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tSTANBUL - An.kara Cadde& 
' Poııta kutuııu: 46 (lstan'bul) "" .. .... • 

Telgraf adreai: Kurun . fstanoul 
Telef. 21413 (Ya...'"ı), 243i0 (idare) 

--· KURUN-.-
Hlzmet kuponu 

Bu kuponu gazete ldarcalne geUrenler: 

l - KUı:Uk fllnlannı parasız butmr 
:Z - Kurunun hekimlerine paruız bak 
lırlar • 

3 - Hukuk ve mili mUp.vlrlerine h 
tUrlU kanun yollıı.rmr parasız &onıp öğre 

uz~klaıtırmaama aid bir . İntiba. 
(Yazısını 7 inci do okuywıuc) 
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Afrika çöller inde vahşi orman. 
larda ve Sabır yanardaQ mıtaka· 
sında merakla ve heyecanlı bir 
seyahatin hikayesi 

Her ikisini de Çarşamba günU 
okuyunu.z. 
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Türkiye ile Yıı.goslavgagı. bir
leştiren büyük kuvvet: 

ATATÜRK 
A;;;n= os----~-1 

B elgradda Yugoslavya tayyare 
kuvvetleri karargahındayiz. 
ismet İnönü Yugoslavya ha· 

va ordusu teşkilptmm merke~ini 
gördükten sonra karargahta verılen 
öğle yemeğinde bulunuyoruz. Sof· 
rada Yugoslavya Başvekili Stoyadi
noviç bir aralık 1.smet lnönüni.in yü. 
züne baktı. T ath. bir tebessüm ile 
Atatürk'ten bahsetti: 

- Ben Türkiyede misafir bu
lunduğum giinleri hatırladıkça bir 
gece ı:abaha karşı saat beşte Ankara 
Orduevinde geçirdiğim dakikaları ve 
orada Atatürkün söylediği sözleri 
düşünürüm. O saatte Atatürk 
Türk - Yugoslav ittifakından, bu 
ittifakın kuvvet ve kıymetinden 
bahsediyordu. Subaylara hitab et
ti, bir gün emredersem bu ittifak 
için harbe gider ve hayatınızı feda 
eder misiniz, diye sordu. Bütün 
subaylar hep birden ederiz, diye ce
cab verdiler. Sonra bana dönaü, 
işte bütün Türk milleti icabedcrsc 
böyle hep birden hududlara koşar 
ve bir tek nefer kalıncaya kadar Ö· 
lüme gider. Hem kendi hududlan
mızda, hem sizin hududlarmızda ... 
Dedi.,, 

Görülüyordu ki dost ve müttefik 
mC'rıleketin değerli hükumet reisi 
o günlerde olduğu gibi İstanbul ga
zetelerine geçmiş olan bu sözleri en 
ınce teferrüatına kadar unutma· 
mıştı. 

Birkaç gün sonra dört gazeteci 
arkadaş birkaç Sırb dostumuzla bir
likte Bclgrad civarında Şumadya 
köyünde bulunuyoruz. Burada "Şa
rabçılnr kooperatifi,. teşkilatını tet
kik f'd~. Şumadya köylüleri 
bize bıiyiık misafirseverlik gösterdi
ler. lcabeden tesisatları gösterdik
ten, kooperatiflerinin nasıl çalıştı· 
ğım uzun uzadıya anlattıktan sonra 
hususi bir salona götürdüler. En 
nefis i· kilerinden ikramda bulundu
lar. Bu ikramlardan sonra koope· 
ratifin reisi olan Mihalo Stoyiç aya· 
ğa kalktı. Uzun bir nutuk söyledi. 
O da gene Atatürkten bahsederek 
§Öyle dedi: 

- Çocukluğumda annem beni 
Türklere sempati telkin ederek hü
yii tmedi; halbuki ben bugün bir 
Türk dostu olmuş bulunuyorum .. 
Bendeki bu değişikliği yapan şey 
nedir, diye soracaksınız. Cevab 
vereyim: Bu, sizin Atatürkünüz. 
dür. Atq_türk yalnız sizin memle. 
ketinizi kurtarmakla kalmadı, ondan 
tamamile yeni bir Türkiye yaptı. 
Artık Srrbların sevmediği eski Tür
kiye tarihe gömüldü. Şimdi bizim 
candan dostumuz ve müttefikimiz 
o]al) bir memleket oldlt. Sizlere ri
ca ederim, benim bu sözlerimi ll· 

nutmayınız. Memleketinize dön
düği.ıntiz zaman Atatürkünüze söy
leyiniz. Bizim tarafımızdan ona 
sevgiler ve saygılar götürünüz . ., 

Bu sözleri bize söyliyen mesul 
bir Yugoslav devlet adamı deO-ildir. 
Sırb köylülerine mahsus k;yafet 
içinde bir bağcıdır. Onun icindir 
ki bu sözlerde dinliyen1er üzerine 

ayrı tesir yapan kuvvet, samİ· 
miyet ve belağat vardır. Bu Sırb 
köylüsü, olduğu gibi Türk gazete
cilerine kalbinin içini açmıştır. 
• Yugoslav Başvekili Stoyadinoviç 

ile bir Yugoslav köylüsü olan Mi
halo Stoyiçin bu sözleri yan yana 
getirilirse Yugoslavya ile Tiirkiye 
arasındaki samimi dostluk ve ittifa. 
km niçin ve nasıl kurulmuş olduğu, 
iki memleket ve milletin tarihinde 
gc)riilen esa~lı değişikliğin husuli.in
de şahsan Atatiirkiin ne mühim bir 
amil bulunduğu daha iyi nnlaşl
lıyor. 

Herkes bilir ki kimya fenninde 
bir kaide vardır. Biribirlerile birle
şerek mürekkeb bir cisim teşkil t
mek kabiliyetinde olan iki basit ci
sim yan yana getirilecek olursa der
hal imtizaç etmez. Bunların arasm
dan mesela bir elektrik cereyanı ge
çirilmesine ihtiyas hasıl olur. Bunun 
gibi Türkiye ıle Yugoslavya dost 
ve müttefik iki devlet evsafı ile yan 
yana geldikten sonra bile uzun za. 
man biribirlerine yabancı kalmışlar
dır. Nihayet Atatürkün cazibesile 
müteveffa Kral Aleksandr lstanbu
la geldikten sonra bu temastan ha
sıl olan dostluk ve muhabbet cere
yanıdır ki Türkiye ile Yugoslavya. 
yı biribirlerine adeta bir tek vücud 
teşkil eder surette bağlamıştır. 

Türklerle Yugoslavlar arasında 
başlıyan siyasi yakınlığın bu kadar 
az bir zaman içinde o kadar büyük 
bir samimiyet almasının hikmetini 
anlamıyanlar bu noktaya dikkat et
melidir. Demek İstiyoruz ki iki 
memleket ve millet arasında sıkı bir 
te~riki mesai için .;ra1nız aralarında 
müşterek menfaatler, müşterek 
duygular bulunması kafi gelmiyor. 
Bu milletleri biribirlerile imtizaç et
tirecek müstesna bazı amillerin de 
yarclmi etmesi lazım geliyor. Ti.ir
kiye ve Yugoslavya tarihin bu me
sud tecellisine mazhar olmuş iki 
memleket olmakla iftihar edebilir-
ler. ASIM US 

Karahan bu sabah 
Ankaradan ~eHyor 

Ankara, 25 (Telefonla) - Re. 
isicumhur Atatürlte, ismet fnönüne 
ve bütün devlet adamlanmıza veda 
eden Sovyet Rusya büyük elçisi Ka
rahan yoldaş bu akşamki Ekspresle 
memleketine dönmek üzere lstan
bula hareket etti. istasyonda kor. 
diploma tik ve dostları tarafından u
ğurlandı. 

Meclfste bugün görU
şillecek meseleler 
Ankara 25 (Tele fonla) - Mec· 

!is yarın sant on beşte toplanacaktır. 
Toplantıda askeri orman muhafaza 
kumandanlığı teşkili hakkındaki ka· 
nun projesi ile lsmail Müştak n av· 
cılık hakkındaki kanun layihas; ve 
Trabzon - İran transit yolunda iş
letilecek kamyonlar hakkındaki la
yiha; yanan deniz hastahanesinin 
tamirine tahsisat hakkındaki kanun 
layihaları görüşülecektir. 

9atbakan İsmet lnönü küçük?~ri okşuyor • 

..... 

Sinema 
"HABER" de Nurullah Ataç yazı • 

yor: 

Yıllar var ki sinemaya gitmemi§tim. 
Sevmediğimden evvel: tiyatroyu da, si
nemayı da - nazar'i olarak - sevdiği
mi, hatta çok sevdiğimi iddia edebili • 
rim. Kim bilir? arasıra olsun gitmeme 
belki de bu nazari muhabbetim mani o
luyordur; yoksa bir iki saat boş vakit 
bulmak daima kabil olan şeylerdendir. 
Fakat ben o bir iki saat vakti beyaz p,r. 
de üzerindeki resimlere bakarak değil 
de bu genç sanatin atisi hakkında ha . 
yallerc dalmakla geçirmeği t_ercih edi . 
yorum. 

Do~rusu. sinemaya nazari değil deo 
fili alaka göstermek ben yaştaki adam • 
larm, hiç olmazsa benim harcımız ol • 
maktan uzak .Bizim birtakım fikri adet 
!erimiz, ananelerimiz :vardır: kitaplar 
arasında kafamıza uygun olanları, an -
layıp bcğenebile::eklerim:Zi aşağı yuka· 
rı kestirmemiz mümkündür. Gerçi al • 

. dandığımız ohır; fakat nadirdir. Hem 
aldanıp aldığımız kitabı biraz karıştır • 
dıktan sonra bırakırız. 

Halbuki sinema aleminin tamamile 
yabancısıyız. Hangi filmler iyidir, han
gileri hoşumuza gider, kestiremiyoruz. 
Gelişi güzel birine gidip de çıkmak da 
pek kolay olmuyor, çünkı.i etrafta kala • 
balık var, insan çekiniyor, utanıyor, ha
sılı kaçamayıp kalıyor. 

Ama diyeceksiniz ki: "Sinema ile 
bir müddet meşgul olursanız kitap için 
olduğu gibi onun iç:n de ac1,tleriniz, 
ananeleriniz teşekkül eder. Kitapları 
seçebildiğiniz gibi filmleri seçebilirsi • 
niz. Falan muharrirl~ri seviyorsunuz, o. 
nun yazdığı eserlerin, onunla beraber 
çalışanların eserlerini, onun kitaplarını 
basan firmanın diğer ne§riyatının zev • 
kinize uygun olacağını biliyorsunuz. Si
nemaya gidin, artistlerini, "metteur en 
sccnc'' )erini, firmalarını öğrenin, o a
lemi de aşağı yukarı anlarsınız. Hanı;i 
filmlere gitmek lazım geldiğini anlar • 
smız.,, Taml!rnile haklı <.dc:i;ilsiniz-; çün • 
kil sinemada, bizim hesaba katmağf a • 
lışmadığtmız kıymetler var: makine, bir 
filmin kendinden evvelkilere nisbcten 
gösterdiği teknik terakki... Bizim be • 

------.,...-------

ğenmediğimiz, dudak bükerek seyretti
ğimiz bir film hakkında bu işlerden an
ladığını bildiğimiz, sözüne itimat etti • 
ğimiz bir aclam bakıyoruz: "Harikula · 
de!" diyor. Verdiğimiz hükmün bu de
rece yanlı§ çıktığını görünce utanıyo • 
ruz. 

Burhan Felek çöpler hıtkkında dün· 
kü "TAN'' da \Öyle bir hikaye anlattı: 

Çöpler aras1nda 
Fransanın Angouleme ~ehri civarın • 

da bir köylü ceblndeki fazla kağıt par • 
çalarım iş için geldiği bir kasabanın bi· 
rahantsinde süprüntüler arasına atmış 
ve cebinde bulunan Fransız milli piyan
gosunun bir onda bir h~ssesi b:Ieti de 
beraber gitmiş. 

Ak~am köye GÖndüğü zam~n arka • 
daşları numarasını bildikleri bilete yüz 
bin frank çıktığını haber vermi§ler. A -
rlamcağız hemen birahanenin bulunduğu 
kasabaya. ~üprüntülerin atıl:lığı yere 
gitm'ş. Jki gündür çöplerin arasında bi· 
!eti a~ıyormuş. 

Hı:yat böyledir. Kah dalJ?ınlık. kah 
kıymeot bilmemezlik yüzünd~n böyle 
çöplüğe atılmış ne piyango bilt.tleri var· 
dır. 

Franeaı;i:ı ri"plükte yatan pi\'anr.o 
bile-tinin talihi, bir çoklarının hayattaki 
kısmetler:ne benzer. 

Sahibinin eline geçtiği bir an zar · 
fır.da çöplüğe atrlmrs. bir c!aha 
çıkmamış neleri vardır? 

YDfa;nak dersi 
"SON POSTA'' da Burhan 

yazıynr: 

Çocuk bayramı ves!lesile analara. 
babalara etek etek nasihat verildi. Bol 
bol tavsiyeler yapıldı. Bilmiyen analar ve 
babalıtr öğrendiler ki vızır vızır çocuk 
yeti~tirmek marifet değildir. Maksat de· 
mir gibi sert ve şeytan gibi akıllı çocuk· 
yetiştirmektir. 

Gerçi bunu söylemek ağız dolusu 
nasihat etmek kolaydır. Her şeyde böy· 
le değil midir zaten! Fakat çocuk me • 
selesinde mn'uliyeti üzerine alanların 
.rr\ıı.Jll .... l:rc.··1· ... ı. LG.J.w.tt.a& '9CU\1h· .lHU• 

kemmel çocuk yetiştircmiyecek olan 
baba olmaz. 

Bu sade, fakat ehemmiyetli noktayı 

Gün~erin peşinden: 

Danaidin fıçısı 
Avrupa memleketlerinde büdçe müvaıe~esiz!i· 

ği salgın halindedir. Şimdiye ketdar bu kaıdenın 
müstesnası olarak yalnız lngiltere verdı. 193 7 
1938 büdçesi 2 milyon 250 bin İngiliz .l~rası va· 
ridat fazlasile kapanacaktı. Fakat son sılahlanma 
kararından sonra İngiliz büdçesi de artık bu i~ti.s· 
nai vaziyetini kaybetmiştir. Neville Ch~mberlaının 
Avam Kamarasına verdiği biidçede varıdat fazlası 
yerine 5 milyon 597 bin İngiliz lira!lı açık göster· 
mektedir. Dikkate değer bir noktadır ki f nrili7. 
maliye nazırı bu açığın yalnız bu sene büdç'!sİne 
mahsus olmadığını, bunckn sonraki seneler de 
bövle olacağını söylemiştir. 

. Bu vaziyet Yunan efsanelerindeki Danai~'in 
fırı'3mı hatıra getiriyor. Ar~os kralı Danaos un 
k1zlnrının kocalnrmı zefaf g~rı-!'l:nde ölr'iirmek ~ıı· 
çundan dolayı cehennemde dibi hrııı bir fı ıvı su ile 
doldurmak ceı.asın:-ı mahkum erlilrlikleri ~ibi bütiin 
diinva milletleri d e biitün var1

<"T'1Tll yoklo.rmı Da
naiclin dibi boş fıçısmdan baska bir~'!Y olmryan silfı~'lanrrıa. iııin~ ver-
meğ.! mahkumdur. Yalnız Danaidlcrin cehennemc.c çe~tıklerı ~eza 
işbnnıiş ağır bir suc ~a!şıHh ~ldu~.n ~"'lc!e bu zavallı dunya mıllet· 
!erinin suçları ne olaugu bellı dcgıl dır 1 

Hasan Kumçayı 

Profesör Afet Ankaracla kendisini ziy&l"ele gel~n çocuklarla görÜfÜyor. 

kavradıktan sonra me.ele 
dınla erkek ana ve b3ba tr 
vel çocuğun garpten g~leıti11 fi 
luk olmayıp mes'uliyctı 1

1 
rek eser olduğunu ka~ı.J -
Ve memleket roütcf ekldr 9' 
noktada ısrar etmeli:i~ 
lunma&ı lazım gden ç ııt' 
bnbadır. Analara ve bab81' 
lecek fikir şudur: çoc~il 
ve hilkatin bir eserrde~J' 
nın btltün mes'uliyetil'l' . ııı 
rak hayata attıkları bır 

Geçi111Ş Kuru~ 
- 26 rı:;I 

LOZANDA suLllA 
·,1 

I.,o:::'ln ( Scrmıı1ı!ırıt 
Bugün öğİcdenberi J.:o~ 
d'l{jı-u yiirümckte oldttY" 
tadir. 

11
, 

Yıın,_'111 1ımıeti murcı1ı ·..1. 
.ı ,,,... 

tıizclos Lo:;rın pa/rıs ote 
m rıt paşa /l!l". ntlcrini11• 

salaruuı kartv:zitletill' 
dır. 

. 
Bir lngiliz gazetecı 

nın en uzun boylu ~ 
terde bir mülakat neŞ 
lakatın nasıl yapıldığı
ler çıkacağı idn, g 
mülakat sahnesini fo 
etmeği de unutmartııl 
de zannedildiği kadar 
nuşma olmadığı anla 

Kör 

t7 oly 
çalan a 

Kör ofnı 
bulun 

Tuhaf bir efsane 
yenin çalındığını ~a 
kör eder diye üzerın 
sanesi uydurulmuş 0 

iıçüncü defa olarak 
ve onun da kör oluP 
rak ediliyordu. . 

Bize o hikayele~ı 
Fransız gazeteleri şı 
tutulduğunu haber 

Esrarengiz kolye 
alelade bir hırsızrtıı~ 
olmuş, ne de Hin 
mma uğramış ... 

Bundan sonra k0 

o saçma efsanenin °~ 
beklenebilir. f ~kf 
daha zivade böyle e 
bazı saf Avruoahlar 
"r~J k " d• kO yu nnı or e en,. 
na inanacaklar rtıı ?. 



çocukluğum!! 
Yazan: 

OSMAN CE.,MAL KA YlJJLI 

ııe • • k · ~ lti, ne hoş. ne güzel, anlıyor, hesaplıyor, kitaplıyor deme tır. 
~,1'ıtı, ne neıesine bıkıl-1 Llkin iyi dikkat ediline bu çe§it 
~ ' çocuklar, yani küçükken biraz da bü· 

"tı le htıııarı, çocukluktan ı yükler gibi düşünen, sezen, anlıyaıı, ı 
~ Staıezler; batta böyle· hesaplıyan, kitaplıyan bazı çocuklar 
~ ı,,,~hibi olurlar: fakat büyüyünce biraz çocuklaşıyorlar. 
~~ Çocukturlar. Halk, Ne ise, bu işler, pek öyle benim ka· 
"kici "e sakallarından ki. lem sallryacağım şeyler değil; bunlarla 
· en (kıllı beb:k 1) diye erbabı uğraşsın! Ve tanrı teala, kırkın· 

*i'ıltııc '-ııları da bu çe;it a· dan sonra hala çocuk kalanlara akıl, 
~. be~ck 1) diye takılır- fikir ihsan buyursun, aaamin ! 
o~ Calıba, ben de biraz 111 * s:ı 
~rn ki ikide bir seviş· BiR CEVAP 

b&ıl tdan bazıları bana M. Ş. imzasile bana mektubla 
~tdÇOCuksun be adam! bir şeyler soran okuyucuma: 

di:. trlcr H 1 k -..na . · oş. saç arrma (Mizahtı) imzasiyle baş a gazc. 
~lıı~u halde hala devam telcre ~azı yazan ben değilim. Kendi 

,., cuınun ben de biraz imzamdan başka bir imza ile hiç bir ye. 
'b~cn Yaşta hala çocuk. re yazı yazmıyorum. (Bir deniz Mace-
' ır fey değil ama insan rası) adiyle mecmuaların birinde çıkan 

ita aldatrlmasa, boyuna küçük romanımın (buna l:üyük hikaye 
•e'~0Yuna mandepseye demek daha doğrudur) aynen başımdan 

11 de hala bu yaşta, geçip geçmediğini soruyorsunuz.işte ccva 
llltıtlıyı babam sanma- bı: O, belki öyle, belki değil.. .. Belki 

iıta..ı' ~. 
vuıgım §U: 

de realist bir şekilde yazılmıı büsbü
tün hayali bir şeydir. Saygılar!. 

O.C.K ~~k gibi saflık, çocuk 
~ l'l hoş tarafından gör- -

~~ediğim gibi,alt ya-
------------~----~-~--
Kayıp Yunan şilebi 

bulundu lın bol bol cezasını 
. kır dü:tüğü halde 
ınsan ekseriya her 
babası ve her gördü. 

. lltlr dilliyi gönlünün 
ı . 1-a Çın artık o zavallının 

içi rrıundan çıkarak man
rı can atan ananedir. 
~kkal kafesler, çak
~ kafesler, kunduracı 
1 kafesler, dayamacı 

kafesler, dost geçi -
r, hatta hazan hısımı: 
er oğlu kafesler. Ben 

eneme ilCJilldi
. rtık babamın oğlum. 

e hile pek güvenim 
Celıniş gibiyimdir. 

ın 

~a nıcbhuı <'ylcr 
. adan 
lı n• • •hl ~l l• • -arı ı:mı a nr 

ter c •v. yerde 
~~tçir!.klıgıni bile, bundan 
~"'atı ıı olduğum bir ölüm 

La~.~~ görmüş, elim böğ • 
. ~ b ııuıtım. 
~· ~ Çocuk saflığımdan 

lı.. • l iki ıc· . . 
~ de ışı ettı. Bunlar-
~ea ~arkadaş sayılan biri. 

&rna ··e v• k • recegıne pe 
"'- ' tut ~ttılt tu bana karşı ya-

' c 0~ Uzatarak ve hcrgün 
.. :. )eti )a çıkararak bizi sağ 
· "Cdı'ıa ne koymak istedi ve 
~Ilı)~~ •onra ben işin far

; h ~a. olan işi istop di· 
lı... ırıı ı .. 
~ "utd ~ ıçın şimdi başka 
~,it· uın. 

L· l bu b" 
. "it lttaf ır terzi<lir - bana 

bcrı b· ta Paçası bir taraf
ır ·· 

''- trı be Cun olsun arkama 
Qıı Ctfi ndcn on lira eksiği-
'~ Ji~c alıp üste de beni 

i bir a daha borrlandrra-
~lb· ~ 

lıt . ıse dikmeğe baş-

~fçiotlu a 
ti . ~c~ rnına usta, am. 

bi. bir ~ herif mit ha ! 
b..tiicsc11 "enin tam kırk 
· -,..~ ~1"•llıların, yahut 
'lr'ıı:ıc tanı yakılmaz

baıımza geleceği 
• .. 

"' ~ki· 
~ :v1'llrrı~ı, Çok ho§, çok gü-

~ :· ncıcsine bıkılmaz 
~ nu &örüp geçeceği 
' Ca)ct kötü ! 

'it'-._ ~}>lcr için ataları-
ıL ~~ •• 
"'"- •lor, ıeç!., 

""'ic!i '~ tı~·: ~oculc vardır ki 
'tıf,. \ lı..:_~lilrrı 'dır. Böylesine de 
~ ~ ~11) derler. 

dlitii U~ken ya;lı ba§
nuyor, seziyor, 

Atina. 25 {Hususi) - Akde
nizde kaybolduğu zannedilen Poli 
ismindeki Yunan tilebinin ispanya. 
nın millicilere aid bir limanında tev
kif edilmiş olduğu anlaıılmııtır. Bu 
vapurun tayfasından bir ltalyan'ın 
Napolide bulunan ailesine gönderdi
ği mektubta "Merak etmeyiniz. Her 
şey yolundadır,, denmekte ise de 
mektubun nereden gönderildiği bil· 
dirilmemektedir. Mektub zarfında
ki damga da F rankonun elinde bu
lunan İspanya zırhlılarından birisi· 

Eksik ahnan resimler 
Gümrüklerden eksik alınan vergile. 

rin, resimlerin milkelleflerden tahsili 
için Gümrükler Bakanlığınca yeni bir 
karar verilmiştir. 

Bu karara göre milkellef bir aylık 
mühlet içinde borcunu ödemezse haciz 
yollarına müracaat edilecektir. 

Yanlış heeab yilzilnden hazineyi za
rara uğratan memurlar hakkında di. 
~·anı muh:ısebattan karar istenecektir. 

1 Yeni Nefrlyat 1 

• UY ANIŞ'IN HAMlD SAYISI -
Haftalık Uyanı~ "Servetifünun,, mec
muasının bu haftaki sayısı büyük Ha. 
mid'in adına tahsis edilmiştir. Bu sa. 
yıda büyük şairimiz için yazı yazan
lar şunlardır: 

Ahmed lhsan Tokgöz, Halid Fahri 
Ozansoy, Osman Cemal Kaygılı, Meh
med Selim. A. lsmct Ulukut, Cahid 
Sıdkı Tarancı, Ziya Osman, Gavsi Ha. 
lid OzP.nsoy. M. Hulusi Dosdoğru, Ca. 
hid İren, Oğuz Turgud Yaytali, Ayrı. 
ca Hamidin hayatının muhtelif safha
larını belirlen resimlerle, hayatı, eser. 
lerinden parçalar, v. s. vardır. 

• YENİ ADAM - 173 üncü sayısı 
çık~ı. Bu sayı ile Hi.mid anketine baş
lıyor. Bundan başka İsmail Hakkının 
talebeyi iğrendiren kitablar, ilim ka. 
fası böyle yeti§mez, artist kimdir ba{j. 
hklı makaleleri H. Avni, H. Bor.ok ve 
Adnan Cemilin yazıları kitab haber
leri, tenkidler var. 

• MODERN <;ER.RAHİ - Modern 
cerrahi mecmuasının sekizinci sayısı 
çıkmıştır. Ali.kadarlanna tavsiye ede. 
riz. 

• MEHMED AK1F - Müstecabi .za.. 
de Esad Adil, gecenlerde kaybettiği. 
miz büyük ı;air Moomed Akifin haya
tı hakkında malumat veren küçilk 
bir kita.b yazıb bastırmıştır, tavsiye 
ederiz. 

•ATALA. RENE - On dokuzun
su asır Fransız; cdiblerindcn Şato 

Briyanın Atala ve Rene isimli eser
lerinin yeni bir tercüme.'i Hilmi kü
tüphanesi tarafından temiz bir şekil· 
de bastınhb çtkanlmıştır. 
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Hasta bakıcı 
hemşireler 

istikballeri hakkında 
mühim esaslar 

tesbit edildi 

1 Mısır Elçisinin beyanatı 
''Mısırla Türkiye çözülmez bağlarla 

birleşmiş iki millettir,, 
Sağlık ve İçtimai Muavenet Vekiı.k. 

ti hastahanelerdeki hemşirelerin \'C 

hastabakıcılarm terfi ve istikballeri 
hakkında bazı esaslar tesbit etmiştir. 

ônümü?Aleki hazirandan itibaren 
hııstahanclerd~ baş hemşire ve müte
hassıs hemşire olarak çalışan ecnebi 
hastabakıcı kadınların vazifelerine ni. 
hayet verilecektir. Bunların yerine> 
Türk hemşireler tayin olunacaktır. 

Diğer taraftan bu yıl yapılacak Kı. 
zılay hafta.sının daha canlı bir şekilde 
kutlanması için geniş bir program 
da vücuda getirilmektedir. 

Ha.c;tabakıcı hemşireler okulu, has
tahanelerdeki hasta.bakıcılar, kız ve 
erkek talebeler, Kızılay mensubları 

Fatih~n ba{ilamak üzere Taksime ka. 
dar bir geçid resmi yapacaklardır. 

Beynelmilel Tica
ret Odası erkanı 
yarın bekleniyor 

Beynelmilel Ticaret odası l'rkanınm 
yarın tayyare ile Avrupadan şehrimi· 

zc gelmeleri beklenmektedir. 
Misafirleri Ticaret odası azaları Y c· 

şilköyde karşılayacaklardır. 

Heyet §erefinc bir öğle ve akşam 
ziyafeti verilecek, ı:chirde gezintiler 
yapılacaktır. 

Ertesi günü de Ticaret odasında 

yapılacak toplantıya şehrimizin tica. 
ret ve maliye aleminin ileri gelenleri 
iştirak edeccklcrclir. 

Reis bay Fentcncr bu toplantıda 
beynelmilel Ticaret odasının faaliyeti. 
ni ve cihan müıbadelelerini alakadar 
eden meseleler etrafında izahat vere· 
cek ve temenniler tesbit edilecektir. 

Gümrüklerde 
kalan eşyalar 
Bugünden Wbaren 

çıkarllmaya ba,ıanıyor 
15 §ubat 937 tarihine kadar gelen 

ve gümrüklerde kalan eşyaların bu 
günden itibaren çıkarılmasına başla. 
!anacaktır. 

Eşyanın gümrüklerden çıkarılması 
gümrüklerdeki işleri çoğaltacağmdan 
muamelatın muntazam yapılması işi
le meşgul olmak üzere gümrükler 
umum müdürü bay Mahmud Nedim 
şehrimize gelmiştir. Bugünden itiba. 
ren gümrüklerde çalışmasına başlaya. 

Mısır orta elçiıi Bay . Muhammet 
kcndisile görüten gazetecilere tu bcya
r.3tla bulunmuştur: 

"Daima sevmiş olduğum Türkiye nez· 
Daima sevmiş olduğum Türkiye nez

ı.line hükfımetim tarafından orta elçiliğe 
tayinim, Tiirk milli bayramı olan 29 1 
birinciteşrinden birkaç gün evveline 
tesadüf etmişti. Bu suretle Türkiycdcki 
yeni vazifem, matl(ıp bir şekilde başla· 
mış ol<lu. Cumhuriyet bayramına işti. 
rak etmek imkanını bana bahşetmek 
iizerc. itimat mektubumu, bu bayra. 
mırı arifesinde kabul buyuran ekselans 
Cumhurreisinin biiyük lütuflarından 
çok mütehassisim. Turkiyedeki ikame· 
tim, Türk şeflerinin daha sekil: yıl önce 
istanbul konsoloı;u iken müşahede etti
ğ:m büyük gayretlerini yerinde görmek 
fırsatını bana vermiş oldu. Bu gayretler, 
sosyal faaliyetin bütün sahalarında bü. 
ı ük ve 0 kadar hayırlı neticeler vermiş 
!erdir ki, bunları görüncce Türkiyenin 
terakki yolunda dev adımlarile ilerledi
ğini söylemek gerektir. 

Cumhuriyet hiikumeti ile muhterem 
seleflerim arasında bir dostluk, ikamet 
ve tabiiyet muahedesi akdi için başla· 
nan müzakereleri yeniden ele almış ol. 
makla çok bahtiyarım. Türk hüküme
tinden ve bilhassa güzide drşbakc.nınız 
dan ve onun vekaletindeki değerli ar
kadaşlarından gördüğüm yardım, hü. 
kumetlerimiz arasındaki çok samimi 
dostluk ve kendilerini çözülmez bağlar 
la birleşmiş iki kardeş telakki eden 
milletlerimiz arasındaki dostluk saye
sinde bu müzakereler, 21 nisan tarihin. 
de neşretmiş olduğunuz muahedclerin 
akdi suretile mesut bir şekilde netice· 
lendi. Bu muahedelerin neşri keyfiyeti
nin başında, büyük milli liderimiz Na. 
has paşa bulunan ve tam istiklaline ka
vuşan memleketim için yeni bir devre· 
nin açıldığı ana rastlamasından dolayı 
bilhassa bahtiyarım. 

Bu muahedeleri~ akdinin. '.laima in. 
kişaf edecek ve gittikçe daha samimi 
ve dostane bir mahiyet alacak olan Tür 
kiye - Mısır münasebatr üzerindeki 
mesut tesirleri hakkında daha fazla 
söz söylemeğe lüzum yoktur . 

Kapitülasyonlar hakkında da birkaç 
ı;ey söylemckliğimi istiyorsunuz: Bun
lara dair şimdi Montrö konferansında 
münakaşalar cereyan ettiğini biliyorsu
nuz. Boğazlar için toplanan Montrö 
konferansında Türk noktai nazan nasıl 
anlaşıldı ise, Mısır noktai nazarınn da 
bu sefer öylece anlaşlacağını ümit edi. 
yorum. Kapitülasyonlar rejiminin bu za 
manda yaşamasına imkan olmadığını 
şüphe götürmiyc:ek bir keyfiyettiı .,, 

caktır. Arazi satm alan muhacirler 

· Galata yolcu salonu bir 
Fransız mimara 

yaptırllacak 
Galatada yeni yolcu salonu için açı. 

lan proje müsabakasından İ}i netice 
alınamamıştır. Bunun üzerine müte
hassıs mimar Prost bu gibi binaların 
ihtisas sahibi bir mimara inşa etttiril. 
mesini istemiştir. 

Mimar Prost Fransız mimarların. 
dan Deb'i şchrimize göndermiştir. Bu 
gün liman idaresinde Deb'inin iştira
kile bir toplantı yapılacaktır . 

Salon hak1tında düşünülenler söyle
necek ve Fransız mimarı projesini ha. 
zırlamağa başlayacaktır. 

Liman Umum MUdUrU 
yarın Ankaraya gidiyor 
Liman umum müdürü Raufi Man

yas salı günü Ankaraya gidecektir. 
İstanbul idaresine raptedilen Trabzon· 
limanının idari işlcrile orada yeni ya. 
pılacak tesisat hakkında direktifler 
alacaktır. 

Liman müdürü Ankaradan döner 
dönmez. 1stanbuldaıı bazı mütehassıs. 
la.r alarak Trabwna gıdccektir. 

hakkında bir tamim 

Hükumetten emlak ve arazi sa· 
tın alan muhacirlerin borçları hak
kında Maliye Vekaletinden vilayete 
mühim bir tamim gönderilmiştir. 

Buna nazaran; iskan kanununun 
neşrinden önce, iskan muamelelerin
den dolayı hükumete borçlu olan 
göçmenler sekiz yıllık ödeme ve 
tecil bitmeden borçlarını tamamen 
ödedikleri takdirde yüzde elli tenzi· 
lfıt yapılacaktır. 

iskan kanununun neşrinden iti
baren iskan edilenler sekiz sene 
müddetle hiç bir ödeme ile mükel
lef tutulınadıklarmdan bu sekiz se· 
nelik miiddet içinde kendileri borç
larını ödedikleri takdirde bu borçla
rının yansı affedilecektir. 

lstanbul Emniyet te,kllltı 
İstanbul Emniyet teşkilatının daha 1 

ku\•vetli ve seri bir şekilde vazife ifa. 
sı ıçın geniş mikyasta bir ıs18.hat 
tasavvuru vardır. 

Bu husustaki proje ile Vali Muhid· ı 
din OstUndağ bizzat meşgul olmakla. 
dır. 

• 

l Polis haberleri 1 

24 saatte 
18 vaha tesbit edildi 

Polis 2-1 sa:ıt 1,arfmda şehrimiz.dl', 

dört dolandırıcılık, dört hırsızlık, üç 
yaralama, beş dayak atma vc beş tane 
muhtelif vaka olmak üzere on sekiz 
vaka tesbit etmiştir. 
BİR KOÇüGON MARiFETİ - Za

bıta dün bir küçük yaramazı adam ya. 
ralama'k suçilc yakalamıştır. 

Bu küçiik Boyoğlunda Kaftancı 

yokuşunda oturan 8 yaşlarında Celal. 
dir. Celal Zincirlikuyudaki bahçıvan 

Yuvana kızarak taşla başından yara
lamıştır. 

İKİ KUMARBAZ - Dün ikinci şu
be memurları iki kumarbaz daha ya. 
kalamışlardır. Bunlar İshak ve Yusuf 
Ziyadır. Kadıköyilnde Hazımm kahve. 
sinde kumar oynarlarken cürmü mcş
hud halinde yakayı ele \'l'rmişlerdir. 

AJJTIN LİRA D1Yl'~ SORMEK İS
TEMİŞ - Ycdikuledc Topaz sokağın. 
da oturan Kosti Samatyada Narhka. 
pı caddesindeki Şevkinin dükkanına 

girerek öteberi almak istemiş ve bir 
Rus parasını altın lira diye sürmüş 

ve bozdurarak üst tarafını da almış

tır. 

Fakat Kosti biraz sonra yakalan
mıştır. 

MUreltlpll'r 
Yeni idare heyetini 

dUn seçtiler 
Tiirk mürettibler cemiyetinin 

fevkalade toplantısı dün yapılmış ve 
kongreyi eski reis B. Hafız Cemal 
açmıştır. Münakaşalardan sonra 
bir buçuk ay evvel intihab edilen 
idare heyeti münfesih addedilerek 
yeni bir seçim için kongre reisliğine 
B. Murad, katibliklere de Nihad ve 
Sabri seçilmişlerdir. Yeni idare he
yeti seçiminde de şunlar kazanmış· 
tır: 

Hamid (Açık Söz}, A. Mehmed, 
izzet (Akşam), Saim <inhisarlar). 
Selim (Cumhuriyet), Sırrı (Devlet} 
Hafız Cemal, A. Münir (Devlet), 
Küçük Ahmed {Cumhuriyet} Sii
reya (inhisarlar), Cenani (Son Tel
graf). 

Bu heyet nizamnamede tadilat 
ve ıslahat yaptıktan sonra matbaa 
işçilerini bir araya toplayarak yeni 
bir kongre akdedecektir . 

Seyyahları aldatan 
açıkgözler 

Memnu mıntakalardaki askeri mev

ki ve garnizonların fotoğraflarının 

alınmasına mani olmak için Vilayet 

teşkilatına evvelce bir tamim yapıl

mıştı. Halbuki tamimin dışında kalan 

birçok yerlerde resim çekmek istiyen 

seyyahlara ve halka zabıtanın müda

hale ettiği görülmektedir • 

İçişleri Bakanlığı bütün vilayetlere 

bir tamim göndererek askeri mevki 

ve garnizonlardan maada yerlerde fo. 
toğraf çekilebileceğini bildirmiştir. 

Diğer taraftan şehrimize her sey. 

yah gelişinde fazla bahşiş ko!_larmak 

maksadile bazı açıkgöz kimselerin 

seyyahları. şark aleminden sahneler 

göstereceğiz diyerek lstanbulun en 

harab yerlerine götürdükleri görül
müştür. 

Belediye bu gibi hareketlerin önü

ne geçmek Ü7Rrı• sıkı tedbirler almak. 
tadır. 
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SON HABERLE·R ı 
. . .... ·'" '• ... -... 

Kömür sergisi büyük1 

muvaffakıyet kazandı 
Bu hafta bir Kömür Bayramı ya
pılacak; sonra bir de balo verilecek 

Ankara 25 (Telefonla) - Beyne!.] 
milel kömür sergisinin kazandığı mu. 
vaffakiyct gittikçe daha gcnişliycn 

bir ölçüde devam etmektedir. Dün 
serginin ilk pazarı idi. Saa.t on sekiz. 
de sergiyi gezenlerin sayısı 16251 idi. 
Bu miktar böylece tesbit edilmiştir. 
Tehacüm bazı zamanlarda o dereceyi 
bulmuştur ki sergi idaresi kapıyı ka
patmaya meobur olmuştur. Ve binada 
hareketi temin içjn teqbirler alınmak 
znrurctinde kalınmıı;;tır. Sergiyi gc. 
zenler arasında Romanya elçisi ekse. 
lans Tclemak da Yardır. Sergi intibaı. 
nı aynen şu sözlerle hulasa etti: 

- Bu sergi bir harikadır. 11k giln 
kiı.f i derecede doyamadım. Bir daha 
geMim, yine geleceğim; bu artistik 
sergiyi yapanları tanımak büyük 
emelimdir. 

İı'an elçisi Tahir han da intibalarım 
§Öyle hulrısa etti: 

- rrnniyoruz ki, Türkiycde, terakki 
har1lc' ri her sahada biribirinden üs
tilr.J:ir. Bu sergi harikuladedir. Ekse. 
Ians C"'l,il Bayarla beraber Zongul. 
daktn idim. Orada da kömür sahasın
da Türklin büyük hamlelerine hayran 
olmuştum. Bu sergiyi meydana geti
renleri de candan tebrik ederim. Ata. 
türkün idaresindeki Türkiyenin bütün 
muvnffakiyetlerini kendi memleketi. 
mizin muvaffakiyeti imiş gibi ifti
harla tnkip ediyorum. 

H::.lkm en beğendiği pavyonlar, ara
sında M, T. A., Etiba.nk, Soma kömür 
madeni, Türk Ticaret Bankası pav. 
yonları başta gelmektedir. 

Bütün bu pavyonJann Türk artist. 
!erinin elinden çıktığını kaydetmek 
büyük bir zevktir. 

Sergiye gelenlerin önünde takdir ile 
durdukları bir eser de Atatürk hey. 
kelidir. Münir Hayrinin kaleminden 
çıkan bu heykelin Atatürke en benzi. 
yen portre olduğunda bütün ziyaret. 

çiler müttefiktir. Bu madalyanın kü
çük örneklerinin teksir edilerek altın, 
gümüş ve bronz madalyalar halinde 
firmalara mükafat olarak verilmesi 
kararlaşt ırr Imıştır. 

Kömür sergisinde önümüzdeki haf
ta içinde bir kömür bayramı hazırla. 

nacaktır. Daha ileriki haftalarda art. 
tırma kurumu menfaatine bir balo \'e· 
rilecektir . 

Bu ay içinde memleketin :muhtelif 
köşelerinden tertip e.füccek ziyaretçi 
grubları sergiyi gezccC'klcrdir. 

Sergide dola~ırken intibamı sordu
ğum sergiye iştirak edenlerden Cnn. 
Koç ... 

- Bu sergiye iştirak etmek benim 
en büyük saadetimi teşkil edjyor. E. 
ğer bir milyon kazansaydım bu derece 
memnun olmazdım. 

Avusturya firmalarrndan biri tem
sil eden Hüsameddin Evrengöl §Öyle 
dedi: 

'' Sergi idaresi bizi o kadar korudu; 
o kadar kolaylık gösterdi ki böyle bir 
sergiye iştirak edememek büyük bir 
betbahtlık olurdu.,. Sergide t~ir edi
len eşyalar süratlc satılmaktadır. 

Bu gidişe göre, teşhir edilen eşyanın 
hepsi satılacaktır. Sergiden müracaat 
bürosuna dün yeniden birçok müra. 
caatıar vaki olmuştur. Bu müracaat. 
larm hepsi kömür yakan \•asıtalar 
önünde hnlkm gösterdiği alakaya ter-
cüman olacak suallerle doludur. Ya
rından itib::ıren bütün Ankara rnck. 
tcblcri sergiyi tetkik edecekler ve kcn 
dilcrfoe refakat odecek mühendisler 
izahat vererek kömür davası etrafın. 
da kendilerini tenvir edeceklerdir. 

Sergiye gelenlerden bes kuruş du
huliye alınmaktadır. Yalnız pazar 
günleri tehacüme mani olmak ve ge
lenlere teşhir edilen aletleri görmek 
fırsatını vermek için duhuliye olarak 
25 kuruş alınmaktadır. ------ --------------

Irak Dış bakanı bug ·· n 
Ankaraya geliyor 

Nazırın Hatay meselesinde tavas
sut teklif edeceği söyleniyor 

Ankara, 25 (T e l e f o n 1 a ) -
Irak Hariciye nazırı Naci yarın sa • 

:,ah şehrimizde beklenmektedir. İstas • 
yonda merasimle karşılanacak ve hüku
metimizin misafiri olacaktır. Şerefle • 
rine bir ziyafet ve bir süvare verilecek
tir. Bu arada Irakla memleketimiz ara -
sındaki muhtelif meseleler üzerinde gö
rüşmelere yapılacaktır. Bazı maha{i]de 
Suriyeye uğrayan Irak hariciye nazırı -
nrn Hatay davası etrafında iki memle -
ket arasında dostane bir tavassutta bu -
lunacagı söylenmektedir. 

IRAKLA YAPILACAK MUA. 
HEDELER 

Dünkü Fransızca İstanbul gazetesi 
yazıyor: Ankaraya gelecek olan Naci • 
yülasıl Ankarada üç gün kalacak, Tür
kiye devlet adamları ile mühim müza • 
kerelerde bulunacaktır. Irak hariciye 
nazırı Suriye hariciye nazı -
rı ve Suriyede Fransız ati komiser 
Kont Martel ile ayrı ayrı konuşmuş ol
dugundan Hatay meselesi hakkında 

Irak tarafından tavassut teklif edeceği 
söyleniyor. Hakikat halde pugün Tür • 
kiye ile Irak arasında sıkı bir dostluk 
ve tesrikimesai var~ır. Bundan başka 
Irak hariciye nazırı Rı.!;?tü Arasın Bağda 
da haziranda yapacağı seyahat meselesi 
üzerinde de konuşacaktır. Türkiye ile 
Irak arasında iptida bir kültür itilafı ya-, 
pılacak. sonra bir ekonomi itilafı imza ı 
edilecektir. Bu son itilafla Irak Türki -

yeye petrol verecek, Türkiye de buna 
mukabil fındık ve saire gibi mahsulat 
ile petrol bedelini ödeyecektir. 

SURlYE - IRAK ARASINDA 
YENİ BiR 1TiLAFNAME 

Şam, 25 (A.A.) - Fransa yüksek 
komiseri ile Irak hariciye nazırı arasın
da bu sabah bir Suriye - Irak iyi kom
şuluk itiliifnamcsi imza edilmiştir. Bu 
itilafname ile hudut ve bedevilerin mu -
hacereti meseleleri halledilmiş bulunu -
yor. Yüksek komiser de Martel bundan 
sonra Irak hariciye nazırı Naciyülasıi'in 
şerefine bir ziyafet vermiştir. 

Çaııakkaleye ihrac 
lıatırası 

Londra, 25 (A.A.) - 1915 de 
Türk toplarının ateşi altında Geli
boluya İngiliz kıtaatmın ihracının 
yıldöni.imü bugün bütün lngiltercde 
merasimle anılmıştır. Saint Paul ki
lisesinde yapılan bir ayinden sonra 
Geliboluda ölen lngilizlerin aileleri 
ve taç giyme merasimi dolayısile 
Londrada bulunan Avustnılya ve 
Yeni Zelanda kıtaatınm da iltıhak 
ettiği eski muharibler alayı meç
hul ölü askerin abidesine çelenkler 
koymuştur. 

Paris, 25 (A.A.) - Ç-nnakkale 
eski ınuhariblcr birliği bugün meç
lnıl askerin kabri iizerindeki ateşi 

atay 
yasası 
Esas projenin 

hazırlanması bir 
komiteye verildi 
Cenevre nıahaf ili 

ııro.ielerin zanıanında 
hazırlanabileceğin

deıı ünıitvar 
Cenevre, 24 (A.A.) - Anado

lu Ajansının hususi muhabiri bildi
riyor: 

Eksperler komitesi anayasanın 
ilk hazırlık müzakeresini bitirerek 
bu hususta komitede tezahür eden 
fikirlere göre bir proje hazırlamak 
vazifesini Türk ve Fransız müşavir
lerinin de iştirakilc tali bir komiteye 
havale etmiştir. 

I3u tali komiteye fngiliz miirah
hası riyaset etmektedir. 

Burada ~ayi olan haberlere göre, 
komite müzakereleri neticesinde a
nayasayı, Hatayın tam istiklali da
hilisini tebarüz ettirecek tarzda tan
zim edecektir. 

Müzakereler dostane bir hava 
içinde cereyan etmekte ve projcle· 
rin vakit ve zamanile hazırlanabile
ceği Milletler Cemiyeti mahafilindc 
kuvvetle tahmin edilmektedir. 
-~~~~~~~~~~~~~ 

Şor ismindeki Musevi 
kızuu Atiııaga haçu·an 

tör Papas 
Oıı ay hapse mahkuııı 

oldu 
Atina, 25 (Hususi) - Bir va

kit lstanbuldan aktör M. Papas ta
raf mdan kacırılan Musevi matma· 
zeli Ernestin'°a Sor'un burada devam 
etmekte olan ~muhakemesi bitmiş 
ve Emestinanın reşid olmaması \'e 
Papasın evli ve iki çocuk sahibi bu
lunması sebeblcrile aktöri.in gıyaben 
on ay hapsine karar verilmiştir. 

~ladrid talıliye 
ediliyor 

Madrid, 25 (A.A.) - Halk ceb
hesinin murahhasları öğleden sonra, 
sosyalistlerden Rafael de la Platayı 
Madrid belediye reisi intihab etmiş
lerdir. 

Dahili harbin devam etmesi Mi
ajanm askeri ·, e mülki Yegane fi mir 
olarak ibknsma mani olmuı;tur. Bu
nun içindir ki normal kaideye av
detle bir belediye meclisi tesisine 
karar verilmiştir. Bu meclis, Mad
rid eyaletinin alelade idari servisle
ri halinde faaliyette bulunacak olan 
eski komiserlikleri idare edecektir. 
Miaja nskeri vazifelerini muhafaza 
etmektedir. Bundan sonra yalnız 
merkez cephesinin yüksek kuman
dasile meşgul olacaktır. 

Madrid, ıs (A.A.) - Madri
din yeni belediye reisi ~ehrin hemen 
büti.in sivil halk tarafından tahliye
sini emretmiştir. Tahiiye emrine 
itaat etmiyı•nler şiddetle cezalandı· 
rılacaktır. Şehrin tahliyesine ba§· 
lanmıştır. 

tazclcmistir. Bu merasimde Tiirki
yc b1iyük elçisi Suad Davaz da luı
zır bulunmuştur. 

Umumi Harbtcnberi ilk defadır 
ki Tiirkivc büyiik elcisi bu mera· 
simde h;zır bulunuy~rdu. Çanak
kal<.>dc- bir kolunu kaybeden Gene
ral Gu ... mıd ve 191 5 bi.iyük deniz 
harbinde hansız filosumı kumanda 
eden l\mirnl el t -:ırattc ~:. merasime 1 
iştırak etmişlerdir. 

Orta Avrupa 
Karışıyor 

Üstyaııı 1 incide) 1 
talya seyahatinden sonra Mussolininin 
Avusturya başvekiline nazileri hükume
te iştirak teklifinde bulunması nasıl tef· 
sir ve izah olunabilir. 

Av son-eöındanErş shr:dlu up up lı 

Nazilerin Viyana kabinesine girme
si Anşlosun başlangısı telakki edilebi -
leceğinc göre, bu vaziyetin neticesi de 
Küçün Antantın bir uzvu olan Çekos -
lovakyanın Alman 'hatası ile tehlikeye 
düşmesinden başka bir şey değildir. 

Avusturya ile Çekoslovakyanın İtal
ya ve Almanya arasındaki coğrafi va -
ziyetinc biraz !dikkat etmek bu Jıa -
kikati pek açık olarak göstermeye kii -
fi gelir. 

ŞUŞNiG'iN BEYANAT! 
Viyana, 25 (A.A.) - Venediktcn av

det etmiş olan başbakan Şuşnig, Cor -
responşan ve Politique gazetesinin mu
habirine aşağıdaki beyanatta bulunmuş
tur: 

Binaenaleyh vene~ 
bu tehlikenin önUnc. ~!! 

Bütün bu işler gorITT) 

ya Hariciye nazırı~~ 
yareti de Rom ada bU) ~> 
takip ediliyordu. 13~;) 
gelen mlişterck t,dı}ı ıı)r 
tan ile Romanyanın ~ 
linde gootcrilmch-tcdit~ 
Baıwckilinin bir kona:ı 
ki cclılmekte ,.e btnııcr; t 
lik tehlikesini bertııt"J c 
merkezi A \Tupa de\ le 

ıcıı 
etm,,me!eri lftzını gc t d' 
olduğu ileri sürülnıcl• # 
gescn sene İtalya ile 
da. kararla.c;tırılan ı.ofll~c 
mücaclcle kuvvet bııiIJtl>'f 
yıı nm nokUıi nazarıllıı. tl 

d v'C Balkan A\TUpası e ' 
ctrairnda toplanmaııdıI" 

D:ı.ha şimdiden b:ııI ~ 
scıa Popolo di RoIJlS. ti 

"Ven edik mülakatı bir kere daha is- kezi Avrupa memıe:<e t 
bat ctmi~tir ki Avusturyanın siyaset ral unsurlara muracallt 
veçhesinde hiç bir değişiklik yoktur. nüfuzunu tekrar elde r 
Avusturyanın siyasi istiklalinin muha - ğını yazmaktadır. J3U )" 
fazası her türlü ekonomik ve politik teş· Titüleskonun Blunı i't bl 
riki mesainin esası olarak kalmaktadır. matara Romada bil)rii1' 

Şuşnig nazilerin vatanperverler cep- tfed'l k a ı me tcdir. .. i~(j 
hesine i§tirakleri ihtimali hakkında, 1 - GENERAL GO~ /. 
talyanın eski prensipine sadık kalarak YOLtJN'JJ 
Avusturyanın dahili işlerine kat'iyyen Napoli, 25 (A.A.)b; 
müdahale etıneğe teşebbüs eylemediği • nazırı r,eneral Göring tııl 
ni tasrih ettikten sonra demiştir ki: Napoliden hareket et~ 

"Muhalif nasyonalistlcrin Avustur - ca1' yarın Romaya vara 
yada vatanperverler cephesi çerçevesi solini ile görüşecektir. <ı/. 
dahilinde teşriki mesaisi esasen mezkur TlTULESKONUN ~ ($ 
cephenin Teisi sıfatile yapmış olduğu GöRUŞ:M~· 
beyanatta tesbit edilmiştir. Vatanper • Paris, 2S (A.A.) ,......Jc 

verler cephesinin çerçevesini daha ziy;ı- hari:iye nazın Titüle5 tı 
de genişletmek için bir siyasi şube ih - ziyaretleri hakkında ıı 
das olunacaktır. Fakat Giornale d'i - göre, dün Fransız ha\'~ 
talia'nın ihsas etmek istediği gibi bu Fransarun Milletler Cc ~ 
idarenin reisliğini Avusturya da gayri - ki daimi delegesi paul tıC• 
kanuni o1an nasyonal sosyalistliğe tev- zun görüşmeler yaprnı~t1'/ 
di etmek mevzuu bahsolamaz. Bu şube- ~ 1 

nin başına ancak vatanperverler cephesi 
reisinin itimac·ru haiz olan birisi geti
ntebııtr ve Avusturya reJımı her türlü 
temerküı; kabinelerinin teşekkülünü red 
deder. Partiler veya parti mümessilleri 
asla Avusturyada revaç bulamazlar.,, 

Müteakiben B. Şuşnig Avusturya • 
nın harici siyaseti hakkınd3 beyanatta 
bulunarak A vusturyanın kendisini ge -
rek Roma protokolları gerek A vustur
ya ile Almanya arasında münascbatı tes 
bit eden ı ı temmuz 1936 anlaşmalari -
le bağlı te!altki cttigini söylemiş ve bun. 
dan her iki tarafın da Alman milletinin 
nefine olarak miisb:t neticeler bekledi
ğini ilave eylemiştir. 

B. Şuşnig, sözlerini şöyle bitirmiş • 

tir: 
"Avusturya memleketin menafiine 

uygun b:r Avusturya siyaseti takibine 
azmetmiştir. Bu ise ileride dahi herhan
gi bir blokun te§ekkülünü reddedu. E
s:ısen Roma protokolları böyle bir şeye 
yol açmağı asıa istihdaf etmemiştir. A· 
vusturya sulhu idame için elinden ge 
len her şeyi yapacaktır. 
VENEOlH: KONUŞMALARINDAJ 

Roma 25 (A.A.) - Havas ajansı 

bildiriyor: 
İtalyanın Venedikte a1dığı vaziyet 

merkezi A vrupada geniş bir diploma. 
tik hareketin hazırlığı mahiyetinde le· 
likki e:lilmcktcdir. Bir takım mü§kÜ· 
lat arzejen İtalyan - Romen anlaşma. 
sının akdedileıbilmesi için müsait bir 
havanın ihdası zaruri idi. Filhakika 
İtalyan siyasi mahafili buna iki mani 
mevcut olduğunu kabul ediyorlar. 
Bunlardan birincisi İtalya ile Çekos· 
lovakya arasındaki ınünasebat ve ikin 
cisi de M'a<iRristanın mucllcdelerin ta· 
dilini istemesidir. ~omanya kendisi. 
nin Çekoslovakya ile olan münascba. 
tını bozmasını istiyen ttalya ile bir 
anlaşma akdinden ı'mtina gi:stcreceği 
tabiidir. Fakat Yugoslavya ile bulu
nan şekilde herhangi bir formül ltal
yayn Romanyanın Çekoslovakya ilo 
dostluğuna devam etmesine müsaade 
etmekle b~rabcr bu memleketi Roma. 
nın nüfuzuna alarak Çekcslovakynyı 

Berlinin nüfuzuna terkelmek imkanı. 
nı verobilir. Vcncdik konuşmaları Çc. 
kmlova1(yanın infiratı yolunda zemini 
hazırlamıştır. 

Avuırturya ile Çckoslovakyn arasın· 
da b:ıri?: bir mu!>are·ıet bu p!anm la. 
Iıa.kkukuna engel olabilirdi. 

Lchist 
~T ıJI 

Harciye i"~ 
8 Bükreş ıı1 

B .. k 25 (A·p..) 
u ~reş, ıı~ .1 

Polonya hariciye nll 1'1)bl': 
velô. hususi olarak r 
sonra kendisini tekt~1'~ 
taresko ve hariciye l etle 
ko ile birlikte kahtı .., . •e•· 

Programda kaU)bılJe 
mıyan bu ikinci ka ı.tJ 

d·ı ,e,. 
eh,.. ·-niyet atfe ı ıı :iıı 

, .. B Bec1' ne. e gore . ıııi~ 

si 1.1eseleleıi izah .. et 1'0ıı 
Roman yanın büton ·Je ı; 
bu meyanda 1 talya ~tıı 
betler tesis etmek )'1 

tebarüz eylemiştir İ "etil' 
Keza iki meırı e Jef 

isleri arasında zi~;~ıı~ı 
selesi de görüşU .. 8 

ıs• Polonya cumhurre 011 c 
cek ve Kral Karol j(tiC· 
Vnrşovaya gidece ~rıı tı' 
r;ıf tan Polonya er1'!.lp0Jo 
de Biikrese giderek ,~er 

. ... 9 .. ,. 
manya ıttıfakıntn er~' 
veniden RomanY8 ·r 
ile tetkik eyliyece~';\.) 

Bükreş, 25 ( i;ıtı~ 
ya - Romanyn 'djJetl 
kında bugün neşre ıt 

• tı· 
memleket haricıyc 111 
dan tetkik oluna11

1 11 11 

taraf noktai nazad ~1 1 

lfıf mcvcud olma 1~i ıe 
memleket arasınd~ '" ı 
nin itimad Ye dost.\:dt 
cyledirinin 111üş~·1 cJ.' 
rih edildikten soıırD 
yor ki: . h~ 

iki memleketıfl J1l:ıl1 
lan Polonya - R0 ııi't 
iki memleketin c111 •5t ~ 
mile] münasebst~111 \.jtı~ 
dcıki mcsuliyct hıS ·~[e1"'. 
ğini tcyid cyle_ırı;5etı 
başkn Avrupa sıY ·hfl 
ricaldeki kurucu zı ·,re 

· · .. ,.atJ .., 
nıyetın umumı h Jiı,. 
~. ı (, 
gı n aza masına c' 
imkanlannm da-~ tJ>' 
müşahede cylen1ıŞ c 
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Yeşil C~hennem 
VAZAN:cAHIDE OSMAN 

Dünya 
lktısadı bir dönüm 

noktasında mı? 
----~~~~-----~~~-~~ 

Yanlış bir mektub .. Fakat iki Viga-
1

Bununla beraber ticarette en mühim 
nalı kadından aca'/Ja hangisinin?. rolü oynayacak olan bıgilterenin 

!~t CONLOK HULASA: 
\''!il lO ~•anında doktor Cevatla 
tiıı ()tele geldiğimiz gün ikimi· 
tı de hiİyük bir istirahate ihtiya-

'°ll'dı, 

..: 
8eıt henüz yinni ya§ımı biti • 

'''°"""·-''-'dt "'lfl\, Doktor Cevat kırk ya• 
'1· kadardı. Aramızdaki yirmi 
~f~ı düıünecek olanlar 
'e le. etırnizin biribirimiz:len 
,-.. a:z yahut çok olacağım 
1916 ar.ılı>~b:.teeekleı-dir. Fakat 
lıiç ~ ve harbin içinde nziyet 
"İııı de ~Yle değildi. Harp, ıbe • 
,;~'beıizliğin\le onun tec • 
"-- ~ı bir hamlede birleıtiri • 
·'11\ıtti. 

de.ı )' .-lnız, doktor Cevadın ben • 

~ -~ :ziyade ümitsiz olduğu· 
tıll\ h~abrlıyorum. Daima hP.ya· 
"ıd' '"°nedecek bir kadının mev 

•teli..: d" .. .. d n· k ' ·•• U!Unuyo11 u. ır a· 
~ Ve daha ziyııcle bir çocuk. 
ta., d lc~diai gibi asker ve <1ok
'-ti etıl bir denizci yetiştinnd< 
le ~ordu; ve bütün emelleri böy
~ r Çocuk Üzerinde toplanmıı· 

~itek;- y ·ı .ı ld' ~. 
1'lİ:z ., "" Cfl Olf'..ıC ge 1 gı · 
~llinlerde ayni dü~ünce!er 
' . Yatıyorduk. Yeşil otel, 
&ı •Ç4!riıinde en iıtirahat ede • 
""'"" ~ ~i r :er~i. Hatta Baden Ba • 
"il e bale, Rüyülmd"nın ıüku • 

~ 't t il rıu hulatnıyacaktınız. 
~ ~i. tUıı~t~ı~ yerlc ı:;tiğimizin hemen 

111., Od tdı. KUçük bir kapı ile içic.c 
~ 'ı·~ ~larıınızın duvar hiza~ın:laki 
)oı~ ,,.·,,_. ' M".7 '•''hs - · ......... u a:ı "r ıuu 

~lr · •ıız d . 
l b~k- ~nıze ve güneşle dolu 

itt ~ç1~ b:Yorduk. 
~ tt ı ır nisan ·· .. d b .. · -, •tt~ gunun e u gunes ı 
t~ ~ırı .~z hatırlıyzcağım. Belki :de 

)o Uzer· d . 
~ tdıt. ll 1n. c hır camdan geçerek 
~b4eiiıtit· u. güneş altında derilerimil 
\~<tıı du •nı hissediyor; artık büyü -'t nİz gj~~U§ kemiklerimizin yeniden 

; htııa~ ~deta Yeşil yapraklar ver· 
''"41>1 h 

1.ğrnı duyuyor1duk. 
lıt •fıfç . . ,.. gar, e Yutuldu: Yeşıl otelıo 
, >.t onu. 
tı tlctu 1 

~~ter ~ arınız doktor ı ... 
~h İ)tt e\'adın bu mektuplara e -
ı.; tdt, •t"ernıediğini bilirdim. Hatta 
~ ~lıt ~§ hattında geçirdiğimiz gün 

llıtı- •lep k . . 
ıttupl as er hastanuındc bıle 

ara ay . l"k . . k nı a aydı ıle ba ar -

«lğlık s . . .. 
, ıtllau.ı er vısımız 
~ Cltı dokto 
'-~ bet bu ruınuz Pazartcal gUnlert 
'ı ııı..~h~Uktan Yirmiye kadar ga• 

"'-~ 1i ~ eıfııde, Cumartesi gUnlerl 

~~"1 ı~~ba kllda.r UleJI Tayyare 
~~ ıt._U~C\ıl et daire Uç numarada 
\,,,.~ .... but ~ &rı'ftl~ Yedi kupon ıouka
.~"l:lllc h er. 
teı,;-"llb ) taı.ııkı 
!\ı~~ ~I lt.rı arı doktorumuz da bu 
a..,-:ttt a ~ cıı:;tnı blrtktır1p kendlıılııe 
,~ 12 ~ llrteıı, salı, perı,ıembe 
~~11ratllata Akaarayda, Mlllet cad-
~ ~. caınu kat§ıaındakl mu· 

e dJ !;ocukıannıza bakac"ktır 
tı, bı ~ doktorıanmız da oku-
~~ dok~lertne hazır bulunmak· 

'Ilı lıtıkıa.~uı Fahrettln Dlomen 
ti " bııı fttaı tün C8.ddeıılnde 127 numa· 
'~ I{ 1111

11utu lerı aaat 14 ile 20 ara• 
itte. l'\~köy .:lbt ıloktor NecııU Pnk· 
~ !lltı.ı '-tı ..,1 •hıı:ıudıye cadde31 1- 2 

~. lıt~cuı,r~Uırıa gUnh'!rl ayni saat. 
~ '.~ ltt1a\1ı ııtn dlflerine hakacaı..· 
tı... tı.ıııttnılltıtıa erıııı Yapacaklarrtır. 
1.-;;:' ~ 'll•ttııı:ı :Seıtktaı,ı tramvay caıl• 
~ ı •U:!.at o1t:'1lllda aUnnetc;I Emı-ı 

':ıı l'tıct tt tdtc:: Y'llcuıarım17:ın ~ocuk 
~ a~ '-it._ tktır. 

11 2 11 ray I> 
,, "l'ıı ı-. 1.ıınarld ertt-v Eczane:ıl ya• 
~ rtı tı 'tl).~ 'tteı2a. ~Unnctçl ve sıhhat 
' lılıttıt lt.-ı otıı nuN doktorunun 
~'i'itıt lııcıe "e ~rı behertnl yedi ku• 
.""Ilı t )\ ~~kla boneıerlmlze en el:· 
---~··ı~ ~'kt1t l"l?ıın aunnet amell· ~-~t.. "'ıııı . 
~~ıllıl\ ~ııd 
~lıııJloıı t"tc.a.t 0ktor. dişçi ve sUn· 

• llıı<ıatı ederken KURtTN'un 
Yeı:ıı tane götUrmek 

dı. Nitekim, ayni şey~ kendim için de bö. r 
le düşünüyorum. Bır çoklarına harpte 
bir yudum su gibi gelen satırlar, ikimi • 
ze de hiç bir şey ifade etmiyordu. Belki 
de, dost bir yüzü, etrafımızı saran ate§ 
çemberi içinde bir kere daha ?öremiye· 
ceğimizi düşünüyorduk. Hatta nekahet 
günlerimizde bile böyle ~di; ve dokt.o~ ı· 
Cevat, daima pişirilen bır yemek gıbı 
bütün konuşmalarımızda ayni şeyden 1 

bahseder: 
_ Harp içinde olduğunu unutma!. 
Derdi; harp hiç bir vakit yeni bir şey 

imal etmez! •. 
Onun için doktor Ccvadın yerin~~n 

bile kımıldama:iığını hatırlıyorum; o -

Koro ~ız'arı 
arasında en 

aüzel 
o 

nündeki masada açık duran kitap üze • 
rinde, sadece parmaklarını hafif kımıl
datıyor; ve cam gözlükleri, onu "Yeni 
bir adam,, gibi gösteriyordu. 

Bir aralık: 

- Ne tuhaf, dedi; bugün. mektup • 
ların içinde yeni bir §ey ümit ediyorum. 
Birisinin içerisinde, scnclerdenberi ta -
nımadığım bir yüze tesadüf edecekmi -
gim gibi bir hissim var. 

Hakikaten doktor Ccvatta bu yep • 
yeni kn:şılaştığım bir arzuydu. Zaten 
bir dakika evvel, sarı cam gözlükleri • 
nin altında. onu ''yeni bir adam., gibi 
dÜ§Ünmiıştüm: ve bu hissim doğruydu. 
Doktor Ccvadı bütün hareketleri ile ya· 
kın~an bilirdim. iki sene gibi en kısa bir 
zaman bile onu tanımak için bana kafi 
gelmişti. birç:oklarımızın insanı hiçbir 
vakit anlaşılmıyacak bir muamma gibi 
telakki etmesine rağmen, doktor Ceva
dın bütün hareketleri için derhal bunun 
aksini isbata hazırdım. Sadece sarı ve 
cam bir gözlüğün insanı bu kadar de • 
ğiştireceğini de hiç ümit etmezdim. De
mek ki. tabiatı hakkındaki olanca vu -
kufuma rağmen bir gün doktor Cevat 
da 'değişecekti. Tıpkı sarı cam bir göz
lüğün, gözlerimin önünde değiştirdiği 
bir yüz gibi.. 

Ne tuhaf bir hissikablelvuku! .. 

Doktor Cevadın, içerilerinde yeni bir 
yüz ümit ettiği mektuplan birer birer 
açmaya başlamıştım. 

Birinci mektup. Halepten ıeliyor .. 

Doktor: 
- Bilirim, dedi? Halep asker hasta • 

nesini başdoktoru azizeler gibi bir adam 
dır. Ya ikinci mektup? .. 

- Nefer Aliden! .. Ordudan ihraç c • 
dildiğini söylüyor. 

- Ya üçüncü? .. 

üçüncü mektup ne bana, ne de dok
tor Cevada yazılmış bir mektup değil • 
di. Üstünde ince ve gotik harflerle baş
ka bir adres okunuyordu: 

Luiae Schwartz 

vaziyeti henüz belli değil 
Londra, Nisan (Hususi) - Bütün 

dünyanın vaziyetini düzeltecek kati 
bir dönüm noktasının başında mı bu
lunuyoruz? Bu suaJe henüz kati bir 
"evet., denebilmesine imkan yoktur. 
Ancak beliren ilk iyi alametlerin 
verdiği gayri muayyen intibalar böyle 
bir dönüm' noktasının yakla~makta 
bulunduğu kanaatlerini umumileştir
mektedir. lktısadçılar gözlerini yedi 
sene geriye atarak "yedi sene evvel 
beynelmilel kıymetlerin sukutu bil. 
yük buhranı doğurmuştu; bu buhran
la birlikte milletler arası siyasetinde 
de büyilk gerginlikler ba11lad1. Şimdi 
ise rnüsbet istatistikler bi\yük buhra. 
mn geçmekte olduğunu gösteriyorlar. 
Bcvnelmilel kıymetlerin süratle yük. 
sel~esi ancak geçen son baharda es
kiden altın esasına dayanan devletle
rin paralarının kıymetferini indirme
leri üz2rine kuV\·etli bir istikamet al. 
dı. Milletler arası ticaret inkişafa baş
aldı. 

Binaenaleyh bu ikhsadi kalkınma· 
nın ilk neticesi olarak da beynelmilel 
siyasi gerginlik a2:3ldı,, diyorlar. ı 

Beynelmilel tıcaret ve mübadele
nin scrbestisi ile müvazi olarak İn. 
giltcre hlikumet mahfillerini bugünkü 
vaziyetin başka bir cephesi meşgul et
mektedir. Büyük iktısadi buhran her 
devlet mümkün olduğµ kadar "kana
atkarlık,, ve kendi ihtiyaçlarım kendi. 
}erinden tedarik etmeğe s,evketmişti. 

Bugün ise bu kanaatkarlık politikası. 
nın yilkü ahaliye ağır gelmeğe baş
lamıştır. Beynelmilel kıymetlerin yük
selmesi pek tabii olarak muharebe ha. 
zırlıkları ile uğraşan dı:>vletlere daha 
ziyade tesirini göstermiB ve ahalinin 
iktısadi hayatının §iddetle tahdidine 
sebeb olmuı;;tur. 

İngiltere hükumetinin aleliımum ik_ 
tısadi efkarına tercüman olan "Eco
nomiste,. gazetesi mme:Jer arası fi
yatların yükselmesinden en z'yade pa. 
ra kazanan devletlerin Almanya ile 
İtalya olduklarını yazmaktadır. Her 
iki devlette muhtaç oldukları ilk mad
deleri hariçten getirmek mecburiye
tindedirler. Umum dünya iktısad'yatı

nm aşağıdan yukarıya doğru süratle 
dönmesi hızının önüne geçilmesine im. 
k:in yoktur. Fransa ile İııg"lterenin 
İktısadi kurumlarını yeni vazıyetlere 
göre uydurmaları imkanları vardır. 

Fakat Almanya ile İtalyanın vaziyet
leri böyle değildir. Bunlar için daha. 
ehemmiyetli vaziyetin mevcut ve bu 
vaziyetin de beynelmilel siyaEetlerin
deki karışıklık olduğunu economiste 
ila,•e etmektedir. 

Bu manıf İngiliz gazetesi makale. 
sine devam ederek şöyle diyor: 

"Buhranın devam ettiği müddette 
İtalya ile Alman ·a muhtaç bulunduk. 
!arı ilk maddeler ile gıda rnadde1eri 
için 1diçUk devletler ile hususi müba
delelerde bulundular. Bu küçiik devlet 
ler ithalatın tahdidi gümrük1erin art
ması ve fiyatların suku+u dolayısite 

ellerindeki ihracat mı:tddeledni backa 
yerlere veremiyorlardı. Onun için bu 
iki devlete verdiler. 

Hatta bazı defalar İtalya ile Alman. 
yanın dilnyanın serbert piyasal:ırın

dan tedarik etmek m~cbı,ırjyetinde bu
lundukları mevad için t erbest yabancı 
dövizine olan ihtiynç1arını küçük dev
letlerden aldıkları §eyleri beynelmilel 
piyasaya çıkararak temin ettiler . Eu 
şekilde büyük zararlara giriftar oldu. 
lar. Fakat bir miktar serbest y2ban .. 1 

dövizin ted3riki için bu zararlara kat. 
(Somı 11 in-•i ro·ıf~c'I) 

Ankara - Tahran 
GRUN HOTEL 

lstanbul 

Büyükada 
Balkanları İran yaylasına bağla· 

van dostluk cephesi, Tahranda da 
Bağdaddan sonra yeni tezahürlere 

Amerikanın sahne direktörlerin- - Yanlış bir mektup, dedim; Luise vesile verecektir. Rü§tli arasın Şark 
den Dave Gould, resmini gördüğü- Şuvarts adresine geliyor... seyahatinin ikinci merhalesi Bağ-
niiz Myra Blatton için "Amerika - Yalnış bir mektup ... Fakat "Grun daddan sonra Tahran olacaktır. 
koro kızları arasında en güzel vÜ· Hotel burası değil mi?.. Ankara - Bağdad gibi Anka-
cudlu,, demektedir. Ru meşhur di- • - Evet ama, herhalde Luise Şuvarts ra - Tahran dostluğu da sulhun 
rektör, kadın vücudü hakkında en siz değilsiniz... . gerçek temellerinden biridir. An· 
büyük salahiyeti haiz bir mütehas- Doktor Cevat, hasır ıs~e~le üzerinde . kara - Tahran dostluğu, Anka-
sıs olduğundan söylediği ~özlerin yarı döndü ve tekrar ~ynı fıve ile: ra - Bağdad dostluğu gibi iki pren-
doğruluğuna hiç kimse Amerikada - Luise Şuvarts; dıye tekrarladı; ve tıİp üzerine kurulmuş, ve iki pren· 

h · t' Ç 'ı' nk " d' kt" • · b'r hareketle: - Ne de sı'n · ·· · d şüp e ctmemış ır. ı ·u ıre o· sonra, anı 1 .. d'.. .. .. r • sıp uzerın e tutunmuştur: 
rün her sene gözlerinin Önünden dedi: otelde gor ugumuz hangi kadın 1 - Diinya sulh una hizmet. 
binlerce kız geçit resmi yapmakta olabnir Şuvarts?.. 2 - Tabiat miicadelesinde yeni 
ve yeni sahne yıldızları da bu suret· Yeşil otelin alt kat ~~~o~u~da iki Vi· zaferler elde etmek. 
le seçilmektedir. yanalı kadına rastgel.dıgımızı hatırlıyo- Türkiye - lran dostluğunun he- · 

Amerika koro kızlarına gelince rum, ikisi de esmerdı ... V~ h~ç biı vakit' defi'bu iki prensipin d&§mda bir ba§· 
bunlar, diğer bütün sahne mensub- Viyanalı kadınlarda .g?~ülmıyecek ka : ka prenBİpe İ8tinad etseydi, bu ka-

d ı d kk 1 1 k S d ce ıkısınd ~ · 'k ]arından a 1a i ate ayn ma ta dar esmer .... a e. • ~ .,..e ınce 1 1 dar Bağlam, bu kadar devamlı bir 
ve bilhassa sıhhat noktai nazarın· bel, blr dakıka, bırer ecnebı oldukları - hayata 8ahib olamazdı. Türkiye ile 
dan uzun uzadıya teftişe tabi kılın- nı hatırlatıyor ?~~hassa hızlı yürüyüıle· lran arasında ne politika bakımın -
maktadrrlar. 1itekim Myra Biat- rine dikkat ettıgım zaman, bunu daha dan bir tezad, ne de ekonomik sa· 
ton da bir miiddet evvel ayni şekil- iyi anlıya biliyordum. hada bir anla§mamazlık vardır. T e· 
de secilmişti. Yalnız l\.1yra viicud - Bir §tY söyliy.~m~~e.~e~~m .. ~edi':11; zadlardan uzak olarak yan yana gel· 
g iizelliö-ini muhafaza etmesi itibarile herhalde agağıda gortiuğumuz ikı Vı - ] b 'k' t kk " l" b ' ]'kt ·· .... b' . d ~ ·ıı en u ı ı eşe u un ır ı e mu· 
daha ziyade nazarı dikkati celbet- yanalı kadında~ ır~ ~g~. ·:: dafaa edecekleri esaslar mevcud· 
mektedir. Çünkü her ay muntaza- - Evet, aynı şeyı duıunuyorum. Fa· tur. 
man yapılan vücud teftiııinde daima kat kim?.. Vakıa, ilk ve orta zamanlann 
ayni dereceyi aldığı görülmüştiir. ( A rkmcı t'(Jr) şartları Iran yaylasile Kür ük Asya 

Radyo Müsabaka 
-56-

Kuponu 
arasında bir takım tezadlar halket· 
mişti. Bu tezadlar Hind ve Çinin 
deniz yolları açılıncaya kadar sürüp 
gitti. Deniz yolları açıldıktan sonra 
da bu tezadlar kültiir tezadları ha· 
linde devam etti. Fakat mazi ken· 
dini kendi şartları içinde tasfiye etti. 
Öyle bir tasfiye oldu ki, tarihe mal 
olan bütün anlaşmamazlıkları asır-
1'\r kendiliğinden imha etti. 

Sadr! Ertem 
Tarihe mal olan hakikat şudur: 

Kasrı Şirin muahede.!i bu semtler
de son harbin kati ve ebedi sonu 
oldu. Üzerinden asırlar geçtiği hal· 
de lran ve Türkiye hududlarında sa· 
dece sulh hüküm sürdü. 

... • * 
lran ve Türkiye tarihinin en feci 

şartlarla dolup boşaldığı on doku· 
zuncu ve yirminci aoırlarda büyük 
kapitalizmin büyük akınına u !Yra
dılar. Ham maddelerini ucuzca baş. 
kalarma devretmek, mamul mad
deleri pahalı pahalı satın almak. ta· 
rihi mukadderatın bir eseri oldu. 

Bugün bu iki hükumet birer ik
tısadi vahdet halini almak. moc!ern 
devlet bünyelerine sahib olmak 
mcvkiindedirler. Bu mücadele beş· 
lamıştır. lran ve Türkiyenin bu 
mücadelesi tabiate galebe, tabia.ti 
yenmek, ve insanlara daha m esud 
giinler halketmek misyon;le hulasa 
edilebilir. 

Bu misyonun tahakkuku. yani 
tabiatin modern bir cemiyet kurm~k 
için yenilmesinin tek şartı: 

Sulhtur. 
Sulhu korumak, insanlığa hiz

met etmek ve insanlığın facialarına, 
cinayetlerine sebeb olmamak gibi 
be.şeri bir takım vasıHarla da ifade 
edilebilir. Fakat biz, realite nin, 
ideallerin yıkılmaz temeli olduğuna 
kaniiz. Onun için bC§eri idealin te· 
melini vuzuhla, sarahatle işaret' e
debiliyoruz. 

R üşti.i Arasın seyahati bu teme· 
lin daha çok kuvvetlenmesini temin 
edecektir. 
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Bundan elli sene evvel 
. 

Almanya Fransa ile 
harbetmek için 

bir tuzak kurmuştu 
Antikakitap ve "Antika,, kal 

·' 

Huduttaki Alınan memurları bir Jran
sızı ııasıl ve niçin kaçırdılar? - Bu 
Jıadise iki nıemleketi harbe sürükle
mek üzere iken nasıl önüne geçildi? 

Bundan tam elli sene evvel Al· 
manya ile Fransayı a.ıkalsm harbe 
sürükliyecek bir vaka olmuştu. 

21 Nisan 1887 günü geçen bu 
hadi.se, şöyle oluyor: / 
Schnaebele isminde bir Fransız şİ· 
mendifer memuru Gautsdı isminde 
bir Almandan bir meklub alıyor. 
Bu, hududun öblir tarafındaki Al. 
man tren istasyonunun gar memu
rudur ve onu, işe tealluk eden bir 
mesele hakkında, hududda göriiş
meğe davet etmektedir. 

lki istasyon biribirine yakın ol· 
dugu için, Fransız memuru, Alman 
meslekdaşı ile görüşmek iizere hu
duda gitmekte bir beis görmüyor 
ve tesbit edilen gün ve saatte, gene 
mektubta tesbit edilen yere gidiyor. 

Burası tam Almanya ile Fransa
yı ayıran hududdur. 

Fransız burada beş on dakika 
bekliyor: Fakat ne gelen var, ne gi· 
den. 

Biraz daha bekliyor; sonra, hu· 
Ciudda daha fazla dola§manın mah· 
zurlu olacağını düşünerek, çekilip 
gidiyor. • . 

Ertesi gün o Almandan ikinci 
bir mektub alıyor. Gautsch bu 
mektubunda, bir gün evvel, söz 
verdiği yere gelemediği için özür 
diliyor ve başka bir gün için ayni 
yerde. ayni saatte bu]uşmalannı ri· 
ca ediyordu. 

Fransız memuru o gün de tesbit 
ohinan zamanda hudud boyuna git
ti. Bu sefer Almanın kendisinden 
evvel gelmi§ olacağını düşünüyor
du. 

Fakat, bu zannında aldanmıştı. 
Ortada gene hiç kimse yoktu. Ge· 
ne biraz bekledi. Fakat, Alman 
memuru görünürde yoktu. 

Almanya, Fransa ile harbetmek 
istiyor ve bunun için bir vesile uy
duruyordu. Yoksa, durup durur· 
ken bir Fransızı yakalamakta, buna 
bir casus yakalanmış mahiyetini 
vermekte ne mana vardı} 

Fakat, şimdi F ransanm nasıl 
hareket etmesi lazım geliyordu? 
Fransız hükumet adamları, bunu ta
yinde karar veremiyorlardı. 

General Boulanger şiddetle hare
ket edilmesini teklif ediyordu: Al
manyaya derhal bir oltimatom gön
derilmeli diyordu. 

Fakat, Cumhurreisi Grevy 1lu
na itiraz etti ve: 

- Oltimatom vermek delilik 
olur! Dedi. Mademki Almnnya 
muharebe etmek istiyor. Biz olti. 
matom verir vermez o daha şiddetle 
hareket eder e harb başlar. Bizim 
h;in harbe girmek mahvolmak de
rnektir. iyisi mi, Almanyay,a kaışı 
nazik davranalım ve harbe niyeti 
varsa .bile kendisini tahrik ~tmiş ol
mıyahm. 

Cumhurreisinin bu itidal .siyasP.ti 
tavsiyesi üzerine, Fr~nsız hariciye 
nezareti Almanyaya bir muhtara 
gönderdi ve bu hadise hakkında Al
manyadan hulrnki • ~ckilCle hareket 
edilmesini rica etti. Muhtarada, ay
ni zamanda Fransız vatanda~ınm 
bu işte zerre kadar suçlu olmadr~ı. 
çünkü hududa davet üzerine git~:ei 
'} • ' • ' ' l" .f I H d• l • b t ı· ı en suru uyor ve Ken uıını t-}: ı-

yenler olduğu'Ve hendeklerde saJ.:lci· ' 
narak bu işte bir taammüd bulun
duğu gösterilerek bu cihetten huku
kan da F ransıza suç düşmiyeceği İ· 
~aret olunuyordu. 

Bu muhtara Berlinde hakikaten 
iyi bir tesir hasıl etti. Bilh"ı:1sa 
Bismark'ın siyasetini biÇ beğenmi· 

Baynn L. eğlenceye ve gezip toz
maya çok meraklı bir" kadındı; 1 ler 
kesin bahsettiği şeyi görmek isler 
di: 

Bir piyesten mi bahsolunuyor} 
Bu haf ta falan sinemada güzel bir 
film mi varmış? Bunları görmeden 
edemez. Falan yerde bir müsamere, 
filan yerde bir çay mı varmış? mut
laka gidecek. 

D;Ide dolaşan herşeyi kendisi de 
tanımak istemesi yüzünden geçen• 
lerde başından şöyle bir vaka geç -
ti: 

Bir müzayedede.antika bir kitap 
satılımştr. Bu kitabı kitap merak
lısı birisi tam 1 Ö.OdO liraya o.lmıştı. 
Şimdi ~e.-kes bund~n bahsediyor, 

yen imparator 1 inci Vilhelm bu işe 
müdahalede bulunarak haksız y~re 
yakalanan F ransızı serbest bıraktır
dı ... 

Bu suretle Fransa muhakkak o· 
lan bir harbten kurtulmuştu. 

Bir fa lc ı Çingene 

·ı: .. 

Anlatan: 

Vfr Gül 

kimisi bir kitap için bu kadar para 
veren adama şaşıyor, kimisi aferin 
diyordu •. 

Bayan L. bu kadar bahsedilen 
hadise ile nasıl olur da alakadar ol. 
maz? Bu kitabı ve onu alan adamı 
muhakkak gidip görmeli ... 

Evvela adam h:ıkkmda malumat 
alı1r: 

Bu, Kamil Mordağ isminde bir 
adamdı. Falan yerde filan apartman· 
da oturuyordu ... 

Sonra kitabı öğrendi: 
Bu kitap Boccacius' un, 14 71 se· 

nesinde neşredilmiş bir eseriydi. 
O zamandanberi Avrupanın en 

karı s ı 
Fransız memuru, tam çekilip gi

deceği sırada, civardaki calılıklarm 
arasından bir adam fırlıy~r ve ken· 
disine doğru gelerek selam veri· 
yor. 
Schnaebele, Alman istasyon me
murun un bu adam olacağını düşü
nerek, ona doğru yaklaşıyor ve ko· 
nuşmak üzere ilerliyor. 

Kra • 
ıçe o.dul .. 

Fakat, tam yaklaştıkları zaman 
Alman, birdenbire F ransızın üzeri -
ne atılıyor ve şiddetli bir yumruk 
indiriyor. 

Bu ani hadise karşısında şaşıran 
ve yediği yumruğun acısı altında 
sersemliyen Fransız memııru ne ol
duğunun farkına varmadan karşı· 
sında bir ikinci Almanın beliıdiğini 
görüyor. Bu Alman da hudud bo
yundaki bir hendekten drşarı fırla
nuştır. 

Yardıma gelen' bu ikinci Alman 
diğeri ile birleşerek, F ransızı yaka
ladıkları gibi ellerine k~lepçe geçi
riyor ve alıp Alman toprağına gö
türüyorlar. 

Bu hadise Fransada duyulunca 
herkesi bir telaş alıyor. Almanla
rın bir F ransızı böyle tuzağa dü~ü
rüp kil:ırmaları her tnrafta endişe 
uyandırıyor: 

Acaba Almanya. Fransa ile bir 
harb arzu ediyor da böyle bir baha
ne ve vesile mi doğurmak istiyor? 

Bu düşünce ertesi gün daha faz
la kuvvetleniyor. Çünkü ertesi gün
kü Alman gazetelerinden Metzer 
Zeitun6 §Öyle yazmaktadır: 

"Dün Alınan - Fransız budu· 
dunda bir F ranıız caauıu tutulınut- 1 

tur. Schnııebele ismindeki bu F ran
ıoz. hududda Alınan topraklannı 
tarassud etmekte idi.,, 

O esrarengiz ~:akaya Almanya- 'ı 
mn verdiği bu çehre öğrenilince 
F ransrz hükumet adamları arasında 1 
tela§ başl"dı. Çünkü, vaziyet mey- l 
danda idi: 

Geçenlerdi'! ;;n 
geneler kralınm 
ölümiinden S')n· 
ra çingenele:in 
başlarına ge!_;c
cek kral için kav
galar başladığın' 
yazmı§tık.. Bu 
kavgalar uzıııı 
müddet devam 
etti ve etmekte. 

Çingenelerin 
kralı derken şüp
hesiz ki bütün 
dünyadaki çinge 
neler kasdedilmi
yor. Çingeneler 
dünyanın her ta· 
rafına dağılmış
tır ve hiç bir yer
de hükumetleri 
yoktur. 

Fakat burada 
mevzuu bahso· 
lan ve tahtı üze
rinde kavkalar e
dilen çingeneler 
Lehistandaki çin· 
gene ferdir. 

Oradaki çin- Lclı istambı yuşaya11 Ç'iııgrn.c 7,-adıııl~r 
geneler büyük bir kütle teşkil et- onları adetn göçebelikten kurtara· 
mektedir. Fakat, ölen çingeneler rak, biiyük bir nizam içinde idare 
kralı hiç bir zaman bir hükumet re· etmişti. 
isi mevkiinde değildi. Lehistana ta- Çingene kralının çok zengin bir 
bi olan memleketlerinde çingeneler adam olduğu, hatta İspanyada hü
Lehistanın kanunlarına göre yaşar- kumete karşı isyan eden General 
lardı. Yalnız çingene kralı ırkdaş· F rankoya para verdiği bile söylen· 
ları iizerinde büyük bir nüfuza mişti. 
sahibti ve çingeneler kendisinin her "Kral,, öldükten sonra, tnhtı cv
emrini dinlerlerdi. Bu suretle kral, vela kendi ailesi efradı arasında çe· 

kişilmeğe başlandı. Krnlrn kardeş· 
leri vardı, oğulları vardı. Bunların 
hepsi ayrı ayrı tahta tevarüs hakkı 
iddia ediyordu. Bu "Çingene Kral· 
lığı .. nda tahta tevarüs kanunu 
yoktu: ilk kral ölen kraldı. 

O, Lehistana gelmiş, çingene
ler arasında kendisini sevdirdikten 
sonra kral mevkiine geçmişti. 

Onun için, çingene kralının a· 
ilesinden her erkek, ondan ~onra 
kendisinin kral olacağını iddia et
meğe başlamıştı. 

Fakat, bu, sonu gelmez bir mü
nakaşa idi: Kimse karar verecek 
vaziyette değildi. Lehistan hüku
meti işe hiç karışmıyor, ancak ara· 
larında çarpışma olduğu zaman ka
nunlarile müdahale ediyordu. 

Bu taht kavgası böyle siirüp gi· 
decekti. Faka.t, i~e nihayet bir son 
veren bulundu: 

Bu, kral ailesinden bir kadındı. 
Şimdiye kadar tahta tevarüs müna· 
ka~a edilirken kadınlar hiç karışma
mışlardı. Fakat en nihayet içlerin· 
den birinin aklına geliyor, o da kcn· 
disinin kraliçe olmak hakkını taşıdı
ğını söylüyor. 

Erkeklerin bitmez tükenmez kav. 
gasından bıkan bütün çingeneler de 
kraliçe olarak bu kadını istiyorlar. 
Çünkü bu kadın, ayni zamanda 
çingeneler içinde en büyi.ik falcı ka
dınmış! 

Bu suretle çingenelerin ilk kral
larından sonra şimdi bir de kraliçe· 
leri olmuş oluyor. 

ıne§hur kitapseverlerinİJ1 .. t)"J 
dolaşmı§tı. 181 2 de bir JllO ~tl· 
çıkarılmış ve 2260 lira e~.rıı'~ 

Bayan L. Bu kitabı .. g~ek 
tiyordu. Herhalde görol bit~ 
§eydi: 1 O bin liraya alınan. t 
ta herhalde tarihi kıynıetı lat• 
bazı.işlemeler, yazı!ar. tuj~ 
meşın ve yaldızlı cıldler 1 ~1o 

l elefon etti . B. Karrı• iill 
dan randevu aldı. ErteSi g 
on beşte orada idi. dert" 

B. Kamil Mordağ s?n. ytl 
bar bir gençti. Misafinn• i3 
zik karşıladı .. Salona aldı. 
ya ikram etti ve ... 

Konuşmağa ba~ladılar· ~ 
Bayan L., bir müddet sof\f!1t 

bcbi ziyaretini., teşkil cdd~ ·ııe 
geldi. J?unu esasen k~n 1f;,-e 
fonda kısaca söylemiştı. 
gelmez adamın kendisine ~,rtf 
bundan bahsetmesini ve çt 
tabı göstermesini bekliyo~d%, 

Fakat, B. ~ lordağ. rrı~58 a 
disine bu kitab meselesinı ~ti 
ğr halde, kitabı getirrneJlllŞ 
n~: ~ 

- Evet, demişti . Bu kita 
tanbcri merak ediyordu~· 
dile bahsedilirken işitrni~tı.~~ 
hayet elime geçirdiğim . ıÇ'~ 
memnunum .. Ah! bilsenıı1 

1 
taba ne kadar meraklıyıJll~ 
ne kitab1arım var! Zahrrıet. 
lursa kitabhanemi gezebilirit•' 

K. h . ., bat 1tap aneyı gezmege t11' 
Genç adam kıymetli kitaplshiV! 
birer gö~teriyor ve onların ~ 
ni, macerasını anlatıp durUY 1 

Bayan L. nin biraz esti 
mıştr: 1:ı 

d. ~· O, kitapları sevmez 1 ,oıı 
buraya getiren şey sırf bıı. 
ğı kitabı görmek arzusu id; 

Kutiıphaneyi ziyaret v tc' 
i.izerindeki konferans saatle 
dü. . ;; 

Bayan L., ev sahibinıfl İf~ 
lerini biraz da zevkle dinle~o 

B. Kamil Mordağ'ın seS'."ıı 
tatlı idi kil B. L., Boccacı.ı.9 
b .. k . hsr 
mı gorme arzusunu ız " .. of\ 

ten korkuyordu. Çünku kİ b" 
dükten sonra kiitüphane?e lı' 
riişmenin son bulması ihtıJlltl ~ 
Onun için, sesini çıkarrrı'C 

Fakat, zaman Bayan 
sabırlr değildi: ,·e 

Çoktan akşam olmoş ıııl• 
kararmağa başlamrştr. a~~ t 
cak. kütiiphanedeki elektr• 
mak ihtiyacını duyduklstı 
far kettiler. 

O zaman Bayan L.: eıııeıı 
- Eyvah 1 dedi. H 

meliyim. 
Ossaat odadan 

hibinden müsaade alarsk 
fırladı. ·ıe -' 

Bayan L. Böyle ac~.e ~;; 
rak evine dönmüştii. çı.ın tfl'I~ 
yeme~ine misafir davet ~J11~ı.;1 
evde kendisinden başka J,
tu: Misafirlerin kapıda k9 

yıp olurdu. 

ı;. • • • b~ 

E . .. B ' ' rtesı gun ayan J,...t• 

paketi geldi. ~ 
Merakla ,çıp baktığı ıkİJı' 

nun o meşhur BoccaciuS 
ğunu gördü... .,,rdJ 

İçinde de bir mektuP ~ 
"Bu kitabı dün size "'2" 

tennedim. Bu~ün aize b tıi' 
olarak veriyorum. Yalrı.Sı 
var: 

"Herkese bu kitabı e~ 
benden nldı~ınızı söylerO~ 
yorum. Çünkii, herhalde '4İ 
bin liralık bir kitabı se"'di.1".,,, 
hed;ye e:!c:t adamdan :~ 
kad:ır p<ıra ''c:-crek bit 
alan kndmı takdir eder .. , 



.......... il<taş Güneşe 2 - 1, Galata 

~ 
ay üçok'a 4-2 galip geldiler! 

~ maçlarına dün de ,......_.. 
•.L~am edildi. Fikstür 
~tat takımlarını kar· 
~ Birkaç gündenberi 

~$ bulutlu devam eden 
ııt.:.~ açıhnq, futbol için 

tekil abnlftı. 
~ tahminler hilafına, 
~idi. On dört bin ki

N D __ ~ütleainin çerçeve
~ ıii.t.::='ıktatm iki genç ta· 
~ ---..,.llf &Jlüaabakası yaptı· 

L!' L~·~O de--· ·~ C" ı·ı "lir~·~ ~•veıa une§ ı er, S 1 de hqiktaşlılar sa· 
~ Meruinı kısa keaile· 

landı. 
. fU kadro ile görüyo-

'-. f'.::k, Rqad - Da· 
Necd 1 - Rıfkı, Sala· Güne§ k:ı?eci.sini'\ bir kaırtarı§ı 

et, Rebii lbrahim. 
~ tu tekilde sıralandı: f sıralarda oyunun cereyanını değif· } yun Galat.ut.rayın hakimiyeti al~mda 

~ Ali - Faruk Hüsnü _ tiren bir hadise oldu: . Hakkı orta geçti. On yedinci ve yirmi beşincı da
~· Rifat, _ Ligor Rıd- muavin mevkiine lft".::mıtti. Topla kikalarda Galatasaraylılar iki ıol at. 

' Şeref, E,ref. ' ilerliyen Salahaddine arkadan hatalı tılar. 
Feııerbahçeli Said Sala- bir ıarj yaptı. Hakem gerçi ceza Biraz sonra Vçoklular da Uatu.te 

kararını vermiıti. Fakat Salahad- iki gol atarak beraberliği temin etti. 
din de sakatlannuf ve oyun üzerin· ler. Birinci devre böyle bitti. 
deki tesini kaybetmi§ oldu. İkinci devre bquıda Galatuaraylı-

Bundan sonra Bqiktqlılar ya· j ıar penaltıdan bir gol, devre ortalan· 
vq yava§ Güne,in hakimiyetini na doğru da bir gol daha atıb maçı 
bertaraf ettiler. Onuncu dakikadan 1 4.2 kazandılar. 
sonra oyun tamamen Güne, kalesi ----
önüne intikal etmif ve Bqiktaşlılar 
üst üıte akınlarla Cihadın kalesini 
tehdide batlamıtlardı. Bilhassa Rıd· 
vanla Hakkı çok atak oyunyorlar 
ve Günetin her iki müdafüni yıp· 
ratırcaaına çalıımaya mecbur edi· 
yorlardı. 

Yağmur gittikçe htzla,arak de· 
vam edtyur. Mameffh ~n. hmici 
ıeraitten hiç müteessir olmadan, bü
tün zevki ve heyecanile devam edi· 
yor. Mutlaka kazanmak ve üstün 
gelmek enerjisile çalıpn iki takımın, 
hakim olan heyecanlı havaya 
rağmen oldukça kusursuz çıkardık
ları oyun, seyircilerin azami zevki· 
ni çekmekte devam ediyor. 

Bqiktatlılann daima tazelenen 
hücumlarile Günqin çetin müdafa
ası arasındaki mücadele 43 üncü 
dakikaya kadar neticesiz devam et· 
ti. 43 üncü dakikada, geriden orta 
muhacim mevkiine kadar gelen 
Hüsnü, hiç umulmadık bir vaziyet
te takımına galibiyet golünü kazan. 
dırdı. 

Oyunun bitmesine iki dakika 
vardı. Günqliler, vaziyeti kurtar
manın imkineızlıimı anlayarak bir
denbire kesildiler ve oyun, Bqikta· 
ım devam eden tazyiki altında 
2 - 1 Siyah • Beyazlıların lehine 
bitti. 
OYUNUN UMUMi HUUSASI: 

Günqliler birinci devrede, çok 
güzel bir oyun çıkardılar. Sahaya 
ve vaziyete tamamen hakim bulu
nuyorlardı. 

Yalnız gol fmatmı hazırladık.lan 
halde kullanmakta daima beceriksiz 
davrandılar. Çıkardıklan bazı güzel 
tütler de, bir talihsizlik eseri olarak, 
daiına hedefini bulemadı. 

ikinci devrede Beşiktatlılar daha 
~ğır basıyorlardı. Hücum hattında 
Rıdvan ve Hakkı ~bi iki atak oyun. 
cu bulunması, bilahare Hüsnünün 
iltihakile bu t~hlikeli elemanlann 
üçleşmesi, Günq müdafaasını rok 
yordu. Eğer Betiktaş, birinci dev
rede Günetin kazandı~ ftrsatlan 
yakalasaydı Güneş mühim bir sayı 
farkile yenilecekti. Fakat Günef 
müdafaaıı anlaşılan bir oyun ve fU· 
urlu bir tabiye ile buna imkan bı
rakmadı. Son gol, Hüanünün şah. 
si faaliyetinin neticesi olmakla bera
ber biraz da pnalı bir vuruşun se· 
meresi aayılal-.=lir. 

Galatasarayın m :ıçı 
İzmir 25 (Hususi) - Galatasaray 

ikinci maçını bugün Vçokla yaptı. O-

Seri bisiklet 
v~rışı --

Dllnlıil eul kilomet
relllı Jıoıuda 

Yalıııb birinci g11ldl 
Ankara, 25 (A.A.) - Seri bi· 

siklet yanf lan üçüncüsü bu hafta 
elli kilometre mesafede yapılml§tır. 
Y anta Akköprü ıüvari karakolu ö
nünden bqlanmı§ ve Çiftlik yolu 
Beşinci kilometreainden dönülerek 
Ankara lıtaayon geçidinden geçil
mek ıuretile üst yoldan Etimeauda 
gidilmit ve alt yoldan •Üvari kara
kolu önüne gelinerek nihayet veril
mittir. 

Bugünkü yarıta on koıucu itti· 
rak etmifti. Müsabakanın ~ilitı
na giriımeden önce her hafta yapı· 
lan yarıtm birinciıinin deiifmeai ne. 
ticeaidir ki bugünkü kotunun ehem 
miyeti ve birinciıi üzerindeki balü.: 
ler, meraklılar arasında hayli mü
nakapyı mucilı ,,luyordu. 

Nitekim 0.11,t kuvvetli hemayar 
ko§UCU, yarlflll OD befinci kilomet· 
resine kadar beraber gitmitler ve 
yolun ilk yokufU olan bu noktada 
kotucular iki gruba ayrılnutlardır. 
Etimeaudun inifli yokuılu fOleSİne 
girildiği zaman Yakub, muntazam 
bir pedal çeviritle rakiblerinden 30 
metre kadar aynim!§ bulunuyordu. 
Bu mesafeye ehemmiyet- vermiyen 
diğer kotucular iki grup halinde 
~endilerini yormamak ıuretile gidi. 
yorlardı. Yakub, fimdiye kadar hiç 
bir derece almad.riı için, kendinden 
beklenmiyen bir enerji ile 30 met
relik bu açıklıiı yavaş yavq ~ 
mağa bqlamıt ve nihayet rak.ibleri
ni iki kilometre kadar geride bırak
mak suretile 50 kilometreyi bir 18• 

at 25 dakika ve 51 aaniyede bitire
rek birinci, Erdoğan ikinci ve Nuri 
Kuş lastik fark.ile üçüncü gelmiıler• 
dir. 

Buıüne kadar yapılan Y&l'lflarda 
e~ edilen neticelere göre, müsabe
kalann puvan vaziyeti töYledir: 

1 - Nuri Kut 6 puvan. 
2 - İsmail 9 puvan. 
3 - Orhan 11 puvan. 
4 - llhami. Nuri, Faruk, ve 

Yakub 15 fel' puvan. 
Puvanlar her koıucuya birinci 

ise bir, ikinci g4Jldiği vakit iki, ü
çüncü geldiği vakit üç puvan ilah .. 
verilmek ıuretile elde edilmektedir. 
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Bir şarkıdan çıkan dava 
Meıhur bir tlgatro alıtrl•I vilcada
nun lıenlb bozulmadığını iapat için 

Mahkeme huzurunda 
soyunmayı kabul etti 

168G aeneain6e on dolrusuneu Louis
nin bir emimamealle brulmut olan 
"Comedie Frıneaiae" iıimli Fran11z mil· 
11 tiyıtroeu artiatlerinden Tonya Navır, 
vtlc~udünin hAI& aki tenaiübiinü mu -
haf aza etmekte oldu tunu iıbllt için 
mahkeme huzurunda aoyunmata hazır 
bulun~utunu .CS)'•ittir. 

Meaele ıurıdın çıkıyor: 

Monmırter barları prkıcılınndan 
Jın Mınalc, prlalanndan birinde Ton
ya Nıvar'ın ıtısellilc fiibretini nıkiaa • 
dar edecek bir prkr aöylemiıtir. Bu -
nun iberine Tonya Navır bu prkm a· 
leybine 5000 tnF.m lirası sararı manevi 
talebile bir dava asnuıtır. 

Monmarter semtinin, ''Deux anea,, 
yan·i ''tki qek,. tabir edilen barında Jan 
Maraak, Tonya Navar'ın artık ıençli -
linin ilk panltıaını muhafua edemedi -
tini, ıençlik çi•&ilerinden buılannı 
katbetmit oldutµnu bir prkı_ içinde 
aöylemekteydi. \ 

Bir cün matll)Uel Navar bapna Nn' 
bir peruk ta~ırık bara &itmit ve kendi 
hakkında aiiylenen bu tarkıyı kendi b· 
latile ititmiıtir • 

Tonya Nanr hicliaeyi ıuetecilere 
töyle anlatmııtır: 

"Bis artiatJer, hıkkmuzda ejleneeli 
liflar ıiSylenmesinc, daha dotruıu bi -
.ıimle alay cdilJDelİllt ahpnıtzadır. Mon. 
mırter barlın prlaeılan ta)'aıu dikkat 
derecede zekidirler. Fakat Manak'm 
prlmuu ifittitda uman, futa ileri &i
dilmit oMutunu prdüm. 

Şarkıyı daha fasla dinlemeie taham
mül edemezdim. Derhal yerimden bllc
tun ve Marıak'in yilaüne dotru: 

- Fula ileri ıidiyoraun l ·• 
Diye haykırdnn. 
Şarkıcı Mıruk, durdu. Ve birden -

bire beıulaap11g.,aldu. saau. de1.aı. 
la: 

- Mösyö Manak l dedim. Kıp fi • 
kadır. Fakat bU yaptıfnuz tarif kötü 
bir · zevkin eseridir. Hatta Monmanter 

lzmirde · 
Dün ilkbahar 

yarışlarının sonun
cusu yapıldı 

1.rmir, 25 (A.Ae) - Yükıek yartf 

ve ıılah cndlmcnbiin illchabar at yanı • 
lannın cıar/BncüaünU ıon hafta kotulan 
buıüa Buca '1anmda yapıhmttır. 

BiriDd _.. ÜÇ Ptınclaki lncilis er
kek •• diti taylara mahıuı olup meaa -
fCli 1400 mette olan bu kotaya 5 tay it
tii'ak e~· 'Jlu.ıaUer Eker'in ŞiJn -
teli biitllei ve P. Karaoemanotlunun 
Şenpn'il ikinci ıebaittir. 

tkind kofu dört yapndan yubn yıı 
taki yanm kan arap •e halilkan ırap at 
ve Jaarakl.,-a mabıua olup melafeai 
2000 metre olan bu koıuya 8 bar.an 
iftirak etmittir. A. Boa'un Benli Bos'u 
birinci, Bayram Paluka'nm Necip'i 
Udnci cebqiftir. 

1.tçüncü kotu dört yapndan yubn 
haliakaa ~ at ve kııraklara malı -
ıus olup meaafeai 2400 metre olan bu 
kot\l)'a ÜS bayqn iftirak•tJDittir. Prenı 
Halinüa Yonenct'i birinci; F. Atlinin 
Toml'U'ıu ikinci celmiftir. 

Dördüncü kotu dart yıpnclan yuka
n yanm kan tnıilia at ve kııraklara 
mahıuı olup mesafeai 2200 metre olan 
bu kotu:va 8 hay.an iıtirak etmiJtir. 
Salih Temel'in Alemdai'ı birinci ve Ma 
repl Çalrmak'm Bayburt'u ikinc· ıel • 
mittir. 

Be,inci kotu Uç yaptdaki yarım kan 
arap ve haliakan arap erkek •c eliti tar
lara mabıua olup mesafesi 1200 mdft 
olan bu kofaya 4 tay i'tirak etmlffif. 
S. Tarbanotlunun U~ı birinci. F. 
Karaoemanoilunun Dielc'tilkinci ıel • 
miftir. 

önilınü.ıdelri hafta tnnir huıuıi ida-
resinin at kot~ppıla?ktır. 

cibi bir yer için bile haddinden atındır~ 
Sonra arkadaılanm araya girip beni 

teakin ettiler. Ve be.Ü bardan çıkardı • 
1ar: 

Kendimi faala befcnmek manuma 
ıelebilir. Fakat ıunu söyliyeyim ki be
nim vücudilm hlll rüzeldir. Ve bunu, 
dan ıarUldüiü zaman mahkemede il • 
bata hamım.,. 

• • • 
Tonya Nıvır bundan önce de bir ln

pia film kumpanyaaı aleyhine 8000 
sterlinlik bir zarar ziyan davası açmıı
tı. Sebebi de, bu film kumpanyaaınm 

Tonya ile bir film çevirdiği halde, filıDI 
iyi çekmeyip sinemalarda göıterildiif 
zaman kendiıini iki çürük ıöz ve leke • 
li bir ciltle teıhir etmif olmaaı idi. 

ı 933 aeneainde Tonya Navar, ıüzeı. 
liğini daha artırmak için bi.r ~Uik 
operatörüne ıidip butnuna ameli)Jd 
yaptırmıı n baylelikle bumunu daha 
küçültmek iıtemi91e de, ne yazık ki, bu- • 
run biraz kartal gaııaı teklinde olmut
tur. (DllİIJ' Expn11) 

DCIN ve VAAIN 
TERCUME KULTYALH 

Bu lrf•n hazlnealn• 
abon• olmak l~ln 

kol•ıllklar 
)lemleltette okuma heveaiııl 

yaymak ve kitap tedarikini kolay· 
1qtmnak maJraadile DUn ve Ya
rm kitapları için her keseye elve
ıitli ve pratik bir abone uaulü ko
nulmuttur. 1 inci kitaptan 11 inci 
kitaba kadar olan on ciltlik 1 inci 
serinin abonesi 636 kunıttur; bu
nun 238 kufUIU peein verilir ve on
dan IOnr& her ay bir lira ödenir. 

11 inci kitaptan 20 inci kitaba 
tadar olan on ciltlik 2 inci serinin 
aboneal 5M kurultur. 204 kuruşu 
peein verilir ve ondan aonra her ay 
bir lira ödenir. 

21 inci kitaptan 30 uncu kitaba 
kadar olan on ciltlik.3 Un<.-tl aerlnin 
abonesi 532 kuru,tur; 232 kuru!IU 
}Jelin verilir, ondan aoma her ay 
bir lira verilir. 

31 inci kitaptan 41 inci kitaba 
kadar olan on ciltlik 4 Uncll serinin 
abonesi 520 ku~ur; 220 kuruşu 
verildikten aonra her ay bir lira ö
denir. 

U inci kitaptan 51 inci kitaba 
kad.u- olan on ciltlik 5 inci serinin 
a.boneai 488 Jmrqtur; 188 kurulU 
peıin verlllt' ve her ay bir lira öde-
nir. 

C50 kitaba bırden abone olmak ia-
tiyenler peein 8 lira vermekle ki
tapların tamammı alır ve 1<>nra 
her ay 3 lira ödiyerek 6 ayda he. 
aplarmr kapabrlar. 

51 inci kitaptan 60 tmcı kitaba 
kadar olan 6 ıncı serinin abonesi 
438 kunı!ltur. 136 •• ı>etin v..uır 
ve her ay bir lira ödenir. 

Abone olmak için "VAKiT,. 
yı!&-duna mUrar.aat edilmelidir. 

Telefon: 2'370 latanbul. " 
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~~~ Eii c-m !t I! 
KASIRCASI 

Kadircan KAFLI Tefrika: 27 

Umur Bey Oryanosa uzattı: . -
oku bu yazı~ı~ı belki tanırsın ! 

Alda 

Kafasında bir ıüphe filizlenmeğe Ancak üç kayık kurtulmuş ve diğerleri 
başladı: Sinyor Zaharya naSil oldu da su atıldıkı;a daha çok harlıyan korkunç 
bu mancınık itini öğrendi ve onların yer ateşler içinde kömür ve kül haline gel -
lerini görmek için adam yolladı? m:Şti. 

Umur bey (Rum ateıi) ne hayran Çekilen bunca zahmetlerin boşa gi -
kalmıştı. dişi Umur Beyin çok canını sıkıyordu. 

Düşmanlarının kendileri kadar kuv. Fakat onu daha kara bir düşünce almış
vetli olduklarını, bazı cihetlerden bilgi- tı. Kendi kendine soruyordu: 
lerinin de yüksekliğini inkir edemiyor. ·- Bizim hazırlıklarımızı nasıl ha -
du. ber alıyorlar da bunları yapabiliyorlar? 

Bunları öğrenmek istedi. Antonyoclan başka, Umur Beyin ya-
Günün birkaç saatin1 Sinyor Oryano kınlarile görüşen yabancı yoktu. Umur 

ile geçiriyor ; ondan Rumca ve Latince Bey kimsenin görmemesi ve b!lmemesi 
ders alıyordu. için hiç bir şeyi esirgememişti. Ya ken-

Oryano: di içlerinde bir alçak vardı, yahut An -
- Bana ne zaman hürriyetimi vere. tonyo kancıklık ediyordu. 

eeksiniz? Buralardan uzaklaşmayı ve Hamzaya: 
bir daha Türklere karşı silah kullanma- - Antonyo ile görüşürkeh bizim iş -
mayı da kabul ederim. lerimiz hakkında bir şeyler söylüyor 

Dedi. ' musun? 
- Latince ile rumcayı ne zaman iyi- Diye sordu. 

ce öğrenirsem o zaman... Görüyorsun - Hayır kendiliğimden bir ~ey söy -
ki çabuk kurtulmak senin elindedir. lemedim. Fakat söylemiş olsam acaba' 

Yeniden aylar geçiyordu. ne zararı olur? 
Umur Bey bu sefer yeni bir plan Hamza sarardı ve Antonyo ile gec;en 

ı:urmuştu: Diyana hamamlarının yanın- konuşmalarını olduğu gibi anlattı. 
.iaki büyiik sazlıklar ardında otuz tane ... Umur Bey emretti: 
kayık yaptırıyordu. Bunlar on on heş - Bu scf er onunla konuşmak ıırın 
adım uzunluğunda teknelerdi. Direk - gittiğin zaman buraya çağır. Benim onu 
leri olmıyacak ve kürekle gideceklerdi. görmek istediğimi söyle. 
Bir gece onlarla Melez ~ayı ağzından Hamzanın fena halde canı sıkılmış -
denize çıkacak, aşağı 1zmirin limanına tı. 
baskın yaparak oradaki gemileri yaka
caktı. (Rum ateşi) yapmayı ve kullan
mayı öğrenmemişti. Fakat onların ye -

Umur Bey pazarın kurulduğu gün 
Hamzanın arkasından Ebat Beyle iki 
askeri köylü kılığına soktu ve gönder -
di. rin .. r• :ıı paçavralar kullanacaktı. 

Hamza gene Antonyo ile konuşmuş, 
l -"r·n agzında zincir olmadığını, şim· 
di orncia tamam on üç .geminin pek sı· 
k " 1< biıı :h::tldc barındığını öğrenmişti. 

Antony.Q Hamzanın limandaki ge • 
rı1'i ,.: ve zinciri sormasından şüphelen· 
m';•i. Umur Beyin ne yapmak istediği
r · .. ,ktan acığa sormak doğru olmaz-

.ı • 
c1ı. B unun ic;in kendince Hamzaya akıl 
"""mck istiyor gibi davrandı: 

- Lir.ıandaki gemileri baskın yapa • 
r:ık yakabil~eniz ! ... Ondan sonra yapı· 
l "c3k bir hücuma Sinyor Zaharya san
r'" ""n ki dayanabilsin! 

Hantza boşbulundu: 
- Umur Bey herhalde senden daha 

ak l'•dır. 
- · Ona şüphe mi var? Elbet bunu 

dürünecekti. Ben sadece bağlılığımı 
göstermek istedim. . 

Bu konuşmanın üzerinden ancak hır 
gün geçmişti. o gece sabaha karşı ka
yıkların hazırlandığı sazlıkların ara -
sında hışırtılar oldu. Beş altı karal -
tı bıitün hızlarile sazları yararak beri 

tarafa ilerledi. 

- Yabancı var! ... 

Fakat Antonyo görıinmedi. 
Onu tanıyanlara sordu. 

- Birkaç güne kadar Venediğe dö -
nccek. '1\rt\'lCI :yükünü tuttü. Sinyor Or -
yanonun metresini de beraber götüre • 
cek. Onunla evlenecekmiş. 

Dediler. 
Umur Beyin şüpheleri arttı . 
Alış verişin bozulduğu yoktu; hatta 

yüz kadar Türk gönüllüsü Dündar Be
yin kumandasında olarak pazar yerini 
dolaşıyor; düzeni bozanlar, eksik ölçü 
kullananlar, yüksek fiyat istiyenler dı
san atılıyordu. Bundan başka Antonyo 
orada &ok büyük iş yapan bir adam de· 
ğildi: böy1e kısa bir zamanda nasıl yü - ı 
künü tutacaktı? 1 

Umur Bey yüzbaşı Oryanonu çağtrt· 
tı: 

- Zaharya biZim hazırlıklarımızı öğ-

HAFTALIK 

rcnmek için casuslar kullanıyor. Bunla
r sizin de bilmeniz lbı~ Kimlerdir? 

Oryano §aşırdı, fakat kendini çabuk 
toparladı: 

- Sinyor Zaharyanın böyle mertçe 
olmıyan vasıtalar kullanacağını san • 
marn. 

- Harbi kazanmak için her şey yapı· 
labilir. Biz ;de yapıyoruz. 

Oryano merakla sordu: 
- Sizin de casuslarınız var mı? 
- Çok değil, bir tane ... 
- ? 1 ? ı ... 
- Fakat bu çeşit adamlara güvenil · 

mez. tki taraflı olmanın karını bilirler. 
Mesela Antonyonun böyle yaptığını gö· 
zümle görmüş gibiyim. 

Oryano Umur Beyin son sözünü 
duymamış gibiydi. Dalgındı ve ç:nele -
rini gittikçe daha çok sıkıyordu. 

- Antonyoya vaktile buna benzer bir 
söz soylemiştim ve ondan sonra bana 
kar§ı daha uysal davrandı. Fakat san -
marn ki bunu yapsın. Korkak olduğunu 
biliyordum da karanlığa bir taş attım. 

- O taş tam hedefe vurmuş da ha -
berin yokmuş 1 

Umur Bey şaşkınlıkla dalgınlık ara
sında boc:alayan yüzbaşının Gözleriı1in 

içine baktı ve ilave etti: 
- Senin bir metresin varmış! 
- Evet ... ne olmuş? 
- Antonyo birkaç güne kadar Ve -

nediğe gidiyormuş ve onu da bera be -
rinde götürüyormuş! 

- Bunu kim söyledi? 
- Pazara gelenlerden birisi... 
- Yalandır. Hem Antonyo korkak bir 

adamdır. Ne size casusluk etmeye, ne 
de benim metresimi götürmeye cesaret 
eder. 

- Korkak olduğu :doğrudur. Olmasa 
böy'ıe gizli kapaklı işlere gireceği yerde 
mertçe davranırdı. Kadını beraber götü
rüp götiirmiyeceğini de bilmem. Fakat 
~u büyük baskını önceden bize bildirip 
de sizin ve lıirkısım arkadaşlarınızın e
sir düşmelerine, birçoklarının da ölü -
müne sebep olduğunu isbat edebilirim. 

Duvara oyulmuş olan dolabı açtı. O
ndan sedef kakmalı bir kutu aldı. Kapa
ğını açtı ve üzerinde yazılar bulunan 

• 
ipek mendili Oryanoya uzattı: 

- Al da oku 1 Bu yazıyı herhalde ta-
r 

nırsın 1 
(Arkası var) 

En müthiş facia romanlar 
geçen hakiki bir v 

Aç kediler ·bir kadı~ 
parçaladılar! . 

60 yaşındaki ihtiyar kadını.,,ıd 
boylu boyunca uzanmış bıılııı 
zaman, on iki kedi zavallı il 
pençeleri arasında parçaıarııal 
biçmekte idiler 

Hakikatin ekseriya hayal mev
zuu olarak doğmuı tecrübelerden ve 
acılardan ileri gittiğini söylerler. Bu
na son günlerde F ransada geçen bir 
vaka yeni bir misal vermiı oluyor. 

Hakikaten, aşağıda anlatacağı . 
mı~ vaka, olmuf diye değil de, 
hayali bir roman mevzuu diye an
la.tılsa, esrarengiz facia romanlariy· 
le meşhur olan f ngiliz muharriri Ed
gar Poe'nin kaleminden çıkmış zan
nedilir. 

F ransadtl ufak bir kasabada, bah· 
re içinde küçük bir köyde ihtiyar bir 
adamla ihtiyer olan kızı oturmakta· 
dır. Doktor Cappe 93 yaşındadır. 
Kızı da 60 yaşında. 

Doktor, vaktiyle F ransanın en 
meşhur doktorlarından biri idi. Son 
senelere kadar da mesleğinde çalış -
makta devam etmişti. Fakat, fazla 
yaşlanıp iş göremiyecek hale ~elin· 
ce, bu sa.kin kasabaya çekilmiş, 
orada kıziyle beraber yaşamağa baş· 
lamıştı. 

Lakin, gene taliin bir cilve8İ ole.· 
rak, ihtiyar doktora kızı bakAcak 
yerde, doktor kızma bakmağa mec -
bur oluyor: 

Kendisi her ne kadar bitkin bir 
ihtiyarsa kızı daha fazla hastadır : 
Kötürümdür. 

Bununla beraber, bu ihtiyar ha· 
ba - kız oldukça mesut bir hayat 
geçirmektedirler: Sakin ve gürül • 
ti.isüz bir hayat. Ahır ömründe insan 
buud()o ba§ka..ne ifiter? .• 

Komşuları onları her sabah bah
çelerinde dolaşırken görürlerdi. Dok· 
tor, kızının koluna girer, onu sii -
rüklercesine kendisiyle beraber gez· 
dirir, yahut arabasını çekerdi. Dok
torla kızının bazan güneşli havalar 
dR, bahçede haşhaşa uyuya kaldık· 
lan da çok görülmüştü .. 

Acınacak bir halde olmakla be -
raber, onların bu sakin hayatlarına 
Rıhta eden birçok kimseler vardı ve 
herkes bu iki ihtiyRr baba • kıza kar
şı bi.iyük bir hürmet duyardı. 

Fakat, bir p;Ün, komşular baba 
kızı bahçelerinde göremediler. Hava 

gi.izeldi. Dok tor la kıııoıJl 
olmaları lazımdı. 

Saatler geçiyor, ne ~ 
icerideki evde doktorla 
l{areketi ~örülmi.iyo;-dll· ~· 

Bunun üzerine nıer~.ıı 
1 • fi' 

daha ~onra endi§e erı 3 }Jf ~ 
lar polise haber veriyor ~ 
memurları gelerek eve~ 

Polis memurları il~ do~ 
giren komşular evvela d'~ 
dal!lın::l koşuyorlar. KedJl ~ 
bulamıyorlar. Bu sıra B 

diliyor: rs'" 
- Buraya gelin 1 bdsfl 
Eve giren komşular 

toru bulmu§tur. .., ıı ~ 
Fakat, o tarafa dogr dl 

hepsi, daha ilk adımların 
de donup kalıyorlar: 

Doktor, evin arka tarıJ 

b ,-ıı.1 
çük bahçede, yerde, 0 

ca yatmaktadır. h'I 
Polis memurları der 

yerd~n kaldırıyorlar: ,oır 
Başında bir yara va ~ 

lar henüz so~umamıştıt·,'ff 
dcı.mın nabzı da yavaş)"' 
tadır. h,ıı 

Kendisini hemen ha9t!l~ill 
dırıyor lar. Fakat, her1't ııdı' 
nı ariz olan doktorun k~f 

Herkes biribirjne !O .J 
- Kızı nerede?. 

1 
irtP' 

(Soııu: 1 

-------~~~~·~ 

- Davranın ı .. 
Diye bağrışmalar oldu ve uyuyanlar 

~iKAYE;LER -. -2- Yazan: SADRi ER 7E111 
uyar.dı. 

Bu sırada bitmek üzere olan kayık • 
ların ortasında bir alev yükseldi. San
ki o noktada J.:üçük bir yanardağm ağ
zı vardı ve birdenbire patlamıştı. 

Bu yangınlar biribirinin adından be

ş1 cı1tıyı buldu. 
Ortalık bir gündüzden daha aydınlık 

~mu~u. . 
Etrdc keskin bir kükürt, zıft ve neft 

kokusu kaplıyordu. 
Cinevizlerin ateş kayıkları çayır ça • 

ır yanıyor; ııralarına girdikleri Türk 
y . .. d t 
k~yıklarını Ja birkaç sanıye ıçın e u • 

t:.ış•uruyordu. 

Her ateş l:ayıgının dümen yerinden 
r :rer Clclar.ı suya at!ıyor: üçer beşer kü
rck .. i ile d:ıha gerile duran kayıklara 
&e;ivor: ikısini birib:rine bağlıyan ipi 
kestikten sonra hızla kaçıyorlardı. 

Türklerin b!r bsmı kayıklardan ba
zıl:ırını kurtarmağa çabcılıyor; bir kısmı 
d 1 k::canlarm ardından ok atıyorlardı. 
O kadar ki birçokları elbiselcrile suya 
::ofryorlar; yüzerek onları kovalamak is
t; rla:, fnkat dönr.ıeğe mecbur oluyor· 

ı- d .. 

Ha~r akn Ur.ıur Bey hemen od:ı -
ı;mdan fırlamış: yangının olduğu yere 
koşmu~tu. Fakat artık olan olmuştu. 

Sebebini izah edemediği bir arzu onu 
ekzotik hislere can veren nebatları top
lıyan bir bahçeyi çapalamak, bir bah -

çeyi yetiştirmek: için çalıştırdı. Onun bul 
arzusunu pek acayip bulanlar vardı. 
Kendi kendilerine bunu bir bunaklık a
lameti saydılar. Kendisi de bnnu anlı -
yordu. Niçin bahçe tarhlarında dallarını 
güneşe karşı geren ve parıltılı sıcak ik· 
lim kuşlarının tünediği Hindistance • 
vizleri görmek istiyordu. Ilık denizlere 
yaslanan sedef adalarının nebatlarmı, ve 
kıpkızıl bir damla kan gibi ummanın or
tc:sında yaslanan mercan kayalannın çi· 
çeklerini niçin bahçesinde topluyordu. 
Bu merakını soranlara §U cevabı veri -
yordu: 

- Artık bıktım, bu denizden .. 
Of efendim, of nedir o, büyük Ok

yonıtsun tpyfunlarr ... 
Biraz efendim şu toprağa yerleşe. 

lim. toprakları i§liyelim ... 
Fakat siz p::kala bilirsiniz ki. Eöy

lenen cümlelerin gölgesinde anlatılmı
yan hayat dllg2lanır. Söz yalnız dip. 
lomc:tlar için değil. herkes için asıl 

maksatları saklıyan bir maskedir. 
Kendi de bu tözlere inanm·ş gibi i-

di. 
Çiçeklerden sonra hayvan yetiştir • 

meğe merak etti. Cins cins tavuklar , 
horozlar aldı. Onlara güzel boyalı te. 
miz kümesler yaptı. Birgün pazarda 
bir ördek satılıyordu. Bu yeşil ba!lı 
bodur hayvanı her pazarlıkta c;ok çetin 
davrandığı halde ördeği alırken çok 
cömert davrandı. • 

Hayvanı bahçeye salıverirken altı 

yaşmdal:i torununa: 
- Bak ded.i, buna iyi bakın, tıpkı 

ıbenim gibidir garip. sudan başka yerde 
afallar, enayi olur. 

T"run 'büyük babanın sözünde bü 
yük bir hakikat bulmuş olacak ki: 

Annesine: 
- Anne dedi. dedem tıpkı ördek 

gibi badi badi yürüyor .... 
- Anne ddem~rdek gibi afal, afal 

bakıyor ... Mütemadiyen dedesi ile ör -
dek arasında bir münasebet aramaya 
çalışıyordu. 

Büyük baba bahçeye büyücek bir 
havuz kazdırdı. Havuz kazılmadan ön. 
ce torununa: 

- Günah dedi. bir leğen getir; hay
di içine su koyalım, bu hayvancık yüz
sün .... 

Torun ve büyük baba içi su dolu le. 
ğenin ba§ına geçtiler, çömeldiler. Batan 
ve doğan iki dünya bir hayvan ve bir 

teneke karşısında iki arkadaş gibi biri. 
birlerine daha çok yaklaştılar ... Büyük 
babanın içinde belirsiz bir sevinç rüzga· 
ır dola,ıyor. torunun tecessüsü kaban • 
yor, suyun üstünde yüzen ördek onu 
hayretten hayrete sürüklüyordu. 

Torun çömelerek soruyor: 
- F.iiyük baba, bu neden bat 

yor ..• Ben ayağımı bastım bacakları
ma kadar suya daldım .. Bu ördek ben. 
den daHa mı akıllı ... 

- Yok ... Hiç hayvan ak ıllı olur 
mu? .. 

- Neden batrr.ıyor .. 
- Batmaz... Kocaman. kocaman 

r,emiler v;ırdır, onlar da suların üstün
de yüzerler. 

Yaylada doğan torun hayretle sor
du: 

- Gemi nedir? 
th!iyar kaptan ömründe böyle bir 

sualle karşılaşmaııu~tı. 
Onu anlatmaya başla:lı .. Bu anlatma 

çok uzun !Ürdü. 
Çocufa resimler yartı .•. Bu resimle. 

ri boyadı. 
Birgün çarşıda J!eziııirken oyuncak 

bir vapur rördii. il'ıti ·ar onu ne uvklc. 
ne heyecanla, ne sevin~le karşıladı bil -
seniz .... 

~t4 
Torununa değerli ııir dır 

olmaktan dogduğıınu sa~ ,e' 
' ' ' el k b d'l 'c bl ~ı nın ıçın e ay e ı mı" et~ 

hir fotoğraf bulmaya berıı 
dı. . ııe 

Çok )cahrını c;ektiğiJl:ı• tl.,ıt 
- 11ıı nelerce kavgalı kaldıgı fjll 

tün hatıralarını malıfederı1 tı' 
raları yok ettiğiniz zat1l~~ııf 
büyiik b!r azaptan kurtt_ı ol" 
rahatlığını hisseder gib~aı• 
tıralar sanki icinizdet1 ef 

• of 
gün sandıgınızın, yalı s1'1 

d • · · da e nıı an bırının arasın s 
ze ait bir şey bulursı.ıtıılff~ıı 
fotoğraf, bütün hatırata ıa ~' 
ve her şeye rağmen orı011 

tan hoşlanırsınız. pııtıl 
İhtiyar kaptan da va 1711 

da bunu duydu. Tor0\ıet 
büyük babadan başka lı\,ı 
Bir tarafta ördek, bir uıJal' 
büyük baba ve gemi ya~ıt' 
sinde yepyeni bir aleıtl~ tı' 

.. ul< Vapur. ördek. bu'/ ., ı 

hakikaten dört kişilik ~;jlİ~ 
ler. Büyük baba geırı• tı'if 
öyle tatlı şeyler söyle. 

'la. 
çocuk konuya komşu °""' 

(DCL 



./ i J,ı Dünyada medeni insanların 
etı!,,(j_ s a!mctıtl<, inanamayacağı şeyler oluyor 

Senenin en büyük polis romanı 
1119ilizcc<lcıı çeviren: 

VıR GoL 
-ll-t" ıslık çaldı. /şıklar söndü. 

aş/adı. Herkes dansa kalk
.l(fl,.anlıkta mı dansedilecekti? 

kıhrsa onların reiııi idi herhalde. 
Fa!rnt. bunlar kimdi? Ncvyork gan

gsterleri mi? Bilmiyordum. Fakat ~ok 
geçmeden öğrenecektim .. 

II 

KARANLIKTA DANS 

Karlota, sözlerini bitirmişti: esasen 
bu kadar az söylemesi bile her şeyin 
anlaşılması ve yapılma~n için kafiydi: 

Salonda. bulunanlann hepsi masala
ra yerleştiler. Sonra birdenbire ışıklar 
söndü .. 

O zaman ne yapacağımı şaşırdım: 
Ben ayakta kalmıştım. Yakınımda. 

ki masaların da hepei dolmuştu. Ke11-
dime ıbir yer bulmak için, masalann 
arasından dolaşmak Iizundı. Halbuki, 
bu karanlıkta masaları devirmeden, 
oturanların ayaklarını çiğnemeden bir 
adlnl atmanın benim için im.kinı yok-
tu. \ 

"Fakat, dıyc dtIŞundWn, 't;u 'karan
lık hep böyle devam etmez ya.. Ya ha. 
fif ışık yanacak .. Ya bir 88.hne açıla. 
cak, varyete numaraları başlayacak .. ,, 

La.kin, dakikalar geçiyor, ~alon ka. 
ranhk içinde kalmakta devam ediyor
du. Etrafta yalnız. cıgaraların ışıklan 
görünüyordu. İçenlerin elinde inib 
kalktıkça bu cigaralar karanlıkta uçu
şan ateş böceklerine benziyordu. . 

Herkes alçak sesle konuşuyordu. 
Yalnız, doldurulan kadehlerin. boşal· 
tılan şişc!erin sesleri, bu kovalara 
çarpan şişelerin, şişelere çarpan bar. 
daklann çıkardığı gürültü duyulu· 
yordu. 

Birdenbire caz ba41ladı. Caz başlar 
b~lamaz tekmil salon harekete gel. 
di. Çiftler, ayağa kalkmış. karanlıkta 
dönmeğe mi baflamıştı? Yokııa karan· 
hkta yollarını bulamayanlar biribir. 
)erine mi çarpıyorlardı? .. 

Bu vaziyet de bir müddet devam et· 
ti. Sonra cazla beraber muntazam bir 
ahenkle ayakların gidib gelmeııi baş. I 
aldı: (Devamı oor) 

' t:ong· Kongda çocuk ticareti 
almış yürümüş 

Allı yaşında bir çocuk 60 ltraga 
• •=-==..=~=-=~~ 

Satılığa çıkanhnı, çocuklara yapılan itkencelerin birçoklan malum 
olmakla beraber mühim bir kıımı da gizlidir ... Meseli sekiz yahud 
on ya~mda ve çiçek kadar sevimli çocuklan, sahibesi olan kadmlar 

• 

gece yanlarına kadar yelpazelemeğe mecbur tubnaktadırlar. 
---"'====~-=. • 1 

Kö'e'ik bt' id 
k:.l\lmldı. Fal\at 
çocuk köleliği , 
çocuk alon satı -
mı dün:ramn 
muhtelif yerlerin
de hala devam 
ediyor. Çocuk· 
lara yqlan nis · 
betinde fiat bici-
liyor. ~ 

Gördükleri ce
zayı bilseniz yü · 
regınız parça· 
lamr : Onların 
körpe vücudleri
ne kaynar sular 
döküyorlar. Kız
gıİı demirler ya
pııtmyorlar. 

Çocuk esareti hakkm<la geçen 
sene ln:Pltereden Edith Picton Tur
bevill isimli bir kadınla iki kiti daha 
bir heyet halinde tetkikat yapmııb. 
Onlann, dünyanın en teni ticareti 
olan çocuk alun aatmu hakkında 
verdikleri rapor çok pyanı dikkattir. 

Heyetin reiıi olan Edithin bir ya. 
zmm qağıya aynen dercediyoruz: 

.. Son yiiz sene içinde biz lngiliz
lerin övündüğiiır.i'z nokta şudur: 
Kim lngiltcreye ayak basarsa artık 
hürdür.. . Bunu söylemekte haklı • 
yız. Çiinkii esaretle mücadele eden
lerin daima başında geldik. 

Şimdi biitün medeni diinya, er
kek ve kadınları esir olarak kullan
manın bir cinayet olduğunda mi.it
tefiktir. 

Eğer vaziyet böyle ise, esarete 
çok benziyen çocuk alım satımı ne 
ltadar daha büyük bir cinayet olur! 

Son yirmi sene içerisinde lngiliz 
parlamentosunda da mevzuu bah
solduğu gibi Hong Kong ve Mala. 
yada çocuk esareti olduğundan acı 
acı şikayet edilmiştir. Bu yerler İn
giliz idaresindedir. 

Hong Kongda hemen bütün a
hali Çinlidir. Malayada ise, bir bu
çuk milyon Çinli var. 

Britanya imparatorluğunun işte 
bu iki memleketinde hala çocuk e
sareti mevcud olduğu iddia edil
mektedir. Bazı kimseler, çarşılarda a. 
çıktan açığa çocuğu müzayedeye çı
kanldığmı ve en yüksek fiatı veren
lerin bu cocukları satın alabildiğini 
söyliyecek kadar ileri gidiyorlar. 

Bu iddialarda biraz miibalağa 0 • 

labilir. Bu, gayet tabiidir. Çünkü 
yaşını, başını almış erkek ve ka~ın
ların alım satımına dayanamıyan 
medeni diinya, elbette ki çocukla
rn ticareti karşısında daha şiddetle 
isyan edecektir. Ve insan fazla Ye
se düştüğü ve heyecana kapıldığı 
yerlerde kanaatinde yanılabilir. 

Hakikati şöylece hulasa edebili
rız: 

Hong Kong ve Malayada hiç 
şiiphesiz birçok kız çocuğu satıl
maktadır. Bu küçük kız fOCukları· 
na "Mui Tsai., diyorlar ve Mui Tsai 
meselesi, diin olduğu kadar, bugün 
de mühim ve hayati bir mesele ha
lindedir. 

Gerçi esircilik, eski ~~inlerde gö
rlildü~ii şekilde bir esircilik değil
dir. Büy\iyüp evlenme yaşına gel
dikleri zaman evlenebiliyorlar. Fa
kat bu, ayrıca bir esaret oluyor. 
Çiink\i, zavallılar en fakir insanlar· 
la evlenebiliyorlar. Yahud da, zen
gin adamların cariyel~ri oluyorlar. 

· Onun için, Mui T sai'lerin esa
reti bildiğimiz tam esaret değildir. 
Lakin şu hali bir tasavvur ediniz: 
Mesela altı yaşına gelmiş bir çocuk 
satılıyor. Sazan daha kucakta iken 
satılıyorlar. Altı yaşındaki bir ço· 
cuk 60 küsur lira ediyor. Atağı 
yukarı her yaş için on lira bir pa
ra... Ve bu cocukları satın alanlar, 
onları hizmetçi olarak kullanıyorlar. 
Çocuk, kimin tarafından satın ah
nıyorsa, onun merhametine bağlı. 
dır. O, istediği gibi eza eJebiliyor. 
4stisnai olarak bazıları iyi muamele 

g:irebiliyorsa da, bazılarına karşı 
çok zalimane davranıyorlar. 

Ben kendi gözümle gördiım. Böy
le satılmış bazı çocukların vücud
lerinde kaynar su yanıkları vardı. 

Her ne kadar memurların yaka· 
lıyabildikleri çocuk alını satımı vak
aları, büyük cezalan istilzam etmek
tedir. Bu alçak tacirler hapishane
lere atılıyor. Büyük mikdarda pa· 
ra cezaları vermeğe mecbur tutulu
yorlar. Fakat ne kadar suç meyda. 
na çıkarılırsa çıkarılsın, daha birçok 
suçların gizli olarak kaldığı muhak
kaktır. 

Bundan başka, bu çocuklara 
rapılcın zul:imlerin mühim bir kıs
mı keşf edilememektedir. Meself.ı, 
sekiz veya on yaşındaki bir çocuk· 
cağız, sahibesi olan kadını gece 
yanlarına kadar yelpazelemeğe mec
bur ediliyor. Bazan bütün bir gün 
ve yarı gece çalıştırılan çocuklar 
var. 

Bu yerlerde erkek çocukları sa
tılmıyor da kız çocukları satılıyor ... 

Küçük Çinli kızları filhakika ~ok 
şirin şeylerdir. Kendilerini mekteb
lerinde gördüm. Hep bir arada ol· 
dukları vakit, gelip geçene gayet 
ahenkdar bir tarzda reverans yapa
rak, "Sabahlar hayrolsun efendi 
miz,, diye mutiane iltifat ederler. 

Bu kadar sevimli, çiçek gibi in
sanları, hizmetçilik hayatına mah-
kum etmek cidden acınacak §eydir. 

.Simdi mühim bir mesele var: 
Jngiİiz idaresi altında olan bu yerler· 
de bu çocuk esaretinin önüne geç· 
mek için lngiltcre hükumeti birşey 
yapmı§ mıdır? 

Evet .. . Vinston Çörçil 1922 de 
miistemlekat nazın olub da, böyle 
kötü bir sistemi müdafaa edemiye· 
ceğini ilan ettiği zamandanberi, Mui 
T sai adı verilen bu mC§um usulün 
meni için kanunlar çıkarıldı. 

Çocuk ticareti sistemi Hong 
Kongda 1923 tenberi menedilmiş
tir. Malavada ise 1926 danberi mem 
nudur. Menetmek için kanunlar ç~ 
karılmış bulunuyor. 

Bu kanunlar, filhakika çocuk ti
caretini menetti mi? 

Hayır! Çocuk ticareti, mühim 
bir mikyasta hala bu iki yerde de
vam ediyor! 

Fiilen menedilemez mi? 

CAMDAN ADAM Bunun için bir çare vardır,: Ken• 
di akrabasından olmıyan bir çocu
ğu yanına alan herkes, böyle bir 
çocuk bulundurduğundan mahalli 
hükumeti haberdar etmeğe mecbur 
tutulmalıdır. Bu suretle belki böy. Paris'te 

biz 
teşhir edilecek. 

insanlardan 
bu fen 

ne farkı 
harikasının 
var? le çocukların vaziyetlerini tefti§ im· 

kanı hasıl olur. 
Almanyanın Dreat ıehrinde hir 1 

sağlık müzesi vardır. Bu müze 
fennin bir harikası olan (Camdan 
adam) ı ile §Öhret almıttır. Drcst'in 
bu camdan adamı timdi beynelmilel 
Paris sergisine naklolunmuştur. Ser
giyi gezenler camdan adamı göre
ceklerdir. 

Canlı bir insan vücudünde ne 
gibi ı·zuvlar varsa camdan adam
da bunların hepsi vardır: 

Kafa taııı içinde dimağ, vpcudün 
iskeletini teşkil eden kemikler, ak 
ciğer, karaciğer, kalb, mide, ba
ğırsaklar, böbrek.... ilah. Bütün 
bu uzuvlar gözle görülebilir. Par
makla bir elektrik düğmesine bası· 
lınca kafa tasmm içerisi apaydınlık 

olur. Diğer bir düğmeğe basılınca 1 
hançt.renin ve boğRLın her tarafı 
görünür. Mide, bağırsaklar, ak 
ciğerler. kara ciğer, kalb 'Ve da-

1 

marlar böyle elektrik ziyası ile gös
terilir. 

İş bununla da kalmaz. Camdan 
adamın vücudündeki uzuvların her 
biri, tıpkı hayatta olan insan gibi 
hareket ederler. Mesela kalb ve ci
ğerlerden, içinde, renkli bir mayiderı 
ibaret olan kanın geçmesi, damar. 
larcla cereyan etmesi gözlerle takib 
edilebilir. 

Camdan adamda canlı adamdan 
eksik olan yalnız birşey vardır. Bu 
da kendi yanına gelip en gizli uzuv
larına kadar bakan insanlardan U· 

tanmamasıdır. Etrafını ihata eden 
canlı in&lnlara kal"§ı ne düşündüğü
nün anla§ılmamasıdır. Camdan a· 
dam, canlı adamlar gibi heyecana 
kapılmaz. Hiç bir hadise karşısm· 
da müteessir olmaz. Son derecede 

Yirminci asrın bu uyanık devrin· 
de medeniyetin bel bağladığı en 
genç nesli böyle kurutan, mahve
den sistemi tamamen mahvetmekte 
insanlar istical etmelidirler. 

soğukkanlıdır. Canlı adam ölüm- , ______________ _ 

den korkar. Bir kere kalbi durur- Dr. /bıohim Erdeniz 
sa bir daha işlemez. Halbuki cam· 
dan adamın kalbi istenildiği zaman Birinci ıınıf Çocuk Hastalıkları 
süratle hareket eder, istenildiği za- mütehasarsı 
man hareketi yavaşlar. Nihayet is- llasel.·i ve Çocuk ht1strınelı>rİ 'f<ıbılr 
tenildiği zaman bütün bütün durur. rui.sıanı 

Camlı adam irin kalbinin durması Aksaray Millet Caddesi No. ~ da 
öliim demek değildir. Fakat bir tq 

1 ı Her gün saat 9 dan ı 8 e kadar parçasile viicudüne vurulmu~ o sa j 
ı hastalarını kabul eder. 

hin parça olur. §te camdan adamın --------------"' 
öliimü budur. 
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Çocuk bayramının üçüncü günü 

Dü~~~lhanel?.arkında v Dağ~ıh~ ADANADA 
Klubunde musamereler verı dı D k z·k b. ; .. .. o uz sene ı ır 

Müsamerelerde ~uçu~ yavrularımız programı kabul edil 
nasıl eglendıler?.. - - .·--

Çocuk Haftasının dün üçüncü gü. 
nüydü. Bu münasebetle yine f;ehrimi
zin muhtelif sc.mtlcrindc bulunan Ço. 
cuk Esirgeme Kurumu kolları ve okul
lar çocuklar için müsamereler vermiş. 

'lcr; küçük yavrular arasında muhtelif 
müsabakalar yapılmış ve sabah saat 
14 <len itibaren Eminönü Çocuk Esir
geme K urumunun nah iye kolu da GüL 
hane parkı medhalindeki çocuk bah
çesinde çocuklar için eğlenceler tertip 

etmiştir. 
Bu eğlencelere nahiye kolunun mın. 

takasında bulunan 48 inci ilkokul ta. 
!ebeleri iştirak etmiştir. Okuldan baş. 
ka okul çağına gelmemiş olan mini 
mini yavrular da kendileri için yapı~ 
lan eğlencelere iştirak etmi§lerdir. 

• • * 
GUlhanc kapısından içer iye glriyo. 

ruz. Kapının iki tarafına Çocuk F..sir
geme Kurumu nahiye kolu mümessil. 
lori. içeriye girmek için Çocuk Esir
geme Kurumu makbuzları dağıtıyor. 

lar. 
Bu maldmzları halk büyük bir is

tekle alıyor ve yanında tuttuğu küçük 
ya.vru ile Gillhane parkının kapısın. 
dan içeriye giriyor . 

Mini mini yavrular gülerek oyna. 
yarak parkın içinde dolaşıyorlar. Bir 
az ileride bir :hokkabaz ya\TUları eğ. 
lendinnek için muhtelif numaralar ya
pıyor. O tarafa doğru yaklaştık. Ço. 
cırklar !büyük kukla sahnesinin etra
fını çevirmişler. Gözlerini açmış kah . 
kaha ile h'>kkabaza 'bakarak gülüyor
lar. Bir tanesi: 

"- B:ı1 r, b:ıl;: külô.hı düşlil. diye ar. 
kacl~c;ma g-ör,•c·iyor. fakat işaretini 

gülmeden taı •'.l.rr.cn ,·eremiyordu. 
* (ı • 

Burası Gülhane parkının çocult 
bahçesi. Bahçe etrafına yüzlerce halk 
toplanmış; parkın içine oynayan kü
çük çocuklar bakıyorlar. 

Mini mini yavrular bayram günü 
için öğretmenleri tarafından kendile
rine kağıddan renkli elbiselerini giy
mişler. Biraz sonra ba§layacak olan 
müsamereye hazırlanıyorlar. 

Parkın orta yer ine baktığınız vakit 1 

güzel vo renk renk çiçeklerle süslen. 
miş büyük bir çiçek yığını gibi küçük 
çocukların göz kamaştırıcı güzel elbi
selerini göriiyorsunuz. 

SAAT 11tl BUÇUK 
Saat tam iki buçuk. Okulun hazır. 

Iadığı müsamereye 1stikliıl marşilc 
başlanıyor. Daha sonra 23 Nisan ve 
Türkiye manzumeleri iki küçük tara
fından mu"vaffakiyetle okundu. Yav. 
rular şiddetle alk~landılar. 

Bundan sonra küçük kuş rondu, oy
nanmağa başlandı. Rond tam çocuklara 
göre seçilmişti. İştirak eden kUçükle. 
rin ~kalannda iki renkli katanlar 
göze çarpıyordu. Ronddan sonra köylü 
rondlan şehirli rondları kır oyunları 
ve en sonunda zeybek dansı yapıldı. 

Zeybek dansını müteakip çocuklar 
Kurumun hazırladığı eğlencelerin tat
bikine geçildi. 

• • • 
ÇOCUK BALOSU 

Anneler birliği bugün için de Dağ. 
cılık klübtinde küçük çocuklara mah
sus olmak üze.re çocuk balos!l muhte. 
lif eğlenceler ve bir gürbüz çocuk 
müsabakası tertip edilmişti. Burada
ki müsamereye Beyoğlu mıntakasın. 
daki ilkokul çocukları Feyziati, Işık, 

Şişli Terakki lisesi talebeleri iştirak 

etmiııtir. Evvela bu okul talebelerı ta
rafından ritmik danslar ve rondlar 
yapıldı. Bahriyeli dansı büyük bir mu. 
vaffakiyet kazandı. Bu dansa. iştirak 
eden 8-10 yaşındaki yavrular kendi 
boylarına göre yapılmış olan bahriye. 
li elbiselerini giymişler; dansa hazır
lanryorlardı. 

ön t.arafta bulunan müzik başiadı. 
ö~tmcnin işareti üzerine hep birden 

Gü hane parkında verilen 
müsamerede 

dansa kalktılar. Bahriye dansı ismini 
tamam yaşatmak için bir de güzel 
şarkı yapılmıştı. Hep birden söyleme. 
ğe ba.5laclılar: 

Ba1ıri.yeli olıır.<Jam 

Dalgala1'ı yanarım 

Dil§mn.n gcmilcriııi 
Enginlerde ıarormı 
Yayknı atcy ederek 
Dört taraf tan S{trarım 
O zaman vaUuıd.a§lar 
Olur Bcviçntcn deli 
Bağırırlar biıı ycı.<JfJ. 

Ey şanlı bahriyeli. 

Salonu §iddeUi bir alkış ~esi dol
duruyordu. Bundan sonra yine muh. 
telif zeybek dansları yapıldı. 

Salonun diğer tarafmda Şehir ban. 
dosundan te§Ckkül etmiş bir caz var. 
dı. Burada mini mini yavrular dam; 
ediyorlardı. Onların dansettiği de pek 
görülmeğe değer! Yüzleriııdc dans. 
ederken büyük bir neşe göze çarpıyor. 
du. Ayaklarım dikkatle atıyorlar, biri 
diğerine çarpmamak için figürlere bi· 
le dikkat ediyorlardı. "Salonun köşe. 
sinde duran bir yavrunun yanını> ''ak. 
!aştım: 

- Senin adın ne bakayım? 
- Sevim. 
- Hangi okula gidiyorsun. 
- Gözlerini kırptı: 
- Boğaziçiyc. 

Anla§ılan lise demesini beceremi. 
yordu. Bu yavru Boğaziçi lisesinin ilk 
kısmına gidiyordu. Üzerinde temiz bir 

1 

bahriyeli clbi~esi vardı. Sordum: 1 

- Niye dansetmiyorsun? 
- Ediyorum ya! 
- Ne zaman ettin ben görmedim? 
-Demin! 
- Hangi dansları biliyorsun? 
Elini futursuzca salladı: 
- Hepsini: 
- Kaç yaşındasın sen. 

etmesine bakıyordu. 'fekr::ır bana 
dön<lii: 

- Bak bak.. Şimdi arkadaşımla 
dnnscdeyim de gür dedi. Ve ynnımdan 
uzakla5tı. B"raz sonra danscdenler 
arasında onu yine bahriyelı elbise. 
sinden tanıdım. Gözlerini bana doğru 
çcvirmi"- sanki: 

•·- Bak bana bak ne güzel dansedi· 
yorum demek istiyordu. 

GÜRBÜZ ÇOCUK MOSABAKASI 

CürbUz cocuk müsabakası başla. 

mı9tı. Miisabakaya girecek çocuklar 
nyrılmağa ba:'}ladı. Sahne ortasına üç 
küme çocuk teşkil ediliyordu. Bunlar 
3·1, 5.6 7-8 yaşındaki çocuklar. Mü. 
sabaka üç kısımdan yapılacaktı. Ha. 
kcin bcycti çocukları dinleyicilere tak
dim ediyor. Herbiri adını söyl rkcn 
gülüyor reverans yaparak yerine çc· 
ldliyordu. 

Seçim işi başladı. 
3.4 yaşları arasındaki kız çocuklar

dan Alev İpekçi, Meral, Gülay, 5.G 
yaşında: Pakize, Crl>nül, Birsen, 7-8 
yaşından ela Gülderen, Rita, Müjde 
seçildiler. Erkek çocuklardan her üç 
kısmn, Ergon, Emil, Refik ayrıldılar. 

Seçim işinden sonra çocuklara he
diyeleri dağıtıldı. Ve yine oyunlara 
baslandı. 

)!ini mini yavruların çocuk hafta. 
smdn eğlenmeleri için her kurumun ça. 
lırpnalanna büyük ehemmiyet veriyor 
,.e programlarını ona göre hazırlıyor
lar. 

DÜN YAPIL.AN BAŞKA 
EGLEN.CELER 

Diin yine Çocuk Esırgeme Kurumu 
Eminönü kol:.ı Divanyolundaki Şen

bahçcdc kukla.. karagöz, oyunlar ter. 
tip etmiş, o civar okullarını burayn 
toplamıştır. Bundan başka küçük pa
zar Esirgeme Kurumu da kendi sem· 
Llnde cocuklur iç:in sinema ve muhtc. 
lif oyunlar ve eğlenceler \•ermi~tir. 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
Bugün okullar açılması dolayısilc 

yine öğretmenler derslerini <'ocuk 
haftası mevzuu etrafında vermekte 
de,·am edecekl~rdir. 

Ba.zr mektcblerc1e müs:unerelrr ve
recek ve çocuklarını sinemalara götii
receklerdir. 

KURUN 
iLAN UCRETl.EIU 

Ticarcl 111\nl:ı.rmrn lltın sayıtaınrmda 

s:ıntıml 30 Jrnruştan başlar. llk sayıfncla 
250 l:unqa kadar çıkar. 

Bilyilk, çok devamlı kıli~ell, renkli ıııuı 
verenlere ayrı ayrı lndirmclcrf yapılır. 

ncsm.t UMJıırm bir s:ı.tm ıo kuruştur. 
l\Uçfik flllnbr: 

Bir dofa 30, ikl defası ~o. Uç dctııaı ~ 
dört defası 75 ve on defası 100 kııruotur 
Üç aylık Uiin verenlerin bir defası bcda· 
\'lldır. Dört ı:atırı geçen llA.nlıırın fazl11 
ı::ıtırları be§ kuruştıın hesap edilir. 

KURUN h m avsı-u~an ~o"T"..ıyı:, ı:-~· 
eli lrlırc yerinde, hem Orhanbey banmcı3 
VAKIT Propaganda Servis! ellyle ll!\n ka
bul eder. - Dokuz. 

Biraz durdu. Arkadaşlarının cians- :-..-..------------~ 

Evvela şehrin yolları 
Adana, (Hususi) - Belediye mecli

si dün ögleden evvel toplandı. Toplantı 
saat on ikiye kadar devam etti. 

Bundan evvelki mesai programı ta
mamlandığı için riyaset, belediye kanu
nu mucib:nce beş senelik bir mesai 
programı hazırlayıp meclise vermişti. 

Meclis bıı programı bütçe ve imar en -
cümcninden miitcşekkil muhtelit bir en
cümene havale etmişti. Muhtelit encü -
men program üzerinde bazı değişiklik -
lcr yaparak programın müddetini sekiz 
seneye çıkarmış ve programa yeni bazı 
tesisııt ilave etmişti. Geçen celsede mec
lis azalarına tevzi edilen bu sekiz sene -
lik msai programının müzakeresi ise, 
dünkü celseye bırakılmıştı. Bugünkü 
toplantıda Belediye meclisi muhtelit en
cümenin teklif ettiği mesai programı -
nı aynen kabul etmiş yalnız programa 
azadan Kasım Enerin teklifiyle bir de 
şehir tiyatrosu, kabare ve modern bir 
sinemayı iht iva etmek üzere bir mües
oese ilave ve programın tatbik müdde • 
tini dokuz seneye çıkarmıştır. 

YOLLAR 

Bu suretle kabul edilen dokuz sene -
lik mesai programının anahatları §Un • 
lardır : 

Meclis,her şeyden evvel §ehrin yol
lara olan ihtiyacını <lüşünerck mesai 
programında evvela yapılacak iıin yol
lar oldluğunu kabul etmiş ve ehemmi • 
yetlcrine göre yapılacak yolları ~u şekil
de senelere taksim etmiştir: 

Sene : 
937 Taşköprü - Dörtyolayzı, 

938 Hükumet - Debboy meydanı, 
939 Tarsus kapısı - Havan pazarı, 

940 Kuru köprü - ~: ı 
941 Şehir planındakı 1' 
942 Hal - Taşıcara 
945 Bağlar anayoııart· 

PARl<:ı,ı\~ 
"bilice 

Yanscn planı rtnıcı ~o 
teliF yerl~rine park ve ııa~ 
lacaktır. Meclis. zat~ll ııııı 
Atatürk parkının pıarı. 

111
, 

evvel tevsi ve iknıali111 

mında ön plana aıınıştıf· ı 
BELEDİYE SARA )'l V 

Yine Yansen pJanı ;r. 
de yapılacak olan ırıeY t 

belediye meydanı ve &~~~ 
ıdanının açılması ınuva t 
kuz senelik plana ah111111"oı 

KANALiZA5 

Bu işin memleket ~ 
dan fevkalade lüzuın111 ıııı 
inanmakla beraber b·ıJ~ 
kanların bu kadar bil 6 
tahammülü olmadı~~111 bil 
lcdiye meclisi şimdılı1' , 
ciddi bir etüd yapılın' 
miştir. 

TENVft~1'1' 
Şehrin şimdiye ı.ao'' 

vir edilmemiş sokakları~ 
vel aydınlatılması naı 

ııerı 
mış ve bu işte sern ~si" 
lerinc göre senelere til 
tur. . b, 

93 7 senesinde ye111 fl
sr, 942 de araba ahırlar: 
Jcri, 943 te bayram -ve 4 fl • • • • 94 
nın tesısı ve ınşası, 

rosu ve müştemilatı >'' 

lzmir işçi ve esJ19 
, 

kurumları birliği 
Biriken para ile bir binagaptl 

İzmir, (Hususi) - İzmir, mühim bir-~ 
ticaret şehri olmakla beraber ayni za • Halkı okumaY' 
manda sanayi şehridir. Kadın, erkek iz- f,9 
mirde elli bine yakın İŞ!ii var.dır. Bun - G Üı el bir I' 
lar muhtelif sanayi müesseselerinde 
çalışmaktadırlar. 

Bu kadar fazla işçi bulunan bir şe -
hirde miıteaddit işçi teşekkülleri mev • 
cuttur. Bl;I teşekküller, Cumhı.ıriyct 
Halk Partisi himayesinde işçi ve esnaf 
kurumları birliğine bağlıdır. Tarla ve 
bağlarda çalışan işçiler, yukarıda gös -
teri len mildardan hariçtir. işçi ve es • 
naf kurumlarını bir araya toplıyan (bir
lik): mensuplarına mühim faydalar te
min etmekte, fakir işci ve esnafa yar -
dımlarda bulunmaktadır. 

Bir (işçi ve esnaf federasyonu) ma -
hiyetinde olan bu müesseseyi idare eden
ler, üyeleri arasında çıkan ihtilafları, 

mahkemelere düşmeden halletmekte, 
hastalananlann ayağına kadar doktor 1 
göndermekte ve zayıf olanlan kamp -
lara, sanatoryoma göndererek tedavi 
ettirmekte, muayene, il:lç ve tedavi üc -
retlerini vermektedir. 

Müe3sesenin bilan~osu . ilk seneler 
yüz bin li ra üzerinden tanzim edilmiş -
ti, fakat varidat bu mikdara yükselme -
cligi için bu seneki bilanço, hakiki gc -
lire göre altmış bin lira üzerinden ha -
zırlanmıştır. 

Fakir işçi ve esnafa yardım için bi • 
lançoda kırk bin lira ayrılmıştır. Geçen 
sene, Birliğin kasasında 17 ,000 lira var· 
..'.Jı, :Dirlik iş}erbi idare eden daimi he • 
yet, bir mirasyeJi gibi hareket ctmegi 
muvafık bulmadığı için bu paraya hiç 
dokunmamıştır. Yakında Birlik ic;in bü
yük bir bina inşasına başlanacaktır. 

~ 
Bartmda kah"' 
akşamlar kitaP 

...... ~ 
Bartın (Hususi) ·cef1' 

hane ve neşriyat kort>'~ 
ayağına götürmek gilrO' ~ 
de, muayyen akş.,_......ıa {J 

k 
. . J'ıl 

ya arar vermıştır· f' 
vinden birer arkadil§ d' 

Tecrübe mahiyet~ıiP'. 
ilkin yukarı çarşıda ıctı'" 
sinden işe b~şıana'8 ı 
haftada bir, pcrşcrııbeo1' 
saat 19 ile 20 ara~' il~ 
rak kabul edilmiştı!· ıJı' 

san perşem~ a~şa~tl ııil 
mevzu da Ataturk )te 
dan Büylik MiJJet ~J 
ve ona tckacloüırı edeı' 
sım::lrr. -~" 

ı::ı· 
Halkcvinin bU _,# 

ıef' 
diğer kahvelere de 

Şelıir fll/~J 
Adartll 

., ...... 
Adana, (Hususı ~ 

b . h . • d ı.ı.ıW 
crı şe rımı.ı: e u 

• ıa'' tiyatrosu san'atkar 
·· ·11 · · de /.5(1 cu temsı crını 

~e 
bir muvaffakıyetle 



lktısadı 
dönüm 
ında mı? 

<llefitlCi aa.yfadan devam) 

' ~ hapa bu iki devlet 
~ t.etekkW1ere ait olan teba

~· ecnebi eehamma vaz'i. 

..; ~ t'Yaaaya döküp bakır, çin. 

§!
s .. ~ llladeni hatta buğday 
'ıi b""~i iptidai maddeleri 
-..:;·• ·-'tına çıktılar ama her 
it~. ~ ~uauata muvaffak olL 
~ ~ilel yUksek fiyatla· 
'-İ ~· fçbı daha çok sipariş al
il ~~~lllde kaldılar. İhraç ettik. 
.._l..~·,;11114ııt fiyatlarını ithal ettikle. 
~ ~IDtcldeıer nisbetinde artır
~ "41 deftıdir. Her iki devlet 
~ ~arı olarak o kadar 
.._.,... ~~ ve döviz işlerine 

...... ~ ki kendi bqlan
~~ nasıl çıkabilecek. 
'a ~ edilmesi bile mü.m. 

~~~de Birleşik Amerika 
~~'llenJt, ve lakandinavya 
~ lel'beet ticaret usulünün 
~Yolunda günden güne 

~ ~ lerine çok derin iktıaa
~· l.IYUz ehemmiyet atfedil· 

!.'itı.ı.~~ Şahtm Brükselde. 
~ ~-uı da huaual bir mahiyeti 
~ diktaedibnektedir. Almanyanm 
~ tttıtt tartı olclufunu herkesin 

dGJctor "kanaatklrlık,, 
~!'arının bazı kısımlarda 

dat.&teıı 191mesi melhuz za. 
~ bUyUk olduğunu itiraf 

lr.ı...~:~r keneli kendine yaşa
-~ levkeden uaulleri de-
~~eketıer ile Almany~ 
~ ift )'11.pmağa hazır oldu.

1 
ttir. 

-· 
Aç kediler 
bir kadını 
parçaladılar 

(8 inci aayfadon detıom) 

- Üst katta olacak .. 
-Yok ... 
H~kikaten, evin her tarafı aran

dığı halde doktorun ihtiyar kızı bu
lunamamJ§tU. Doktorun bir kaza 
geçirdiii veya düıerek bayıldığı bir 
anda kızının ortada olmamaaı ıon 
derece garip görülüyordu. 

Herhalde doktor, bahçeye çı • 
karken kendinden geçm.it ve dü~- , 
müt olacaktı. Bafmdakı yara da 
düştüğü esnada meydana gelmitti. 

Fakat, kızı nerede~ 
Bunu da bulmakta gecikmiyor

lar. Fakat, o zamanki hayretleri da
ha büyük oluyor: 

Evin hiç hatıra gelmiyecek, oda
sına iirdikleri zaman, doktorun kı
zını yerde buluyorlar. Fakat, gözle- . 
rin öniine .serilen manzara ıon de· 
rece korkunç ve dehıetlidir: 

Yerde canıız yatan ihtiyar kadı. 
nm etrafına on, on iki kedi toplan
mıf ve zav: llıyı parçalamağa bqla· 
mıılardır .. 

Y aptıklan işin dehıetini bilmi
yen masum aç kediler, ölen kadının 
üzerine hücum etmiıler ve et koku
eunun verdiii bınla zavallı insanı 
parçalamıılardır •. 

Bu müthit sahne kar§111nda ba· 
yılmadan veya kaçmadan durabilen· 
ler hemen kedilpri kovuyorlar o za
man, kanlar içinde ve parça parça 
olan 'vücudiyle yerde uzanan kadı
nın göğsünün henüz atmakta oldu
ğu görülüyor: 

ihtiyar kadın. vücudunun her ta
rafını kaplıyan inme altında hissiz 
kalarak yere yuvarlan mı§, burada 
hareketsiz kalmqbr. Aç kediler, 
birer çakal gibi, bu zavallı vücuda 
hücum etmif ve parçalam11lardır . thı-a 1laZlrı İngiltere ve 

...__ milletler aruıl~------.ıı---... ----. 
-.Ul'l'anam toplanmuı ih- T k • Puartell uu 
tetkik ettirdikleri Belçika 8 Vlm 25 Niaan !1 NNn 

tfM~ ._._._ ____ _.l4 Sefer 15 Sefer 
.;.:'!trıel;'"lllıf) yardmı edece-

le beraber böyle bir ~ 06 S 04 
1'ttra1tftJedehU.tt-"m1c:t:"-;n;1r::~t-o"1'Pıtt---t.......,ı-+1Wr-'11 

~~ -•lef et etmiyecefini ill. otte - ı 2 t 2 t 2 ı i 
llll~~llıııunıiyetle çok iyi tesirler Ddodl nauıuı 16.01 16 ül 

"'-.-:' '4Uııya ahvalinin dibelme· Aqam IWllUI 19,00 19 oı 
~ 'tttınn Taı.. ıuunaa 20 40 20 42 
"~~ ıttır. ı..u 3 !2 3.IO 

._:-~ ti bu kaynaşmalar dünya- Yıım Jre(en ,_...., ı ı 6 117 
·n ~evete kavupnası için Tdın uı"" artıaı•n 2.J9 248 

l'olll 0~etdir. Fakat bu işte en ... D •----•l 
Ufuna şüphe edilmiyen 1 r • 

. ~Yeti henüz hiç belli 1 N 1 Ş A N YA N 
~ltbeı rtın Avam Kamaraam. ! 
~ıte11 • Blfvekil Çamberlayn. Hastalarını hergün akşama kadar 

\ 'ftt ~ bu husustaki vaziyeti· Beyoğlu, Tokathyan o~li yanında 
~ t~. in ıı_.nıitti. Cambt>rlayn ce- Mektep Mkak 35 numaralı mua-
~"' it~lt~renltı dominyonla. · yenehaneı1inde tedavi ~er. 
~ ... ~ltıte bağlanmış bulun. 11111••-- T~l: 408-ta ----
4'ıt ~ ~· Onlarla görü1JI1ederı k 
~ s ~ edenıiyeceği malUnı- yeni çı tı 
lll ~ b' lerenin dominyonla 
~ ~...:ıaye. usulünü bor.acağı. S ~ "erılnıemektedir. Bazı 
~ ~ cıe,,:ıurlık., . ıiyaaetir.i 
~ .. ~~ -leri lebdid ve tazyik 
~~.~il hiınf,ye uaulilnil de. 
~~-~lnııY8Cağı kanaatin-

---------
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Tercüme Külliyatı 

No. 64 

FRANSUA MORtAK 

Haydar Rifat 

Evlilik 

Fiatı 20 kurut VAKiT Kitabevi 
Ankara Caddcai - btanbul 

' t 
\ 
\ 

öOLE NEŞRİYATI: 
Saat 12,30 PlfJlla Tllrk mwdldml. lJ,11 

Hava&.. 13,06 KuhtelU pllk utr13'ab. H,00 
Son. 
AKŞAK NqRİYATI: 
Saat 17,00 !nkıllp denlert tl'Dlveraiteden 

naklen Mahmut Eaat Bozkurt tara:mdan: 
18,30 Pl&kl& dana mu.lklai. 19,00 Çocuk ıı:.tr 
geme Kurumu namma konferana: Doktor 
Fahrettln :ıc.rtm. 11.aG AfJ'Uca &\'J hatıraları . 
s. Salüıattlll euaaaottu. J0.00 IWat ve ar 
kadqlan tarafmdU Ttırk mUllllda ve halk 
ıarkılan. 20,IO ()ıner Rıa& t&ratmdan arap 
ça söylev, 20,415 Safiye ve arkadqıan tara 
fmdan Ttlrk mullktal ve halk IUkıları. Sa 
at ayan. 21,115 Şehlr Ttyatro.q dram kımıı 
(Tala). 

22,115 Ajau ve bora& b&berlert ve ertesi 
RilnUn programı. 22.IO Pl&lda 90lolar, opera 
ve opuet parçaları. 23,00 Son. 

22 Nisan 937 5.li 

ö0LZ NEŞR1YATI: 
Saat iuo Pllld& Türk nıuailda. 12.ııo 

Havadia. 18,03 Muhtelif pllk neırtyab. 14,00 
Son. 
AKŞAM NE'RlYATI: 
Saat 17,00 lnkJllp deralert tl'nlveratteten 

naklen Mahmut D&t BoZkurt tarafmdan. 
18,80 Pllkla dana mualdal. 19,00 ocuk Sair 
reme kunımu namma konterau doktor tb 
rahlm Zati. 19,30 EmlnönU H&lkeVI nqrtyat 
kolu namma Bay Nuaret lata (Teni ne,rl 
yat). 20,00 Belma ve arkadqtan tar.atından 
Ttlrk m1111Jcqt ve halk f&l'kdan. 20.ao ömer 
Rıza tarafından arapç,8Öylev. 20,43 Cemal 
KAmU ve arkadaştan taratmdan Ttlrk mua 

VAKiT 

-........ 
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PROPAGANDA 
SERVİSİ 

Okuyuculanmıza hizmet olmak üzere .ııdald hususlarda 
kendilerine lbnn olacak kolaylıklan kendileri siW c:lütünüp balle-
cleask, itlerini ıörealctirı , 
1 -- M~ya, .. ya Yeeaire •tmak veya almalc İatiyen)er, 
2 - Ki.tip' muheıip, hiametçi, llfilı itçi iati1enler ve bu himıetlere 

talip olanlar. 
3 - t'iralık, aabhk ev, apartnnan, dükkin, majaza arayanlar. Ki-

r\lamak, kiraya vennek. Almak veya tatmak İltiyenler, 
4 - Den vermek veya ahnak iatiyenler, 
5 - Otomobil abnak satmak veya ifletmek iatiyenler, 
6 - Radyo almak •tmak veya tamir ettirmek iatiyneler. 
7 - Tercüme ettirmek veya ten:ümeler yapmak iatiyenler bu 

hizmeti.mi kolaylıkla ve emniyetle çarçabuk ıörebilmeleri 
için CVAKlT PROPAGANDA SERViSi) nele bu itlerle 
megul olmak üzere ayq:a bir büro vücuda a•tirmittir. 

Miinlcaatlaıda hiçbir tmvtt ~;~. 
-, ~,. · · · V~·PJ'opaıuıcla $enisi 

Vakit YJINu Ankara Cad. W..W 
Posta ICutüau 48 Telefon 24370 

Telpaf .. Propaganda Vakit 

ktlf ve halk prktlan. Saat ayan. __ ......, ________ ...._ ___________ _;... ____ _ 

22,16 Ajaml ve bona haberleri ve ertesi 
stınUn proeraını· 22.80 PlWa eololar, opera 
ve operet parçalan, 23,00 Son. 

28 Nilan 937 ç.....-. 
öOLE NEŞRiYATI: 
laat 12,30 Pl&kl• TUrk IDuatkfal. ız.ao 

Havadis. 13,015 Muhtelif pllk neırlyatı. H,00 
Son. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 
Saat H,80 Pllkla dAnı rnuatkial. tt.00 

OQllt l!JıdJ'geme Jrurumu nanuna kanferaDa: 
Doktor Ali •llkr\ 19,80 Kancloltn orklstra.a 
Berk ve arkaadşlan. 20,30 Nezihe ve arka 
dqlan taratmdan Türk mustk~ ve halk ,... 
kılan. 20.ao ömer Rıza tarafından arapc;a 
möylev. 20,43 Blmen Şen ve arkadaflan tara 
fmdan TUrk mustkial ve balk §&l'krJan: Saat 
ayarı. 21,ıa Orkatra. 

22,15 Ajanı ve bonıa haberleri ve erten 
gtınUn prorramı. 22,30 Şen: Bayan Kayda 
taratmdaD. 28,00 Son-

29 Nisan 9.17 P..,.m. 
OGLE NEŞRlYATI: j 
Saat 12,30 Pllkla TUrk ınuatW. 12.so f 

Havadia. 18,05 Muhtelit pllk ııetrlyab. 1',08 
Soa. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 

Saıit 18,30 PllkJa dap ,qıuslklai. 19 00 
ÇocUk Ealrpmtı kuramu umma konferans. 
Doktor ŞUkril Hbun. 19.U Gitar eolo Kar 
'10 Parudl. 20,00 8ad1 ve arkadaflan tara 
fmdan Ttlrk muaildai ve b&fk prkıJan. 20.80 
ömer Rıaa tar&ımdan arapça söylev. 20,45 
Safiye ve arkadqJarı tarafmdan TUrk musl 
kl \'e halk ıarkılan. Saat ayan. 11'.15 orkeı 
tn.. 

22.16 A;jau •t.p h~~4•• 
rUnUn PJ.'M1'anu. 'fUö ~ar. opera 
ve o~ret parçaları, 23,0Q Son. 

öG~ NEıtRlYA'T.lı 

Saat u.ao ~ ~ıs·. ~ 
Havadil. 13,05 Kuhte"ut pt&k nefriyatı. H ... 

AKf.All Nl:ŞRlY A. TI: 
laat 17,00 llllallp deralerl 'Onlverstteden 

naklen Rttep Peker, 11\,30 PlAkla dana mu 
8lkllJ. 19,30 Spor mUAhabelerl Ep'ef Şeftir 

tarafından 20,00 Ttlrk mmlkl heyeti 20,JO C 
mer Rıza tarafmdaa arapça .oytev. 20," 
Vedia Rıa ve arkadql&rı tantmdaD 'n1n 
mualklli ve halk f&rkılan. Saat ayarı. 21,1! 
Orkeatra. 

22,15 Ajana ve borsa baberlerl ve erıe.t 
gUnUn prorramı. 22,30 KUçUk aanatklr Kert 
tMad tarafmdan, piyano .oJo. 23,00 Son. 

1 ı!dayıı 937 Cumartesi 

·~ATI. 
., 12 ... Nkla 'nlrk mualkiai. 12,50 

llavadi1. 13,0ll Muhtelif pllk neırtyatı. H,08 
$on . 

.i\JCŞAll NEŞlllYATl: 

Saat 18,30 Pl!kla dana muatkilf. 19.IC 
Konferans: ÜakOdar Halke\1 namına Baı 
llellt Kaynar, Cefaya &lıftlrrlan inaanJ&rdl 
muva. fakıyetl. 20.00 Faaıl Saz heyeU. 20.3CI 
Ömer Rıza tarafından arapça söylev. ,20,'8 
Fasd Saz heyeti; saat ayan. 21,15 Şebll 
Tiyatrosu operet kısmı (Bayadere). 

22,115 Ajllna ve boraa haberleri ve erteli 
gUnOn programı. 22,30 Pllkla 10lolar, opera 
ve operet parçalan, 23,00 Son. 
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{apnh zarf usull ile eksiltme IU\oı 

Hariciye Vekaletinden: 
J. - Eksilt;neye konulan iş: Tahranda ve civarındaki Şimrand=ı. yaptrrı· 

lacak yazlık ve kışlık elçilik hinaları keşif bedeli 223, 7 53 liradır. 

2. - 12-4-1937 tarihinde yapılan münakasaya talip zuhur etmediğinden 
itbu eksiltme 15 gün ıitha temdit edilmiştir. 

Eksiltme 28-4-1937 tarihine nıüsfadif çarşamba günü saat 15 de Harici· 

ye Vekaletinde müteşekkil komi .. yon odasında kapalı zarf uıuliyle yapılacaktır. 

3. - btekliler eksiltme ıartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık i:;leri ge

nel şartnamesi, in aata ait umumi ve hususi §artnamele'r, ke4if cedveli, ısilsilci 

fiat cedvcli ve projeyi Hariciye Vekaleti Levazım Müdürlüğünden te-darik ede • 

bilirler. 

4. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 15.000 lira muvakkat teminat 

vermesi ve kanuna uygun mütcahhitlikvesikası ibraz etmesi ve 150 bin liralık 

i§ yapmı~ olması lazımdır. 

isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede vazılı saatten bir sailt evveli· . . 
ne kadar Hariciye vekaleti levazım Müdürlüğüne makbuz mukabilinde verme • 

leri lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilemez. (962) (2179) 

MDR·wzaşıim/ 
Kiralık EmUlk 

Beyoğlu, Kamerhatun, Hamalbaşı caddesi 4 No. Ju ole!. 
Yukarıda yazılı Vakıf otel teslimi gününden 31-5-ns sonuna kadar ki· 

raya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. 
bteklilerirt 3 -Mayıs- 93 7 günü saat 14,30 da BeY,oğlu Vakıflar Direk -

törliiğU akarat kalemine gelmeleri. ' (2267) 

BRESLAU. 
SERGiSi 

Ye 
ZİRAAT MAKİNELERİ PANAYIRI 

BRESLAU s-9Mayıs1937 

~~~~ "'~~ -~;;.:.~~ 

<f> Dr. Nihad 'rözgc ;f 
'f) ı ıncı sını f Cilt ·Fren çıt ve o Qer (~ 
'f Zührevi hastd kıar rnutahassısı Jı 
(' ' BabıAll Tanna Ce,..ı1all k•r•••• No, " ~ 
1) Telelonı aı••• l 
Cfı Pazar ve Perşembeden baş~a hergun ., 
~ 15,ll - 21 e kadar hastalarını kabul eder ~ 
1ı Salı günleri parasız rj' 
~~~~~~ 

.. ~·· 

. _________ ....... ,...... ____ .-;.;; __ ~--~--~ 
em 19! 

Muhammen bedeli ( l 0800) lira olan 400 ton döküm koku 21-5--:,ıııı 
ma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında 
~~~ ~ 

Bu işe girmek isteyenlerin 810 lira !ık muvakkat teminat ile kanıı da 
ettiği vesikaları, Resmi Gazetenin 7-5 -936 T. 3297 No. lu nüsha5ı~ cilJI f 
etmi şolan talimatname dairesinde alınmış vesika v~ tekliflerini ayrıı 
14,30 a kadar komisyon reisliğine verme lcri lcizımdır. .~.rrıf 

Şartnameler parasız olarak Ankara da Malzeme dairesinden. }'{a)"" 
Tesellüm ve sevk şefliğintlen dağıtılmak tadır. ( 2150 ) 

Cok Mühimdir 
OKUYU uı 

KURUN ve HABER gazeteleri okuyucularının f aydJI"' 
yaptığımız teklifi hüsnü kabul ederek: 
1 - Her türlü ihtisasa göre doktorlar 
2 - Dişçiler, . 
3 ....:.. Eczacılar, 
4 - Erkek ve kadın berberleri, 
5 - Terziler. 

lle okurlarını tanııtrnnaya h!.zmet işini servisimize ~e 
Bu meıguliyette bulunanlardan arzu edenler bu gazetel~rı~., 
TORU, DIŞÇ1Sl, ECZACISI, BERBERi ve TERZiSi ol~rv . .J 
senıt okuyucularımız~ tavsiye edilecek.tir. ,~ 

Gelebilenlerin bt~~at ve meşgu.liyetleri. fazla olanların J:,#f 
la er. kısa zamaY"lda muracaatlarım r:ca edenz. Bu müracaa 
lı~.n.,_ ;e!<il!eri kenclilerile birlikte te~b;t edilecektir. .:J 

Va~ıt Pro.,a.,.anda Set'' 

V AKIT Y urclu ""' 
Ankara Caddesi - lstsl' 

Telefon: 24370 

lfVRllN doktoru 
Necaettin Atasagun 1 fi 
Her gün 16.30 dan 20 ye kadaı ---SE~A~ - ilmi Fe!se,, 

Lalelide Tayyare apartımanlarında daire Dün ıe Yarın tercume kul!Jyatında11dır ili Dün ve Yann K.jtapl•" 
2 numara 3 de hastalarını kabul eder. Fiyatı 40 kuruştur . 1 Fiyatı 40 kuru't\Jf 
Cumartesi giinleri 14 den 20 ye k~daı 

muayene parasızdır. 

~··· ............... _ ............................................. . 1 
.... , ............................ , .................. 1 ................. . V AKIT Kitabevi n:::::.-m:::n:::::::::m::::::::::::ma:ı • 

ı: 

i! 
il .: s: 
i: 
il 
H n s: 
:ı 
ı. r 1 

Tlrklyede aeıreilllea 1111111 kitapları satar ., 
Avrupadan istenilen hertürlü kitapları, mecmuaları en uygun şartlarla getr!' ,, 

V AKIT Mabtauı tarafından ne§redilen kitaplardan ba9ka, Devlet Matbaası ve diğer kütüphaneler netriyat.. ile, Avrupadaki bütün kitabevlerinin çıkardığı e;; 
ilmi, edebi, içtimai, ıiyasi, ve fenni kitaplarla bütün tıp alemini yakından alakadar eden Almanca tıp mecmualannı da aaym miiJterilerinin emrine amade butuııd 

tadır. Katalog ve malfunat istiyenlerin nrzulnrı derhal yerine ~etirilir. 

~a:;muıca 1. T 
mzM aa=-ı:zınu- ·•-:::::u::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ı:::::::::::::ıc::::::::::::: ... uıwemmnıur.s:ı:um:c:am:m::111111111•_...,.... 

f o : 243'Jt(l l ,8'anbul: Ankar ca 


