısııı 
den daha üstiin bilen biıılt 
kafalının, binlerce ya]~ 
ortasında buluyordum. ':I 

lnrdan kurtuldum ve baŞ1 

niyor. Allah Gazi molla) 
ömürler versin. 

• ŞlrkctlhalTiYCDln evveıcc • 
!cvka!Ade hcyeUumumlyesl bil 
altısında yapılacaktır. Bu fc,·1' ~ 
da §lrkct esas nlzamnamesinlıı d 
mlscrfnin ücretine dair olan ııı• 
rilccckUr. 

• KarabUk demir ve çelik 
kuran Brasscrd :firması ınUll 
UçU daha bugün şehrimize gel 

l§lcrdc mUtchaul olan bu :rıı~ 
L. B. Rovcnhlllv C. A. :H. ı;d 
S,C, Pottondur 

• Geçen bir hafta tı:lnde ınııll 
14 tı biri yaralı elli kaçakçı, 440 1'161-

kaçağı, 1161 defter sigara 1<d1 

makta~n. 9 buçuk Itilo, esrar, 4~ 
77 TUrk lirası, 3 sUA.h, U rn r~ 
çakçı \ıayvanı ele geçirmiştir· eiJI 

• Yedek subay okulunun ( 
önUnc dikllecek Atatürk Abidet!I e 
mu§tur. Abide 23 nisanda ycri!ı 
tır. ııt~ 

• M111l mUda!na vekA.letl sB d 
kanununun UçUncU maddesini 
IAy!ha hazırlamıştır. 

• Sultanahmet hafriyatı ıçtıı 
da bulunan Russelin oku tına!' sııJ-' 
!erden Beykoz meyvesiz fid 1'e 
mUdUrU Enver lngfltercyc hll~ 

• Beyoğlu kadastrosu bit:r!l ııd 
Kadutro yapılmamıtı yaıntı 
knlmıştır. 

* Haliç şirkeU hlssedarl~ ıı 
yeni teklifler yapmak üzere ya 
ma yapacaklardır. ,t•' 

• Meşhur sinema artisti Gil 
bu sene temmuzda §Chrimlı:tl gf 
verilmektedir. • 

1 Çıkan klta~ 
1ürkige 

1 bibligogra/IJ8s~ 
Kültür Bakanlığının ~ı:~ı 

resimltri derleme direkt0 ' tll' 
da iki defa çıkardığı bu e~ 
lının ikinci yarısına ait ~ıs r'f 
lundu (Türkiye biblı~0'0~ 
nasıl eksikliğimizi giderıP ıfle 
dırdığmı kitabın bundan e 11ıı 
ları her çıktığı zaman ~iS 
yazmıştık. Son kısım b\I tı1 
kıymetini yükseltmekte, bejle 
Janıp da bir türlü intizıı!1l ort' 
miş eski örneklerin artıl< 1 
tığını isbat etmektc-dir. ~~ P 
de olduğu içindir ki bUgusı~ 
herhangibir noktasında b' r 
yaprağın bile izini tanıY0 ' 
anlıyabiliyoruz. ti~ 

Kit.:bın verdiği istatiS 
1
, 

göre umumiyetle, basın bil 
inkişaf vardır: il 

1935 de basılan lcit~~ f' 
1618 i:li, 1936 dakiler 19 z36 
tır. 1935 in gazete sayısı ıııif~ıl 
da 240 gazete intişar e~ ı91· 
dergiler 1935 de 348 id1

• 

du~ ç' 
İstanbuldan sonra en ~ 

yapan Ankaradır. Onu tı 
mektedir. 1ıı• 

Eserin 1936 son altı ~,cı 
1937 nin döndüncü ayı 1

1,ı11' çıkmış bulunuyor. :ver cı.J 
t .. 1 .. v.. •• b .dd"ı rıld_,ı or ugunun u c: :ı; tır 

dirle karşılıyacak bir bOrÇ 



Ja d --ı Sn arına Genel Komutanlığı Ankara 
atınalnıa Komisyonundan : 

1. .... l> 
l? il olia nı.cktcbi ihtiyacı için yap tırılmaaı ierek demir Mobilya 26-- 4 

2 lzarteıi günü saat 15 de kapalı zarf eksiltmesiyle ihale edilecektir. 

lttc
0

n .... l'anı.aınına 11513 lira kıymet takdir edilen bu Mobilya çe1it ve her 
Yaııtırı1 d .. ·ı · t• J acak miktdar beşinci madde e gosterı mış ır. 

lllı'1° .... Şattnanıeler plan resimler ve mukavele projesi 58 kuruı karıılığında 
Yorıd ' ' 

Paaarte.I SALI 

Takvim 19 Nisan 20 Nisan 
6 Sefer 7 Sefer 

Gun dotufa ~15 513 
G11n batlJ> 18.5.1 18 ~4 
Sab&b namazı 400 400 
Oğle namazı 12 rn 12 13 
Ckindl naıııazı 16.00 16.00 
A.kfam namazı 18,5.J 18 54 
Yatsı namazı 2030 2032 
tmaU 326 3,24 

• arı alınabilir. 
~ - Eksiltmesine girmek isteyenlerin tartnamede yarılı belge ve 864 lira ,_ _____ ..ı, ____ ,,_ ___ ... 

Ui h~!lu( teminat makbuz veya Banka mektubunu muhtevi teklif mektubunu 

YılID geçen g11nlerS 1C9 ı ıo 
Ydm kalan g11nler1 256 255 

s. _ &aat 14 l:ie kadar komisyona vermiş olmaları. llll•llli••• D r. ••••••I 
~ \'apılacak demir Mobilye: (837) 0 935> N 1 ŞAN YAN 

11 
No• Adedi l ' Cinsi 

415 194 Hastalan.nı hergün a.kşama kadar Elbise dolabı 

1412 Demir sıra 

l4ıo Kimya masası 

100 

2 

1 

Beyoğlu, Tokatlıyan oteli yanında 
Mekte,P sokak 35 numaralı mu~ 

yeneha.nesinde tedavi eder. 

Tel: ~0843 -~--· 
1•13 Masa 
1414 Dolap 16 

734 Dolap 8 

1415 Ecza ıdolabı 1 

Masa. 1 Dr. Suphi Şenses 
idrar yolları hastahkları 

----~~~~~~~~~~~~~~~~~~ıı mütehassısı 
• Vekaleti Maadin Umum Beyoğlu Yıldız sineması kar-

§ıSI Leklergo Apt. Muayene 

' . M üd Ü r ı üğünd en: .. .. . . Cumarte!i ti:ı:ı~;: paruız 
llııı h vtltyetinin Tav§Anlı kazasına bağlı Eğriöz koyu cıvannda §ımalen Tel.: 4 3924 

· dtrc ·ı 1 h .. ·---------•••••i 11 
t Eğriöz deresinin telaki noktasından Domuz a anına attı m.ıa-

.. ~itan Domuz alanından ve Akçealan tepesinden geçerek Eğriöz köyüı...-----A KB A -----.. 
~ ttı nıünlceair, cenuben ve ıarben Eğriöz kiyU camünde:n hudut başlan- ı müesseseleri 
· A.btum dereıile Eğriöz deresinin telaki noktasına hattı müstakim hu· 

t Çt"tilıni• 951 1324 hektar arazide Şakir Yorulmaz ve arkadaşlan ta- Ankarada her lisanda kitap ga.ze.. 121 :ı , 81
933 tarihti ve 4/'48 numaralı ruhutnameye dayanarak aramakla te ve mecmuaları Akba müessese-

"- Çı(ırdıklan Krom madeninin 60 yıl müddetle mumaileyh Şakir Yorul- }erinde bulabilirsiniz. Her lisandan 
ı~ 'el lflctc1&11arı namına ihaleıi yapılacağından maadin nizamnamesinin 36 kitap, mecmua, gazete siparişi ka-

i~ddeleri mucibince bn bapta bir gflna itiruı olanlann 5 mart 937 ta- bul, lstanbul gazete ve mecmuala 
'ila tibtren iki ay müddet içinde Ankarada İktıaat V~kiletine ve mahal- rma ilin kabul, abone kaydedilir. ı 

}'et J!ıakanuna bir istida ile mliracaat eylemeleri ılin olunur. Telefon: 3377 

Adet 
.. 

' 1 

11 - KURUN 19 NiSAN 1937 

Haftalık Radyo Programı ı 
l}·==-=--=====-=== ı:=~====* 

19 Niaan 937 Pazateıi 

öCLıı: NEŞRİYATI: 

Saat 12,30 PlAkla TUrk musikisi. 12.:'iO 
Havadis. 13,05 Muhtelif pll.k neşriyatı. 14.00 
Son. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 

Saat lS,30 PIA.kla dana musikisi. 19,30 
Afrika avı hatıraları S. Sall.hattln Cihan • 
oğlu tarafmdan, 20,00 Rilat ve arkadaşları 
tarafından söylev. 20,45 Safiye ve arkadaş • 
lan tarafından Türk mustkiııi ve halle garkı 
lan: Saat ayarı. 21,15 Orkestra. 

Saat 22,15 Ajana ve bonıa haberleri ve 
ertesi gUnUn programı. 22,30 P!Akla aololar, 
opera ve operet parçaları. 23,00 son. 

20 Niaan 937 Salı 

öôLE NEŞRİYATI: 
saat 12,30 PIA.kla TUrk muslkiııi. 12,50 

Havadis. 13,05 Muhtelif plA.k neşriyatı. 14,00 

Son. 

AKŞAM :-lEŞRlYATI: 

saat 17,00 lnkılAp dersleri: üniversite • 
den naklen Yusuf Kemal Tenglroenk tarafın 
dan. 

saat 18,SO PJAkla dana musiktal. 19.00 
ocuk Esirgeme kurumu namma konfe
rans: operatör Halik Ziya Saat 19.30 
EmlnönU Halkevi llOSYal yardım ıubesl na • 
mına konferans: Operatör Sırrı (Evliliğin 
muhtelif cepheden tetkik). 20,00 Belma ve 
arkada,,Jarı tarafından Türk musikisi ve 
§arkılan, 20,30 ömer Rıza t&ra!mdan arap<;& 
söylev. 20,45 Cemal KA.mU ve arkadaşları ta· 
rafından Türk musikisi ve halk şarkıları: 
Saat ayarı. 21,15 ş. Tiyatrosu dram kısmı 

( Ant.ar). 
Saat 22,ııs Ajans ve boraa. haberleri ve 

ertesi gUnUn programı. 22,SO Pllkla sololar, 
opera •e operet parçaları. 23,00 son. 

21 Nisan 937 Çarıambıa 

ÖÔLE NEŞRİYATI: 

Saat 12,so P!Akla Türk mulikhıJ. 12,M 
Havadis. 13,0!5 :Muhtelif plQk neşriyatı. H,00 

22 Niaan 937 Perttmbe 

öOLE NEŞRİYATI: 
Saat 12,30 P!A.kla Türk muııikl!i. 12 SO 

Havadis. 13,05 Muhtelif p!Ak neşriyatı. U,00 
Son. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 

Saat 18,30 Pllkla danıı musikisi. 19,00 
Çocuk Esirgeme Kurumu namma konferana. 
Doktor İhsan Hilmi tarafından, 19,30 Kon • 
ferans doktor İbrahim Zati (Mektep hırllEI 
sıhba.sı ı. 20,00 Sa dl ve arkad&§lan t.a.ra!m • 
dn Türk muıı!kisi ve hnlk ıarktlan. 20,80 
ömer Rıza tarafından arapça söylev. 20.~ 
Safiye ve arkad&§lrı tarafından Türk mu • 
s!klsl ve halk prkılan. Saat ayan. 21,15 or
kestra. 

Saat 22,15 Ajanı ve bora& haberleri ve 
ertesi günUn programı. 22,30 Pllkla aolola.r, 
opera ve operet parçalan. 28,00 eon. 

23 Niaan 937 Cuma 1
• 

öOLE NEŞRİYATI: 
Saat 1%,30 Pllkla 'Xürk muııl.ldai. 12 .~ 

H&\.·adls. 18,06 Muhtelif pllk neırtyatı. U,00 

Son. 
saat 18,30 Pllkla dana muaUdııl.. 19,00 

AKŞAM NEŞRİYATI: 
Çocuk Esirgeme Kurıımu namma kon!erana. 
Doktor Fethi tarafından: 19,30 Spor mU... 
habelerl E§ref Şeflk t&ratmdan 10,00 Türk 
musiki heyeti. 20,30 ömer Rıza t.a.ra!mdaD 
arapça eöylev. 20,45 Vedia Rru. ve arkadq 
lan tarafından TUrk mualklsi ve halk ıar
kılan: Saat ayan. 21,16 Orkeatra: 

Saat 22,15 Ajans ve borea ha~rlerl ve 
erte11 ı günUn programı. 22,30 Pllkla sololar. 
opera ve operet parçalan. 23,00 son. 

24 Niaan 937 Cumartai 

OOLE NEŞRİYATI: 
Saat 12,30 Pli.ki& Türk musikla!. 12,50 

Havadis. 18,05 Muhtelif pllk ne§rlyatı. H ,00 
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GAZI BAN O ALE 
SARFİYATI NEDİR ? 

iNiN 

Yüksek Mühendis Mektebinde i5/Ji /36 tarihinde RB 9 aleti ile yapılan muhtelif tecrübelerin neticeleri şun1ardlr : 

BAl'IYO Banyo odas ı"'" ha raretf 1 9 •·

SoQuk Suyun derecesi 1 7• • 

Su mikta rı 

Sıca k suyun derecesi 

Gu s.arfı y.a tı 

1 2 5 lftr• 
·37• 6 

1 "'J2SO 

1!1 ı.' lı 
ı 1 ı, lı ' 

Banyo odasırun harareti 18•,s 

So~uk Suyun der.eeesı 1 7 o • 

0 ,31G 

Bu sarfiyatı .AB 9 ' 36 ve R 25 37 modelindeki afetler içinde tekeffül ederiz.-Satış Yerj.101, istiklal Cad· 

----___ __,__ 

istanbul Gümrüğü Başmildürlilğünden: 
Gümrük satışından: 3102 mezat kaimesi 203 kilo 1065.16 lira sade pa -

muk çorabın 22-4-937 günü saat 14 de İstanbul gümrüğündeki satış salo -
nunda açık artırmaları yapılacaktır. Artırmaya girecekleroen yüzde yedi buçuk 
pey akçesi ve Unvan tezkeresi aranır. (2108) ,:::::: s A-ç ;.;,ır=::::m Her akşam ::ı::r.:ı 

i~ AK M 1 Hii PARK ~~ •• •• fi •• .. .. .. 
:: !i .! • :: ·· ··=· OTEL NDE ·· ii ıv· ~':T'lt,.. ..... 1 H:i 1 H :: ,,- •• u •• 
:: - ~ - • . :: u :: 
:: n , :: :: Mc§hur Arjantinli muganni :: 

~i ~ " 1 HIH Tango Krala H 
H l~~r!': ~J iHi l U-·ı S H f .. ... - .. .. .. 
H ~-- .-. ~ i~ I H SCALQN' H ;::mn Birinci sınıf Operatör ::::ı::; 
H Gl\lı;geoan~nlill eın ~nı u. H Hor. CAPEHTA VVAR 1 
i~~D ırD DılCn ~aı!Mtocdl O ırU!i l il Dinleyiniz. Pek yakında H 1 Umumi cez:a.hi ':~sinir, dimağ ~i ı· ( "r1eı1 
:: ~ ::1:: :: : cerrahısı mutchassısı :: Muhammen bede ı 3173) lira olan Dinamo ve Otomat körnll 

H ~··~ .... iiti[ Sari Barabas f f f H P aris Tıp Fakültesi S. Asistanı ~ 1937 cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare 
i! r'J il :: • • • :: Erkek kadın ameliyatları, dimağ 5 satın alınacaktrr. 
!: i: •===:::ı:m:::m:am:m - 1111•.I n estetik - "Yüz, meme, karın bu- :: t ile ,, •• •• ;; Bu işe ~irmek isteyenlerin (234,23) liralık muvakkat temina "' 
ii U /(UR UN do kloru ~ ru5uklukları,, Nisaiye ,ve doğum I! tayin etti ği vcsikalarr, Resmi Gazet:nin 7-5-1936 gün ve 3297 ?J 
!i i! Necaettln Atasagun U mütehassısı ~ hasında inti~ar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve 
!! i~ Her ün 16,30 dan 20 ye kadar! H Muayene: Sabahları Mn cr!lnnn ii ayni gün saat 14.30 a kadar komisyon rcsiliğine vermeleri lazıındıı'· 
•; •• g n S den 10 a kadar il lı U il r J-l• f! !i Lalelide Tayyare apartrmanlarında daire,:: .v .. . . :i Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, 
g nefrof 1\ Tz·zam :: ı numara 3 de hastalarını kabul eder. t vögleden sonra ucretııdır H tesellüm ve sevk şefliğinden de1ğıtılmaktadır. 
:: Al J Y ~ i! C t . .. J • 14 d 20 k da :: Beyot;"lu, Parmakkapı, Rumeli Han H • 
:: :: umar esı gun en en ye <! r ı == :: ------- - - -------------:: :: ihr.::·:a No. 1 Telefon: 44086 ...... :: u 
::ı::-.:mıua:::::::m:::::::::m::::::m:::::::::::::a muayene parasızdır. • • ...... Sahibi: ASW us 


