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işini ça·buk bitirmeğe karar verdiler 
~ . . 

lf atay davamızın mahiyeti Martla büyük taarruz 
Milletler Cemiyeti konseyinden makul itirazımızın . yapılacak 

kabul olunmasını bekliyoruz! ıFrankoya görülmemiş 
~k_sı _takdirde Türkiye hükOmeti, miktarda tank, fayya-
llıühını kararlar vermek mecbu- ·• ·ı· 

riyetinde kalacaktır re gonderı ıyor 
,.. EVF!K Rü§tÜ Aras Cenevrede -o- l 

'-uıc 26 eylulde toplanacak olan LJ • • k ·ı · yunan ist anda 
~~ tler Cemiyeti ~onseyinde Hatay cıQrlClge Ve l l-
ı_,ıı müdafaa etmek için yine yo- • d" k Eski siyaset adamla-
~~ ~ayın Vekile yol açıklığı hak- mzz UR Q şam 
' dılekl~rimizi sunarken b:r kere rı memleket ten çıka· 
~ vamızın bugünkü ıekil Cenevreye gitti r11ıyor 

den ıcçirmek iste-

meselesinde son 
ından Mileltler 

telgraf gönderilen 
tır. Bu protesto 

dı:iia olank: intihabatı idare 
S clrnilel komisyonca yapılan 
~eye aittir. Milletler cemiyeti 
~ u 1fil MWMl""'tf ~n 
~et -ki .lraıms memmlan Oe üti
Ja.p unmuf, f.:ap eden avhalde 
~dan ııiaıOmat alarü çahfmtf, ı 
fSiQ !il e 1*Pıldıktan sonra da tatbiki 
ld.r ~- ~asitasile Suriye manda 
--~~resmen tasdik ettirmiştir, Ha 
L oJırı.tıelcsinde alakası Fransadan aşa
llr hak Yan, hiç olmazsa Fransa ile ay

'• ·ı....~e salahiyet mev}9inde tanın
"-. · '"'uza eden Türkiye ise adeta ya-
~ı b· . 
~ ır devlet gibi dava dıtında tu-
'-de(' her ıey olup bittikten sonra 
llİıarrıc nıalfunat huıuli için Ankaraya 
tft. namenin bir sureti gönderilmiı-

ı. tıtc cu h . . . " oJara rn unyet hükumetı çok hak-
~ k beynelmilel komisyonun her 
'tıı 

0 
eyyet bir Türk ve Tür~iye da

~c ~lan llatay meselesinde bu garip 
~tir taranı vaziyetini proteeto . et-

r. Bu ·t·b 
~· ı ı ar ile bu vaka Cenevre 

n. 1'c'·(ik nuı;;tü Aras 
Hariciye Vekili Rüştil Aras Millet

ler cemiyeti konseyinin toplantısında 

bulunmak üzere dün akpmki trenle 
Cenevreye gitmiştir. 

Hariciye V ek:ilcti kalem mahsus 
müdürü Refik Amir de Rüştü Arasa 
refakat etme~tedir. 

Hariciye Vekilimiz, konsı:y toplan
tısında Hatay intihabatına dair tahkik 
komisyonu tarafından hazırlanar. ra
porun müzakeresi esnasında evvelce 
yaptığımız itirazları f fahen serdede
rek hükumetimizin noktai nazarını ser
de:ektir. ftıtihlba 1 ~endi adına hareket eden 'ili t koınisyonun bu yanht mua-

lli~~ttkik edecektir. R 0 m a n ya 
.. t it ~ce Milletler cemiyeti intiha-
~ Oltriıyonunu bu tarzda hatalı bir 

'dt~kedcn şey. Suri~edeki ~ransız 1 ya h u d ı• ı e r ı• 
' v nıı llatay ıdaresıne ıAmıl farz 
~bıal e hu faraziyeyi Türkiyenin de 

~ ~tnıe~te butundutunu zanneyli- 1

1 

Başveh il (ioga uz.ah la 
'e rrıC\> tclkınclen ileri gelmiştir ki bah- . 
~ zu olan davayı selamet ile mu- b11 gahudl deolf>li huı. 
lr J)rc1l~~~ebilmek için bilhassa bu esas malHı ını laosigt: f'diyt11 

a.. l unutmamak lazımdır. 
ı. '" Pren · Berlln, 23 (A. A.) - Alman lstlh-hiJıııck ~p noktasını daha iyi anla-
dt ~ti içın "Ansiklopedi Britanik,. barat bürosunun DUkrcş muhabirine 
... .._. Ycdeki F d beyanatta bulunan Goga, demiştir 
"'llJıte d . ranııız man asının ta-
0ltııhh aır olan şu satırları dikkat ile ki: 

" lb· "Yahudi meı:ıeleslnde bizim için 
lh...~J~ • -•! bir tPk kat't hal çaresi vardır. BU-.~ .,_ 11::1L11nden ıonra - 1918 -.,Je .~~da • bu lutarun nasıl bir tün Yahudileri henüz serbest olan 
lh.... ocıuı ol ~ bir arazide lskAn etmek ve bizden 
"""llll '"-"' •cagı meaeleıi uzun za-
)a.._,. 1111tere, F Su • milmkiln olduğu kadar uzak bir Ya-
.a.. ·-..ıiatı • ranaa ve nye nas-
'"•. tfiJı 9li t&l'llfmdan münakaşa olun- budl devleti kurmak.,. 
'°ttiil •Yet Su..n. d F Goga, şu sözleri 11Ave etmiştir: ....: eli \te 

1 
· • ., e ınan aıı ranaaya 

·wq11etlet- 92.2 t~zunun 24 ünc!e " - Yahudiler kendi çalışmalariy-
'-ttı... ctrniyetı konseyinde manda le yaşama~a kabiliyetleri olduğunu 
'-ıa ~Jin olundu. Fakat bu tarih- lsbat etmedikleri takdirde yaşama-
~1~ ~n . l.zı faıılalar girdi. ğa hakları ol.madığı meydana çık -
. ~ - tenııvetınin karan 1923 ıene- mış olacaktır. 
~ ~l~e kadar tam manaıilc Goga, bolşevlzmln Romanyanın 

--nactı; tatt.ik olunamadı. Atisi için daha büyük bir tehlike teş-
kil ettiği muhakkak olduğun4an 

hUkftmctlnln ona glSre icap eden tedASIM US 
(Botta &r. 8 • Sonw Sa. 80.. SJ 

Atina 23 (A.A.) - Atina ajansı 
bildiriyor: 

tayana teıvik eden beyannameler 
dağıtmak suretile memleketin sükWı 

ve asayiıini ihlale teşebbüs eyliyen 
bazı eski siyaset adamlan, payitahtı 

t!r~e !davet edilmiştir. 

AN 
Kadınlığının inkı
lô.be kavuştuğu 

•• gun · 

iı ~n kadınlığının inkılabmı ıösteren 

en canlı fotoğra.J. r: Şahinıahın kız
ları prenıcı Şamae ve Aırafe Pehlevi 

Tahran (Hususi) - 8 kinunusani 
Iran k3dınlığının inkıliba kavuıtuğu 

tarihtir. Bu bayramın bu sene ikinci 
yıldönümünü dost Jranlılar büyük me
rasimle kutluladılar. 

İran takviminde •• 1 7 Dey 1314,, ola
rak kaydedilmit olan bugün • ki bizim 
tarihimizle 8 kanunusani 1936 dır -
dost memle'k.etin inkılap hayatında bil
yük bir merhale teşk:t etmektedir • 

O gün, majeste Şahinph, majeste 
imparatoriçe ve prenseslerle l:J:= öğret
men okulunu açmış ve söylediği nutuk 
ta İran kadınlığına mcmlektin inlrılAp 

lomı: Sa. .J SU. ! 

j 

Londra 23 (A.A.) - Sunday Refe
ree gazetesi diyor ~: 

mak ve ispanyada bUyük bir taarruza 
geçmek hususunda mutabık: kalmrflar
dır. Bu faaliyetler Japonlann lngilizlc-
ri telaşa dütUrmek mabadile Honc-

Amele partisi mebuslanndan Ellen 
Vilkinsonun söylediğine göre Hitler 
ile Musolini mart ayında anschluss yap (Sonu Sa. 4 Sü. 4) 

.t 

Bulgaristan 
Türkleri 

Ana vatana gelmeleri için 

Bulgar hükumeti ile 
müzakerelere 
başlanıyor 

Ankara, 23 (Telefonla) - Bulga-ı kftmeUyle kat•ı mnzakereler ıubat 
rlstanda oturan ve miktar\. 1.5 içinde başlıyacaktır. 
milyona yaklaşan Türklerin anava- Başvektı CeJAl Bayar, bllyUk ve 
tana gelmesi hakkındaki Bulgar hil- (Sonu Sa. 4 S. 3) 

lstanbul Ankara muhtelitini gendi 

bir enstantane ••• 
<YGllll9 



2-KURUN 24 lKINClKANUN 1988 
Au" st = 

Rus ihtil81inin Ankara hukuk fakültesl 
ilk günlerinde Dört sene yapılmak istenmiyor mu~ 

Prens Gabriyel'in hatıraları: 2 
Ankara Hukuk mektebinin de İs • 

tanbul fakültesi gibi Uç yıldan dört 
yıla çıkarılmasının kararlaştırıldığı 

bu maksatla. her iki mUessescde de b~ 
zı intikal devreleri kabul edildiği ma
llı.mdur. 

Merdiv.cn başında, iki nöbetçi as- \ 
kerden başka bir de bahriye askeri 
vardı. Bu asker hemen koştu, kapıyı 
açtı. Adapıların arkasında Kerenski
nin yaveri genç mülazim Kovanko 
dı,ırµyordu. 

Kabul o kadar bUyük merasimle 
oldu )d kendimizi Çarlık zama.nında 
zannedebilirdik. Bir alay salonlardan 
girip çıktıktan sonra en nihayet kar
şısına büyük bir oda çıkan karım içe
ri girer girmez bir alay zabit ayağa 
)ialkıyor, §ellm duruyor. 
Karım birdenbire birisinin yavaş 

sesle kendisine: 
- Bonjur! dediğini işitiyor. 
Dönüp bakıyor: }S:erenski yan:ba

şmda durmaktadır. Yüzli sapsarı ke
silmiş, gözleri endişe ile mübhem bir: 
bakış almı5tır. 

Prenses: 
- O! Bonjur! diye cevap veriyor. 

Birdenbire sizi görmedim. 
Kerenski karıma yanındaki odaya 

geçmesini söyleyor. Karımın bana an
lattığına göre, burası m UncU Alek· 
sandr'ın dairesi olacak. 

Kerenski bir koltuk çekiyor ve ka
rım oturunca, soruyor: 

- Ne emir var? • 
Karım, bir iki saniye dll§UnUyor. 

Sonra: 
- Size bir eey <!anı§lllağa geldim, 

diyor. Ne yapayım diye eoracaktım. 

Kendimizi Petrogradda. pek emin 
hissetmiyoruz. Rahat yaşamamıza 

imkan yok. Alman istilasından, kıt. 

lıktan, bolşevik tehlikesinden o kadar 
balısediyorlnr ki! Gitmek isteyoruz. .. 

Kerenski, itimat verici bi.!! tarzda: 
- Endl8eye dilşmenize hiç ııebep 

yok, diyor. Almanların fstilhı mev
zublhs olamaz. Ekmek mesel~ine 
gelince, Rusya.nm !başka taraflarında 
daha fazla ekme1nni bulacağınızı sa· 
myorsunuz? Bolşevik tehlikesi der • 
seniz sözlime inanın: böyle bir teh-

' likeyi aklınıza bile getirmek gülUnç. 
tUr. İhtilalcilerin sayısı çok az. Esa
sen, halk hiç onların tarafında değil! 

- Fakat, memleket dıema gitme. 
mize bir mani görüyor musunuz? 

- Nereye gideceksiniz? Ne Fran
sa, ne İngiltere, hatta ne de Japonya 
sizi istemez. !sveçte, Danima.rkada 
krallar tahtlarında pek fazla kala
mayor. Ynlnrz bir Norveç kalıyor ki, 
oraya da doğrudan doğruya gitmek 
lazımdır.... Burdan gizlice çıkmalı ..... 
Finlandiyadan geçerek ..•.• 

Burada Kerenski biraz sandalye .. 
sinden doğruluyor, mlilakatm bittiği
ni haber vermek isteyor. Fakat karım 
aldırış etmeyor. !Kalkmalt 5öyle dur
sun, bilakis koltuğuna daha fazla yer
leşiyor. Bunun üzerine Başvekil mU
llkatı uzatmağa mecbur oluyor. 

Karım: 

- Biliyorsunuz ki, diyor, memle
ket dışına çıkmak icln sizin bize tah
riren müsaade vermeniz lazım. Yine 
biliyorsunuz ki, paramız yok bizim, 
bütün servetimizi aldılar •• 

Kerenski: 
- Pekli.15., diyor, birini gönderin, 

yaverimden tezkereyi alsın, llznnge
len bUtUn diğer mallı.matı da. sire ya
ver verir. Zira, bugünlerde, batta bel
ki bu akşam bir komisyon toplanacak, 
lbilhnssa Romanoflar ailesinin i~leri
ni tetkik edecek. Fakat zannedersem 
biltün nazırlar bu meselede ayni fi -
kirdedirler. Bu komisyon bir karar 
verir vermez bUtün resmt evrakınızı 
vo paranızı elinize alırsınız. Bu da iki 
Uç gUnlUk bir 15! 
Kıırmu sarayın önUndc bcklemle

tim. Kendisini ne bUyUk hUrmetle 
teşyi ettiklerini gözlerimle gördUm. 
Anlattıkln.n da. bana çok bUyUk U • 
mitler verdi. 

Ertesi gün Petrograddan ayrıldık 
ve yapılan vaadle memnun ve mesrur 
olarak Finlandiya.ya. gittik, bekleme
ye baglııdıkl 

Bolgevlklel'ln f1k teZS}hUratını Fin -
landiyaya, bu lkinrl gldi13imizde g5r
dUk. Gazetelerin bUtün bunlar ehem
miyetsiz şeyler, bolsevikler hiç mu
va.ffakiyet ka.zanaınayor, reisleri hap-

se atıldı diye yazmalanna rağmen 

büyük bir endi§C içinde ıbulunuyor -
duk. 

Hakikaten, günler geçiyor, Kerens
ki'nin vaadettiği cevap bir türlü gel
miyordu. Bunun üzerine, tekrar Pct
rograda dönmeye karar verdik. Tam 
ihtilalin koptuğu gün Gaçina'dıı, Bü
yük Dük Mihail'in evinde yemeğe da
vetli idik. En son dakikada, tevkif 
edilmek tehlikeşittl düşünerek vaz-

' geçtik. 

Vazgeçtiğimiz iyi olmus ... Lenin ik
tidarı eline almıştı!. 

Top seslerini ve kışlık sarayın bom
bardımanını bizim evden duyuyorduk. 
Çarskoe Selo'da merhı.metsizçe bir 
katliii.m başlamıştı. Her gece silahlar 
hiç durmadan patlnyordu ki, bir müd
det flQnra alıştık ve artık f a.rkmda 
bile olmayorduk. 

Kardeşlerim sürüldü, memleket dı
şına çıkanldıla.r. Şehirde bUyük bir 
kolera salgını başlamıştı. 

Bir gün bana, koleradan ölenler i
çin mezar kazmak ve sokakları sU -
plirmek emri verildi. Fakat, son da
kikada, bulunduğum sıhhi vaziyeti 
gözönüne ala.rak, evimde kalmama 
milsaade ettiler. 

Yaşamamız imknsızl~ıyordu. Evi
mizi basıp araştırıyorlar, dostlarımı
zı tevkif ediyorlardı. Bununla. bera
ber, beni hala tevkif etmemişlerdj. 

Fakat, o kadar korktuğum bu hl
dise hiç ümit eÜnediğim bir anda ol
du. 

39.5 hara.retle hasta yatıyordum. 

Evi asker bastı. Bu askerler Çeka t.a.
raf mdan gönderilmişti. Karını, iki gö
zU iki çe§llle ağlayarak, beni, hiç ol
mazsa iyileştnciye kadar bırakmala
r.ınıJ.alvl)1'ds. Jt~a.t onlar .dinlemek 
ıl>!le ilitcmçd~er, kaba kaba. cevap ye~
diler ve yuzüıne klll1Jı, Romanof'ların 
eimdiye kadar askerleri hiç düşUnme
miş olduğunu, askerlere fena muame
le etmeltten, siirgüne göndermekten 
veya öldürmekten başka bir şey yap
madıklarını söylediler. 

Yalnız, kanmm benimle beraber 
Çeka'ya kadar gelmesine milsaade et
tiler. 

(Devamı oor.) 

• 1Jlıula/jda bir meteoroloji istasyonu 
kunılmaktadır. !staoıyon 2000 metre irti· 
fada inşa edilmektedir. 

Alınan bu Jmrarlara göre Ankara 
fakültesinin üÇuncü sınıfı da bu yıl
dan itibaren mezuniyet sınıfı olma • 
mak lfı.zımgeliyordu. 

Ankarada.n gelen bazı haberler, bu 
mevzuun orada. yeniden tetkik edil • 
mekte olduğunu ve İstanbul Üniversi
tesi rektörü Bay Cemilin de bu mü
zakerelere iştirak ettiğini göstermek
tedir. 

Rivayetler, Ankara hukuk mektebi 
profesörler meclisi ekseriyetinin, o
radaki fakülteyi üç yıl olarak devam 
ettirmeye meyil gö::ıt.crdiğini anlatı -
yor. 

İstanbul fakültesi uzun tetkik ve 
hassaten uzun ve acı tecrübelerden 
sonra Hukuk fakültesinin üç yılda. 
istenilen kabiliyette mezun vercmi
yeceğine kani olmu&, yalnız Fransada 
üç yıl olan tahsil müddetinin orada 
da ancak na.zari olarak üçten föaret 
kalması davasının müeyyidesi olarak 
görmüştü. 

Yeniden açılan bu müzakerenin ne 
netice vereceği şimdiden kestirilemez. 

Muhakkak olan bir şey varsa, ve
receği hak ve imtiyazlar müsavi olan 
bu iki rnüesscsesenin tahsil müddet
lerinde de bir beraberlik göstermesi 
lüzumudur. 

TUtUn konferansı 
Tophane köşkünde toplanma~a 

olan §ark tütünleri konferansı dördün
cü celsesini yann akfdedecektir. 

Rahatsızlığı dolayısile konferansa 
gelememi~ olan Bulgaristanın tiltün 
tüccarlarından mösyö Paleyefin bu top 
lantı da hazır bulunması beklenmekte
dir. 

Konferansın kuvvetli !lir ihtimale 
göı:e ·bu hafta sonuna kadar i~ini biti-.... 
rerek dağılacakttt. 

:f. BEYOCLU HALKEVtNDEN : 
1 - 25-1-938 salı gUnü akşamı saat 

18,30 da Evimizin Tepebaşmdaki mer
kez binasında bay Semih Mümtaz ta
rafından (Adabı muaşCf'et seri 3) adlı 
bir kpnferans verilecektir. 

2 - Herkes gelebilir. 
• 

lfo Olobı1ı mtscltsl hakkında mülkiye 
müfettl~leri tarafından hazırlonnn tııhkl
kat evrnkı bazı noktaların tahkiki için ge
ri farfc cdilml~ti. Tahkikatın bu hafta bi
tec~AI tahmin edilmektedir. 

Giinfecin rı~~nden: 

Acaba neden? 
1931 scnc8i devlet büt~es1 230 milyon liradır,· umumi bUtÇt:ttJi t-atbik 

ede1ı :nwmurl.ar 1cadrosmıda 10,000 k'i§i vardır. Bütçe yekünu. ile memur
lar kadrosıt arasında bir 1ıisbct bu lımması icap ediyorsa 30 milyon lira
dan i'barct olan vildyetler hususi liütçelerbıin 10.000 ~lik bir mcmut 
kadrosu ile idare olunması ba.sit bir matematik ameliyesi ile Kınla§'llır. 

Halbuki iş Mylo olnıayor. f30 milyon liralık amm.8 hizmeti 10.000 
memur ile idare olmıdu.ğu. halde 30 mil11on liralık htl8mi idareler bllt
çelcri anoa1' 50.000 kişilik bir memur ordıt.8U u,,, yani -umumi bütçeden 
maaş alan memurlardan J,/)00 1.i§i fazla bir 7cadro ele tatbik edilebiliyor. 

Bu vazi1ıct kar~smda hattra §U sual geliyor: 
_ Acaba aradaki bu nisbetsizlik twdcn1 .. ,, 

HASAN KCJMÇAYI 

Balkan tütün kongresi murahhaslarının Maltepe tütün enıtitüıünde yapllklaı •ı 
tetkikler eınaımda murahhaılarımız ve inhisar anemurlarınuda btrr.ber .Jınmıı 

"C.unleri 

Haftahk piyasa 
(KURUN İKTiSAT MUHABİRİ 

YAZIYOR) 
Yılbaşmdan sonra piyasaya çöken 

durgunluk yavaş yavaı kaybolmağa 

başlamış, eskisi gibi fcrahlamağa yüz 
tutmuştur. 

Yurdun muhtelif ziraat mıntakaların 
dan İstanbul piyasasına gelen haberler 
herkesi sevindirmelstedir. 

Bu haberlerin bir kaç tanesi şunlar -
dır: Her tarafta kışlık ekimi bitirilmiş
tir. Zararlı hayvanlarla şiddetli bir. mü
cadeleye geçilmiştir. Eğe mıntakasında 
yeni bağlar kurulmaktadır. Bu mmta -
kada meyve ve ağaçların dikilmesi de 
bir hayli artmıştır. Portakal mahsulü ta 
mamiyle toplanmış. piyasaya arzedil -
mittir. 

Halta içinde ıelen mallar 
Bu hafta içinde İstanbul piyasasına 

nuıhtelif mıntakalardan k,ülliyetli mık
tarda mal gelmiştir. Bu arada Adapa -
zarmdan 30 bin kilo mısır, beyaz mı • 
sırların kilosu 4.37.5 kuruıtan, sarı mı
sırların kilosu da 4.25 den satılmıştır, 

f 

Bu fiyat ge~en haftaya nazaran iyidir. 
26500 kilo kuru fasulye gelmiştir. 
Bundan başka iki bin kilo iç bafdem, 
26500 kilo 'l\uru fasulye gelmiştir. 

Ayrıca gelen mallardan iç cevizin ki 
losu 33,50 - 34 kuruttan satılmıştır. 

Toptan aatıılar 
Bu hafta piyasada toptan pamuk ya 

ğı toptan kilosu 33, beyaz peynir 39 .. 
40, kaşar peyniri 57 kuruştan satılmış
tır. 

Kug yemi 7,05 kurup. düşmüştür. 

Şehrimize bundan baıka 15 bin kilo 
çavdar, 45 bin kilo un, 22 bin kilo be
yaz peynir, 85 bin kilo yulaf ile 100 bin 
kilo dan gelmit ve mUbim bir 'Jsısmı ih 
raç edilıni§tir. 

' 'Tiftik ıtoku 
İstanbul ve Anadolu piyasalannda 27, 

• bin bal ye tiftik stoku bulunduğu haber 
verilmektedir. Önümüzdeki haftaya ka

0 

ldar Atman yaya 1 S bin kilo tiftik ihraç 
olunmuştur. Aynca Japonyaya da 25 
bin balye tiftik gönderilm iştir. 

Ziraat tnnka11 piyasaya 1 "\. 
buğd.y ;çıkardı ' ! rl 

Şehrin günlük ihtiyacı 25 bin vagon 
olduğu halde hafta içinde bazı kleğir· 

menlerden buğday alınmanuıtır. Bu 
yüzden buğday piyasasında durgunluk 
bu hafta da devam etmiştir. 

Fakat Ziraat bankası her yıl olduğu 
gibi bu yılda !derhal piyasada nazım ro
lUnil oynamağa başlaınıJ, bu durgun • 
luğu gidermek için milhim mıktarda pi 
yasaya buğday çıkarmıştır. 

Fiyatların bu suretle düşeceği etra
fında yapılan tahminlere de bir set çe
kilmiştir. Bu hafta vasati olarak yu -
muşak buğdaylar, 5,25 - 5.28 den sert 
buğdaylar 5.22 den, arpalar 4.10 - 4.12 
den, çavdarlar da beş kuruştan mua • 
mele görmüştür. 

Zahire borsaımda muameleler 
12 de bitecek 

Zahire borsasında ötedenhcri saat 1 
de biten muamelerin görillen !Uzum ü
zerine 12 de bitirilmesine karar veril· 
miş, keyfiyet alakal~rlara tebliğ edil • 
miş. Bu arada nümunelerin bile 12 den 
sonra dolaştınlmayacağı ayrıca bildi • 
rilmiJtir. · 

ihracat maddeleri 
Buğday ihracatı en ziyade Mersin 

limanından yapılmaktadır. İstanbul li
manından buğday ihracatı o 'k,adar ha • 
raretli !değildir. 

Arpa için yeniden talepler alınmak-
tadır. Aynca yulaf üzerine İngiltere • 
den de mühim talepler vaki olmaktadır. 

Y •! ve kuru meyveler 
Kuru meyve piyasilSı mevsimi geç • 

mig addolunmaktadır. Bundan sonra ya 
vaş yavaş fındık ve ceviz satı lan a .. 
zalacaktır. Yaş meyveye gelince, Al
man firmalanndan bir kısmı cenup li· 

manlarımızdın taleplerine devam et • 
mektcidir. 

Bu arada i\lmanyanın yeniden iki 
yüz bin sandık portılr"1 aJacaeında.n 
bıhsolunmaktadır. 

Amasya elmalan bu yıl mıktar ftı"l>',U: 
geçen yıldan azdır. ru1 

Mavnalarda bu elmalar elli ~ r* 
kadar satılmaktadır. Muhtelif ye!~ 
yedi buçuk kuru~a kadar satılan e 
Jar lda vardır. . ~ 

Tatsız elmalar en ziyade surıY' 
ve Fransadan istenilmektedir. ~ 

Fransızlar bu elmalarla elır..:ı ~ 

denilen bir nevi şarap yapmaktadır. f 
de elmları ile Rize elmalan AlıJ211l 
yasasından istenilmektedir. 

Yağ, ve zeytinyağ piyasaları 
ç: 

Trabzon yağmın toptan kilOIU f 
kuruştan satılmaktadır. Trabzon~ 
len yağla?dan soğuk hava dcpO Jtf. 
bekleyen yağın kilosu 85 k;unıştur· ~ 
hafta bu mıntakadan gelen yağırı 
tan 30 - 40 kiloyu aşmamaktadıt· rı:l 

Bundan evvel yağın kilosu 62 ~ f 
tu. Son zamanlarda havaların bOıu~ 
mesi yüzünden İstanbul piyasasın•~ 
gelmemiş, tüccarlar da ellerindeki~ 
lannı bu suretle daha fazla kıyıne ıJll' 
direrek satmağa başlamışlardır. V f 
dan başka zeytin yağ fiyatlannda ~ 
derpey düımeğe başlamıştır. Astft' tf 
ba~kallarrnda zeytin yağ 50 Jcurı.ıŞ' t' 
tılmaktadır. Halbuki mahalle bal<~ r 
lnnda zeytin yağ hal! 60 kuru~tsll 
pğı düşmemiştir. ~ 

italya ile 
aramızdS 

1 es bit edilen allı 
aylık hontenjan llslt1 

T-Ork : 1talyan ticaret anla§maat 1 
cibince 1938 }'ıluiın te'Sl:>it edıteıı ~ 
alti aylık kontenjan ilstesi Ankarl 

61 l §ehrimizdeki iktısadi kiairelere ~' 
derilmiştlr. Bu listeyi ehemaüye 
binaen aynen aşağıya yazıyoruz;: / 

İtalya tavul\ yumurtası için 3 
yon liret, taze balık için 3 milyof1• ~ 
ker hulasası için 150 bin, aıtıa (~ 

, $im mahsulü) 9.750.000, isimleri oC• 

1 rddilmiycn tohumlar için 8.775·~ : 

kuru sebze: 500.000, kuru u:ı~1J 
500.000 kuru meyve: 935.000, 1' ı: 
tohumlar için 150.000, zeytin>" f 
(mevsim mahsulü) 5.250.000, ha.ıtı , 
muk: 3.500.000, yıkanmamış ve yı1'f 
mış yün; 7 50.000, yün kaskaın .,e • 
çavrası: 325.000, ipek kaskaın ve.~ 
çavrası: 325.000, ~romit: soo.o;t 
kurşun maden cevheri: 1.500.000. ~ 
re: 650.000, afyon: 1.250.000, bO ur~ 
ve tan tenli maddeler: 500.000, ~ 
imaline yarayan ham deriler (rne 

00
0

1 

mahsulü): 200.000 yulaf: 5.625· r 
kepek: 735.000 liretlik kontenjan ~ 
miştir. _,.o• 

Bundan başka, muhtelif av ııar;v 
lan için 7000, çavdar için 16.000ı 

1
,.., 

ke veya salamura: 1600, nebati yal ısı' 
sisam yağı, 870, balmumu (iJ1~rı ~/· 
miıı) : 10.250, ham kil: 1000, yti11 t# 
mamı,ıl şallar, örtüler: 1600, çi1'1'~r 
mJden çevheri: 251250, hurda d 50ı 
ve çelik: 48.880, teJscrlek bakır: B·!0o, 
teshin için makine ve cihazlar: ô~ 
elektrik akümiHitörleri: 500, fıJ1', 
mamul mak~ne ve aksamı: 650, dll' ,;. 

kestane kereste: 1.107980, diğer rırıe' 
adi kereste: 233'.100, uzuntul" ~ 
dört köşe yontulmuş ve destere ıte tit' 
silml~ adi kereste: 105.200, iyi lfıl9o0 
kereste: 8.850, işlenmiş kemik; ı1iıı': 
5alp parafini; 56.5000, zamk, reÇ fi 
320, toz haline sokulmuş nebati•'~ 
bunların kısımları: 2.750, çubu1' f..r 
toprak halinde gümüş: 10.2000, ,So 
selen ve gümüşten sofra takmU: 
liretlik kontenjan verilmi§tir. ~ 

:to PC1lamııl alanı gene haşlnmışur-~ 
limanda tutulnn palamutların 1, 
200.000 clfttlr. Bıınlnr İtalyan 'fO 
gemilerine satılmıştır. . ~( 

"' llko1·ul muallimlerinin henüz 1'~ 
mlyen kıdem zamları icin esaslı test 
ıero slrlşllmltllr~ 
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Radyo sanatkarları
mız arasında 

Değişen Yalova 
Eskiden yalınız gazın ziyaret uğrağı olan Yalova 
Şimdi bütün mevsimlerde can atılacak bir yer oldu 

Yazan: 
liaata 'k 

N 1 en yazmıştım: 1 
ttldilz~r nu değdi ne oldu?. Bir kaza 
beri hlr acağımı kestiler. Beş aydan -
ta4ta torba et ve kemik halinde ya
ıas , Yatıyorum. Başımın uı.:unda has 
ı_ hır rad · · · ıı§Jarı Yo var. Hepınızın nc!eı a-
lltııd nııı, bazan bir şeye kızıp bumu 
~ r an soluyuşunuzu, uyku bastırın 
L! :ıcnc lerinı' 1 . 1 • • • 
uır tc • z ayrı ıp esneyış erınızı, 

tısını• Y~ Yerken dudaklarınızın şapır -
tııarı onferanscılanruzın kağıt hışır-
toru na kadar her §eyi, yanımda gibi 

r~ ve duyuyorum. 
Bu SJ>ıker gözlimUn önüne gellyor. 

tatı hir .. ed' b .. 1 tcl'ıy :ı gonn ım ama, ana oy e 
or ki · Qr1 il .. ıri yarı etine dolgun, bıyık-

lctıi tülü, boğazına alişkün , yüreği 
~· kalender bir tiptir. 

diıtt t akıaın bir gramofon gibi ken
lltıt urar, başının içindeki plağı ay 

tekrar eder: 
~~ lvluhterem dinleyiniler, burası İs 

uı rady E · ·· ·· H lk · · ~'/ . oıu... mınonu a evınm 

~. öofonık temsili bitti üç 4akika ıon
~b rner Rızanm arabça soylevini din-
ıctekainiz 

~~ ? Örn~r Rıza .. Zavallı iç.li hatip 1 
.... ;:ne baılarken hazin bir iç çekişi 
b11 de ~nın merakına dokunuyor, Ah, 
>or ~d~ nereden baJlllla sardım.. Di -
}cliJ &ıbı geliyor. Zannediyor ki Suri 
tan c~.c lif anlatmağa o mecburdun 
llıış~ O~larda benim gibi çok yaşa
llıak 0 .. biI:r ki Suriyelilere laf anlat-
t~liin~Uınkün değildir, Anlıyor gibi 
~ .. Urler, &özlerinin içi gülerek 
~ llllUze bakarlar, tasdik ediyor gibi 
ll.\iı rı~ sallarlar, ıiz arkanızı döndü 
lllrtc lbü, bi.tbirlerine bakışarak gülü -
~ r, YiizünüzU çevirir çevirmez, der 

llc ~&adade gelirler, yine gülerler, yi 
~ •. ~llarını sallarlar, Kimbilir Ömer 

~CI}' 

tc( ita da sekiz buçukla dokuza çey • 
ııe k ata arasında, ne kadar günler ve 
il ildar başlanru sallayanlar vardır 1., 

Öıtı ayan Vedia veyahut Bedia Rıza,, 
Lı Cr D_ d . ' oıılıtı ~zanın kızı mı kar eıunı onu 
durı cnı, Filkat yanımda olsa kolunu 
'<lıı~c:cğirn, gözlerini aç kızım, tarla 
k:k,Y~rsun,, diyeceğim geliyor. lnaan 
ti tU 80YI.eyınce ya Eftalya gibi sahne 
~ı~1 lllbUıdetmeli veya Safıye hanım 
'1sı:U2 gibi runun derinlikft:rinde a -
~ir Orkyaparak bülb(il gibi ötmeli, Ne
İıılc • uyudan ses gelir gibi derin derin 

Yışler . . . . d b. 
~•tık : ıçını çekışler ... Karşı an ır 
ıu it gosterseler, içi geçecek., gö.-:leri-

ltcc~Pa~ı~ başı mürsilenin üzerine dü -
~le .gıbı ... Fakat, ne tatlı, için için de
~r 1~0r gibi hisli ve yanık bir sesi 
llıı ;~d aha derinden duyacak giti başı-
1% Yoya dayıyorum. Ondan zevk a-

ruın 
~ • gıda alıyorum.. 

ı._ fat " ~dar e arki'\daşlan .... Birbirlerine o 
de b<s 

1 
uygunlar ki arkadaş deldiğin 

lar, a:n~iol~r. Hep bir ağızdan söyliyor 
ll1 tcnn· . hır elle çalıyorlar. Tenni ten
tadcr> ını trelam •• Tekkedemiyiz a bi
•ı rıc?'" Ağır şarkı anladık ama, mana-

n.ı;· 
tıcı~. b J Ulideın olup serde ankalar 
~ı qerifi 
·~ ıır 'ıb· n aaçlan a§kından olacak, 
~ ,. 1 d'ki nrı~. 1 lrniı, leylek mutfak bacası 
~ltrt bela'L gelıni§ yuva yapmıf ... Bu • 
ti!\ bey gat neresinde? .• Milnir Nuret
~i.ç hayı:ğlurnu görmüyorlar mı?... O 
.'r baıı can sık.et şeyler söyler mi? .. 

Ilı.... Çeden bi bah 
·~.. t':aıne . r çeye salla yeme -

~İ't!lt nın kıyma bana, ;.,ak neler 
latktYt. lana ... Gördün mü dinlenecek 
'rıı '• Zc.\'kt•n n d • • • ı ıy0 '" eıe en ınsanın ıçı 
•cı• r •. İne 

"'it\. e çocuk, zarif çocuk ves • 
\' ille aoın . 

n efcndtsıldşinasların Musolinisi, Bi-
l>1tnırutcl Bcybabamız. Gözleriniaçarak 
h b· arını s ka k -t ır gUk . ~ ra , sahneden aşagı-
~ ılnncdreyışı var, insan kendin! sirk-

rıtan 'b~or. Kafes arkasında ihtiyar 
ttı: gı 1 • 
. 4'lıti b'ld' • ınsana bir zarar belmiye-

lt • tğ" h l\ı kes· t alde ihtiyarsız olarak se 
>'o 'Yor, kad h . r, onu . e lerı manya bırakı -
llt. dınJi 1 t .. _1tdcn h yor, a kışlara bakır.avın, 
"'<!\ ayr ı · "" an ıktan değil, şaşkınlık . 
~a.-

~n ran Sar· 
l\il t>lS .ıye. · Ben onun sesine yü· 
A '- tll\cd 

1 "'t•ht en işık olmuştum. 
Ctd• ·Starı-' 'k 

;n_ '"'- tsta ua 1 en onu plaklarda din· 
'"' 191~ nbula ilk döndü- ü 

"il onu .. r. m gece, 
'lr, 

Dı. Cemil Süleyman 
mek oldu. Bilmem niçin o ge: e karalar 
giymiş, bir sevdiğini kaybetmiş kadar 
h.:zin ve matemli görünüyordu, Yüksek 
yakalr, uzun kollu, siyahlara bürünmüş, 
ıdört arkadaşı daha vardı. Herbiri birer 
azıze gibi gözleri tava:lda, elleri bağlı, 
şar'k,ı değil sanki aşir okuyorlardı . Oka
dar ağır baıılı idiler! ... Acaba radyoda 
şarkı söylerken de sahnede göründük -
:!eri gibi ellerini bağlarlar san<lalyadan 
ayaklarını sallandırırlar diye düşünü
yorum. Telgraf tellerinin üstünde kır • 
langıçlar gibi, o ne düzgün oturuştur 

yarabbi! ... Mezürle ölçülse, birinin is -
\carpininin ucu, ötekinden birsantimetre 
ileride değildir. üvertürlerde, bellerin -
den tellerle birbirlerine ba ğlı gibi, bir 
an:la ayağa kalkarlar, hepsi bir §ekilde 
eJlerini kavuştururlar, baş parmaklan 
ile oynuyor gibi sinirli hareketler yapar 
lar, mendili bükerler, sol ayaklar dai
ma ileride öne doğru acayip bir vaziyet 
alırlar. Şeytan der ki çık sahneye ..• Tut 

,omuzlanndan, bir sağa çevir, bir sola .• 

Mualla hanım kızımı görmüyorlar 
mı? .. Bir geli gibi uzun eteğ:ni sürü -
yerek, saltanatla bir sahneye çıkışı var 
Kürklü eteği, uzun bombeli kollan, sü

liin gibi ahenkli ve edalı yürüyüşü ile 
sahnelerde kraliçe rolü yapan sanatkar
lara benziyor. O ne derin balaf, o ne 
azametli süzülüt yarabbi?. Kadın de
ğil, '"r sihir ve cazibe kaynağı! ... 

Yalnız o mu Eftalyeyi andırıyor, Ef
talye mi ona benziyor. İnsan birine ba
karken ötekini hatırlıyor. Jestler, inti
hap edilen tarkılar. Mintarafillah birbi
r!ne ne kadar benziyor. Şahane gözler, 
yukardan bakışlar, baş eğişler, mültefi
tane ıülüşler ... 

Ben onun yerinde olsam, evd.: ayna • 
nm karşısına geçerim. Ef tal ye başını 
yukar ımı kaldırırdı, ben a§Clğı eğerim 
o sağa mı bakardı, ben sola bakarım. 
O surat mı asardı, ben kahkaha ile gü
lerim .. 

Safiye hanım kızımı görmüyor mu? .• 
Sahneye çıkarken dünyaya neşe saçı

yor, dişlerini gösterirk~n şimşek çakı -
yor gibi •. 

Onu Japon pazarından alınmış, mini 
mini otomobiline binerken gördüm. Ar
kasından demet demet ç'.ç~k yağıyor, el 
terinde zarif b'.:~etler taşıyan smokinli 

garsonlar, otomobilin etrafına diziliyor, 
§apkalar çıkıyor, başlar eğiliyor, araba -
nın içi btiketlerle doluyor. Gür . rin 18 • 
lelerin krizantemlerin arasında, etrafa 
neşe saçarak, tebessüm ettikçe şimşeı, 

ter çakarak Taksim bahçesinden bir çı
kışı var, Sara bernar Ladam o Kamcl
yadan dönüyor gibi. 

Fakat kimbilir, bcllçi o zavallının da 
bir derdi vardır. İhtimal niçin sarışın ya 
ratılmadrm diye tizüJür .. 

Hiç üzülme kızım ... Sarışınlar da ni -
çin esmer yaratılmadık diye esef ediyor
lar. Yazın plajlada görmedin mii' •.. Sa
na benzemek için nelere katlanıyorlar. ? •. 
Bü:iin gün güneşte yanıyorlar, kedi yav 
ruları gibi kumlarda yuvarlanıyorlar, 

terliyorlar, kavruluyorlar, ne yapsalar 
yine senin g:bi olamıyorlar. 

• 
Sonra işin ucunda fıstık var, badem 

var, fındık var ... Onu da unutma ... 

-4 Nisan 1937 - Cihangir 

Dr. Cemil Süleyman 

(Yalovaya sureti mahsusada gön
derdi ğimiz ·muhabir:mizden) - Bura
da "Akmspor,, Jslübünde öğretmen 
Kerami Tunçokun idaresi altında mü
kemmel bir bando teşekkül etmiş Ban
doyu teşkil edenler arasında hamal ve 
bakkal çırakları blle var. Bunlar gün
düz iş!erini bitirdikten sonra temiz 
üniformalannı giyerek. ''Akınspor,, un 
bir odasında toplanıyor ve en zor mu
siki parçaların:ı varıncaya kadar öğ
retmenlerinin i<larcsinde çalıyor, ders 
görüyorlar. Mauyyen bir saatten son
ra da bir cazb:md ta~·mı kuruluyor ve 
eğleniliyor .. 

Eski bir tleniz subayı olan öğretmen 
Kerami ile görüştliğüm zaman bana 
bir hatırasını anlattı: 

- Bir ecnebi memleketteydim, de
di. Ayakkablarımı boyatıyordwn. Bo
yacının ıslıkla, "Travyata,, ve "Toska,, 
gibi musiki parçalarım mükemmelen 
çaldığını i§ittim. Buna nasıl muvaffak 
olduğunu kendisine sorunca şu cevabı 
verdi: "Siz benim boyacı olduğuma 

bakmayınız. Biz hepimiz §Öyle böyle 
birer musik'.şinas sayılınz. Zevk ve he
ves bize musikiyi de öğretmiştir. Ora
ıda ayakkabı boyacısından bir müzisyen 
çıktığı gibi ben ele bizim memleketimiz 
de arasında hamallar bile bulunabilen -
bir sanat grupu teşkil edilebileceğini 
isbat ettim.,, 

Ben onların yanına girdiğim sıralar
da, Yalova mfiddeiumumisi tarafından 
yazılmış bir gençlik marıının öğret

men Kerami elile bestelenmiş notasını 
etUd ediyorlardı. O gün Yalovayı şe
reflendirecek olan Büyük önder Ata
türkü karşıladıkları esnada çalacaklar

dı .• 
"Akınspor,, un hemen karşılarına 

düşen Yalova karakoluna uğradım. Ga
yet ze'lc,i ve çalışkan bir komiseri bu
lunan bu karakol, temiz ve muntazam 
olduğu kadar da sessiz bir yerdi. De
nebilir ki Yalova, zabıta vakalan he
men hiç derecesinde az olan bir ilçemiz 
dir. 

Karakolun yanı başında mesai saat
lerinin dakikası dakikasına çalışan 

gençlerle mücehhez bir posta telgrag 
şubesi var. Yalovaya beni götüren va
pur, az sonra dönecekti. Dönüt daki
kasına varm::aya kadar İstanbul yolile 
gidecek her yere mektup alarak hemen 
o vapura yetiştirmek için göstermedik
leri dikkat ve istical kalmıyor. 

Bundan baş~a her gün gece yanla-
nna ve fevkalade vuiyetlerde sabahlara 

kadar çalışan posta ve telgraf memur
larının - Yalovanın bütUn diğer nazik 
memurları g\bi - gazetecilere göster
dikleri kolaylık bilhassa kaydetmeğe 

değer. 

Yalova:la bir de "Memurlar kltibU., 
diye ayrıca bir JslUp var. Yalova me
murları aylıklarından ayda asgari 25 
kuruş vermek süretile bu içtimaı bu
cağı yaşatıyorlar. Akşamlan yemekten 
sonra orada toplanıyorlar. Ktube mun 
tazaman gUndelik gazeteler geliyor. Ki 
taplar alınmış Bazan Yalovanın genç, 
ciddi ve muktedir kaymakamı Hüsnü 
Erkin de "Memurlar klübü,, ne gele
rek arka·daşlarile hasbihal etme~tedir. 
Hula11a d0ğcr ikelerimize bir örnek 
te~kil e:l•cek kadar lüzumlu, güzel ve 
sami'lli bir köşe .. 

Mevsim bs olmak dolayısile bugün 

1 
V~ltW;\ ntPllt•-rinl'tı!! o kadar ahali V(llr 

il- A.tfall 11olrı ~evrilecek corlflelerln pro-
jesi tıımıımllc hnzırlanmışhr. nunlonn mik n., .. ,,'lla bcr:ober. Yalova seferi yao;ı-
tıırı 1 ı dür. 1 "Akay., vapurtan, f.,tanbul ile o vUzel 

vaka arasında bUyülı; bir kalabalık g(). 
' türüp getiriyor. Orası, pazan işlek ve 

ticaret? bereketli bir ilçemizdir. ljunf 
ilave olarak bugün tamamen deği§er 
bır yeni vaziyet var: Eskiden umumiyet 
itibarile yalnız yaz mevsfmlne mahsus 
bir ziyaret uğrağı gibi ~örllncn Yalo-

POLİ"de 

Soxak ortasında ero~n 
~el\en adam 

İnhisar mcmurlarmdan Galip ve Ke
mal diln akJam saat 22 auJannda Kil • 
çükpazarda Davutpaşa yokuıundan ge 
çerken Takfur adında birinin sokak or
tasında eroin kullandığını görere~ ya ~ 
kalamı~lar ve üzerinde bir mıktar daha 
eroin bulunmuştur. 

Takfur, eroini kömürcü İbrahim ve 
İhsan adında iki ki1iden aldığını söyle
miştir. Bunlar da yakalanmıştır. 

Ka~ırcıo§lu hanındaki 
yangın 

Evvelki akşam çıkan bir yangın bU • 
tün bir semti korku içinde bırakmı1 ve 
bu arada Katırcıoğlu hani!11n üst katı 
tamamen yanmıştır. 

Yangın etrafında müddeiumumilik 
ve polis tahkikata devam etmiştir. 

Falçat yangının neden çıktığı henUz 
anlaşılamamıştır. 

Han ve içerdeki yanan mallar DanUp 
sigorta şirketine sigortalıdır. Yangın -
da bir kast olup olmadığı da aynca tet 
kik olunmaktadır. 

Meryem henUz bulunamadı 
Emniyet umum müdürlüğü İstanbul 

da kaybolan bir kızm kaybolmasına ait 
sebeplerin meydana çıkarılmasını İs -
tanbul emniyet dire~örlüğünden iste
miştir. 

Bu kız Kumkapıda Havuzluhamam 
sokalında 4 7 numarada oturan Madam 
Serpuhinin kızı 17 yaşlarında Meryem 
dir. 

Fakat fstanbutda yapılan bütün araı 
tırmalar neticesiz kalmıJ, İstanbul za
bıtası İsmir zabıtasına müracaat ede • 
rek Meryemin oraca tesbitini istemi§ • 
tir . 

* Fatihte Haydar caddesinde bet 
· numaralı evde oturan Rnstemin odasın 

da yangın çıkmış ve ~enişlemesine mey 
dan VC'l'itmeden söndilrülmüştiir, Yapı
lan araştırmada yangının soba borula • 
rrndaki ktvılcımlardan husule geldiği 

anlaşılmıştır. 

1·~~ 
""'.~• ·ı .. 

vıt, bugün, kaplıcalarda kurulan ve ilk 
misafirini Büyük Önderimiz f\tatürkün 
teşkil ettiği ••otel Tennal Yalova,, 

gibi çok mooem bir mUessese dolayı
ıile, senenin bütün mevsimlerinde can 
atılacak bir yer halini almıştır . 

KULTUROE 
Uk okul çocuk ları:un 

dif ledav.sı 
tlk okul çocuklarının diş tcıdavisi i· 

çin biri Fatihte dileri de t.tsküdarda iki 
diş klin:ği kurulmuştur. 

Fatih kliniğinde dit dokt< ru öğret • 
men Hayrettin Uru, Üsküdar kliniğin
de Bay Suat çatıımaktadır. 

Bu yıl bin be§ yüz talebenin dişleri 
ldoldurulaca~ ve temizlenecektir. 

-0-

IKTİSAOI MA t.t A f;"JJ.OE 

Hayab UCUZJatllıak ıçın yapılan 
tetkikler 

Hayatı ucuzlatmak .çin yiyecek mad 
delerden, sonra giyecek ın.ıddelerin de 
ucuzlatılacağı haberleri her tarafta bü
yük bir memnuniyetle karşılanmıştır. 

Gerek yiyecek, gerek giyecek mad • 
delerin tetkikleri bir ~aç noktadan ya
pılmaktadır. 

· Yiyecek ve giyecek maddelerde han
gi ellerde pahalılık bq gösteriyor, 2 -
Bunlann maliyet fiyatları ne kadardır, 
3 - Ucuzluk nasıl temin edilecek? 

Bu tetkikler muhtelif noktalardan ya 
pıbrken bilhassa yerli malların ucuz • 
latilması gözönünde bulundurulmakta 
ve hall9n ihtikara kurban gitmemesi 
nazan itibara alınmaktadır. 

Balık tekrar bolla~tı 
Senenin en çok balık tutulan mevsi .. 

minde bulunuyoruz. Evvelki gün ba • 
hkhaneye 200 bin çift balık getirilmi§, 
ve kısa bir zamanda hemen satılmıt • 
trr. 

Fiyatlar çift sayısı ite 6,25 • 7 kuruş 
arasındadrr. 

Palamutların hepsi İzmitten gelmiş
tir. Balıklar İzmit civarını kendilerine 
yatak yaptıklan anlaşılmıştır. 

Bugün de ço~ miktar!da balık gele .. 
ceği umulmaktadrr. Yalnız turfanda o
tarak Kalkan balığı gelmiştir. 
· Fiyatlar toptan 50 • 60 kuruş arasın-
dadrr. ı 

Ankarava gönderilecek haMdar 
Devlet demir yollan An karaya gi .. • 

de-:ek bahklan saat 14 de kadar k3bu1 
etmektevdi fakat bah~lann 12 ye ka • 
dar Havl:3.arpaşava teslim edilmcs: 1! • 
zım geldiğini balıkçılara bildirmiştir. 

Balık~ılar tesbit edilen bu saatin de
i!i§frilmesi hususunda alakadar İna • 
kamlara baş vurmuşlardır . 

* İngiliz bandıralı Pilitiri vapurunda 
nöbet be~leyen muhafaza memurların • 
dan 1689 numaralı Bay Tahsin altı met 
re irtifaında bir yerden aşağıya dü
~erek yaralanmıştır. 

* Yine Şehremininde N ev'bahar ma • 
hallesinde oturan Kemal adında birinin 
üzerinde de bir mıktar esrar çıkmıştır. 

Kemal yakalanarak Uıbkikata bqlaıı 
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Macar Başvekilinin beyanatı: 

Milletler ·Cemiyetin
den çıl<mamızı kimse 

istenıedi 

Bulgaristan 
Türkleri 

(Üstya.m 1 inci sayı/ada) 
şamil blr lskAn ptanrnm haıtrlan

m:ısını emı etmiştir. Bunun tein bir 
komls;)·on kurula.rnk çalışmaya baş-

Dükle düşesin Davanıızıf1 
resmi hiıdise oldu m a hiyeti 

Budapcıte 23 (A.A.) - Ayan ve 
mcbusan Hariciye encümcnlerini"' mü§ 
tere~ bir toplantısında söz söyliyen 
Hariciye mızrrı B. de Kanya ezcümle 
dcmi;ııir ki: 
"Budapeştc U~ler konferansı, İtal

yanın., Akden:Zde meşgul bulunması 

dolayısile Orta Avrupa meselelerile 
uğraıacak \:aziyette olmadığını ve bu 
sebepten Roma protokollannı imza 
eden devletler arasında teessüs eden 
irtibatın mahsus surette gevşemiş bu
lunduğu hakkındaki şayiaları tamamile 
tekzip etmiştir. 

Avusturya ve Macaristan tarafından 

Çin - J apon harbi 
Çln llJer dün ani bir 
taarruza geçtiler 
Tokyo, 23 (A. A.) - Dün öğleden 

sonra bazı mebuslar, mareşal Çan • 
kayşok hUkOmctlnc karşı Japonya -
nm ilerde ltllhnz etmek niyetinde 
bulunduğu hattı hareket hakkında 

hükümc tc huzı sualler tevcih etmfş. 
lerdlr. 

Ezcümle l\!insefto pal'tisl , şe fl e -
rintlen Kııvnskl, Japonyanın artık 

bundan böyle milli Çin hUkümeti ile 
aıctkadar olmamak hakkındaki ka
ı nrınr blldlren 16 kA.nunusani hUkü
met beyannamesini mevzuubnhsc -
dcrek demiştir kf: 

llUkümetten bu husustaki fikrini 
sarih surette bildirmesini talebede
rloı. Zira bu vesika, eğer Uc;Uncü 
devletler tavassut ederler ise, hUkCı
metln Çankayşek ile yeniden temasa 
,.e ın uzakere>·e geçmek ihtimali ol
cıu •bı nu telmih eı:hir mahiyettedir. 

Hac;;ve kil Prens Konoye buna \' er
rli f: I ce va pta şunları söylemiştir. 

ıtııonyn , Çin! yabancı me mleketle
re \"C sabancı s~rınayeye kapamak 
nlw•tlndc değildir. Fakat diğer ta • 
raftan Japon hükCımetl bundan son
rn artık katiycn milli Çin hükumeti il' hl t hlr sulh mliznkereslnc girmi
yecl' ktlr. Japon hUkOmetl, Çankay
<;"ek ld :ı reslne karşı, bundan sonra 
lü zumu takdirinde ancak harp Jlft.n 
edebilir. 

Şanghay, 23 (A. A.) - Tlentsin
J.'ukeu ılP.mlryolu cephesindeki ı;ü. 
kUJI. bugUn Çin kıtalarınrn ant bir 
taarruzu ile ihlııl edilmiştir. Çinli _ 
ler bu taarruz n eticesinde, Yenco -
'·un :!O kilometre ccnubundaki Kain 
UagslnUen'I geri almışlardır. 

Çin kıtnları, gar.r;ıten ve cenuptan 
Tslning ilzcrlne de tnarruza geçmiş
lerdir. 

Rıa/ oğluna denizcilik 
nişanı oeı di 

Bühreş 22 (Hususi) - Kral veliaht 
pr.ens Mihaele denizcilik nişanı ver
nı:~!". :-. 

Neşredilen tebliğt:ie. prensin Yunan 
veliahtının düğünü münasebetfle Yu
nrıniatıına giderken Karadenizde tutul
duğu fırtına csnaSJnda bUyUk Cctiaret 
ve sükunet gösterdiği, tayfalara yar
drm ettiği işaret olunuyor. 

---.,,_ 
R adyo haı bin ~ A nu- ı ; .. 

katla rı:ı ly ur 
Vaşington, !!3 CA.A.) - SalAhi • 

Yi'ttar maMell e ıılc söylendiğine gö
re Hoosevclt CPnubt Amerlkada t
talynn ve Alıntın ııropngaııdaslyle 

rnucade lo etmek Uıern rl evlet tara
fından lılr radyo istasyonu tesis edil
mesi hnklcındnkl projeyi tas,·ııı et
ı.t lştlr. 

Bcrlin - Roma mihverine kartı ıöıteri
len sempati tezahürlerinin, Macar ha
rici siyasetinde yeni bir ist ikamete işa
ret eyledıği doğru değikilr. Macaristan, 
mühim bir sulh unsuru olarak tellkki 
ettiği İtalya - Almanya yakınİaıması.ı 
nı daima arzu eylemiştir. 

Komünist aleyhtarı vuiyet iıc, bun 
dan evvelki toplantıda ü~ Hariciye na
zın tarafından alınan vaziyetin teyidin 
den başka bir şey değildir. 

H :ç kimse bizden antikomintern pak 
ta iltihakı veyahut Milletler ccmiyetin
ldcn çıkmayı talep etmcrni§tir. Millet
ler cemiyeti, bizi her şeyden evvel Ma
CP.r ekalliyetleri bakımından alakadar 
eylemelc,tedir. Milletler cemiyet inin fa
aliyeti hakkındaki hükmümüzü, cemi
yetin bu ekalliyetler meselesindeki 
müstakbel battı hareketine bakarak 
vereceğiz. 

General Franko hük,Qmetinin huku· 
kan tanınması, geçen cylulde karar ve
rilen filen tanınmanın mantıki b!r ne
ticesidir ve bütUn Macarların Franko
ya karşı hissettikleri sempatiye tercü
man olmaktadır. 

İtalyanın ve Avusturyanın silahlan
ma meselesinde Macariıtarun hukuk 
müsavatmı tanımaları, üç devlet ara
sındak,i hakiki tesanUdil 'österen mü
him bir kcyfiyet':ir. 

Macar harici siyaseti, devamlı ve 
müstekardır. Macar mcnafiinc karşı 

anlaşma zihniyeti gösterenler, Macaris 
tanın dostluğuna itimat edebilirler.,, 

Encümen, B. de Kanyanm beyana
tını tasvip etmi§tlr. Sabık Batvekil 
Kont Bthlcn, Budapette konferansı 
neticelerinden dolayı B. de Kanyayı 
tebrik etmiş ve hiç kimıcnin Macaris
tandan Millcller cemiyetinden çıkmayı 
ve antikomintern pakta iltihak eyle
meyi talep etmediği hakkında Hariciye 
nazırının yaptığı tavzihten memnuni
yetle kaydı malumat eylemi~tir. 

Gümrüklerde 
tayinler 

lanacıı.ltttr. Komisyonda sıhhat mUs
teşarı, JskClo umum mtidurti, mahal
Jl idareler umum mlidlil'U, erka.nı • 
harbiyenin, jı:ı.ndarmn umum ku
mandanlrğrnııı, nüfus ve emniyet u. 

mum mlidUrlUklerlnın . ikttsat, zira
at, l•ültür bakanlıklarrnrn milmes • 
sillerl bulunacaktır. 

Bu •omlsyon memleketimizdeki 
yeni iskdn mmtakalarınr tesbft e -
deceltlfr. Bilhassa, Antalya ve ha\'a
Jislnde Bulgaristan Türklerinin l&
klnı "e çok verimli olan bu toprak. 
ların çalışkan lıiror ç·lftçi unsuru o
la n Uulgarlstnıı Türkleri nı.sıtaslylP 
işlenmesi temin edilecektir. 

Dulgnristanla yapılacak anla.şnıa
da, Romanya ile yapılmış olan lskfı.n 
mukavelesinin ana şartları gözöuün. 
do bulundurulacaktır. Bu mukavele
ye göre, TUrldyeye gelecek olan göç. 

menler tam hfr serbesti içinde mal
larını satabileceklerdir. Bundan 
bnşka ekim aletleriyle husust eşya. 
tarını gotirebllcceklerdir. Bulgarls. 
tan Ttlrklorinln. öz mallarını dUşük 

bir fiyatla satmamaları '\"C bir fsthı
mnr mevzuu haline getirmemeleri 
için tedbirler alınacaktır. 

BllyUk .Mfllet Meclisinin Mart dev
reslnclcki toplantısında, normal is
kan programı dışında olarak ye sırf 
Bulgaristan Türklerinin anavatancla 
yerle~melerln1 temin için Uç milyon 
liralık bir tnhsisat Yermesi m uhte • 
meld!r. Bu tahsisatla Bulcarlttan 
Türkled fcln yeni köyler kurulacak. 
tır. Bulgarlstandan resmi kaynatla
ra gelen haberlere göre, hUkümctfn 
b6ylc ı\cll ve süratlf tedbir almasını 
icap "ttlrecek vaziyetler vardır. 

EvvcHl Bulgar hükümeti, gayri • 
mes'ul şahısların Ye teşekküllerin, 

Türk düşmanlığı hareketine tama. • 
men göz yummnkta ve bunları ser
best bırakmaktadır. 'ttirk köylerine. 
Türk hartlcrlyle yapılmış neşriyatın 
girmesi kat'iyyen ynsak edilmiştir .. 
nulgarlstnnn giden TUrk gazeteleri
nin "Ar-gusc Bulgare,, vnsıtaslyle 
gitmesinin sebebi budur. Bu milesse
se, TUrk &nzetelerinln satışını me • 
netmokte \'e bu gazetelerimizin baş
ka ba~·llcr bulmasına fmkAn \'erme • 
mek için hnylllği ke ndisi yapmaktn 
, .e bir miktarını hUkCımettcn nlarak 
gazetelere ödediği halde dağıtma. 
maktadır. 

Bulgar hükumeti, Bulgar vatan • 
claşlnrına ve rgi borçları için azami 
kolaylık gösterdiği halde TUrklcrfn 
bu fmkA.nıardan faydal anmasına 
mani olmaktadır. "İane .. fsmi altın
da TUrklerden munıam olarak tah. 
sil edilen paraların haddi h esabı 
yoktur. 

Türk köylüsünü asıl müteessir e
den kUltUr propagnndnsıdır. Bulgar 
hilkümotl, elinde oyuncak olan baş
mUrtülilk \'e yobaz hocalar vasıtaslle 
Türk halkının milllyetpener!lk ve 
anavatan hislerini, durmadan kör
letmeye calrşmaktadır. 

Ankarada haklrq olan kanaate gö
re, Bulgaristanla yapılacak milza-

Ankara , :?3 (Te lefonla) - ls tan
l>ul s ilmrüklel' başdlrektörlüğU me
murlarından Harı ve Hamdi terfian 
bnşdlrektörlUk muhasebe memurlu
ğuna, lstanbul muhasebe memurla
rından RUştU terfian muayene me -
murluğuna 1ı:ıtanbul memurlnrın • 
•lan Kenan terfian muhaseb e me -
murluğuna, lstanbul memurların

dan Zokl ve OUzln birer derece ter
fian ayni vazifelere. lstan bu l klUp
lerlndon Sahavet gUmrUk memurl u
ğuna, açıktan Mehmet İstanbul m u
hasebe memurlutuna, lzmlr lthallt 
gUmrUğü muayene memuru Cemal 
terfian ayni memuriyete, lzmir Jtha-
1&.t gUmrUğü eski ambar memuru 
8alim tel'fiıı.n Pnyns gtimrilk memur
luğuna, Mersin gUmrük mcmurlu • 
ğundan acıkta Nuri Mersin gümrük 
nmbnr memurluğuna, Antalya mu
hasebe memuru Emin Zonguldak 
muhasebe memurluğuna., Kars me
muru IIami Zonguldak ve:ınedarlı
ğıua, Kars memuru Cemal terfian 
Kars Yezncdarlığına, Kars muhase
be memuru Hamza Kars memurlu
ğuna, tetkik mUdürlUğü memuru 
lJnmdl Anknrn memurluğuna, tne
bolu muayene memuru Fehmi Trab. 
zon memurluğuna, Kars kolcusu 
Bahaeddin terfian Kars muhasebe 
memurluğuna tayin edilmişlerdir. 

kcreler bu meseleye cumhuriyet bUkCı 
metinin azami h assasiyet ve alAka 
göstereceği anla§ılmış oluduğundan 

muhakkak müspet bir netice vere • 
t:ektlr. 

• 
kadınlığı ıran 

(Üstyanı l inci sayıfadb.) 
yolun:!aki vazifesini anlatmııtr. 

Majeste imparatoriçe de genç ktz 
talebeye mü~Uatlarını tevzi etmittL 

Romanya 
yahudileri 

(Ostyam 1 inci 3ayıfa.d11) 
birleri alacağrm söylemiştir. Baş -
voldl M:ıcnr ekalllyetlne karşı tah
dit edici tedbirler almak niyetinde 
olmad ığını kaydetmiş ,.e Alman e
'kalllyetınclen sltn)·l~kA.r bir lisanla 
bo.hsetmlştir. 

B:rmud adalarında eski tngili:t kralı 
ile ~arı~mın re~imleri yüzünden bir 
hadise çıkmı~, bütün ahali birbir:ne 
girmiştir. 

Hadiseye sebep Vindsor Dük ve 
Dü~esinin bir mağazada asılı olan fo
toğrafıdır. 

Evli Şovel isminde, 19 yaşındaki bir 
genç kız, satıcısı buh:nduğu mağaza

nın duvarına Dük ile Dilşesin resmini 
asmt§tır. Bir gün, tehrin rahibi mağa
zaya giriyor ve resimleri orada görün
ce kızarak yırtıp atıyor. 

Rahibin bu hareketini fena karşıla

yanlar hiddetleniyor ve papaz aleyhin
de bir takım sözler söylüyorlar. Papa
zın tarafını tutanlar da onlara muka
bele ediyor. Bu suretle hadise büyüyup 
gidiyor. 

ispanya 'ş i 
(Ü8tyanı 1 inci sayıfai!a) 

konga yapacakları taarruza tesadüf et
tirilecektir. 

Paris 23 (A.A.) - Oeuvrc ve Po
pulaire gazeteleri Frank,o kıtalarmm 

1'cntcl önünde hezimete uğramaları 

üzerine Berlin ve ·Roma hükümetleri
nin ispanya işini bitirmek üzere Fran
koya çok miktarda silah göndermeğe 
karar verdiklerini çünkü "Frank.onun 
muvaffakiyetsizliği Musolininin inhi
tatına sebebiyet vere;:eğini ve bu inhi
tatın Bitleri de sürükliyeceğini,. yaz
maktadırlar. 

"O euvre, şu malfımatı ilave ediyor: 
"Bunun içiQ 1 sonkanundan itibaren 

Avusturya ve Jtalya tar:Jtilc Hamburg 
ve Münihten şimdiye kadar görülme.
mit mikt .. rda bomba, tank, tayyare, ve 
mitralyöz sevke<lilmek.tedir.,, 

Cebelüttank 23 (A.A.) - Evvelki 
gün saat 11,30 da müteaddit cumhuri
yet tayyare filoları taraf:ndan yapılan 
Salamanka bombardımanı. evvelki sa
nıldığından daha fazla hasarı ve zayi
atı badi olmu§tur. 

Salamanka'da oor.ıbardımana şahit 

olarak bugün Cebelüttanka gelen Sö-
• züne inanılır kimselerin ifadelerine gö
re, ölü miktarı 225, yaralıların miktarı 
400 dilr. 20 bomba şehir dahainde, 15 
bomba da surlar haricine ldüşmüıtür. 

Bombalardan i'k,bi, general Franko 
nezdinde bulunan yabancı c!evlet mü
mes~illerinin oturmakta olduğu bü
yük otel civarında patlamı~br. 

Barselon 23 (A.A.) - 20 ikincika
nunda Tarragone limanında üç asi bom 
bardıman ve bir asi hücum tayyaresi 
tarafından bombardıman edilmiş olan 
Thorpenesin kaptanı Havas muhabiri
ne ıdemi§tir ki: 

(Ostyanı 1 inci M'!l'f(Jl/JI) 

Vaziyet 1924 !enesi ağuıtoıunda rot' 
riycte giren Loz:an muahedesi ile O•· 
manlı imparatorluğundan Suri1cııiı' 
resmen ayrdmau §eklinde nihaYİ •11

' 

rette tanzim olundu • ., 
Cenup h•.ıdutlanmızda imparıtof• 

luktan ayn lan toprakların hukuki "'. 
ıiyeti bu satırlardan pek açık anııtı• 
lır: Türkiyenin bu topraklar ile, bil· 
hassa Hatay ülkesi ile alilcaamı ve tı· 
bin olarak bu yerlerin Türkiye katf: 
sındaki beynelmil~l hukuki vufyctiıı1 

1924 tarihli Lozan muahedeşi ~ 
etmi§tir. Fransızlar Suriye üzerinde~ 
man':lalarını 1922 senesinde Milletltf 
cemiyeti konseyi karan ile atmıılardıf; 
bu karara ise Türkiye hiç.bir vakit it 
tirak etmmeiıtir. tki hadise birbirincltl\ 
taınamilc ayndır ve Türkiye Lozan ı:tlu· 
ahedesi ile olduğu gibi ondan sonra ııet 
hangi beynelmilel bir vctı"9ı ite da.hl 
ne Suriyede, ne de Hatay da Fran•' 
için bir manda hakkı tanrmamrıttr. 

Hal böy1e olunca beynelmilel aıta1 
komisyonu taraf~an yapılan intibablt 
nizamnamesinin Sancakta tatbik olıl" 
nc.bilmesi için Fransanın tasl:fücindt11 

geçmesi il\tiza ediyorsa aynı aebeP 'fC 

salahiyet ile Türkiyenin tasdikindtf1 
de geçmesi lbım gelmez mi? 

İşte Hatay intihabat komisyonu bt' 
kadar açık olan bir hakikati ihmal et· 
miştir. Nizamname Fransanm tasdi'Jc:İl' 
den geçirildiği halde TUrkiycnin taıd!• 
kine sunulmak hatıra bile getirilmeı:tl1f 
tir. 

Türkiye cumhuriyetinin Milletler 
çcmiyeti konseyi nezdinde yaptığı pro' 
testo bu ımk hakikat hilaiına harelctt 
edilmiş olduğu içindir. şimdi Cenef• 

rede toplanacak olan Milletler cerniye" 
ti konstyindcn bu çok haklı, bu ço~ 
ma'~ul itirazımızın kabul edilme!İ1'11 

bekliyoruz. 
Akı:i takdirde hükumetimiz taraftn" 

dan mühim kararlar verileceğini u11• 
min cıdiyonız. 

Şi:d maçları 
( 9 uncu sahifadan devan1) 

attı . Dundan sonraki gayretler fW 
m ero vermediğinden müsabaka 1 ~ 5 

Deykozun galibiyetiyle nlhayetıetı' 
dl. 

Beşiktaş stadında oynanan şl16 
maçlarının birincisini hakem Bur ' 
h an Atakın idaresinde Ve fa. ile J('.S' 
eımpaşa yaptılar. Du maç nlsbeteO 
zayıf bir kadro ile çıkan Vefatılşr 
ı;enç Kasımpaşalılarm karşısırıd' 
cok beceriksiz Ye sönük hir 010° 
oynadılar. O zaman Vefalılar da ıceıJ 
dilerlnl Kasrmpnşa hft.klmlyet çe!Jl• 
berlnden kurtarmakta da mUşkUlt.t 
çektiler. 

Devrenin başından sonuna kad&t' 
büyük bir h eyecan içinde deva.111 e· 
don maçta iki tarar da gol yap:ılll~· 
dılar. 

lklncl denedc otun mUteve.ı:ftl 
geçti. Bu denede de gerek Kasıtıl' 
paşa ve gerekse Vefa bir tkl golUıt 
fırsatını kaçırdılar. Ve yine gol Y" 
pnmadılnr. Oyun bittiği zaman fıtf 
taraf da golsüz beraboro bulunııror• 
lardr. Hdkcnı maçın şlld maçı oldll' 
ğuna ı;öre yarım saat tahdidi ıı ' 
zımgcldlğini 6Byleyerek 15 tıer dJ' 
klkalıl;: iki deYre daha. oynanan "' 
yunda yine ı;ol yapılamadığınd"" 
mM sıfır srfn· beraberlikle bitti. 

lklncf mncı Beşiktaşla DoğansP0r 
ynptılar. Hfikcm Adnan Altın ıdare· 
sinde oynanan bu osunda. Beştktf.f" 
lılar baştan sona kadar hAkhn o'f; 
naynrak birinci devrede ucn şere o 
vas rtas lylc d ört gol yaparak 4 " 
devreyi bitirdiler. l kinci devrede 
yine Beşiktaş hAklmiyetl lle ıeçtl· 
Bu clcvrcdo Doğansporun yaptığı bil' 

gole mukabil Beşiktaş beş gol dalı' 
ynpnrak oyunu 9 • ı galip bıt.frerell 
hasmını tasfiyeye tabi tutmuş~ 

:,~ Maarif V ekdltll tarafından ){••ti' 
rnüdOrlültlcrinc ı;fınderilen bir tanı1J1ld~'. 
nıunlllmler nrasında ahenk temin edeJI', 
yen mektep müdOrlcrinin veko.Iet enırt0 1f. IJ ılık<:ıların Nıı rın \"t'l: u lı-l ınc yaptık 

l ı rı b ir mürııı·n:ıt iızrrin t' , Ankar:ıy:ı '<' 

lı 11 1 ho~ undokı şehirlere ~l\rıdcrile<"ck lı:ı · 
lıkforı ~aol 14 de ı.orl:ır ırlnreye ıe~linı 
l'lm ı•IPrİ lrnbul l'd ilm i-'t ır. 

O iÜndenberi ıran kadınlıiı terakki 
yolunda büyük adımlula ilerlemiı ve 
hakiki bir inkıliba kavuımuıtur. Bu 
glin içtimai hayatta tranlı kadın erkek 
ar~adz§larilc beraber çalrı:naktadır. 

BUkreş, 23 (A. A.) - Bugün neş
redilen bir kararname flc ı . 12 - 38 
tarihinden ltlharen Rumen tabliye. 
tine kabul edilenler hakk ında yapı

lan munmelelorde icra edilecelt tas
blbat tcsblt edilmiştir. Ka.rarname
y-e gl.lre tabiiyete kabul edilen Ya
hudilerin Romanyadıı doğdukları \"e 

Romen ordusunda a.sl\ert hfzmetlerl-
11t 1 fa ettlklcı·lnt isba.t etmeleri ı~ . 

''Bombardıman neticesinde 4 kişi 

ölmüş, 7 kişi yaralanmış ve 4 tayfa da 
kaybolmuştur. Thorpenesin bulundu
ğu mahal, limandan ve askeri hedefler
den sok uzakta idi. Bu sebepten dola
yı geminin ha saten hedef ittihaz olun
duğunu kuvvetle zannediyorum. Ge
minin iki tarafı da tngiliz renklerine 
boyanmıştı ve Ingiliz bayrağı ıda çok 
vazıh bir surette geminin kıçında dal
galanıyordu. Geminin on metre yanma 
düşen SOO kiloluk bir mermi, gemide 
8 metre genişliğinde ve l S metre uzun 
tuğunda bir :tahne açmıı ve kazan bo
rularını patlatmıştır.,. 

alınoc:ıkları bildirilmektedir. ~ 

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

• lkllsrıt ııtklli Şakır 1\rsebir bir iki 
sune lcıı dar ~ehrinılze gelerek Denizbank 

Geçen 8 k&nunusanide, bu tarihl ıü
nün il;::ı ::: i yüldönümü kutlu lanmııtır. 

zımdrr. Bunları isbnt edemedikleri 
takdirde.isimleri Rumen nahlyele -
rlnln tabflycl defterlerinden slllne
coktir. 

R l lRIJ!Va abone oltl" 
nuz ve abone edin/ı 
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rı 0 S M AN Q F LA R Köy kızlarını ye- Kabui-ga kemi 

YAZAN : ~€nan Huıosi tiştirmek için k 1 h f 
OSl\l~\ ·ol"LAit TEHUKEDF., o • 

smanofJarm Karnnbad pana.. 
r•rını bir tanışma \•c eğlenceden da

a ziyade Dalknnlardakl nilfuzları. 
nı gös d termek ictn meydana getir • 
lklerl şüpbcı.t;lzdl. Hattt\, sadece 

:arnabnd Ôeğll, ibu nüfuza doğru
dan doğruya Oısmnnoflar kendileri 

e lrıl.lnmak istc .. orlar · '.\'alnız Dl-
tı:ıf " ' • • 

t.J:l Alckslyevtcle konuşan Yusuf: 
- .. o smauoflnr kendl kendilerl-

lle :ınacıalya Yerecekler!,, diye Halil 
Osnıanota gizli btr mukabele yap -
:aktan kendini alamayordu. Ve 
k unu söyler söylemez de hemen ar-
asından: - "Keneli kenılllerlne· dl • 
Ye lldve ediyordu: zaten Osma -

:oflar, ,.e blzzut Halil Osmanof 
b arasında ycrctmiş ftltlrleri unuta
dıımek tein Knrnnbadda bundan 
nb.:ı başka ne yapabHir'! ... 
Hakikatte Yusufun yanlış söyle· 

di~ nınlıak'knktı. Ilelkt de bunu kU· 
:tik ltardeşl ıcın değtl, doğrudan 
oğrııya Osmanoflar tein söyllye

Cek "e şöyle soracaku: - Bizzat O • 
'Cıanonnr kendi kendilerini unuta
:nmek için Karnabndda bundan da: 

n başka ne yapabilirler? 

190f sonbaharının Burgazdan. 
Yukarı Balkanlara kadar, her şeyi 
l{.arnatıadn topladığı günlerde bu • 
nu ben do kendi kendime sormuyor 
değ-lldtm, Halll Osmanof günün ylr
ınt dört saatini panayıra vcrmf~tl; 
"e l<arnabndı ziyarete celmfş nU • 
fuzıu yabancılara dnlmn Osmanorıa
~n aşağı Dnlkanlnrdakl bllyUk ça • 
1ernaıanndan bnbscdlyor ve bunu 
Sörıerken garip bir zc\'k de duyar 
~bl oluyordu. Fakat, hakikatte Ha. 
il Osmanofun panayırla. meşgul ol
:alttan cok dnha ziyade, panayırın 
d tlştnden sonra Osmanofları eğlen
b lrecek yeni bir oyun dUşündüğUnU 
]{lllyordum; yahut, Osmanoflara 
lieildncrlnt unutturacak bir oyun ... 

atu. Selim Osmanof bllc bunu his. 
liedlyor: ve: 

~ ··- Temenni ederim ki diyordu~ 
arnabnd pannyırmdan sonra Osma 

lloflıı.r yeni bir oyunn hazırlanma
r.ın1nr! ... ,. fnkat, ytne Selim Osma. 
not bunun hiç bir vakıt böyle ol~ 
tnayacnğınr biliyordu. ÇUnkil Osma. 
notlar, vnklt vakit sllft.h kollekef • 
l'onları ile, çok kereler büyük ha. 
l'Q.d k t n ısrnklariyle ve dalma, sUku-
dUnde Osmanoflar için tehlike gör
ı:klerl nltrn bara kaslyle meşgul o
bt YOrlardr. Dununlo. beraber gUnUn 
bı rinde lçerlcrlndekl arzular birden 

1 
ra de~tşvcrlyor ve Osmanotıar iş. 

1 
erınıten dnha :r:lyndo kendi tabiat-

larına dönm<\k lilzumunu duyuyor. 
llr<Iı O 

111 
· zaman: .. Ne yapabllfrslntz? 

Ye oruyorlnrdr. 

lt l<:cndl kcndllerlne; dnha baş
~ lle ynpnbfll rlz? .. ve bu can ı . 
~ tısını herkesten daha fazla Zehra 
ıı sına.not duyuyordu, ÇilnkU Osma.. 

Ofla 
111 

rın böyle dakikalarında koca.. 
lanı tabiata, Halil Osmanofu siJlJ:ı. 

rın 1 b tu n aşına gUndcrmek ve YU1ıu .. 

11~ Yuva.nnn ı.tihntıoviçl düşün • 
l'oıı bllo ytno nltm barakasına 
buıuntnnk iktiza cdi)·ordu, Fakat, 
~<ı~ n bunları yapabilmek fçln her 
tlıt Z~hra Osmnnofun nazım lrnvve-

a kalmıştı. 
bu~unun icln<llr ki Oamanoflarm bu 
lcııı ~ ruh kargaşalığında Zehrn 
~il )Uşnnıak lmkAnsızlaşıyor ve Os-

nor1nr k l 1 Yeni Yenl eğleııcelere sev-
h.rick hususunda lfalll Osmanofa 
ııu nlfll lmektcn kendini alamıyor-

• un 
norı u Ynpmndıi;ı tnkdlrde Osma-
bır arın tcıncıo aradr#ı sUkfmete biç 

J> \'akıt knvuşarnıyacaktr. 
o.nayırın u · lrır1 t cuncU Unu Osmanof. 

dını. cınrketmck mecburiyetinde kal
. ur t;ın 

11 
suz 1 !104 onbahnrmm sal. 

'ruı c ınnterlslno tutulmuştu fıı-
Yonun • 

ıu k 
1 

Pnnayrr ğlencelerlyle do. 
ket : khahğr aro:ıındıı. trenin baro. 
fun b a !kasına kndu Zehra Osma-

enı b k ıulunıun rrn mndığını &6ylemek 
s u duyuyorum. 

nde<',. f 
f'ıtı\d stnsyonun bnhç<'ll gaıino-

1\ hnltı hır kıı!': glbt Z<'hrR o . 

manofun ne kad&r ürkek bir hali 
vardı?... Ve ancak genç bir kızda 
tesadüf edilebilecek ürkek blr hal. .. 
Fakat, ber ne olursa olsun Zehra 
Osmanofun, Oıımanofların lçertııin· 
de meydana gelecek vak'aları bil -
meısl lt\zımdı. Dllınesl mi? Belki de 
blllyor, hl sedlyor ,.e Urltellliği bun. 
dan ileri geliyordu. Yahut da, Zehra 
Osmanofta düşündUğU vak'a.ların 

hissi kablelvukuunu sezdiğim lç\n 
böyle bir şeyi doğrudan doğruya 

ben tca.t ediyordum; ve daha bnkl
kati eöylemek lı\zımgellrse, Zebra 
Osınanor düşUnUp hissettiği vak'ala
rın Knrnabl\dda ne vııkıt açığt. vu. 
racağını kP-stlremiyor: ve yalnız, u
zak bir ses ve ı;arlp bir radyo Q.letl 
gibi, hisleriyle aldığı bu hava dal
gaları içinde bocalayıp duruyordu .. 
Karnabaüda bir şeyler!..... Eğer 
Zehra Osmanofa bu "şcyJer .. den 
bahsedecek ol aydım onlarr bulup 
çıknrmak huımeunda bir tcfe'Ulc th. 
tlyac olmadığını ileri silrece~lnt bi
liyordum: yalnız, biraz evvel de tsy. 
ledlğlm gibi. Zehra Oamanof bunu 
biliyor, fakat gUn vf! dakikasını tEll!I• 

bit edemiyordu. 
Onun lclnclir kt "ateşim var,, de· 

diğl zaman Zehra O manofun has
tah~rnı anlayordum; vn yalnız bu
nunla da kalmayarak 0 slz getlncoye 
kadar hastalanmaktan korkuyor gl. 
blylm!,. diye llh etti. Netekim do.
ha. bir ,:;Un an ı Dtmftrf Aloltıdye\•lç 
de ayol eyi söylemıtı: "Zebra Osmrı. 
nof cok yorguq özüküyor,, demi,.. 
ti; fak t Karnabad panayırının ya. 
prldığı bu arUnlerde sa.dece Zehra 
Osmanof değil blltUn Osmanofların 
bUyUk bir dinlenme ihtiyaçları var
dr. Panayırın iki aydır devam eden 
gUrUltUsU Osmanotıara bir nevi elntr 
ha.atalığı vermişti; sadece «llnlfik 
heyecanları arasında kendilerini 
dlnlomeğo ,. kit bulamıyorlar '\"e: 
.. _ Her \"akitten daha fylylz.,. di
yorlardı: " Osnıanoflar Karnabad 
pa.nnymnda gcnçl1klerlnl hlsscdl • 
yorlnr!,, 

Her şeyo ra~men dizanterinin 
başladığı gUnler, hasta bile olsa. 
Zehra. Osmanotu bırakmayn. mcc • 
burdum: - Ateşiniz artacak olursa, 
dedim, bl\na derhal haber gönde • 
reb1llrslnlz! 

- Derhal, derhal gelebilir mlıl • 
nfz? 

Jlunu şiddetle tıoruyordu: 
- Grtgorof valctinde gelecek olur. 

sa, dedim, derhal .... 
- Grlgorot Osmnnoflar fçln öl • 

bilir!... 
Delki de: 
- Zahra Osmanof için ~leblllr; 

diyecekti: fakat bunu söyltıroedl: ve 
Osmanoflar 1904 eonbaharında kon
dilerlnden cok daha :r:lyade, bana 
karDı Grlgorofa inanmış gözükUyor. 
lRrdı. -

(De,·nm ediyor) 

lionsl'rve sanayilmiz 
buhran geçiı lgor 

Bu sene §imendüferin cenup ve şark 
\•il!yetlcrimlzic doğru biraz daha. iler
lemesi ve tren tari!e~erinin fevkalade 
tenzilatlı bir hale getirilmesi !stanbu
lu kış aylarının ortasına kadar yaz 
sebzeleriyle doldurdu. Daha şimdile
re kadar taze barbunya ve çalı fasul
yelerini, geçen aya kadar patlıcanı 

bulmak kabil oluyordu. 
Bu yij~cn, lstanbulda teessil.s et • 

miş olan kansen•e anayii şimdiye ka
dar görmemiş olduğu bir buhran ge
çirmektedir. 

Esasen 1936 yazında İstanbul hari
cinden mütemadiyen :.zbze gelmesi 
yüzünden l.stanbul konserve fabrika.. 
ları ucuz sebze almamışlardır. Bir 
kısım scbulcr de a.z iıstihsal edildiğin· 
den bunların k.>nservesi pek az yapıla· 
bilmj tir. Bamya bunların baomda gel~ 
mektedir. ' 

1. t böylo mUşkül şartlar içinde 
konsen• yapıldıktan sonra, kış ayla- ' 
rmdlL da cenup vilayetlerinin rekabe
ti ~kfsik olmenu1 ve taıe sebı.eyl bu· 

Hususi me ktepler ÇI arı an as a 
ve kurslar açılıyor 
Ankara, (Hususi Muhabirimizden) 

- Maarif Vek8.J.eti köy kızlarını yetiş
tirmek, onlara biçki, diki§, ev idaresi, 
çocuk bakımı ve hıfzıssıhha kaideleri· 
ni öğretmek maksadiyle memleketin 
muhtelif yerlerinde mektepler ve 
kurslar açmak için hazırlıklar yaptı .. 
ğını evvelce bildirmi tim. 

En son ya ptığun tahkikat neticesi 
olarak, bugün köylerde üç ve be~ se
nelik olmak üzere iki türlü mektep 
vardır. Bu mekteplerde okuyan daha 
çok erkek talebedir. Kız talebe ise ba
zı köylerde pek az bulunmakta ve ba
zı köylerde i~ hemen hiç bulunma -
m&ktad1r. Bunun ba~lıca. sebebi köy
ltiler her nedense kız çocuklannı mek
teplere göndermek arzusunu pek gös
tcnneyorlar. Bu hal senelerdenberi bu 
suretle devam etmekte ve köylerde 
kız:lıtr daha çok ev işlerinde ve tarla
larda çalıotınlmaktadırlar. 

Memleket ve millet için bu halin çok 
zararlı ola.cağını nazarı itibara alan 
Maarif Vekaletinin köylünün kalkın
ması proğrammda aldığı tedbirlerden 
biri köylU kızlarımızın bu halden kur· 
tulmuını ve onların da erkek kardeş· 
Jert gibi mektebe devam etmelerini te
mine çaltemasıd1r. Bu gayenin tahak
kuku için ilk iş olarak memleketin 
muhtelif yerlerinde kızlar için husus! 
mektepler ve kurslar açm~a karar 
vermesidir. Bu meyanda en evvel Arf .. 
!iyede bir mektep açılacak ve bu mek
tobo Uç veya be§ senelik köy ilk mek
teplerinden mezun kızlar almacaktrr. 
Burada Uç ısmıfh ilk mektep mezunla· 
n be§, ~!> ısınrflı ilk mektep mezun· 
lart üç 8Cne tahsil göreceklerdir. 

Tahsil müddeti esnasında ta.lebenin 
her türlU i~e ve ibatesi devlet ta
rafından temin edilec~ktir. Ç'.ocuk ba· 
kımı, ev idaresi gibi derslerden bqka 
kabilelik, küçük eıhhat memurluğu 
ve öğretmenlik gibr bugün köylerimiz.. 
de çok geri kalmış sıhhat ve kültür 
faaliyetine ait :malumat da verilee k· 
tir. Mektebi bitiren talebe kendi ihti
aa.•n dairesinde yine köylere dağıtıla· 
caklar ve bugün köylerde hizmet e • 
den öğretmenler gibi de\'letten maaş 
alacaklardır. 

Bundan ba.,ka Bursada yine köy 
kızları için dört aylık bir kurs açıla· 
caktır. Bu kursa ilk tahsil çağını ge· 
çirmi§ olan köy kızlan kabul edile -
ccklerdir. Burada da. yine her türlti 
masraf devlete ait bulunacak ders o
larak ta bilhassa kadın hastalıkları 
ve hıfzı~ıhha kaideleri gösterilecek· 
tir. 

BUlUn bu faaliyetlere önUmüzdeki 
nisan ayında ba.,ıanacağı kuvvetle 
tahmin olunmaktadır, her tUrlU ham-· 
lıklar ikmal edilmiş gibidir. 

Bursa.da. ve Arifiyede açılacak bu 
mektep ve kurslardan iyi neticeler a· 
dındığı takdirde memleketin daha bir 
çok yerlerinde ve ezcümle lzmirde Es
kişehirde. Adana ve Diyarbakırda. dtı. 
bunlara m\lmasil teşekküller vücude 
getirilecektir. Esasen ikmal sınıflan 
açma.le içln ilk tedrisat kararnan:ıele -
rinde bu kayıtlar mevcuttur. Maarl! 
Veklletinin bu teşebbilsü memleketin 
kllltUr hayatr üzerinde bir dönüm 
noktasını ~kil edecektir. 

• lSTANRUJı, Narin Şirketler Romlsc
ri Fctlıi, yapılan davet O:ıcrine Ankımıyn 
ilmiştir. lrektler komiseri Nafio ''ekfılc· 

tine imtlrazlı şirketler [!zerinde ynpmaktn 
olrtufhı tctklknt neticelerini hilıliı ecckti r. 

,. Ankara borsası•nın süralle tnşnsı için 
kap eılen tedhlrlcrin alınnınsı BnşYr.kiılct· 
çe emredilıııioıir. 

:f. ll<ikimludtn çok çocuklu olanlar için 
hnzırlnnnn kanunun ıaıbi\mtına l!eçilmiş 
ve mRlrnndilrlOklerine kııP eden emirler 
verilmiştir. 

lan İlta.nbullular bittabii konserveye 
rağbet göstennemişle.rdir, 

Bunda ikinci bir amil de bu sene 
konserve fiyatlarının geçen !eneye 
na.ZILI'an çok pahalı oluşudur. Bu p&· 
balılık niıbeti tam üçte birdir. 

Allkada.rlar, İstanbulda sebze bah· 
çıvanlığt gibi konserve Mayiinin de 
tutunamıyacak bir hale geldiğini söy. 
lemektcdirler. 

Düzceli Ahmet hastahanede cesaret 
ve ümidin timsalidir 

YAZAN: Niyazi Ahmet 
insan hiçbir vakit ya}amaktan ilmi· 

d.ni kesmez, ve her~ese, taharrunül e
dilmez, yaşataıaı hıasım veren bir çok 
hastalıklar insanı senelerce sürükler. 

Hastalık da hayat muamması gibi a
kıl ermez bir şeydir muhakkak. M.~rop 
tan en büyük ve amansız düşman gıbi 
korkan, ağzına, sigara, içki almayan ü
şün.nekten çekinerek pencereyi açma
yan ve en nihayet en mugaddi, en leziz 
yemekleri yiyenler bile bir giln en için
den çıkılmaz bir hastalığa düıer. Hayat 
larm1 ıztıraplar içinde bitirirler. D.ğer 
taraftan sıhhı kayitlerin en basit formü 
lüne uymayanlar !demir gibi yaşarlar. 

Bana bu satırları yazdıran, Gülhanc 
hastahanesinde rastladığım Püı:celi Ah· 
mettir. 

Ahmet onbir aydır hastahanede yatı· 
yor ve şimdiye kadar üç defa ameliyat 

olmuş. Kaç defa daha olacağım bilmiyor. 
fakat: 

- Herhalde bir lraç aıncliyattan da· 
ha geçeceğim ... diyor. 

Zavallı Ahmedin ameliyatlarının aza· 
metini söylersem, eminim ki içiniz sız
lar. Ahmet, her ameliyat oldukça ka 
burga kemiklerinin bir kaçını kaybe -
der. Onun için imdi vücudunun mü • 
him bir kısmı Kıaburgasızdır. Ancak bir 
tarafına yatabiliyor. 

- Beni, en çok üzen budur eliyor. Di 
ğer tarafımdaki kaburgalar da alınır.sa 
o vakit yatamayacağını da .• 

Fakat Ahmet yataktan kalkamayan 
bir hasta değildir. Her ameliyattla ka· 
burga kemiklerinin birkaçı alındıktan 
bir müddet sonra kaTk.ar, gezer, yemek 
yer ve uyur. 

Hastalığa Hampiı:cn diyorlarmı§· 

Kaburga kemiklerinin etrafına mütema 
diyen su toplanıyor ve derisinden sızı· 
yor. Fen bunun önüne ancak kaburga 
kemiklerini keserek geçebiliyor. 1 

Gen; delikanlı hastahanenin bir nevi 
''cesaret,, ve "ümit,, timsal:dir. Koğu• 

işaretler: 

Düz<:cli Ahmet 

<§Una gelen ameliyat olacak hutalara 
daima kendisini misal gösterir: 

- Siz Jsorkuyorsunuz. Başıruzdan 

gecmerniş, yoksa der ameliyatınızın zer 
re kadar kıytJleti yok. Allah kimseye 
benim hastalığımı vermesin. 

Onun sözleri birçok hastalann ma
neviyatını kuvvetlendirir. 

Genç delikanlnun felsefi fikirleri de 
vardır. Fakat bünlan herkese, bilhas • 
aa hasta olanlara söylemez. Kendisi 
hayli bedbindir. Bazan: 

- Ke ki ilk ameliyatımda ölseydim. 
Der. Fakat çok defa neşe ve §etare • 

tini kaybetmez : 
- Bu da yaşamaktır. der. 

(Sonu Onuncu :Jayıfad.a~ 

Gece haya ı 
YAZAN: Sadri E rtem 

Vaktiyle yolu Viyana.ya. dü.,müş o
lan bir zat dönüşte etraf mı saranlara 
ou cevabı vermi§: , 

- :Medeniyet .ınl? Bino. ile ~nadan 
ib&ret... .. Bir Asyalır..ın Avrupaya ve 
medeniyete dair olan bu düşüncesi 

sathidir. Fakat satıhta olan her §eY 
gibi realiteye temas eden noktaları 
boldur. Gerçi dil, göıün gördUğünil 
her zaman olduğu gibi söyliycmiyor. 
Hatta arzusunun aksine olarak iste
diğini, düşünmediğini, anlatmak Is· 
temediğini ifado cdiy r. 

Peçesiz kadınların dolaştığı cadde
leri bir zina odası diye anlatan tor -
mallat Asyalının dilinin altında giz. 
lenen hakikat sadece bir knfiyc hcsa
fma feda edilmiştir. Onun anlatmıı.k 
istediği şey muhakkak ki insan ru
hunun beden hürriyetinin üadcsi idi. 
Fakat formalist Asyalı, a~ sulana
rak, ''- Bina, zina derken,. medcnl
tin iki esaslı unsuruna temas ediyor. 

Konfor ve beden hUrriyeU! 
Asynh, ruhunun mimarisi bakı

mından hakikati sembolleştirmek me
rakındadır. Beri taraftan da. modcni
yeti fazHctsizliklerin yekunu sayan 
bir mantıka da sahiptir. 

Son iki asrın medeniyet eserleri
ni fatlletsizlik saymak yalnız Asyalı· 
ya has bir tefekkür tarzı değildir. 
Daha iki ti.Sır evvel dUnyaya gelen İn
giliz 5airlerinden bazıları medeniyeti 
besleyen unsurlann f az1letsizlik1eri • 
mlz olduğunu nçıkca ~öylediler. 

Çiinkti A vrupanın Hıristiyan rnan
tıln, dUnyayı bir lokma bir hırka i
çinde bUtlllen, kendi kendine çeki -
len. ihtiva.cmr tarh ede od ı:nfıro in· 

diren insanların alemi olarak tasav
vur eder. 

Zahit, ihtiyacının üstüne çıkan, ar· 
zuyu ycnı>n, zevki ahrete giden k~ 
pı önilnde bir paspas sayan insandır .• 
Zahitlerin, velilerin doldurduğu dün
ya konforu ve beden hürriyetini bir 
küfür, bir hiyanet sayardı. 

Konfordan ve bedenin hazlarından 
istifade etmesi insan için, serbest ko
nuşulan yeni bir mevzudur. 

• • • 
Yeni insanın hayatını şehir kaplar. 

Bedenin hUniycti, o.znd edilmesi, ve 
konfor yeni §{!hrin tablt eserleridir. 
Bunları temin etmeyen yeni şehir ya.
§Mlayor demektir. 

Günde sekiz saat çalışan bir eeh • 
rin bunun hazlarını temin etmesi, ve 
J<onfom S"Jsaynn in.sanları rahatlığa 

kavuşturması halledilecek muadele • 
lerden biridir. 

.Asynlmm veyahut Hıristiyan man
tıkmın seyyiat d"ye kaydettiği, zaman 
zaman faziletsizlik diye ileri sUrdU
ğU hayat tarzı bugünkü insanın ilik· 
lerine kadar işlemi tir. Bar, kafeşan
tan, eğlence yerleri, tiyatro, sinema, 
meyhane gazino, vesaire yeni echrln 
manhrclfLSıdır. Sekiz saat çalışan §C· 

hirler sevimli, rahat, n~li bir gece 
hayatını istemekte haklıdırlar. 

Gece hayatını yapmak, tanzim et· 
mek ve ha.ttô. eski manasiyle seyyia.· 
tun1zı beslemek nrtık şehirlerin hal· 
!etmeğe mecbur olduklan m('Seleler 
nrasmda.dır. 

Asfalt yolda saat dokuma uyku 
kol geze.::nez. 
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ülüpsöyle
mek için 

Mlaaf r 
Küçük Yıldız arkadaşına 

gideceğini söylemişti. Annesi: 
- Gel yüzünü gözünü yıka 

da öyle git! dedi • 
Yıldız cevap verdi: 
- İstemez, anne. 
- Niçin? 
- Çünk,ü, geçen gün Güiun 

annesi dedi ki: 
"- Bir daha o çocuk bura

ya gelirse bir güzel ıslatırım,, 
dedi. 

Çek defteri 
Bir adam çek defterini kayb 

etmiıti. Bankaya gitti: 
- Çek defterimi kaybettim, 

dedi. Bana bir yenisini vermez 
misiniz? 

- Kaybettiniz mi? Fakat 
bulan bu !jekleri kullanmak is
terse, Herlıalde çekleri im:r" 
Jamamıısınızdır ! 

Ötekisi cevap verdi: 
- Hayır l İmzalamadım .. 
- Niçin? 
- Dir daha kimse imza 'ede 

mesin diye! 
(Halbuk,i, adam, çekleri im

Jamakfa büsbütün fena bir iJ 
yapmıştı: Bulan bu imzalı 

çekleri bankaya getirerek pa
raları alabiJirdi). 

inek mi, ~ ını? 
Bit çocuk köylerde dolaşma 

ga gitmişti. Bir tarlada, otla
yan hayvanlan görünce, yam 
başında olan adama sordu: 

- ineğiniz çok güzel ama, 
niçin boynuzlan yok? 

Adam, biraz gülümsedi: 
- İneklerin umul])iyetle 

boynuzu vardır. Fakat, bazı 
inekler de vardır ki, boynuzla
rı düıer .. Bazı inekler vardır, 
boynuzsuz doğarlar.. Bazılan
nrn hiç boynuzu çı'kpıaz.. Gö
rüyorsunuz ya, bir ineğin boy
nuzsuz olması için birçok se
bepler vardıı. Fakat, bu gör
düğünüz hayvanın boynuzsuz 
olmasında başka bir sebep var. 
Çünkü bu bir inek değil, at
tır .. 

Meğu kadın atı inek zan
netmiı t 

Tuhaf bir aayı 
Kendisini teıkil eden rakam

ann birbirile darbcdilmesin -
iden yine aynı çıkan en ufak 
sayı 384 dilr. 

384 ü teıkil eden rakamları 
birbirile darbedin yine 384 çı
ı ar: 

3 X 3= 24; 24 X 4 = 96 
96 X 4 = 384 

Oynayıp, 
eğlenmek için 

Burada gördüğünüz boş ha
nelere öyle sayılar koyacaksı
nız ki, soldan sağa ve yukar· 
dan aşağıya doğru toplandığı 
zaman, gösterildiği gibi, ye
kfınler hep 81 olacak. (Bula
mazsanız gelecek hafta nasıl 

yapılacağını göstereceğiz). 

Geçen hafla kiler in 
hal il 

Geçen hafta verdiğimiz me -
seleleri yapamadmır:sa halledil 
mi§ §ekillerini merak edersi
niz, değil nü? İ§te, size bunla
rı bu hafta gösteriyoruz: 

Karışık sokaklarda •• 
Karı§ık so -

Jc.ak bilmecesi 
yukartda gös
terildiği gibi 

allcdilir. Bu 
.ıretl~ ~re -

kete ba~Janan noktadan, bütün 
sokaklardan b!r kere geçtikten 
sonra, aynı noktaya gelinebi
lir. 

Klbr:t çöpleri 
Verilen kib

rit çöpleri an
cak bu suretle 
yanyana kor -
sak istenilen 
şekilde Ü!j lc,ö 

şeleri teşkil edebiliriz. 

Hediye kıravat 
Kravat fabrikasında çalışan 

iki çocuğun kazandıkları para 
ıudur: 

Orhanın lsazancı 1 olursa: 
Doğanın kazancını da 2 di

ye alsak: 
Elimizdeki malumata göre, 

Doğanın kazancı ıöyle olacak: 
1/ 2 = S/ 4 

Bunu da ıu ıekilde yazabi
liriz. 

1/2 = 5.540/4.540 
Adetlerin en büyük müıte-

rek kasımı 540 olduğu1*a gör~: 
1= 5 x 540 = 2700, 
2= 4X 540= 2160 olur. 
... Bu hesabı ilk yapan da 

:fabrika sahibinin vaadettiği 

kravntı alır! 

beygir kuvveti 

, 

Dişi kaplanın kaçırdığı 
küçük kız 

Uyanınca kendisini kaplanın göğsünde 
buimuştu. Vahşi hayvan ona kırmızı 

gözlerile bakıyordu 
Köy kırgın bir hararet için

de yanıyordu. Çünkü yazın en 
sıcak günleri idi. Esasen bu 
rası gayet sıcak bir memleket
te idi. Oradaki ahali, daima 
kızgın sıcaklığa alışmış olduğu 

halde, o günlerde güneşi her 
zamankinden yakıcı buluyor -
tardı. 

Herkes serin gölgeli k,ulübe 
lere çekilmişti. Hararet pek 
fazla hissedilırıiyoıidu. Fakat 
herkes en fazla susuzluktan 
şikayet ediyordu. Köyde içe
cek bir damla su yoktu. Bütün 
çeşmeler kurumuştu, kuyula
rın suyu ~ekilmişti. Bu hal lc,öy 
de birkaç gündenberi devam 
ediyordu. Bu müddet zarfınlda 
bütün evlerdeki sular bitmiş, 
iht~yatla kullanıldığı halde bir 
damla su kalmamıştı. 

Köydeki evlerden birinde 
bir anne ile bir kız yaşıyordu. 
Bu ana kızın hiç kimsesi yok
tu. Küçük kız do~uz ya1ında 
idi ve köydeki okula giderdi. 
Şimdi yaz olduğu için okula • 
gitmiyordu. Tarlcrda anne5ine 
yardım ediyordu. 

Fakat, kiiçük kızın annesi 
birkaç gündür hasta idi Yav
rucağız annesinin hastalığını 

çol\ merak ediyordu. Ona elin
den geldiği kadar bakıyordu. 

Kimseleri olmadığı için, evin 
bütün i§leri ona kalmııtr. 

Küçük kız komşulardan kim 
seyi de yaııdıma çağırmıyor, 
annesine, c:v işlerine kendisi 
bakmak istiyordu. Annesi: 

- Yavrucuğum, ben hasta
landım .. Bugün tarlaya gidemi 
yeceğim, dediği zaman, kızı: 

- Pelsi anneciğim, sen yat, 
ben sana baka rım, demiş ve 
ona süt ısıtmış, yemek pişir

mişti. 
Annesi, hasta halinde, kızı

nın yaptıklarına iftiharla ba -
kıyar ve: 

- Aferin, kızım, diyordu. 
Küçük kız: 
- Tabii, anneciğim, ldiye 

cevap veriyortdu. Ben senden 
şimdiye kadar birçok §CY öğ
rendim. Ev işlerini artık ben 
~endim tek başıma yapabili

rim •. 
Kızcağız, hakikaten, ev iş

lerini iyice görUyor ve annesi
ne de bakıyordu. Fakat, evde 
su kalmamıştı. Halbuki, hasta 
kadının suya biiyük bir ihtiya-

herkes boynunu büküyor: 
- Hiç suyumuz yok, diyor

du. Biz de susuz kaldık. Nere
den bulacağımızı bilmiyoruz. 

Yalnız, komşulardan biri bir 
tavsiyed~ h:.ılundu: 

- Dağın arka tarafındaki 

ormanda bir k,aynak vardır, 

ldedi. Oraya kadar gidip su al
maktan ba§ka çare yok .. 

KüçUk kız bunu öğrenince 

çok sevindi: Nihayet annesine 
biraz temiz ve taze su bulacak
tr. 

Tarif edilen yeri biliyordu. 
Birkaç ay evvel oraya annesile 
beraber gitmi§lerdi. Oradan 
kana kana s:.ı içt~lerini de ha
tırlıyordu. 

Koşa koşa eve geldiğini gö
ren anensi kızına sordu: 

- Ne var yavrum? Su bul
dun mu? 

- Buldum, anneciğim. • 
- Hani nerede, ver baka-

yım .. 
- Hayır, anneciğim, ldaha 

almadım .. Yalnız, suyun nere
de bulunabileceğini öğrendim. 
Hani seninle bir kere bir kay
nağa gitmiştik. işte oradan 
gidip destiyi dolduracağım .. 

Yatağında yatan hasta ka
dın, kıZlnm "su buldum!,, de
mesi üzerine çok sevinmiıti. 
Fakat bu son söyleldiklerini i!i
tinc1e, yüzü tekrar ı..apsarı ke

sildi. 
Endişesi, kendisine su bulu

namadığı için değildi. Onun 
dü_şündüğü kızı idi. Çünkii, 
kızcağızın o kaynağa gitmesi
ni istemiyordu . 

Küçük kız destiyi eline alın 
ca, annesi: 

- Yavrum, dddi, ben su is
temiyorum artık. Bırak desti
yi.. Hadi gel otur yanı ba§ıma. 

- Niçin anne? Gideyim kay 
naktan su alayım, fena mı? 

- İyi ama, yavrucuğum. 

Orası çok uzaktır, biliyorsun .. 

Sonra .. 
Hasta kadın, sözlerini bir 

hıçkırıkla yarım bırakmıştı. 
Kızı, merakla sordu: 
- Sonra, ne var anne? 
- ... Oraları tehlikeli bir 

yerdir. Ormanda kaplanlar 
var .• istemem, gitme .. Ben su
dan vazgeçtim .. 

desti soğuk su temin etmek i
çin beslediği arzusuna mani 
olmak istemedi. 

Esasen, küçüls kız, eline des 
tiyi aldığı gibi: 

- Hacli anne, Allahaısmar
ladık ! diyerek kapıdan ldışarı 
fırladı. 

• 
Küçük kız uyandığı zaman 

'biTdenbire nerede olduğunu 

anlayamadr. İlk hissettiği şey 

ooğucıı bir sıcaklık oldu. Bif
hassa yüzünde duyduğu bu sı
caklığın güneşten ziya!de, )say'.. 
nayan bir su sıcaklığına lben· 
zediğini hissetti. 

Bunları, yarı uyku arasında 
duyuyordu. Gözlerini tamami
le açtığı zaman, yeşil yaprnk
larla karşılaştı: Bir ağaç al
tında bulunuyordu. O halde 
bu sıcaklık nereden geliyor
du? 

Bu düşünce ile, başını yanı
na döndürmek istedi. Dönkiü
remcdi. Çünkü, başını her iki 
taraftan bir şey arasına sık;ış
tınlmış gibi idi. 

Biraz zorlayıp yan tarafına 
dönünce, yanağının yumuşak 
bir şeye değdiğini hissetti. Bir 
denbire ürktü ve yerinden fır

ladı: 
O zaman, yanı başında bir 

kaplanın bulunduğunu göıidü! 

Küçük kız, o güzel tatlı uy
kuyu kaplanın göğsünde uyu
muştu .. Uyanır uyanmaz duy
duğu hararet de kaplanın ne
fesinden başka bir şey değil
di.. 

Şimdi. göğsünden :fırlayıp 

kalk,an bu ~ocuk karşısında 

l. 

-
D41attoırı nızdB 

kaosun -
E.ektrlkh nargile 
Kanadada yeni bir moda çık 

mıştır. Bu, bizim mcmlekctle
rimizdeki nargilenin elektrik· 
li şeklidir: 

Odanın ortasında bir elek
trik ocağı var. Bunun üzerizıe 
tütün konuyor ve tütün yatır' 
yor. Bu ocak bir nargile sayı· 
labilir, Bı..ı nargileye bağlı Jlt
t~ borular vardır. 

Bu elektrik nargilesinin kul
lanıldığı yerlerde, nargileyi 
odanın ortasına koyuyorlat• 
Ocak elektrikle yanıyor. Mi.a 
firler de lastik borıların bir 
ucunu ağızlarına alarak tütUtı 
dumanlarını çekiyorlar. 

Bu usulü~ yavaı yavaı bü
tün Amerikaya yayılacağı zaı:ı· 
nediliyor .. 

Evfe,.e ilk n· mara 
Bugun, aradığımız bir e._rl 

sokağı ile, numarası ile, biÇ 
zorl~ çekmeden bulabiliyo -
ruz. Fakat, evlerin numaraıaı:ı
ması pek eski bir şey değildir· 

Meseli, 1804 senesine kadat: 
Pariste bile evlerin numaratı 

yoktu. ''Falanca sokakta, filin 
ca caddede, kırmızı ev.. Yeti1 
pançurlu ev .• ,, diye tarif elder• 
lc:-di. 

Nihayet 4 şubat 1804 giinU 
çıkardan bir kanunla, ıbütürı 

sokaklardaki evlel"C numara 
plakası ta'Jsılmasına karar veri
liyor. 

4 
Tramvayda dana 1 
Bugün tramvay artık estd 

bir nakil vasıtası sayılmakta" 

dır; şimdi, bütün büyük şehir• 
lerde otobüsler işliyor: Hedl 
daha hızlı, hem daha gürültil
süz .. 

Fakat, 1900 senelerinde 
tramvay ilk çıkmıştı. Her tcY
de olduğu gibi, tramvayı da 
garip bir şekilde kullanmayı 

düşünen bir Amerikalı, bit 
gün bir tramvay arabasmd• 
dansetmek hevesine dütmiit
tii ! 

Zengin Amerikalı bir tranı
vay arabası tutuyor. İçine bit 
cazband yerleştiriyor ve misa
firlerini davet ediyor. O g~ 
bir yandan caz çalıp danseder 
Jer'ken bir taraftan da tramv•1. 
la şehrin bütün büyük cadde
lerini dolaşıyorlar. 

kaplan, o kırmızı kırmızı ga..
leri ile bakıyordu. Çocuk, kor
ku içinde 'donmuş kalmııtı 1 . 

(Sonu gelecek hafta). 

• cı vardı. 

Küçük kız, annesine muhak 
~al: su bulacaktr. Bulamazsa 
zavalb kadın belki ölürdü. . 

&bde bir buidü eu iatecliii 

- Olmaz, anneciğim .. Kor~ 
ma, kaplanlardan klıçarım .. 
Sana su alayım getireyim.. Ben 
de susadım zaten •• 

Öğretmen - On kuruşun olsa, üç kuru~unu ben iste8' 

Kadıncağız, kızının da susa
mrı olduğunu dU§ündil. Gerek 
unMine. JEUÜ ke.Ddilllll bk 

~aç kuruşun kalır? 
Çocuk - Yine on kuruş. 
- Nasıl olur? 

- ili °' .,. Wml&ıla .... 1U .......... 



ölün11e mülakat 
Alm11ocadiin çeviren : Enver Baturkan 

• Qök )'UZUnü ıiyah bulutla kaplanuı :r ~ıamdı. Sonbha: rüzgarı, pdatt-
t3ı) ordu. K•ıru yaJraklar pencere 
~na vuruyor, ıobada]9 odun13r, 
llt.ıer içinde çatırdayarak yan yoııdu. 
'liO....~olaptan blr kitap aldım, cl"'Umaya 
-,.adan. 

b.~pının zilı çalındı. lst~miyerek 
~ açtım. Kapın n önünde hiç 
~dığmı bir adam duruyordu. Ona 
""'iib.r tey ıormayarak içeri aldım. 

- Buyurun oturunuz! dedim. 
'ranıınadığım adam b'ra~ eğildi, son

r•: 

A:::- Müsude ederseniz kendimi tak
'"1111 edeyim. t mim ölüm 

Yllzüne dikkatle baktım. Cenç bir 
erkek oldugı.:nu gordtığüm zaman ürk
llıediııı. Öliım ne isY.clete, ne de ölm:.§ 
~tle~e benziyordu. Bu i eletten z·ya-
e bir ınaceraperat. y:hut bir gü-

•e1cli T · Odaya bir kc a y yıldı Bu ko-

~CSlüın ve mezar kokusu delildi· bi-
~ınn çiç:k·eı:~e. pencerenin 

~lrlarında duran saksılardan gelen 
ıu~yı benziyordu. 
:a ltiçbtr fevkalldelik &örünmiyordu. 

Ütiln hareketleri tab"i, I er gunkü in
"ıılarda olduğu gibi. 

- Bugün vazifemC:~n mezun, tama
'~. ~uıuıi otu k geliyorum. Çünkü, 
~IQlble birçok defa mütemadi surette 
~ olduğunuzu biliyorum, diye, 
lelahete batlımııtı. 

!"-. Evet, diye, cevap verc1im. Ben 
k sene enet Gniverslte profea8rll 
m'1stepr Dr. B. nm sbtn hakkı

~ bir konferananu dlnlemittlm. 
sizin phsiyetlnl.ı hakkında bir 

,_ eser de yumala ba§lamqtım. 

l*t o nmanJd hayat .• 

ıı..ı::- Bvet hayat l Anlıyorum. J'abt, 
~~ ne kadar korkuyonunus, be
~bu kadar çok? .. 

""- Korkmak? Necten 1 Bu anda ya
~ımı% bUtUn korkum kaybe>Jmuı 
~ .. 

- Evet, bayatıırld:ı böyle vaziyetle
re bir"ok defa teadilf ettim!. 

- "Hayatımda., kelimesi alzmız
"aıı ne tuhaf .çıkıyor! 

- itte burada mlithit yanıhyorsu
llUz Hayat ve ö1Um aynı ıeydir! 

- NaaıI, na111? Affedenill·z. Fakat 
~~Uz birbirini nabediyor.. SCSylc
...._.,tiniz .mantılw.ıdır f 

-'Ri:a ederim, mantıktan hiç bahs
'bn'Jlnlz. 

Ölliaıı IOft IÖ.ZÜftÜ alayb bir taYırla 
"1ledl Ye denm etti: 

- Ben tamamile mantıkw isem 
~t Cibi mantıbıaım. Onu hiç hesap 
~ bir ortayı bulmadan sona er
.__ 10tuın. Evet ben ölüm, aynı nr
~ct.. hayatım 1 

' 4ttık timdi sizi: biç anlaımyo-

it, Ö,leyse hakikate yakm11DU. Zi-
4a. 1-İ kimse fimdiye kadar anlama
liıı.:..~ neyim? Kimsenin aklı ermez! 
i:_'!l llz muhterem efendi. Aklınız 
~da olwıcıya kadar, ben sıze ya

Cllıııayıcafım •. Fakat ıizi y::.kalar-
o lııda bUtUn bu parlak zekhı.ı 

kaybolacaktır. 
lıcı..~erse llain, korkunr. bir "son 
~ oldufunua inanmall)'ım. 

h lftda ölilın olmasa idim: bh
~ lt.":iım Birçok darbımeseller 
~ •• al in dil!ün ıJerin"itte ta
~ '8n1ttttrl., 

faala ~ mınW M«tmedim. ...... 
Pı.iı kim.iniz? diye, batırdım. f 

b llalinde hafif bir sesle : 
;__,vavlf y vaş rica edenm bağır

lllıc6aet *• m bizzat aUk\inet, ebedi •t ıı1-..... oldutumu unutmayın. d~di. 
-·-etti: 
~ Ben. bir. kelim,. bir cü!Dle ile ha-

d lll, ::. 1etiıni ıöıtermek istetey
~ hiçbh zaman muv k ol•-
~ Bize 91aaleaef ebediyetin ne 
~kkmda silik bir fik:r bile vc-

la tllnkU. ebed yet in a--rn 
~ fevklnclMir 

rabcr daima, ''zaman., çerçevesi içinde 
bapaed:lmiı bulunuyor. tıte sui, bu 
nmana ba .. ı:ıyan b ğdan kurtulmak 
ıçm, b r .. k.1 ~ ... up ıı~ı götürüyorum. 

- M.r..ıe .• 1 .. ı bana aormal!Ml meydan 
vermiyon..ın.ız, barı bana bir fikir, b ı 
yol, bar his, bir ipret verini; l 

- Peiy. mademki beni herkeı mer
hametli ol.ırak tanır, benim, n~ olma
dıirmı ~ize söyleyeyim. Ben, meseli 
kemilderile çatırdayan, orak veya tır

pan taııyan ölüm timJali ııkelet deği
liın. Jlen 'lece entariaile dolqan, hayal 
de dei,illm. Ben ispirtizmacırun kımıl
datıığı maaa vaaıtaaile de konu§mU 
yorum ve isterik kadınların ca.rile pey
da olmuyon.ım. Bilakla ben, yalnız b .. -
na verilen yüksek emirler:mi ifa edi 
yorum. Yani deme'k. istiyorum ki, 
ben bir peri bir hayalet dcğil:m. ben-
de ne leı kokusu var ve ne de me 
za · Ja il:amet ediyorum. Jen mah
lüklar ile rpukayese edilmiyen bir uz 
niyetim. Daha ziyade bir ilkbahar aa 
hannın fecrine, üzer:ne çiğ diitmilt bri 
çiçek ıoncaıına, yeni doğan bir çocu 
ğW\ nefesine benzı:rorum. 

B:ni hafü bir sis perdesine, yahut 
ıda bir bulutun arlrpımda saklanan gl1-
ne1in ili: ıuaına benzetmek daha dof
ru olur .• 

Ben bir sonun ba§langıcıyım. Aynı 
zamanda en derin iktidıraubfı mahv
eden bir kuvvetle •eserim. ve nasıl 

biWden mehtap oJuyona. alecek bir 
iman için ben de ,eni bir bayat olu· 
yomm. Ben 10D acıdan bir Umle De 
ilk sıqeye geçerim. ölUm hayattır. Ve 

ondan en az korkan, pir ve llimlerdir. 
Bana inanınız .• KUçUk bir anıara dlln· 
yanm en bUyük bir Univenitesinin na
rariyeleriridaı ~ Uattln 81Um •e ba· 
yatın hak~tJarma daha yalan ofa~ 
nr. , /. 

- Evltt. btıtiln 16ylediklerinb glbel 
dir, fakat neden sonra, te~ bir dokunuı 
ile, insanları yeise, mateme, göz y&f

larına ve ümitsizliğine aevked:yonu
mız? 

- Çünkü, birçok ıavalb insan yav· 
rulan, korkularını saklamak için imal. 
lannı bir elbise ~ibi tapyorlar. 

Eb:diyet tarafmdan uraılmıt. hü
cuıpa ut~ olanlatla yaıamak ıure
ttı, edindiii inaruılann cepbei:nden 
kendisini h~ice atmıı olanlar, ben 

den korkmaz. tıte böyle bir adam kah

ramandır. Hıya$ılJJJl kahramanıdır. O
na haP.tmda. yahut da ölümilnde iıte
diiiııU .#.adar bakın, cörecekainiz ki, 

onun Jcabramınlıtı beni de, yani ölii
mU de yener! Ben hiç muharebe etmc-

deır cepheleri ~nım. Fakat fev • 
kilide olanlara, kahramanlara yolumu 

açık biraJcınm. öyle kahramanlar :var 
dı, ki y~iae dUpneden, acı çekmeden 
beni ka1111ryor1ar.. Nihayet bunu da 
bilırıezsinb ki ben. ne inaan ballayan, 
onlara ptınıı vuran ve meur ile tür· 
belerin bekçilerinden birisiyim. Bt.n 
çöıilyor ve kurtarıyorum. Ben sev&i
yiın J 

Ani• kalktı. Ona kapıya ~adar re 
fabt ettim. D'llttıamcden: 

- Gene ıörUtelim, dedim. 
- Buna hiç tllpbe yok, diye, cevap 

vererek: 
- Şimdiden hotÇa kahn, ı:zun 6milr 

ter dilerim. dedi. 

!(itap koltupmda Ufandıiım za. 
11111n. bu "uıun ömürler., kelimesi blll 
kulafımda çmhyord"-

K11a bir uykudan ve rUyadan senem 
s"tt~ kendime ıeldlğim ıaman. g8-
z 'm ılk. bak ,ta. kitabın ıu cUmlesine 

talc t '> kaldı: "ölllm bir ceza de~· bir 
U"'U"":iur .• , 

d c•• •a ribcrlr mık çalıvor. nm 
ne-- -·t-rlne kuru yapraktın fırJatf 
vordu 
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Yukardakl yazıt~ ıdnemada bir 
rol alabilme& içill sl•Utıtn, hatıl u
mumi tanda iktidarm kafi olılla1Jp 
daha birçok 191lere malik olmak lcap 
ettıpıi anlamıpumdır ... ~ellde bir 
iklidar en tehlikeli 'bir vulftır. Siııe
maya gireceklerde bir hUSUliyet bir 
başkalık bir yenilik aramr. Eğer siz
de bu vam birinci oart yolunda de • 
~ r.ıın.tı~-~ mil • 
JıJm tolll oynar. Buraya plenlerin ek· 
eeıiJ'ttlnl ile bU •Wılm a1Al1l üdJa.. 
rma bile getirmiyerek bir bavulla ~ 
la çıkm11 macerapereatlerdir. Halbuki 
elbiseli olanlar çok .defa daha kabili· 
yetli olan elbisesizlere tercih olunur
lar. ÇUnkll stüdyolar sizin için elbise 
aramazlar ve yapmular. BunJan alz 
getirmefe mecbursunuz. Bu gibi eeu 
fakat maddi eeklUerden eonra muvaf • 
fakiyet için bir UçUncll lmll daha var
dır kl bWıa d& talih derler. Bir reji
söriln, mUdUr11n bir hfÇten dol&yı ho
IUDA gitmeyen veya akit bir r.amıun
na rutgelen birçok kiymetli latldat
d&tlami talihsizlik ytızllnden heder o
lup gfttlklerl dalma tesadüf olunan 
cllvelerdendtr. Bunun içiıi 1>U manevt 
Amilin deme yar olmuı prttır. E
ğer her ,eyiniz tamam ve talihiniz de 
me yar ve yaver olursa sinemaya gi
rer ve belki de muvaffak olurmunuz. 
Abf takdirde hergtln g6rlllen birçok 
emsali gibi bayatı ftimatsız ve insaf. 
ım bir tehirde ltlrilmnek, sefalet çek
mek mtıhakhktır. Buraya gelenler
den yllzde biri sinemarı girebiliyor 
ve ancak binde bin muvaffakiyet ka· 
zanıyor. Bu kadar az kazanç ihtimali 
bulunan bir ite girişmek pek akıl ki
n olmua gerektir. Sinema aktörlftfll· 
ne heveeki.r olan gençlerimizin bu 
roktaya dikkat nazarlarım çelaneti 
ltlzumlu gMyoınım. Serktbıeet peşin
de kınlmış o kadar emellerin ne elem
lerle kfll'l!laşbfmı gördUfUm için ba
na böyle btr hevestq babseclildlli za.. 
man ttlylerlm lrperlr.~ 

vm 
s·nemacılık 1&.enil.ı çocuTdkk devre

aindedir. B•r gece f eM'/iff4en doğan 
marifet; 7cott4 tMFÜltlttt altlem4ya 
t/tJ1'tılfı hbmet; Bdiaontlff bana aliy. 
kd'ği ~mrıeft81' •; b!rind ıtUdyo 
n'redl! kııruldıı. Perd«le g6rilen ilk 
tren halkı MBıl korhttu. Atnııpa 

1a.~rpte Ucen A.aerikalıltar na.tıl 911l1f
tılar. ilk aine.a aalauleri; aeaU ftı
müa fca4L Renk» fUmler. 

Bevgfl; olcuyuoulanm. B" kadarı za
mandır alnemaya pHyonunuz. Sine
mama Naıl bG§lad~ icat tldi14lği-

Aalardan ek bu hale 

YAZAN ı Turan Aziz Beler 

,...., ~f.ıdml MrQOtıcan -- 1uaft. ,,..,_ ,.,...., -.,,.,.,,.,. -
.,.,,,,., ..., ~ IJlrn-..... ,.."ffr .. 

Ben alnemayı göMOlflm l'f1Dden i
tibaren bu tarihi bilmek ve anlamak 
arzuaiyle tutuşuyordum. Fakat bilen
ler pek azdı. Mekt.ept.e bizim rmk ho
cumı. IOl'lllak, a'kJnndan pçtt. flV· 

vell ceuret edeme«'tirı ~ ~ 
san -~ elnemanm Jl8llJ 
icat ectUdtftni kendtslnden IOl'dum. 
~ kq]ahnı çattı: 

_ Bu kanpk ve uzun bir ittir. 
Bunu sonra öireJılrslniz; şimdiki hal
de bunlan dilşilnecek yerde dersinizi 
takip ederseniz daha iyl olur •• 

Dedi. Hem azar lflttim hem de is
tediğim feyl öğrenemedim. 

Bollwda geldifim saman ilk ilim. 
alnema tarihi baklanda yazı}mJI ki
taptan .aramak oldu. Allkadar olan· 
lardan d& malOmat istedim ve hepıll
nf topladıktan sonra sinemacıbfm ne 
suretle bqlayıp ne ıınırett.e inklpf et
tiğini ve bu&QnkU ~kli alıncaya ka
dar geçlrdifi qfhalarr iyice tablt e-
4eblldlm. tç1n1'1en birçoklarmm da, 
benim gibi. bana merak ettiklerine e
min oldufum için topladıfmı mal~ 
m1,bn bqhcalamu apfıdakl yuılar
)a .be blldfrfYonJm: 

Slnmıacılık daha bugOn, betlfinde 
bulmıen ~ ,bir yavrud1D'. Bu ... 
natı ~ya ~aran, ilk keeif)er ka • 
ranlıkta blmaktachr. BQ bodıınJıun 
ldlçUk deltffııdeı.n gfnısı g(lnet zlyuı. 
nm d•llkteıı daha btlyl1k bir 111k vncu
tte getlrdlflne Arfatı.>tel bundan yir
mi tıç asır evvel cJfkkat etmlı ve ba 
lıldlscyt ehemmi~ ı...- eylemlt
ti. Yine o •manm adımlan ipe b4af-

Bollnda htanbulc1an d4en lld 

lanan bir tqm stıratn d&ıdQtl za • 
man p yuvarlat haJJraJar teklinde 
g&ilndqtbdl tecrUbe etmielercll. 

1fte alnem•nm en caııJı llllTI bil lkt 
iptidai JreFftec!Jr. Ziya aanatlarmm, 
İtalyan Rönesana devrin.den baf1adı-
ğı kuvvetle tahmin edilmektedir. On 

dördUncll ~ '8IQl.ll 
LeoDard 46 bu lwf~ 
mterı 11n 71pnnpır. 1640 
da AthanRM Klrcller- Bonada aan.. 
4Werl bir gece davet ederek "llagia. 
Batopıieo,,yı yani athirl>u fenerin! 
onlara g&rtermlfti. Ziya &ıible g6l • 
geler getirilerek, Ok defa olmak U.. 
re, melek, ,eeytan, iskelet gibi hatal
ler branhk bir oda duvarlarmda te
reastım ettlrlllyordu. 

O zamanlarda Londrada yqaym 
Peter M'.a.rk Roget ent.eı"8an bir blit 
yaptı. Bir gece yazıhımesbıde çabflr
ken kapalı perdeshıde, eokaktan pçen 
bir arabanın ~~ini g&-dtl. Anha 
bir sokak feneriyle perdenin anam-
dan odaya g6lges1nl ~ 
Hızla geçtfji halde yine blltUn Jıart. 
btler parma1dıklar arumdan PQe "' 
rek oda perdeshıde ayn ayn gt'rin
mekte fdl. Roget bil hldl8eyl .... 
mlyetle tekit eW '98 Royal SocletYde 
bir koaferans ftl"etek mm adamla • 
rmm bu mnm 1beımde çaJıpı•1err• 
m rica ey1ecl! 

Jıt, Bfnmla müt.eel, 18 fncl mr 
ortaıarmda bUJUk lbehael JaradJ'nfa 
YaplUI olduiu tecrllbe1er1e .. ,.. 
pldL Andan pek çok DJllU ~ 

den Platan Belçikada ve Stamfer A· 
vuaturJada ayni makineyi pptdar. 
Bh' (d•!heır tenarma Jdlclt nefm ... 
yapılmıftı. Bu ~ halka bir gem. 

berin lglnde cl&ı~u -w ~ 
resimler harekete pçeret, ayni bil • 
yWdllt1ndeld dellklerden ... ...... 
nu,arJardı. 

18C53 aeneaiııde Kiraherin a1tm& 
Stamfer'ln gemberl illve Olunarak cta
varda ~lgeler hareırete ptirilDılftfr. 

İl artık fot.olraf Jdmyamna kalmıp:ı. 
Bu kfm1a pl>eml 1800 llDelllnde ~ 
Jar 1860 aenemnde Filldelfiya l9hrln
de Colman Sel1ara Klnetc:ıüot mü!. 
BIBln1 ketfettl. Bunda Dk defa tuı.. 
ıuıtan Km, kelimem bDlhıra bl1tflll 
dlnyada kuDambnakt& olan lliDama 
lrellme8ine .menee oıpa14ba. Daha ev .. 
veı keefolunan JD•Jdnel& ha &dine bit 
adeee konmul w gelpler 'bD18ltlDe
rek mmklara abetttrllmlftl. 3tllMlt 
bunları l>irlettlrmek ili ~ 
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SAF HAYAT 
György de bUyU.k pir &0euktu, on.

oir ya.§ında idi, orta.mektebe gidiyor
du, bliyijk ümit veren genç bir pfya.
nistti, wdu ve ciddiğ bir QOCUktu. 

P.oula'nm ona ''küçük bir ihtiyar,, 
dediğini i§itilerdi: çocuk' György'il, 
kendisinden fazla babasına yakın bu
lurdu. György'ün de çocuklarm oda -
sında yatıp kalktıgı daha pek e$ki bir 
eey olmadığı halde -<>teki odada da
ha iki sene ya geçmi§ ye geçmemi§· 
t1- böyle olduğq, halde beraber oy
nadıkları glinlerl pek eski bir hltıra 
gibi mlibhem bir ~kilde hatırlayor
du. 

György'Un odasında Jki dolap var
dı. Bunların birinde, en Uatteki ikl 
göme birçok oyuncaklar dururdu; 
bunlar oraya titiz bir surette, intl -
zamla yerleştirilml§ii. Umumiyetle, 
György'Un odasında ne ile meşgul ol
duğunu anlamak pek güçW. Sabahle
yin mektebe gittiğini biliyorduk- çan-
tasını alır; cebine, acele ile bir klğıda 
ııanlan tereyağlı ekmek dilimini BO
kar, evden çıkardı. Öğleyin tekrar eve 
gelirdi: Ne suratında, bir çizik görll
lürdU, ne elbisesinde lbir yırtık, bir 
leke; elleri de, sabahleyin' evden çı
karkenkl gibi temiz bulunurdu. Ne 
biçim şey bu mektep ve okuma! 

Sahi ya! Mektep, çocukla..~ inip 
çık tıklan upuzun bir merdiven değil; 
mektep, içinde ı;ocuklarm oturup ça
lı§tıkları bir odadır... Fakat acaba 
sade oturup Çalışırlar mı? Hiç oy
namazlar mı?. Cimnastik yapmazlar 
mı, biribirleriyle dövüşmezler mi? O 
bnldc, böyle çocuklardan bahseden 
hikaye kitapları ya.lan mı söyleyor? 
Y P~ı} ya nız G~m .,ınU. onlardan 
hariç bir çocuk? !Karnesinde -baba· 
sı küçUk oğluna bu kağıdı gösteriyor 
ve içindeki f§aretlertn manasmı anla.. 
tıyor- yalnız: on ta.ne f§a.ret van 
tavrmnreltet ha.nesinde de -babası 
!bununla iftihar ediyordU- György 
HegedUs'iln tavrıb~eketinin yalnız 
iyi olduğu değil, ayni zamanda her 
çocuğa nUmune olacak lbir §CY te§kil 
ettiği yazılı idi. 

Babası, memnun bir tarzda.: 
- Demek ki, György, diyordu, a&

:nJn tavrıhareketin misli olma.yan bir 
meziyettir. 

Babasının bu söZlerini ~lki György 
anlayol'Qu, fak at ,Poula ağabey' sinin 
ıt:avnhareketl herkese nilmune olacak 

sen de yaparsın. .• ,, şeklindeki s&le
riyle izah edilemez. 

György'ü.n arka~ları büyük ço • 
cuklar, ve hiç ona benzemiyor. Bunlar, 
geçen nisanda bir gün, György'ün i
sim günü münasebetiyle, eve gelmiş
lerdi. GUrültilcU çocuklardı, evin altı
nı üstüne getirdiler. Bağrışıp çağn • 
gıyorlar, biribirleriyle dövüşiiyorlar • 
dr. Ne bir ııöilcri György'iln sözlerine 
benziyordu, ne hareketleri onun ha • 
reketlerlne. Halbuki onun arkada§lan 
fmfgler! 

Evet, György'de f a.rkedilen fakat 
anlqılamayan bazı ,eyler var. Gelin 
tekrar aoralım Eva'ya acaba niı;in 
Gyöw böyle uslu bir çocukvereceği 
cevap yine muhakkak gudur: "- Us
lu bir çocuk değil ki o!,. annemlr.e so
ralım, o da diyecek ki: ''Uslu, çfuıkU 
uslu .. : . .,. Bunların hiç biri doğru de
ğil. İlk cevap, tabii, yanlış, mahsua 
söylenmi§ bir yalan; ikincisi de ce • 
vap değil zaten. Anlaeılıyor ki, bu iki 
cevabın ikisinde de gizlenmek istenen 
bir eey var. 

György'lln kendisine mi BOrsak? 
Yine gecen sefer yaptığı gibi yapar. 
Benim gUldUğUm eeye sen neye gUI· 
meyorsun? diye sormufrt;um, birdenbi
re ''hahhahhhhha! .. ,, diye bir kahka.
tıa attı, sonra: 

_ İşte gUldUın, gördUn mü? dedi. 
Haydi §imdi git yanımdan! 

Babam kaldı. Babamın dediğini de 
anlaya.rria~nn. ve György meselesi de 
yine öyle halledilmedi gitti. Babam 

dedi ki: ''György böyle ağırbaşlı bir 
çocuk, dedi. Çünkü onun yaratılışı ö
teki çocuklann yarattlı6ma. benzemez.. 
Onda yuweıc blr- sanattt~ --'tabiatı 
ar,! edf. Bu kefürıeter... bti kelime-

Jeri anla yorum: Tabiat, §U mavi göz.. 

yilzil, şu yeşil tarlalar, 5u orman, da.ğ 
ve ovalar demektir .... Yazın insan ta-
biat içinde yaşar ... Fakat Györg'deki 
tabiat ne demek ... György'deki o yük-
sek tabiat ne demek? Hiç gülmeyen 
bu çocukta mı imiş o tabiat denen 
şey? Ta.bii değil, o halde hiç ibu lafı 

açmayalım. György nasılsa öyle bir 

çocuk. BUyüyUnce öğreniriz. Esasen, 
bUtUn ümidimiz ~u. Fakat, bazı öyle 
insanlar var ki onları hi~ bu kadar 
zorluk ve sıkıntı sekmeden anlaya
'lbiliyoruz. 

(Arkası ııar.) 

btr eey midir. değil Jn.idir hiç bir za - Ziı aat malzemesi için 
ma.n anlayamadı. 

Evet, György ~s.balıleyin ıne~be Avrupaya giden heyet 
gidiyor, fakat ö_gleden ~nra.... Ögle-
den sonra .ne ~pıyor? $aatlarca oda.· t Vekiller ~eyetib~nalya.pktığı top~~-

k ~-'·i od d .kimse ısında zıraı kom ın ar urumu Jçın 
sına. npapıyor, s"'™" a a ""'l l'f l t. ti d "b t km "b' t · "tilm . al §ıyor IJ1"4-ı c ı mem e,.e ~r en mu ayaa • 
YP us gı ı, çı )§l eyor' ç .. ı ta bulunulmasına ltarar verml~tir. 
okuyor ve yazıyor. Akşa,ma dogru, ar- o- d .... 1 ·· · t vekale-
tık ~ b 1 h_...,._, -....1ı ke gren ıgım ıe ~ore, 1..ıraa 

. ..,a asına ge en . ıı..::ıl.4.ların ö.1'4 - ·u zirat ~ombinala.r hakkındaki etUd-
silınce, oda,c;mdan pıyano se:;l gelmeye . . . . . 
ba.§layor: György çalı§ıyor. lerini ıkma.1 c~~tir. Zırat ~ombına-

György daha bruıka ne yapar? Ha- lar kur~lm~~n i~ıyl~ de~·let e!ı~~e ~~ 
kikatta, bizim hepimizin yaptığı şey. lan~n çiftlikl~.rı~ ~şletılm~ t§ı ~u· 
leri yapar, fakat biraz iba§ka. bir ee- ~azı olarak yuriltUlm~ktedır. Bu çıft
kilde. Ona kimse kitap okumaz; renk- )ıkler de! esase;n hazı?eye ait bulu -
r ki..ğıtl ı kaplı kitapları sonra ba- nan çiftlıklerle Atatürk tarafından 
b~ının ~~phanesinde d~an 0 kah- millete hediye edilmiş olan çiftlikler 
verengiınsi .. kırmızımsı kaplı kitapla- iki kısma ayrılmaktadır. 
rı kendisi alır okur. Yapılan proğrama göre lbUtun dev-

- Hayır, yavrum, sen bu kitaplar- let çiftlikleri mUstahslJlere ibirer nU
dan anlamazsın; sen de bUyij, Jokai'yi mune olarak tanzim edilecektir. 
'bile okursun. Esasen çiftliklerde kullanılmak Uure 

György'il hergiin yıkama.yarlar, o daha evvel Amerika ve. Almanyadan 
fkendi kendine yıkanıyor. O da yemek 150 traktör almmıştı. Şımdi bu trak
yiyor ama, daha fazla ve daha baş- törler Halkalı ziraat mektebinde bu -
ka ~yler yiyor. O da. hep beraber lunmaktadır. 

gezmeye gidiyor ama, elinden tutma- BugUnlerde ~rat kombinalara ll -
yarlar. Uyurken de ba.§mda dadı Eva zmı olan sair malzemeyi tedarik et
ibeklemlyor, odasında tek başına. uyu. mek :Ur.ere lbir heyet Avrupa.ya gide
yor. cektlr. Heyet Fransa, Macaristan ve 

G6rUnUşte Gy8rgy'Un g\inleri Pau- Yugoslavyada devlet çlftliklerlnl ve 
lartın gUnlerinden pek M farklı, fa ayni zamanda ztrat malzeme f ahrika
kat --Ç<>cuk bunu f arkediyor ve il- larmı gezecek ve oralardan çiftlik iş
zUJUyor- György'de başka bir şey lerine en elverlıli hayvanlarla diğer 
var; bunun ne olduğunu btlmiyor ve levazım mubayaa edilecektir. 
öğrenmek isteyor. Hissediyor ki Zırni kombinaların kurulması işine 

György'deki bu anlayamadığı ~Y yal- ilk baharda başlanacak yaz zlraati ile 
nız anıiesi ile babasının: "sen de büyü, faaliyete geçilecektir. 

günlerine ait 
bir hatıra 

Şimdi devlet ıuruı umumi katibi ve 
azuı olan l>ay Gemil Mete, gümrük 
idareainde ~alıtbiı ,u.mana ait -bazı ha
tıralaruu .( Gümni.k rehberi). adlı mec:
nnıaya yazmııtır. Bay Cemil Mete, 
gümrük müfettiıi ııfatiJe ilk kartdat· 
tığı manu.ralardan birini §Öyle anlatı· 
yor: 

''Me.lektaşlanmızm çoğu bıyığı, sa
kalı, ağarmı§ veya büsbütün beyazlat
mıJ eski gümrük~ülerdendi. Bunlardan 
buılarmın, ellerin~ tetbih, babayani 
bir tavır ile nhtım ve anbarları dol&
prak - merhaba, Sıtkı efcrldi, keyifler? 

Kabilin<!t!'ı hal ve hatır ıorarark bir 
teitiJ yapıJları vaıfdı ki &öriilmeye •~• 
idi. 

Galatada bulunan baJmU!ettiıimh 
kendiai ile ıörüttüiüm~ ilk &Unli 
beni hayretle ıüzerek: 

- Birader, dcmiıti; darpaneciliğin 
glimrük)ülükle ne münasebeti var? Siz: 
büsbütün ayn olan bu meııege ne diye 
ge)tiniz? 

Bu kun>oıiayon zihniyetine bit
tabii: 

- Evet, nuılaa öyle bir ıey oldu ı 
geklinde bir cevapla mukabele ettim. 

Cüneydlc beraber, imılıti ifitip de, 
yüzünü gördüiı.imüı ithalat beyanno
mcleririden günlüğünü getirtip f()ylc 
gözden ge,irclim dedik. Beyannamele
rin muhtelif muameleleri göttercn ka
rııık manzarası bizi hayrete dütlirdU. 
Ben rilıwn tahakkuklaruıı göıteren kıs 
mm hesaplarını kontrol ederken tesa
düfen 892 ve 2 kuruıluk iki tahakkuk 
ve tahsil fazlasına tesadüf ettim. Hata 
etmiş olmayayım diye tekrar hesapla
dım. İştibaha mahal yoktu. Hemen key 
fiyeti hikaye ve beyannamelerin numa
rasile tarihini işaret ile (bu paraların 
eshabına red ve iadeıi). lüzumunldan 
bahis liir rapor yazıp karşıya, heyeti 
tcitişiye reisliğine gönderdim. 

Erte•i sabah Galataya gümrüğe gcl
dfl\nlac ~m ki' reis gehni!· San 
kehribar te&bihini şalardatarak pence
reden denizi seyrediyor. Sel~m verdim, 
oturduk. Ccbiniden benim raporu sı
kardı. Onu gözlerine yaklaştırarak 

mütehayyır ve müstehzi bir eda ile 
(arkadaş beyin dün maşallah hemen 
bir raporunu ı,.ldık; fakat bilmem, ben 
mi .Yanlış anla{lım, yazılışta mı zühul 
var? :Mal sahibine para iade1Ji teklif 
ediliyor gibi?) dedi. 

- Hayır, efendim, dedim; doğru an· 
tadınız. Resıni fazla Jıesap ve tahak
kuk ettirmişler. Mal sahibi de fark;na 1 

varmayarak öylece teşviye etmiJ. Faı
lasının iadesini yazıyorum. 

Hayretine biraz da hiddet kanıtı: 
- Biı rüsumat müfettişi miyiz, yok 

sa tüccarın dava vekili mi? 
Demesile ıaniye f evtetn:üyerek ceva

bı dayadım: 

- Her §eyden evvel bak ve hakika
tin müdafii. .Mal\unualiniz huinei dev
leti lc;loymak bilmez bir dev ve devlet 
memurlarını nef .. i hazine namına her 
kesten haklı haksız ne 'kpparabilirlerse 
sürükleyip o devin ağzına dökmeye 
müekkcl gayretke~ler züznresi addeden 
sakat telakki tarihe karı§mıştır. Bahu
aus ki kanuni rüswn :ve tiylifi tahsil 
etmemek nasıl mücazatı müstelzim ise 
kanunen mevzu matrah veya niıbet 
haricinde tahsilatta bulunmak da öyltr 
ce mucibi muahezcdir. Noksan tabııili
tı ikmal, fazla tahsilatı iade ettirmek 
de bizim vazifemizdir. 

Bu hakb ve m~it mukabele üze
rine (biz h~apcı olmadığıma içiJı bu 
hususla tefafül cdiyormuıuz} diye iıi 
tatlıya bağladr. Ben de olabilir, ef cn
dim !) sözü ile mübahaseyi .kapattım. 

Fuat Bulca istifa 
etmemiş 

Ankara, 22 (Telefonla) - Türk 
Hava Kurumu başkanı ve Çoruh say
lavı B. Fuat Bulcanın kurum başkan
lığından istila ettiği hakkındaki ne§
riyat asılsızdır. Kendisi bir buçuk ay 
mezuniyet almıştır. Bu izini geçir -
mek Uzere bugünlerde Paıise gidecek· 
tir • 

B. Fuat Bulcaya bu mUddet zarfın
da Hava Kurumu Asba§kanı B. ŞUk
rU Koçak vekA.let edecekUr. 

Kaçırılan; öldürilldü mü, sa(j mı ?! 

Kaybolan General!~ 
Paristeki "Beyaz Rus Askeri T etki-
lib reisi Millerin izi üzerinde_.. ,. 

Yazan: Alfrea aengwr Tefrika numarası: •t 

Skoblinin rolleri? 
Firarı, tam mAnAslle lklyUzlft bir siyaset 

kullanmı~tırt 
pi•" barında bu hareket ciddi ke.11 ., Beyaz Ru hareketinde ka7-

do değer rol oyınyan emin a
damlardan birisine, •• Fakat 
mademki Skobllne karşı bu ka
dar çok şüphe sebepleri, bıı 
k_-IMlar çok suizan esasları, 

Skobllnin hayatında bu kaC1ar 
tok vuznhsuzluklar ortadaydı; 
Skobllnln ••• Beyaz Rus hareke
tinde bir kere elde ettiği başh
ca roUl oynamıya devam etmesi 
nl nasıl izah edeblllrsiniz.?,, dl. 
ye sorulunca, Rus, ,-orgun blr 
el hareketi yapıyor: 

Skobllnln eski harp arkadaşların
dan biri, şöyle diyor: 

- Eğer blr def& olsun neticeye 
mncsslr lA.bzada Skoblinfn sözlerine 
kulak asılsaydı, ihtimal her şey 
başka tnrlii olurdu, biz bugiln Pa· 
rlste plneklemezdlk ve Sovyet ida
resi yıkılmış bulunurdu. O, vakti -
le Kutyepofun yanında en genç ma
iyet zabltl idi ve Beyaz ordular ~os: 
kova istikametinde hayll ilerlemiş
lerdi. Kutyepof, harp meclisinde 
"Benim cephem şekerden blr mu -
dafaa hattına benziyor. Geri hatlar-

la muvasalamız tehdit edilmektedir. 
lbtlyat kuvvetlerle vaziyetimizi 
sağlamlaştırmadan, fazla 1leriye 
gitmemiz doğru değUdlr.,. demişti. 

Skoblln bu mUtereddtt tablyeye i
tiraz etmişti. O vakit heyecanla "biz 
dahlll bir muharebe idare ediyoruz,. 
diye bağırmıştı. "ve kim merkez 
şehri elinde tutarsa, muzaffer ola -
caktlr. Diz lstln'ad noktala1'ımız Ute-

rlnde düşünceye dalmadan, önümüz

de duran kızılları imha etmell ve 
şimalden Moskonı üzerine Urilmo
llydlk. Biz eğer bolşevik hükumetini 
dcfedersek, eğer Moskovadakl bol
şevlk nleyhtarı ayaklanırlarsa, bl -
zim için istinat noktalarımızın uıah
ndtllp edihnemesl artık milşavl ola.
'bmr. Dütilu varlığımızı bu işe hasre
derek, kozumuzu tam oynamalıyız!,, 

Skoblinin delicesine bir cüret ma

hiyetindeki pl~nı, o vakit reddedil
mişti. Fakat o, birçok sene !onra da 
dalma, tekrar tekrar Kutyepofun 
yanında toplanan hatırlar ve bunu 
Kutyepofun kaçırdığı neticeye mu. 
esstr Itıhza telakki ederdi! 

Bakınız, işte bizim dah 11 muha
rebede tanıdı~ımız Skoblin buydu. 
Sonra, Bulgaristanda ve Prağda bu
lunduğu sırada, içimizden ço~umuz 
onu gözden kaybettik. 1923 de ilk 
defa. olarak Berllnde ortaya çıkın
ca, kendisini bir ıamankl dostları 

ancak tamyabildller. Skoblin, artık 
karar vermekten hoşlanan gene; za
bıt değlldl; yumuşak ve güvenilmez 
gtlrUnUyor ve tamamtyle karısının 

tcelrl altında bulunduğu apaçık g6-
rU1Uyordu. Bununla beraber, kendi
sini miltekaddlm askeri htzmcllerl
nin parıltısı çercevellyordu ve Parl
se gellnce, e•ki harp arkadaşı sıfa
tfyle yekparA bir samimiyetle kar-
şılandı, araya alındı! \ 

Korı.a~maya, bir başkası karışı -
yor: 

- Sonra bundan 3 sene evvel ala
ca Generallerin Mlllere karşı ayak. 
lanmalarr vukua geldi ve Mlllerln 

bu zorluklara hA.klm olması için 
Skoblinln çalışması en iyl çareyi 
teşkll etti! 

- Alaca Generallerin ayaklan -
maları mı!. 

Alaca Generaller, llk defa dahllt 
harpte parlayan ve yaşlı çarlık dev-

ri Generalleri tarafından tam ma -
naslyle olgun sayılmıyan zabitlere 

takılmış al•~·lı btr llltaptır. ldlllere 
karşı "ROWS" da burgu glbl ha
reket eden bu Generaller, aşağı yu
karı bir dUzUne vardı ve 1936 Ukba-

girdi. lladdlzatınde ayakla~: 0 
mUbalAgalandmlmış bir tabtrd : .. , 
generaller grupu. Milleri RO'WSbııf 
idare riyasetini bırakmağa Ul~,r • 
etmek ısteyordu. Bunlar, ona ft' 
şı, kendisinin fazlaca yaşlı ve as.,. 
al olduğunu ortaya atıyorlar ve 1-
tün Ruslara şamtl askeri birıtğl b;lf 
şevizme ka~şı yeniden hakiki f• 
hücum taburu yapmak için yeni Jıll 

1 ıcd vetlcrln iş başıQa geçirtlmes rt1 
ettiğini llerl sürüyorlardı. Gen:.ıll· 
Turkul ve Fok da bu grupa dab tıl 
ıcr. Skoblln, biltUn bu meselede ıet
rol birden oynayordu. O, general fi 
le konuşurken Millerle görUşttr• 

1 

generaller aleyhinde söyJUyorcl; 
Bu, MJllerln "drş çizgi,, yl yen~ 
ihdas etmcğe, Sovyet Rusyaya o• 
göndermek usuınnu tekrar cnnta . ... 
dırmağa. karar vermesinin, en et ııl 
ıı sebebiydi. Ve Miller, dlğerıerıJI• 
yatıştırmak fçln, Skoblinl bu orı• lf' 
zasyon faaliyetinin başına. geçırııt 

ti! ,., 
Dışarda duranlar tçln, izleri ta J 

etmek ve argnnizasyondan orgall~ 
zasyona uzanan iplerl, Beyaz Jt ıslı 
muhiti adamlarından ktıb btrl.,, 
kf\h bir diğerini gene Beyaz Jt 
harekett içerisinde Sovyet orgaol ' 
zaayonlarına yahut bulanık akılld; 
lnra bağlıyan ipleri çözmek, dJlı' 
dalın. ziyade güçleşiyor!?! ... 

Tam bu sırada, Moskova gazete1f' 
rlndcu "Pravda,, bu resmt So~ 
Rus gazetesi de, tahkikat ortnsın# 
bir bomba patlatıyor. ''Milleri ııft' 
zat Beyazlar kaçırdılar,. bu uprıf' 
da,, gazetesi bUyle bir iddia. ort•1' 
atıyor "çUnkü o kendilerine ka.fl 41' 
recede faal gelmiyordu!,. 

1 
l\foskova gazetesi, cidden ken4lll 

mahsus bir keşif yapmıştır. Bott•' 
vlkUğe karşı harp eclcn mHllyetPef 
per İspanya ordusuna, memleket~ 
lerlnin zemini Uzerinde olmasa 11 

le mem leketlerinln dUşman1arı11• 
karşı sntl.h elde harp etmek iÇ: 
mUtcaddlt Beyaz Rus zabiti gtrsıt 

ti~ ~ 
l\lillt tspanyoİ ordusuna ale14 

btr asker srfatlyle Beyaz Rus GelS~ 
rall Fok da dahil olmuştur; art' 
genç bir insan değil, 60 ma yaı~ 
bir adam, ki vaziyeti Pariste peı 
yl gitmemekteydi ve işsizlere 1~ 
dım tahstsatlyle yaeamak zoruıs f' 
kalmaktaydı. tspanynya seyaııat ,f 
ı;in lüzumu olan parayı, sonrad•ıs ~ 
araştırmayla tesblt edfleceğtne ıO • 
ona Skablin vermiştir. General 1° ~ 
fepanynda Çavuş olarak vuruJııtd 

ff' ölrnUştUr. Kendisi, dalma büyUk 1' 
allyet tal'.!p eden grupa. mensuptu lf 
evvelce l>ir defa. Millere yazdığı :,ı 
mektupta bu husustaki kanaa 
pek sarahatle tebarüz ettlrmıştJr· 

(Arkası votl 

--~------------~--___,./ 
Borsacıların Anka'' 

temasları 
Ankara., 22 (Telefonla) - ~ 

nın Ankaraya nakli münaset>e itli 
buraya gelen Borsa fCenteleri bitıJ" 
sekreteri B. Nedim Akçer Ba.r'e~_,. 
ve Maliye Vekaleti ile yaptığı tp"" 

ları bitirmiştir. O"' 
Başvekil B. Celal Bayar, bu ırı ,ı • 

sebetle, B. Akçer'e, bütün boraB-cJ '1' 
kada§larına selamını bildlr:me5lol ıııs'' 
retmiş ve yeni borsa binası ya'P1~· 
sı için 18.zımgelen tedbirlerin ~ 
ğmı ilave etmiştir. ~ 

B. Akçer bugUn şeh'rimir.de!l ~,(t 
bula. ayrılmıştır. Orada arl<a ~ 
ile görüşüp, bir hafta kada~ ,
tekrar Ankaraya gelecek ve te 
lerle uğra§acaktır. 



Dün Ankarada yapzlan ikinci maçla 

lstanbul muhteliti Ankarayı 2-1 yeııdi 
'f akım,ımız gaUbii}et golünü almadan evvel sahadaj 

dokuz kişi kalmıştı 
lı~ara, 2:J - Şehrimizde bulunan 1 kornere gönderiyor veyahut kendisi- } 
~- Ul muhtelit! ikinci karşılnşıtıa- ne has bir soı?ukkanlıhk ve rneharetle 
~ bug.. ~ 
ğuğUna un~ havanın tahammulsilz so- yak:ıhyordu. 
Yak • tagmen stadı doldurnn 9 bine A.rıkaranın nefes aldırmıyan hücum 
A.ı!klll bır meraklı kiltlcsi önilncle yine tarından zorlukla kurtulalfüen 1stan · 
~ ~ muhteliti ile yaptı. · 

blye~~ınkti maç düı.ltUnün rev.ınşı ma 
en k inde o.lduğundan her iki takımda 
llı:ş ~\~ctlı l:adroları ile sahaya çık-

l u.unuyorlardı. 
;tanbul muhteliti şöyle dizilmişti: 

tJ~a~ho~ · Reşad, Faruk· M. RC§ad, 
.lfıuı • li.~f<ıl• · Fikret, Murad, Bfllcnd, 
il t°*em, Necdet. 

taJc tına mulmbil Ankara muhteliti de 
eöl-';nlinda yaptığt mUhim tadilatla 

li' ece sıralanmış bulunuyordu: 

bul ak:nrıları, yeniden hlicumlarmı 

t.a.zt'lE'!'llCYC bacı12dı1ar. 
lSTAXUGLt;S GALtBIYET 

GOJ..10 

37 inci dakika: Bülend geriden al
mış o!duğu d rin bir pası kovalıy:ı · 
rak ve karş:sma çıkan muavin ve mlı-

dafileri de atlattıktan sonra Ankara 
kalesine kadar sokuldu ve bu sırada 

çektiği sıkı bir şilt golposta çarparak 
geri geldi. Fakat bu sırada yetişen 

Haşim güzel bir vuruşla topu ikinci 
ve son defa Ankara ağlarına takmı§ 
oldu. 

SOX DAKİKALAR 

9 kişi olmalarına ve 3 forvetle ça· 
hşmaya mecbur oldukları halde 1st-.n 
bultm yaptığı bu ikinci sayı Ankara· 
lıları hayrete dü§Urdü. Ve bunun tesi
riledir ki, elde etmiş oldukları gol ~
vantajını kaybetmemek için canla 
başla çalıı:an İstanbul oyunculan An· 
kara kalesini oyunun sonuna kadar ı 
çok müşkUl vazivete soktular. Fakat, 
her. iki tarafın da azami gav--,,.tine 
rağmen netice üzerinde bir değişiklik 
olmadığından, maç 2-1 1stanbul muh
telitinin galibiyetile neticelendi. 

o,. UQd • l'aşar, NiJıad - Cauid, Hasan, 
lce~ · Fahri, Celal, Rıza, Yaşar, /s-

~e~~k~rn, Gençler birliğinden eski Fe 
~r 1 İhsanın idaresinde başhyan o -
l'a n derhal İstanbul lehine bir cere -

il aldı. 

lı"~Sl'ANBUJJUN İLK GOLtt 

Dün akşaın yapılan 
boks maçları . 

\a lkretin soldan Ankara kalesine 
da dar .sürükliyerek birdenbire Mura
da geçırdiği topu, daha ikinci dakika
~t~uı:_adın çektiği sıkı bir §Ut ile An

~ aglarına takılmı§ görUyoruz. An-

Yorgo Kfryako'yu yendi 

. ~ ı:tıubteliti bu hiç beklemediği bir 
'b~ 11.lıda yediği golün tcsirile olacak, 
\a,ı llbir0 harekete geçerek İstanbul 
t~!li wrlamıya b:ı.şladı. 
,\~nuLA PENALTI CEZASI 

'ts~l~ BERABERUK GOLtt 

Memleketimizde, maatteessüf, na-
diren yapılan boks mn<:larından biri 
do, dün, s~at beşte, Beyoğlu Halko
vl salonunda bUyUk bir kalabalık ö
nUnde yapıldı ve heyecan ı bir ala... 
kayla seyredildi. 

Ynptlan yedi müsabakanın netice. 
lerlnl sırasiyle yazıyoruz: 

Mnnuel, ikişer dakikalık dört ra-
unddan sonra rakibi Hodrosa sayı 
hesabiyle galip geldi. 
Muhteşemle Zeki, ikişer dakika

dan dört raundluk maç neticesinde 

llıak ad, ceza çizgisi il.zerinde durdur
'ıata istediği bir Ankara hücumunu 
~ h kestiği için hakem penaltı ce
iatı~ ~erdi. İskender bu güzel fırsattan 
Ce ade ederek güzel bir köşe wru§u 

tak berabere kaldılar. 
~drı~ınına beraberlik sayısını ka • Muvaffak, dört raundluk bir 
lltn b ı. Devre de.ha ziyade Ankara-
~İııd askısı altında, fakat golsilz geçti
de\'r en. l-1 berabere neticelendi. Bu 
~~ enın 31 inci İstanbul takrmından 

maçta çok ~Uzel bir dö\·Uş netlceı-in
do Stelyo birkaç defa yere yıktıktan 
sonra sayı hesabiyle galip geldi. 

Mııtafferle İbrahim kör dövüşünil ad çıktı. verlııe Hnı:;im girdi. 

t
•-· . tıu:sct DEVRE • andıran bir maç ncticcı;lndc berabe-
1\lnc d re kaldılar. l'ı Q ı evrede esmekte olan ı-Uzga-

~a: l~hlerine alan İstanbullular, An- Coşkun, gayet glizel bir mnç ya-
bi;" kalesini tazyike başladılar ve parak, rakibi Aslanı sayı hesnblyle 

bile aralık nishi bir hakimiyet tcsisi11e yendi. 
DünkU maçın galtbl Boksör 

l"orgo 

edilmişse de, bu hususta henüz kafi 
b_lr karar verilmemiştir. 

~ta ınu~affak oldular. Ankaralı!ar, 6 raundluk Frnnko - Panayot ma.
()lqllllhu1un kn'eleri için çok tehlikeli çı da, Pnn:ıyolun, ullhnssa son üç 

~ıiruıbu ziyar<>tlerine ancak arada bir raundda, aldığı bariz !alklyet ne
di\' t:'n ferdi hücumlarla mt•'·nbcle e· ticeslnde, Frankonun mağlubiyeti 1 --------------

t.tıı Orla"'dı. Fakat Ankc.ra müdafaası- lle bitli. 
~l't Ve •• bilhassa Yaşarın yerinde ve GUnUn en mühim rnnçı, haftalar -
~tin lnudahaleleri, İstanbul muhacim- clanheri heyeranla beklenen Kiryn-
~()td e bir türlü gol imkanları vcrmi- ko - Yorgo, maçıydı. Sekiz raund U-

u. ıerine ynprlnn bu mUhlm mac baş -

il· ntn HADİSE 
~ir \l~in, du ıe nazaran daha enerjik 
~eıı ~Y.un çıkaran Ankaralılar, yeni -
~a b:ı.aı;anbul kalesine do~ru sokulma
fa~'t Şlad~lar. Karşılıklı hücuml<i.rla. 
~3.~ 1~ netıcesiz ge"en ma,.ın 31 inci 
~~1iıı asında hi" de hoşa gitmiyen bir 
ii ıo;1 Oldu: Fikret. aya~ına geçırdi· 
tılek U a soldan Ankara kalesine git
~ılle 7rey1ten, iki Ankaralının ken- 1 
itene.ek avu'lü yaptığı ş:ırJdan sr:ıır 
ce'n, F'i 8Yak snlladı. Bunu gören k 

l.at·buı kreu oyundan çıkararak b 
liakik ~leybine frikik cezası verdi 
~tote~ en Yerinde olmıyan .,u cezayı 1 
~:ı. ve ao eden ~fo't da ayni zaman 
~il.tı Yni cezaya çarpılarnk oyun 

ı l 1 lı 
s·r\:..· 

llu s" · nuı, T.\1\.11\11 o ıuşı 
llıecbttr uretJe 9 kışiyle oyuna devama 
~~erni kaı.:ın İstanbul muhteliti Muh
b'14!rn ~ı::rıye a'aı ak forvette Billend, 
~la.cır e Necdet olduğu hııltle oyı:n~ u . 

taı .t fırsat b" 
k ıtar b .. } 1 ~ ganimet sayan Anka 
·ll'eııi u~ uk bir enerji ile 1s!.anbul 
lı'a, ne sııt k 
fa it:tt bu ij 61 hiicun.a baı;!ad•lar . 

tan nihayete kndnr Yorgonun bııriz 
hAklmlyetl altında ccr~ynn etti. Bil
hassa. son d/'\rt raıınildıı Yorgo raki
bini tanıııırılyle ezerek lınygnı \'O 

bitkin hlr hale getirdi. \•e böylece 
cidden d<'J!°erll bir hol{SÖr olduğunu 1 

gösterdi. Frnnırnrla \ e Yunnnlstnnda 1 
muhtelir maçlar yanarak birçok · 

1 
muvaffakiyetler ka7.anmış olan Yor.

1 

~o. mı>şhur Yunanlı holtı;ttr Vaslsle 
·~rsılaşm:ık Uzere Atfnnya davet 

Barut gücii 
sahasınctahi n aç laı 

Dün Bakırköy Barutgücil sahasın· 
da büyük bir seyirci kütlesi önünde 

yapılan maçlarda Kadıköy halkevi 

birinci fut.bol takımı üstün bir oyun 
oynıyarak 3-1 galip gelmiştir. 

Ayni klüplerin B. takımları k~ı

laşmasını da Barutgüçliller iyi bir o· . 
)'Undan sonra 3-2 kazanmışlardır. Bu· 

maçlardan evvel de Bakırköy Rumla· 
rından müteşekkil bir A taknnı Ba · 

rutgllcii genç takımıyla oynamış ve 
maçı 3-2 Rum takımı kazanmıştır. 

. ~ Olan g n 22 oyuncunun en murn.f
~ka'a" ;

11 
lstanbuJ katecısı Cih:>d. ha· 

a oıllrsa ratıyor ve her ne pozlsyon· 
olsun çekilen §utları ya 

Hc;-iktno;ıa karşı birçok temiz n~·1ml:\1' çıli:nr:\n \'e tak\:Jyo edilen 
DoAanspor takımı .. 

........... ,..,..". 
J>On EyUp takımı gehnccliğl l~fn 

Takı mı ... 

Şild maçlarına dün 
de devam edildi 

Kasım~oşa Vefa ile berabere kal
dı, Beşiktaş Doğansporu 3-1, Bey
koz da Karagümrüğü 3-1 yendi 
Dlln şlld maçlarına Taksim ve Şe

ref stadında devam edlldl: 
Taksim stadyomundaki karşılaş. 

mal ar: 
Topkapı • E;vilp mUsabakası Eyüp. 

lular gelmediğinden yapılamadı. 1-
kinct karşılaşma olan KaragUmrUk • 
Beykoz mnsabakası ise çok tataız 
bir şekilde oynandı ve neticede 1-3 
Beykozlular galip geldller. 

Hakem Nuri Bototun idaresindeki 
bu mUsabakaya takımlar şu kadro
larlyle çıkmışlardı: 

Beykoz: Safa - Haıtd, Mehmet • 
Galip, Kemal, Sadettin • Turhan, 
Bllft.l, Salt, Şahap, Todorl. 

KarııgU.nu-Uk: Ferit - Necdet, Mah
mut - Rauf, Tarık, Salt - Necati, Nu

. rl, Mehmet, Aziz. ~alm. 
RUzgı\rı arkalarına alan Kara • 

gümrüklUlerln emniyetle başlayan 
müsııbakanro 7 net daklknsında Şa.. 
hap geriden aldığı pasi iyi kulla-

narak Beylcoz lehine tik golil attı. 

Ondan aıon,.a biltnn karşılıklı fa • 
kat neticeıolz 111Ucumlarla oynandı, i. 
ki taraf d• eterli toplu blr oyun çı. 

karamadıldsfmdan çok zevksiz ce-
reyan eden bu ·devrenin sonlarına 

doğru KaragUmrUk sağl<:i Nuri bora.-
berllğl temin ettlyse de hemen ake. 
binde Şahabın g1lzel bir paslyle 
Beykoz sağaçığı Turhan takımı tek
rar salip vaziyete sokmuş ve tık 
devre böylece 2 • 1 KaragilmrUk a
leyhine bitmiştir. 

ikinci kısımda rUzgArın da ynrdı
mlyle .daha UstUn oynamağa başla. 

yan Beykozlular rakip taraf müda-

faasının enerjisi ve kendi araların
da "da beraberlik tesis edememeleri 

yUzUnden gol çıkaramadılar. İkinci 
devre ortalarında Şahap şabef bir 

gayretle OçQncn Beykoz golilnil de 
,.:,_ (8onu 8a. j sa. 5) 

Dıın Vcfnnm karştqnfla hllyllk bir muvatfaklyet g&teren Kasmı
paşanın genç oyuncuları ... 

Taksim liki maçları 
Şişli Rarluluşu, Aınavuthöy Eseganı yendi 

Dün sabah Taksim stadyomunda 
stad liki müsabakalarına devam edil
di. llk olarak oynanan Arnavutköy -
F;seyan ikinci ta kımlaı maçı 2-0 Ar-

na. vutköy lehine, Şişli - Kurtuluş ikin
ci takımları mUsabaknsı da tarafla -

nn birer golil ile berabere bittikten 

sonra, Arnavutköy ile F,,seyan birin· 
ci timleri k~ılaşmışlardır. Müteva -

ıin tekilde oynanan bu oyunun ikinci 

devresinde, fırsattan istifade etmesi· 
nf daha iyi beceren Arnavutk'öylüler, 
mUsabakanm yegane sayısını kayde · 
derek galip gelmi§lerdir. 

Gayrifedere klüplerin son karşılaş
ması Şişli ve Kurtulu§ A takımları 

beyninde ve bUyük bir kalabalık ö
nünde olmuştur. 

İzmirli Vahabm çalıştırdığı Şişli 
klübü, bilhassa ilk devrede çok üstün 
bir oyun çıkl\l'arak, Suldur, Vahab ve 
Diramn ayağıyla Uç gol kaydetmiş -
tir. 

Ikinci devrede Kurtuluş merkez mu
hacimi takım'.!lm yegane sayısını kay
dettikten sonra, mUsabaka durgunlaş-

mış ve netice değişmeden 3-1 §ijli Je
lı1ııe nilıayeUenmltürı 
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Haftalık Radyo Proğramı 
:~ - K. sanl - 93R Pa:arlrsl r 

Ölle neşriyatı: S:ıat 12,SO Plakla TOrk 
musikisi. 12,50 Jla\·adis. 13,05 Pltıkln Türk 
musiki~!. 13,30 Muhlclir plAk ncşrı)ntr. H 
Son. 
Akşam ncşrı:roıı : Sııol 18,30 ocuklara 

mas:ıl: Bayıın Nine tnrafından. 19 Il:ı)an 
1ncl: ~an lwnıan ,.e plrano rdııkntlle. 10, 
30 Memleket ş:ırkıl:ırı: Malal)'Olı Fahri füı· 
yah:ın ıarnfınd:ın. 19,55 Horı;a haberleri. 
~O ltırat ,.c nrL.nllnşlnrı ıarafınd:ın Tiırk 
musikisi ve halk ~orkıları. 20,30 Ha\·:ı ra
poru. 2n,33 IJrııer Hızn ıarnfından arııpca 
•t:nı tJcıtııpuııJc :ı ~ uuıı~u \? ı!oı ·uı {QS 
fınd:ın Turk musikisi "e halk ş:ırkılnrı. 
ıSnnt ayan). 21,Ifı ltad)o fonik temsil 
stüdyo orkestrası rcfakntılc ı Monoıı). 22, 
15 AJans haberleri. 22,30 l'liıL:hı ı;ololar, 
opera \"e operet p:ırc:ıl:ırı. 22,50 Son h:ı
lıcrlcr \'l' crlcı'ii ,;iiniln progr.ımı. 23 Son. 

!!5 - K. ~nni - Salı 
Öğle neşri) alı : Snnt 12,30 Plıil.J.ı Türk 

mu:sikisl. 12,50 Havadis. 13,05 Pli'ıkla Türk 
musikisi. l 3,:ıo Muhtelif pr ı. nr..,riyutı. H 
Son. 
Akşam ncsrlyııtı: Sani ııı,:ı:ı ııı;ıklJ ıl:ın~ 

muslklııl. 18,l~ı Fınlnfınü ll:ılkı vi ncsriynl 
kolu nomıııa ~ıısrct :-;eru. 19 N°l'tıil oAhı 
hnınll Hnkkı rctnk:ıtıll' Tiirk nım.ıki'ı ,c 
halk şurkılıırı. 1cı,:m hıınrı•rans: ı:minoııu 

l!nH.e\'l ı>oı;rııl :\:ırrlım şıılıc i namııın Uok
tor l\lmnı Nuri f ç~İJrl'n ( Giine' "'' ı1nğlık). 
l 9,55 Borsa hıı hC'rlr~f. 20 J\lfı-;ik Tiirk mu
~iklsl: Okuyan Nuri ll:ılıl, keman Heşnt, 
kr_mençe l\cmol Xıyıı7.I. tıınlJur Dürrü Tw 
ran, k:ınun \'ecihe. nı .. rnc Scltıhııttiıı C:on· 
d:ın, ut Scd:ıı. 20,30 fltıva r:ıporu. 20,33 
Ömer Rızn tarafındıın nr:ıpço sri)lcv. 20,4:> 
\'erlin nııa tıırtıfındıın Türk musikisi rn 
halk şarkıları. (Sanı ayıırı). 21,15 Orkest
ra: ı - Beethoven: Fldt'llo nuverhıre. 

2 - las~rnet: Le Cid sutte. 3 - Strfch: f 
Sfringende l\no"fen valse. 4 - Rublnsteln: 
Jlomanze. 5 - Drigo : p..,. d'Action. 22,15 
Ajans h:ılıer!crl. 22,30 Pliıkl:ı sololar, ope
ra \'C operet parçal:ırı. 2:.!,50 Son haberler 
'er crtesı snnrın programı. 23 Son. 

26 - K. suni - 9.,S nrıanıba 
Öğle ncşrıyntı: Saaı 12.30 PIAkla Türk 

musikisi. 12,50 ııa,·adic;. 13,05 Pliıkla Türk 
ınıısll;lsl. 12,30 Muhte!H plôk neşriratı. 
H Son. 

sıır.p nıııl!l<l oc'sı ıccs .ııc.<ıJ ;ıu wc~ııv 
.ı;ı IJlll,(lUll'fJD öl.\ u;ıs llilllllU 6 t '!"PlJmW 
·ı.nıııııJn :rıcıı :>,\ ısı'lıı.ııw 'IJDı ucputJıı.ı 
l0,30 Şişli Huıkcvl gösterH kolu tarafın
dan hlr tr.ınor;il. l!l,55 nors:ı haberleri. 20 
)fuo;lııfo 'c nrk:ıdaşlnrı tnrarırırt:ın TQrk 
:nu iki 1 \•c hıılk şnrkıları. 20,30 Jrn,·a ra
porıı. 20,':13 Öınl'r füza tnrufından arapça 
ı.o)"lcv. 20,45 Nezihe tarafındnn Tilrk mu· 
siklsi \'e hnlk :ırkıları. (Snnt ayarı). 21,15 
Orhstrrı · J - nlzC'I: 1.'ı\l'lesirnne ımite. 

:.! - Tı·hrıil·o"""y: ı\oclıırne. 3 - Leh:ır: 
J.ıı \.eli\ e jo, ru~e. 4 - ı;nbrlel • ~fnrie : 
Hhıqısodi~ rhino ise. 5 - Scrôder: , ·npo
lıl:ııııı . :?2, l:i .\jnııs hnlır.ı lcri. 22,30 Pili.la 
sololar, ope .. :ı ,.e operet pnrcaları. 22,50 
Son h~!ıl'rler \'t" trlcsi ı:ıünlln progrnmı. 
2:1 ~on . 

2i - !(. wni - 938 Ptrşembe 
O~Je ıu·,rirnıı: S:ıat J2.30 Pl:\kla Türk 

mıısil:i!il. l:!.i Ttn,·ndis. 13,0:i Pliıkla Türk 
ınu"l'.isl I"" 'iO Muhll'lif pl.'ık neşriyatı. 
J4 Son. 

ı\k om ncııri1alı : S:ı:ıt 18.30 Cocuk ti
~ıııru u: ıTııtıi 't: MJUI lstlJ.:bal diyarın
<'a). l!l llıır!'r" ve arkncla~l:m tarnrından 
Türk nıusıkl~i ,.e halk şarkıları. 19,30 Spor l 
mfir:ılınb<'l<'rl: E"rr.r Serik. t!l,55 Bor"a ha· 
herlerl. 20 Ct>mal l\Aınll ve arkada~Jın ta-

rJıfınchn Türk musikisi ve halk şark .... .-ı. 
20,30 Jla,·a raporu. !W,33 Ömer Hıza ta
rafından ımıpçn 51)yJe,·. 20,45 F:ısıl Saz 
Jlc:retl: Okuyanlar: lbrahim Ali, Küçük 
Safiye; kanun l\luammer, klarinct Hamdi, 

tanbur Sel5hattin, ut Cevdet Koz:ın, keman 
(',c,·dct. (Sn:ıt :nıırı). 21,15 Orke~tra refn· 

htill' Hl'tfrlrl' Tür.ün Şnn. 21,45 Orke~tra: 
ı - Mııllhırı: J.es ılragons ete Villnrs ou· 

\"ı•rtııre. :l - Riınııky - Rorsakoff: Lrconte 
du 'J'-;:ır S:ıllnn. 3 - Sarasale: Romanz:ı 

Andaluza. 4 - Glnzoanov: Bachnnal. ~ -
Bc;eh:ıiko,·sky: Dlvrtimcnto. 22,15 Ajan~ 
ha!xorlerf. 22,30 Plltkla sololar, opera ,.e 
onerct parçaları. 22,50 Son lınhrrlcr \'e 

rrlei\İ giinün programı. 23 Son. 

2$ - K. soni - 9.ıs Cuma 

Ö~lc ncsrh·atı : S:ı:ıt 12,30 Plakla Türk 
musikisi. 12,501la,·auis. 13,05 Plakla Türk 
musikisi. 13,30 Muhtelif pl~k ne.;rlyatı. 

11 S.ın. 

ı\k~~m neşriyatı: Saat 18,30 Plôkla dnn!I 
m11<ıikisl. 18.45 Söuilz Tilrk m11sikbi. 19 
J\oıırerans: Ali J\Ami Ak) Oz (Cocıık lt>rbl
)·ı• si ı. 10,30 JleyoAlu IJalke,·i gösteril ko· 
lu tarafından bir temsil (Bir kavuk de\Til· 
di). J!l,55 Bors:ı haberleri. 20 Necmellin 

Rı z:ı ,·e arkadaşları tarnfından Türk mu
sllıi!!I ,.e h:ılk şarkıları. 20,30 JJny:ı rnponı. 

20,33 Öıncr Rıza tarafından arnpça söy
le,•. 20,0 D:ıyan Muzaffer Güler ve ıırka-

daııları tnrnfından Türk musikisi ve halk 
şarkıları. (Saat a)·arı). 21,15 Orkestr:ı: 
J - \'erdi: La fona del de~lno ouverture. 
2 - Ts<""ıtlkovsky: Romence. 3 - Bellini: 
;'\ornuı fantasie. 4 - Tı;cbaiko,·sky: Valse 
5 - Schubcrl: Der Yandercr. 2:?,15 A
jans haberleri. 22,30 PIAkla ~ololar, oper:ı • 

Kemikleri kırı._ 
lan hasta 

(5 inci Sa.yfadan devam.) 
Hayatr, insanlığı o kadar içten tah • 

1i1 ediyor ki .. 
- Dert başa gelmeyince ya~manın 

kıymeti anlaşrlmtyor. Vücudu saglam 

bir insan hergUn, her saat bu nimetin 
büyüklüğünü takdir etmelitlir. Çünkü, 
sıhhat bulunmaz bir şeydir. Sonra in -
san yapmak istediği bir çok şeyleri ya
par.DU§ünüp yapamama'k; yok mu, işte 

bu çok acıdır .•• 
Hastahanede hassasiyet her yerden 

fazladır. Vaktiyle mektepte iken imti -
hana girecek arkadqlar !Öyle konuşur
duk: 

- Şu imtihanımır yemek zamanı 

yaklaşsa.. 

Bunun sebebi vardı. Muallim ve mü 

meyizler, yemek zamanı yaklaşırken 

talebeyi uzuq uzadıya sılanaz, şöyle 

blr k,aç sual sorup numarayı atarlardı. 
Fakat yemekten sonra kahve içilir

ken talebe terler, sonu gelmez sual yağ 
muru altmda bocalar, şa~alardı. Has

tahanede çok <lefa bunu düşündüm. Bu 
rad:ı karnı tok olanlar, aç ve rztırap • 

lılarla hemen hemen hiç alakadar ol • 
maz veya alakadar olmak istemezler. 
Fakat ıztırap duyan, karnı aç olanlar 
birinciler gibi değildirler. Hayat da 
-böyle değil mi? 

Düzceli Ahmetten bahsediyordum. 
On bir aydır tedavide bulunan Ah

met, bir iki ameliyat daha oldulc}an son 
ra kurtulacak. Fakat kaburgasız kala -
cakrnış ... Ya~yacak ya ... Onun içindir, 

ki ameliyattan korkusu yok. 

MUTEFERRİK 
Fatihte basllan glzll 

mezbaha 
Fatih zabıtasına Karagümrük,te Ha

sibe adında bir kadının evinde körpe 
C§ekler kesilerek sahldığt haber veril· 

miı ve zamta cürmü meşhut yaparak 
b "Ukötü ticaretle uğrapnları yakala

mı tardır. 1 
Yapılan araştu~a evin bahçcsin 

deki bodrum katında bir şey ele geçi
rilmemiş, fakat kadının çama§ırları bu

lunan biiytik bir sandı~ dikkati sek

miıtir. 
Sandık asıldığı vakit derisi yüzül

mü~ bir buçuk yaılarmda bir körpe 
~ek meydana çıkmııtır. Tahkikata 
devam edilecektir. 

Birinci sınıt Operatör -
Or CAFER 1.,AYYAR 
Umumf cerrııht ve sinir, dlmııa estetik 

cernıhisi mülehassısı 
Parls Tıb Fakfiltcsl S. asistanı, erkek, 
kaclııı amclil·:ıtlnrı, dimaiı estetik 
":rüz, meme, karın buruşukluğu ve 
gençlik ameliyatı". (Nasaiye ,.e do:um 

müteha~sısı.) 

'.lu:ıyene s:ıtıahlıırı 

~ den 10 a kadar Meccanen 
0AJeden sortra ileretlidir. Tel. 44086 
Beyoğlu, Parmnkkapı, Rumeli hıın. 

Cilt• Frengi ve d•cı•r Zührevi 
hastalıl<lar blrtncr sınıf mutahassısı-

18ııfl m. Vbtll laatı ııertıı Tmm l!tıı.'1fe! aı11m. n 
"retefon ı 21-a • 

001ede"I el<şOmO l<O-:IO< h0$toJIYn l<ObUI ede• 
"~ ........... ııorııwı - ....... •1' ....... 
Y&lnıı U bırlıJ mukal6wlo Hav• Kurumu monlaa· 

• ... ....... , ...... - ~~alt°'*' ,.,.._ 

n operet pnrçnlıırı. 22:i0 Son h:ıberler ve 
ertesi günun ı:ı:·ogr:ıını. :?3 Son. 

29 - K. :;ani - 938 Cumarlesl. 

Ö~lc neşriyatı: Saat ı 2,30 Plakla Türk 
musikisi. 12,50 Jlııvadis. l 3,05 Plıikla Türk 
musikisi. 13,30 Muhtelir p!Ak neşriy:ılı. 
14 Son. 

Akşam Jtt.',riy:ılı: Sa:ıt 18,30 PU.kla dans 
musiklc;i. 19 Safi)C: Piyano ,.c keman rc
fnkatlle. J!l ,311 J\onfenın~: Selim Sırrı Tar
ean (tO•'llk terbiyesi). 19,55 Borsa haber
leri. 20 Sadi Hoş!\CS \'C arkadaşları tnrn· 
tından Tilrk musikisi '\°e halk şarkıları. 
20,30 H:n a roporu. 20,33 Oıner Rıza tııra
fındn n ıırııpça söyle\". 20,45 Semahat Oz
denseıı ,.e ıırkadaşJnrı tarafından Türk 
musiki~! ,.e hnlk şnrkıları. (Saat ayarı). 
21,15 Orkestra: 1 - Vagner: Lobcngrln 
prelude. 2 - Jllmsky - Korsalcorr: Sclıeb· 
ruade. 3 - Morena: Straubfedern. • -
SibeUuı: Vnlsc lrlste. 5 - Clinknle doute. 
22.15 Ajans haberleri. 22,SO Plııkla solo
lar, oper:ı ,.e operet parcaları. 22,50 Son 
haberler ,.e erle.-:1 aüJJiln oroar.n.ıru. 23 
Son. 

--~--------------------._.-/' 
HlJRU/\a abone o/d-
n ıız ve abone ediJJ.l.I 



~stanbul sıhhi müesseseler art
ırma ve eksiltme komisyonun

dan : 
:Eksiltmeye konulan iş .... : 'ıilşli Çocuk :tıutabaneslndc yapılacak 
I .J~·.; kalorifer te.ısatı. 
J<c~if bedeli 
h'•t k 16923 Ura 94 kuruş. 
1 ' va 'kat garnnti : 1270 lira. 

SiJtnı•Btanbu~ ŞiiJi Coçuk hastahanesi nıo kalorifer teslsatr kapah zarfla ek
eye ıkonuımu~ur. 

ı~u 1 
Ekisluuc .2/2/938 Çarşamba ııu oll saat 15 de Cafaloflunda Sıhhat ve 

laco~at Mua\·~net MUdUrlUğU binasın da kurulu komhıyon tarafından yapı· 
11.tır. ,...,.., 

na ... 
2 

- ~hıka' ele. eksiltme b:ıyındır lık işlerl genel hususi ve fenut şart· 
•uelerı p j . ~ 1r h llıuk • ro c 'e .• rnş üldsasJyJe bunu. mOteferrl diğer evrak 85 kuruş 
~b~indc komisyondan alınabilir. 

tıu lsteklller caJ·i seneye ııit tlca ret odası \•eılkasivle u~o eayılı kn· 
nda y • 

!\'arıa . azılı helgolcr , .e bu lşu ben zer l0.000 liralık iş yaptıklarına dair 
'a.kk \ Ckı\Ictindcn nlmış oldukları wUteahtıitllk ,·eııfkalarllc birlikte mu
lJıaı at garanti makbuz veya bnnha mektuplarını havi teklif zarflarını 
~ati nelen bir saat bvvellne ka t1ar komisyona ,·ermeler!. (173) 

.• " 1 . 

J,tanbul Belediyesi ilanları . 

Ye k "f a.tmur ııkarnlnrına lüzumu ola u 50 tane sllzgeçll kova açık ~kıiltme
lla. onuımuş,ı.ur. Hunların hepsine S!5 lira bedel tahmin edllmlttlr. Şart
"allıesı levazım mUdUrlüğünde görOJe bilir. lsteklHer 24~0 N. Jı kanunda 
J ıııı ,. l'· be es "a ve 61 lira 87 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektublyle 
la raber 25-1-988 sah gijnü snat 14 ele Dalmf Encümende bulunmaJıdır

r. CD.} OGS) 

8 
Jandarma Gt>oel Komutanııtı Ankara 

.. atına ima Homhıyonundan: 
d. 1 - Vasıf ve örneğine uyıun ve on dört bin d<Srt yüı yirmi lira kıymet tak
.;~ edilen iki yüz altı kilo metre ağır sahra kıl>Joıu 25 • 1 • ı 038 1111 ıUnü aa· 

~t (10) da kapalı zarf uıulile satın alınacaktır. 
i 2 - Şartnamesi pıraarz Komiıyond an ılın.bileeelc, bu ekıiltmeye ıirınek 
t~ti)'tnlcrin (ıo~sı) lira (50) kuruıtuk ilk teminat ve prtnamede yazılı belgele· 

0
; llı\lhttvi teklif mektuplannı belli &iln ıaat dokuıa kadar Komisyona verıni~ 
~ (20) (156) 
~ 

: /)~tJ/el Demırgolları 'Ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları · 

~-------------------------------------at Görülen ıuzuma binaen 7-2-193 8 Pazartesi güııU saat 15,30 da yapıla· 
•a 'llAn edilen kUcUk yol ve buton ek siltmesl 2~-2-1938 Çarşamba gUnU 

•t lo,30 a tehir edilmiştir. 038) ----. 
0 

~uhammen bedeli 66.300 lira o lan 85.000 adet Şöminman takoıu 
J .... 'lı 
t 0 -938 pereenbe gtınll saat 16,80• dl\ kapalı zarf uıulU. lle Ankarada tda.· 
e binasında satın alınacaktır. 

tı :Su işe girmek isteyenlerin 4565 liralık muvakkat teminat ile kanu· 
, 1111 tayın ettiği vesikaları n Nafıa l\tUteahhltlik vesikası Ye tekllflerint 
hıı gün saat 14,30 n kadar komisyon Reisliğine vermeleri ldzımdır. 

ltı 6artnameler 330 kuruşa. Ankara ve Haydarpafa ''ezneıertnde aaul
~r. (899) 

il anlarınız için yalnız 

20991!C. No· telefon 
OOtl . • ediniz 

1938 
tvlatbuat 
A.ımanağı 

ÇJK1 il 
ltiit\iph·- . • .. l 'd" ıs -..enızan c:n ıuu esen ır. 

~ 37 Yıl·nın tarihi. en methur mu· 

b~F rlerirı makal~lcri - GündeJik, 
. lllık t •-
··~ı . • 8 Y ıa ıaute ve mecmuala, da 
itti trınj ıördüiün~ı bütün muharrir
L ·ı il reıimı-..: • Qı git "'••• lll,.tiatikler, - faydalı 

er, 

X 9 un 

Maceraları 
Büyük bir clld halinde. Yalnız re. 
eimlerden ibaret. lçi.Ddeld küçük 
kooupıalarlı biç yorulmadan X 9 
un hartkullde maceralarım takip 
etmiş olursunua. 

X 9u 
eiıln rlbl çocuatarınu da c:ok se. 
Yer. 
Bu onların ayni samanda eğlenceli 
bir okuma kitabı da olur. 

"'~ ao kunıttur 
Çocuklarınım tetvlk ediniz. Hafta.. 
ıklanndao ayıracaklan küçük ye. 
ktlnlarla bu kUctlk rakamı kısa bir I=' . 

.!._~~tı ~manda elde ederek 
~ 50 K u r u a.t:ur g liu,u ~ x un 

11 k ta11~ı ııı ua ar11ymız maceralan kitabından birer ta.ne 
l optın , . 1 cdinmelidirlet". 

ı~u~u"' iltıı YO".•: htanbuı BASIN Müracaat yeri 
...__ ·. lJ - T akaını . 
....., ------. · Ankara caddesi V AKIT kütUphanesı 

1,. 6~:~~~~~··:~~u·b-u-~ 1'""' .. ;,:=7:::::=ır.~i 
.).,_ 'i 1 i l 

.... - · Yit Ye " ı Pertembe gUnlert .. , a den D • ucıar i: 

. ., \ı- ete:; cıırlıtı boJmaca j :: 1 
i "'•""k öle- ff •• OrtaklSy 'hşbaeamak PaJansada ~ :.:. S rlı il• ~ur kl~ı l~n rıc~ ıc 

•Çtır H !·
1
• numarada Doktor Mümtaı Giirsoy ::· 

d c ccıırıede 'e ,.ı.:ıı • •• I 
'P<>lırındı bulunur. - 'iı 1'Aklrlerl paruıı mu:.yene eder. • •• , 

s::::: t tt w :r•rn 1 

TT - KURUN !4 t ·fNcfKANUN 1938 

--
~ 1 

Kumb_aı:~ _biri 
l 

ı ~I 
r 
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enzilath ayhk s hat ı 
Csküdar - Kadıköy ve havalisi 
halk tramvayları Türk Anonim 

Şirketinden: 

Tramvay şebekelerimizin iki ve daha yuka
rı mıntakaları arasında oturan ve her gün 
işlerine gidip ge:mek mecburiyetinde bulu
nan yolculara bir kolayhk ve maddi men
fa at tem~n etmek üzere tenzilatlı ayhk se
yahat kartla~ı ihdas olunmuştur. 

Birinci mevki 2 mıntakaya 338 ; 
3 - 5 mınta aya 442 kuruş 

ikinci mevki 2 mıntakaya 260 ; 
3 - 5 mıntakaya 3~8 kuruş 

Olan bu kartlar her ayın 1 - 4 üncü gün
leri Şirket idare merkeziyle Kadıköy ve Üs
küdar iskeleleri cıvarındaki plantonluklarda 
satılacak ve her ayın başından diğer ayın 
dördüncü günü akşamına kadar muteber 
o~acaktır. 

' • • . . f ._ - • . • • • 

M H 

Bakırk··y Bez ll 

Mens ca ı • • 
Ş i R KET i N O .EN: 

/ 

Sayın halkımızın rağbe~ini memnuniyetle gör-
düğümüz Fabrikamızın 85 santim enindeki 
kaput bezimizin satış fiatını indirdiğimizi sayın 

müşterilerimize bildir~riz. 

Markası 36 Metrelik topu 25 Topluk Balyası 

Kartal 732 ıkuruştur 183 Liradır. 

Safi şartları iZ : 

Fabrikada teslim, parası peşind~r. B!rer 
balyaya kadar satıhr. Al~vre satış yapılmaz 

istekli kaput tüccarlarının 
Bakırköyünde şirketinıize 

müracaatı eri 

' 

1 -
Ankara caddesinde 

kirahk dükkan 
- ·- --i ' Vakit yurdunun altmda (ölen Fransız kitap~rsmm) yeri ve arlCa<ıaki 
'· CJepolan kiralıktır. 

Birleştirilmek suretiyle 150 metre murabbalık bir mesaha elde edilebi· 
lir. İsteyenlerin Vakit yurdu idare memuruna müracaatleri. ı 

ürk Hava urum 
Büyük Piyangosu 

4. ncü keşide 17 Şubat 938 dedir. 

Büyük ikramiye 50.000 Liradı~· ı 
Bundan ba~ka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle ~(20.000 ve lO·(jfJ 

liralık iki adet mükMat vardır. " 
Şimdiye kadar binlerce ki§iyi zenıin eden bu piyanko~ i§tirak ıedinil., 


