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Sayısı heryerde 
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llaile Sel3siye Habeşistana ispanya suıarında 
tekrar ·kral oluyor Şiddetli bir deniz 

Ingilterenin tavassutu üzerine 

Bunu Italya teklif etti 
l<en :lisine senede on bin lngiliz lirası verilecek 

ve Hint p,rens!eri gibi bir vaziyeti olacak 

~ Ilabeş kralı Haila Selıisiyc flc Mu30lfnf ve ara1am!da tava~t oo:ifcsini gören Lord llcılfftıks 

Ye .. •• k Londrn, G (.\.A.) - Deyll Hcral- sele etrafında , aşağıdaki izahatıver-n l Tur - Yu. d'dcn liOnrn busun de sandey kronikl mektcdlr. 
~~ sazctcsi de Mussolln!nln Habeşistan Menküp lmpartJtor ile D. Mussolfnt 'lqn an aşma-m "'tlibcnrTJ:fegtts'e vermek nfyetfnde araemdata"'8•1mt191•fJOr4BaUl&Jıta 
l~I . · bulu~duğuııu blldlrmekto ve bu me- (Sonu Sa. 4 Bil. 4) 

~~ e::~':tkM~th~~:·:~ Rusyad8ki suikastciler 

l1ı~~:·e~~.~ş 0~~!1!: ı"lngilterenin yardımı
~t~~r::~·~:..k::: n·ı temı·n etmı·şıer' ~i~ti 1.!"&tos 1930 ve 14 Eylul Je32 J J e 
'"!•!illa urk • Yunan dostluk ve samimi 
)etıi tıı lllun!ıede1erine inunzam hir 
)etı.i l.taJiede hazırlandıiınUuı ve bu 

~\'::~~ed;nin Nisan 1938 taribi~de 
~il ~· Celal Bayarın Atinaya yapa-
Q• 'Yll't.t . . 

tı ~ eınasmda imzalanacağm • 
(lldili1.t ~dildi. Muabedcnin metni de 

l\~ı. t•bi ncıolundu. 
·~ ~ l""rki • da1ct d u Ye ve Yunanistan ara. 
~>tttıı~ 01lluk ve samimf anlaftJla va-
1.ttiı~k bu Yeni mudıede ile nasıl bir 
'~tta\ , oluyor? Kezalik bu değitik-
~~da o: Türkiye ile Yunanistan 
~l 1>'tti 8 tluk ve samimi anlapPa 
b "~ili., alkan antantı ile nıuıl teliJ 
._I\ ... or? l> h d ı::. ba 't "rı~ a a o6 rusu aca Bal-
ı~' •n:• ınuahedeııi ile yeni Türk • 

Boharln bazı yerleri Lehistan, Almanya, 
Japonya ve loglltereye terk etmeyi 

dUşUndUklerlnl söylüyor 
Moskova, 6 (A.A.) - Muhakeme. 

nin dün kaşamki celsesinde Zclenski 
ve i~ramov'un da isticvabı yapılmıştır. 

Sovyct kooperatifleri birliği sabık 

sekreter.~ Zelcnski sağa doğru bir hil • 
kumet darbesi lehine gayretlerinde bir 
İngiliz şah~iycti tarafından yal"dım gör
düğünü bildirmiş ve İngilh işçi partiEl 
liderlerinden Aleksander'in, Sovyetlcr 
birliğinde sağcı bir hükumet ikt:dar 
mcvkiine gelir fse kendisine krcıdi ver-

me~ vadinde bulunduğunu tasrih et • 
miştir. Zelensk.~, bundan sonra bozgun
culuk yapmı§ olduğunu kabul etmiş • 
tir. 

Ozbckistan komünist partisi sabık 
genel sekreteri Alanal ikramov'da Bu
harinin Öz:bckistanı Sovyctlcr Birliğin· 
den ayr~ağa muvaffak olduğu ta'kjdir· 
de İng.:ıterenin yardımını temin eyle -
mi§ bulunduğu hakkında kendisine ba-

(Sonu Sa. 4 SQ. 4) 

harbi oldu 
Cumhuriyetçiler Frankocuların 

bir gemisini batırdllar 
Darsolona, G (A.A.) - Milli milda

faa nezareti aşağıdaki tebJlği neşret. 
mlştır ... 

Cümhurlyet filosu bu sabah saat 
2/22'dc kanarya, Bnlear ve almlrnn
te sevora isimlerindeki bl kruva • 
zörlerile Palos burnunun, 70 mll n~ı
ğmdn muharebeye tutuşmuştur. 

Muhrlplerlmlzden biri tarafından 
atılan bir tor.ptı lkincı dUşman hattın 

da bulunan kruvaz6rlorden birine i
sabet etmiştir. Du kruvazör ya knnar 
ya veyahut balear.'dır .• 

Yaralanan gemide bUyUk bir infi. 
lak olmuş ve gemt yana yatmıştır. 

Ortalık ağarırken yedi büytlk serl 

bombardıman tayyaresi deniz mu"" 
harcbesinln cereyan ettiği noktaya; 
gitmişler ve tayyareciler Alevler fctn 
de yanan fısl kruvazöriln etrafmda 
7 gcmlntn dolaştığını görmüşlerdir., 

Cilmhurfyet tayyareleri yanma")[ta; 
olnn ı;q,m!yi bombardıman .etmişler .. 
dir .. Bombalar geminin yanma <'inş. 
muştur. 

l;IiJJt mUdaf aa nazırı donanmanın 
siyası komisorlne bir telgref gönder 
erek nıuh:ırebcde elde ettikler! bu 
parH\k neticeden dolay! blltiln donan 
ma mensuplarını tebrik etmtştlr. 

Nazır bütiln ccnebt gemilerine te1-
(Sonu Sa. 4, BU • . o 

Daruşşafakalılar 
bayramı 

Dün mektebin 65 inci 
yıldönümü çok samimi 

bir surette kutlandı 

~~hı '1§1llaaı arasmda ne gibi bir 

~~ . .::::~? Belkan ""."':"""" dehi) 1 F e n e r b a h ç e il e Beş i k - l!ıPilffefıık!l toplantısında bulu •anlar ,,. ......... , talel>eleri 
~ 1 lcrıtrııd tler~en hcpaırun budutla- · (Yaz&.Bı 3 üncü. sayıfaı44) • 

~~~~!~~lfaşberabere kaldılar~~~=~•-~~-J~--.~~~ )'~~de ~:; fakat Balkanlar hududu yiin.WtÜt peşiHu,,e,n : 
~ 1>'tı1 "" lan kısımlan da var<?ır. 

' 

1

Urta • ııı,, ~- devınıstan, Yugoslavya ve lngı·ıı·zıerı•n çöpçatan ~ ;ı~t'I Baı~ler; nraımda imzalan- 1 
~lckcıtıer n.ntantı paktı saıdcce 

e aıt hudut:ann Balkan-

lıılııııı ASIM US 
~Qc•ıuııınıı (So,ıu Sa. 4 Sii. 5) 'f ı~ııumııınnıııuııııııııırııııı:ıııımııııımıırııııı 

abancı ismi 
~ııı-1< haslar 
""" 1 l'azısı ıc:~lnde 

ttııosınu tAb'"dir 
YAZAN 

ffakkı Tuık Us 

Geçenlerde yirmi iki Y•tında Fred K.ollu iaminde bir lngiliz genci ile 
Vivyan Adis isminde Mısırlı bir hakimin kızı Pariste tanıflIUılar. Fakat ai
leleri evlenmek kararlarına muhalefet edince kıaa yoldan maksatlanna var
mak çaresini aramıılar. Nihayet hkoçyada Gretna Gren adında bir demir
cinin bu gibi vaziyetlerde asll"lık bir anane !eldinde resmi memurlann mü
dahalesine ihtiyaç göıtermeksizin nikah kıydıitnı öirenmiıler. Demal Pa
risten kaçarak ve ~zlice Büyük Britanya adasına ıeçerek lngilizlerin Çöp
çatan demirciainin önü ve çekici ka?Jt1mda aıldannı tatmin ebniıler .... 
Aradan çok geçmemİf... Mısırlı genç kızın iki dayuı ile bir kardeıi kendi· 
sini ve nipnbaını takip ederek lskoçyaya gelmiıler, fakat daha evvel de
mirci Cretna Gren'in ön üzerine vurduiu mukaddes demir darbeleri ile 
gençlerin nik&hmı kıymıı olduğunu gön:lükleri için artık itin iften geçmiı 
buJunduiunu anlariuılar. 

lqilizler Franaızlardan daha pratik bir millettir; nmai n:ilsih 1llUllıliıri 
ile balledilemiyen qk meielelerini biJlece aawre llalla ........, • 
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YAZAN: Dr. Cemıl Süleyman 

z 
Yeni bulmacamız 

SOLDAN SAGA: 

T-lillere benze!Jen -
tarıhi bir çehre 

leşmek, bir k8.Z!lmızın ismi, 4 - Az 
açılan, blr nota. 5 - lstanbulda bir 
semt, ilft.ve. 6 - Babadan kalma adet 
ler, tenezzüh gemisi. 7 - Bir meyve, 
dans heyeti. 8 - Şaka. O - Bir içki, 
kalmaktan emir. 10 - Müstemleke, 
bir nota. 11 - Bir cins mnynıun, tar
laya tohum n.tan. 

YUKARIDAN AŞAGI: 

1 - Allah, bir rakam. 2 - Ar. az, 
bir ktı.dın ismi. 8 - Elbiseler, Cenabı 
hak. 4 - Atlayan, sur 5 - J stek 
çift uzuvlarımızdan biri. 6 - Hem , 
senenin içinde hem gö!;te. sonru eda
tı, kumızı, Bu1go.ris~n Tllrklcrinln 
işte makamına. söyledf lderl söz. 7 -

· - Gilzcl sanatlar 

lngi[z Har[ciye nazı ının 
ist·fasından hoşlanm yanlar 

- ·-----
.. za kereler en 

• 
1 Ş / çıkm d "I 

ta dird 
Vaziyetin daha f enalaşacağını 

söylüyorlar. 

c Si 
Dünkü bulmnc:anın baJledilmıt teklı 

• 
bir şeyi yapmağa karar vermek. ye. 
melcten emir. 10 - İşaret, sıcak. 11 
- Kı afet, fikrind('n cnydıran. 1 

bil. 
ayol zanıandn bUtün dllnya i~ln 
yn.tf bir ltizunıdur. I•,akat blC şupnc 

dC• 
yok ki, biz lngillzler için kanıınız 
receslnde JUzunıludur. 

Akdeniz, bizim Mısır, Htndtstıın, 
ur.

Uzak Şark ve Avustralya yoluJil 
dur. A kdenlzln tahdit edilmesi. arf• 

t ıa· tnnya imparatorluğunun mülk 
manılyetlne halel getirir. 

f zcll' MusoUnl, tnglltercnln Akden 
ol· kendisi için bir numaralı dUşııııın 

duğunu ilanda tereddUt etınışttr. 
ıın· Bu A kdcnlz t;ayeslyledir ki A11Il 

ya ve şimdi de Japonya ile btrleşıntŞ
llr. 

nu mncadelf!cl memleekıterd*'rı 
her ikisi de Milletler CeuıJyctlnf ter· 

ur· ketmiş ve kuvvet slyaset!ne bnŞ" 
bA· 

muştur. Her biri muhtelif birer 
klmlyet peşinde... t 

Japonya, Uzak Şarkta bAkl!II 0 
• 

mak fstcyor. Hltler, Orta Avrupndl! 
.... Avrupanın cenubt şarki kısıııınl1 

.ı\ 1'· hfiklm olmak lsteyor. Musollnf, 
denizde hAklııı olmak lsteyor. 

d4 Bu muhtelif gayeler arasın 
mUeterek olanı varsa, tnı;ııtz sıstO' 
mini aradan tıkarmaktır. 

11" Bu söylediklerimiz. bir takılll tr 
mtnlerden ibaret del!,lldlr. Oç ınubt~· 
lif df!vlet te ayrı ayrı. bilhassa ftll' ... cıı 
ya He Japonya, bunu nçık~n, resw 
bildirmişlerdir. ıı 

İşte bu vaziyettir ki. Baş;c-ktilıtl<f 
Çem bPrlaynl ltalya Ue mUzakore· 11 glrJşmeğe ııevkettJ .. Maksat, bU ncl I 

b e~ıo rn ıtanm, hiç olmazsa bir tan ~ 
bltnrft.flaştırmaktır. 

0 İtalya, fakir bir memlekettir· so 
"' zamanlardn giriştiği bllyllk ınacer 

lardan bir şey temin edllemeyor· ~~ 
beşlstan belki ileride bir fard8 

111 
mln edecektir. Fakat bugUn. dil ıf• 
senelerce haJyaya yük olmak """ 
yetlndı>cllr. W 

Runrtnn başka, Avusturya roeı;C .. 
rlll" 

si var. Hltler, Avusturya. oze f •11 
yttptığı sol! "darbe" de M uı;oJlll '11 .. 
danışmadı bile ... HattA ne yolda ıı 
rekel edereğfnt ona blldlrınedl· ,_. 

Avnsturvn, Almanya ile ıuılY8 .,, 
• tf<> 

rnsrnda bir lhtllU mevzundur. S ııd 
za anlaşmasına göre, İtalya, }..'( ) 

(Sonu 11 irtoi ~ 

KU UN 
AUONE TAUWESI 

)lemlrket l\fernlcl:tl 
tçınde dı~ındll 

Aylık 95 J55 iir1-
~ U) lık 260 425 " 
6 uylık 475 820 " 
Yıllık 900 rnoo " d' 

fıırıle5lnden O:ıiknn mrlıRI ıcln °!ır• 
otuz kuruş Ju~ulur. l'ostu bırllf!lri~urtlf 
nıc\Cn n~rlere ayda yet;ıılş beşer 
ıuııırııcclılır. ıcl-

Almnu ka)'dını hllıllreh mekl&JP ve ,c-
po"'ıo 

tınıl U<'retını, ıılıone poro:r;ının ı;rıı• 
)D lınnko ıle yollııııın ücretini ıdarc 
dı üzcrınt> ılır. . tı0"' " v• 5., ı en 11lı•n 5 abone yarıın vr • od•• 
blrılen y117.1lnnl:>tn, ıııckıeıılerlc tıô> 
larınn ayrıra lenxıltıı yapılır. dl 

Tı1rkl11tnln hn pnıcln nıtrkt:fn 
l\11HIJN'a ntmnt' yn:rtrr. ~tııt'• 

Adres deAiştirme Orrrli 25 ı.uru 
(Y -

Geçmiş Rurunla!_l.. d 
1J s sene ev~e 

b U SJ Ü ın ·tf11e1' 
Hanedan. azasından MıstrtJ ~(ıl.-tl~ 

istiyen1erin pasaportları M181r bııftl' 
metinin muvaf alca tine taW~cn ·ıs tıC~ 
ki lngiliz konsoıo.,hanesbıOC vı 

·ı . t• 1116 rı mt:'mt.§ ı.. 7Jııst'· 
Mutır hUTdhneti ahiren bU .,_1 t t.L( 

kati bir red cevabı oorerck $0 1~llt1 
~ ııtı • 

nedan a..tı<.UHnı Mt8ır t<>P!'0 Y.' tif· . 
~mck istemediğini bild•~ 
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Şehir Haberleri 1 Falih Bizans sefirlerine şöyle demişti: 

Oaruş*şafak*alılar Bir daha böyle haber getirir
seniz derinizi yüzerim!. 

bun rnek!!:~~~~~ vıldönü-Bizans impa~atoru Fatihe anc~k .bir: 
rtaij çok samimi bir surette "sığırtıderısı,, kadar yer vermıştı. . 

•y•• 

~ıı _ ~utıandı Fatihte sözü tuttu 
\i hldQ ~faka. mektebınin 65 
'İlnl llüın.U büyUk ve samimi bir 
~~ e kutıulanmıgtır. 

~llta~te sabahtan itibaren Dari.iş. 
~alt~ nıe.zun olanlarla genç Da
~dı, a ılar toplanmış bulunuyor-

~aıı· 
~ baoıa:: saat 11 de lstikl&l marşı 
l:acıarı 1~· bundan sonra Darüşşe. 

'lıııt, l Yet~§enlerin hatıraları anla
ll:fata Slnaıı Sefa merhumun Darilş
"'ııra y::llzuınesi okunmuş, bundan 
>ı...~k 8 e.k ~eruni~ir . . 
,·~ltt.eıı aıtıunı bir hava içinde yenen 
~ it Sonra 14,30 da talebe tara-· 
.,"'llae~llser verilmiştir . 

~~ \oe ha~ ilk kısmında, şark musi-
da k §8.rkıları okunmuş, saat 

arp musikisinden parçalar ça-
~ · 

lııfaı._t 17 de n .. d D .. 
~ "''ıia • eşe ıçın e geçen aruş 
~ ~tıııZ: bayramının, veda merasi
~~ 'atıı· ı~tır 'f.e davetlilerle, mektep 
"lllt-. llnt b7: hava içinde ayrılmış 

~Ut "'-o .... -
ç~~ :1tt iŞLERi: 

lt.f\~t:·rıNDE AÇILACAK 

\ ~iUtiir ONtVERStTE 
~it \iııillaJca_nlığının Van vilayetin -
,~~ltıı "crııte tesisine karar ver&
~ it ~\. Bay Saffet Ankanın bu 

Ilı 'h~~ fı?lda tetkikler yapmak üzc-tlt, \rıana gideceği haber alın -
~h~ rrtt ~ . 
ita 9lı~ ıltana bu seyahatinde mil -

1 t Cdc t~ ınütcıekkil bir heyet re-
t t tekti B l.d b. .. . 
h C&ir r. u bava ı e ır unı·.ver-
Clıı ı cıur· .. . 
. •ıırctı lınulmektedır. 
~~ ltıUt c 'Van gölü kıyılarında mu
~tı "c tha"ı• ve talebenin oturo -
~~tqaba Ya"aı yava, çogalacaklan 
l) r. "c §chrin temeli atılmıı ola-

)1;, aıı. 
·~ b '' h.,cı ·ıc 
~ İt th 1 hnekteplere ide çok bü-
'iı~~ otta cınıniyet vermekten başla-

• 
01ııııa~~tktcp ve lise meseleleri 

'-~'İtcyc "e doğu mıntakasındaki 
\ ltıatırı ~lehe yetiıtirecek olan bu 

b· "'c '•lah 11 kısa zamc:.nda tesis, tak
~~cı~cr \(r 1 dcrpiı edilecektir. 
,,~adroy aftan .Maarif Vekilcti bu 
-. . 'ltt ,., a }'cnıden mühim m:ktarda 

ır ~at le 
~ ıııı, \1 c~ı tır. Önümüzdeki mali se 
~.39300,000 et. bütçesinde geçen yıl
~ıı 1 lira t lıra fazlasile 14 milyon 

titttc fatlaıığ alııiıat konmuttur. 
~ıtı' llıtıaıı~n 70? bin lirası kadroya 

lıdır ınlcrı:.n nıaaı ve ücretleri 

~ttt. ~ 
·~ ltıtı1t.: 
l' •a 1i 

\ l~~Stlt~~FON ŞiRKETiNi 
IUllt ~ . , EDEN HEYET 
~~ bc~clc .. tik telefon ıitketini tes-
• ltır.. ~ere t · · 
•. 1-{ 'Uıılcrd zmıre ~den heye-
t·" itte /\.~ §ehrimize dönecek -
~. a)' ~iya . ra telefon ıirketi mü
~ı.., zı l'czer riyaset etmek,l!td 

ı t 1~ crı aıt'-
t l. tc. \. 1t•cı.r1~ 
~ 111t ta• "CYct re. ~a gelen ha her -
ı.."'ltltch t~ftarı 111 Bay NiyaZ.: Tez-
'llt " bi tcacıı .. 
~ tcıcf t ~af Um itiyle me§ğul 
ıt~t !ı Orı tlıı.\. tan cı. htanbul • İz -
•tr lıaı.ı -•abcrcı . . ' •tırıd crının fazlalaş -
l'cıcf a tctkt'\ler Y<sc>makta -
r Orı • 
~ t;ı,l>o llrketi .. 
t~" lıaıırtı lnUdürü bu hususta 
l'ıc:~Jtt }'arak Vekalete arzc-

ı l Ol) 
\,l.ttrtıı ltlıs.\t'lARı YERiNE 
~ti tlcc~d ODALARI 

~~~~ ın:vcut Ticaret ve 
h tlcr "te tü U&Unkü randmanı
~ ·'diıcr~rı etttara ck..'ıa faydalı 
:1111,._ c~ tııck • • 
~ ')erine l . ıçın bunların 
~ tetıiı b.ktiaat Odaları adı 
~ Japı~~ teı\ijt~ kurul -

~tir. tetkıkler bir 

1·1ız istimlaki 
arttı 

Başka memleketle
re de tuz ihraç 

edilebilecek 
Tuz fiatlerinin ucuzlatılması i~in ıde

vam ed.:len tet~iklerin ilk safhası bit -
miş; inhisc•rlar idaresi ilk iç olarak hal
kın en fazla kullandığı sofra ve mutfak 
tuzlarının fiatini yüzde otuz ucuzlat -
mıştı. 

Bu arada adi tuzlann da fiatini bir 
miktar in~frmek için tetkikler y-<.tpılmış. 
Çamaltı ve Koçhisar gibi memlchalarda 
yapılan modern tesisat sayesinde istih
salatı daha ucuza mal etme"k; imkanı ha-
sıl olmuştur. . i:, ıı 

Diğer taraftan haber verildiğine gö
re; tuz fkıtler.: indirildikten sonra is -
tihla.k te mühim denebilecek bir mik-
tarda -artmıştır. Son !defa yapılmış olan 
tenzilattan sonra bu satıJ miktanrun 
evvelki satış miktarlarına nazaran bir 
hayli daha fozlalaşacağı umulm.alcjtadır. 

Bu arada istihsalat da arttığı için 
harice fazla tuz ihraç etmek mümkün 
olabileceğinde bütün alakadarlar ttti -
fak etmiştir. 

Yapılaı bir istatistiğe göre istihsa -
lat 20 bin ton birden yükselmiştir. Bu 
hummalı faaliyet devam ettiği talCdirde 
pek ktsa bir zaman aonra iatihHlitın 
250 bin tona kadar' çıkacağı umulmak-
tadır. 

-o-

Haz11lanan ziraat 
pıoğramlaıı 

Ziraatimizi plA.nlt bir şekle sok-
mak için bir müddetten beri devam e
den çalışmalar bir hayli ilerlemiş

tir. Bu çalışmalar neticesinde bir 
kanun projesi hazırlanacaktır. Söy
lendiğine göre; bu proje 190 dan 
müteşekkil olacak, ziraat ta mevcut 
biltUn mtişküllerl ortadan kaldıra

caktır. 

Proje hazırlanırken toprak mese
lesi için Çinde beş yüz bin senelik 
ameli usullerde, Romalıların, tslav
ların, Cermenlerin ve anglo • Sak 
.. ..,nlarm sis:em ve kanunları tetkik 
edilmektedir. Yeni kanunla iktisap 
edilmiş haklara biç bir memlekette 
görülmenıi5 derecede riayet edile
cektir. 

Bundan başka bu kanun projesi 
ile memleketimiz iklim ve diğer ta
, ;t şartla_r itibariyle on bölgeye ay
rılmaktadır. Çinftçilerin sahip ol
dukları asgari miktardaki arazı. 

borca rehin ve zaptedllecektir. 
Arazide asgari had dört beş kişiyi 

geçindirebilecek toprağa, azamt had 
da, 10.000 dönllmllik toprağa denile
cektir. 

Ayrıca hazırlanan bir zirat prog
ram vardır ki, bunda da ökilz yeri
ne Aleti çoğaltmak, kuv\"etten düşen 
arazide kimyevl göbrelerden istifa
de etmek gibi esaslar bulunmakta
dır. Bu program Mart içinde Anka
rada toplanması mukarrer olan Zi
raat Kongresinde münakaşn edile
cektir. 

mali seneye kadar Büyük Millet Mec -
lisine arzolunacaktır. 

Öğrendiğimize göre; projenin esası
nı Odaların tamamen değiştirilmesi 

teşkil etmektedir. Bu takdirde bu oda
ların gcL'.ri de hz1ıineye ait olacaktır. 
Bu arada bütün Türkiyede 18 tl~tısat 
Odası tetkil edilecektir. 

Yapılan bazı tahminlere nazaran 0-
dalann geliri tüccarların da verdikleri 
ai®t ile beraber 900.000 lira~ bula -

...--. ......... . -
' 

üzerindeki inşaaat kurşıeındn Fati. 
he: 

- Peki, bu nedlrt ·~ 

Rmnelilıisarına{'fn bir göriiniiş .• ,• Dedikleri vakit, PadfşaJi:~ 

BüyUk kumandaıı Fatih'in yaşla- ( 
rı beşyüze yaklaşan eserleri ( 1) ara-ı 
smd:ı dolaşıp tarihi yaşatmak, bir 
asrı dolduramayan insan ömrü için 
doyu lmnz bir zevktir. 

Bu satırları. bu eserlerin tamir 
edilerek Fatih devrini canlandıra

cak şeltlo getirileceği gilnlerin arife
sinde, hoğuzm bu en güzel yerlerin
den birini gezecekler lçfn yazıyorum. 

.Anadohıhlsarı ne RumelihisarlarI 
arası, Boğazın en dar yeridir. 

Fatih, tstanbulu almak için hazır
lıklara başlarken. g~ne Blzş,ns impa
ratorunun toprakları olan Hisarda 
bir kale kurmayı düşUnmüş Ye Di • 
zans İmparatoru Kostantin Drago -
zes'den burada yer istemişti.. 

İmparator : 
- İstediğiniz yer benim değildir, 

CencvizJere aittir .. ne\·nbmı vermiş
tir. 

Fakat Fntilı, lrarar Yermişti; her 
ne p:ıhasmn mal olursa olsun, kale
leri hurada yaptıracaktr. Anadolu
nun hcı· tnrnfından getirtilen iki bin 
duvarrr, dört bin rençber işe başla
dığı vnkit Bizans imparatoru telrtş 
içindeydi. 

- Bunun önüne geçmek lazımdır. 
Padişnl yolumuzu kesmek isteyor .. 
diyordu. 

BizaRs sarayında talimat alarak 
Fatihe gelen sefirler, protostolnrını 
verdikleri vakit Fatih şunları söyle
di: 

- Beıı sizin aleyhinize bir teşeb
büste bulunmadım. Memleketimi mu 
hafaza ic;ln çalışıyorum, ki hlç bir za· 
man ahdi nakz etmiyordu. tm _ 
paratorunuz Macnrlarıa ittifak ede
rek gemllerile babamm yolunu kes
mişler, bilyilk tehlikelere maruz br
rakmışlardı. 

Dunu'Unuttunuz mu? Babam o Ya
kit · Cinevizlerden yardım istemeğe 
mecbur olmuştu. Ben henUz genç, E
dirnedc bulunuyordum. Biz korku
muzdan titriyorduk. Siz ise bizim 
fel~ketlcrimizc gillilyordunuz. Ba
bam Vrrn"da i!·"n Rt:m"li sahiline 
kale yapacağına yemin ottf. Ben o
nun yeminini yerine getiriyorum. 
Mülklimün üzerine istediğimi yap
maklığıma karşı lJeni tn(?netmeğo 

veya işime karışmasa hnkkmız veya 
kudretiniz var mıdır? Boğazın iki 
sahili de henimdir. İmparatorunuza 

deyJniz, ki şimdiki paclişah ev\"elki
lere benzemiyor. imdi siz gidebilirsi
niz. Fakat lıir daha böyle haberleri 
kim getirirse derisini yüzerim." 

Fatih bu cevabı YerlrkC'n, altı bin 

( t) Ilcbok cihetinde bulunan '\"e 
Fatihin w•zlı·Ierjnrlcn Znğ'lıos )fch
met paşanın ııcznrcti altında yııpılan 
kulenin hitam tarihi. 16 Recep 

Tilrk amelesi 
du. 

durmadan çalışıyor-

Burada Evliya Çelebinin söyledik
lerini tekrarlamak isterim: Fatlb 
ilk önce Hisar yerine bir av köşkü 
yaptırmak istemişti. Kral' 

- Bir sığır derisi kadar yer ister
se makbulilmdfir, ricalarını kabul e
derim. Ama bir sığır derisinden faz· 
la olursa iznim yoktur. Sonra sulhe 
mugayir iş olur. cevabını verdi • 

Fatih elçinin bu cevabmt dinledik
ten sonra: 

- Peki, o h'aıdo, dedi, sı:ıın saza
nüzün önUnde şurada bir sığır derisi 
kadar yere işaret edelim. 

Kral bir de Bküz derisi göndermiş
ti. Fatih, elçilere verdiği cevaptan 
sonra deriyi mUkemmel surette ger
dirdi ve onu ipince bir şekilde kestir
di. Sonra bu parçalar blrlblrlerlne 
eklcnPrck bUyük bir saha ihata edil
di. 

Bizans imparatorunun elçtleri. bir 
öküz clerisi Y"rlno muazzam bir saba 

-_Ne yapayım, sizin getirdiğiniz ö
küz derisi ancak bu kadar yere kA fi 

geldi .• cevabını verdi. 

Tarihler, yapılışı dört ayda bitirl· 
len kalelerin. Fatihin ismine nlsbet
le,, arapça Mehmet yazılışı şeklinde 
olduğunu kaydederler. 

Bunu Evliya Çelebi şöyle anlatır: 

"Bu ·Rumelihlsarmı kClfl hat U
zere Mehmet lsml resminde bina et
miştir, ki .Anadoluhisarı bağların

dan atlkAr görilnUr. Şöyle ki: TA. 
gllhu balA.da olan yedi tabaka. (Mim), 
kabbelaslm meaJJndedfr. Dizdar ka

pısı hisar peçesi (Ha) yerindedir. A. 
r;ağı Lebideryada bUyUk şişhane ku
le ikinci (Mim) yerindedir. Durmuş 
dede tekkesi tnrafındaki çarköşe hi
sar peçe (dal). harfi yerine Fntlh
tfr." 

Celebi bundan başka şu malClmatı 
verir: Hisarın etrafında doksan iki 
dirsek burç, altı yüz em bir dış be
den bulunmaktadır .. 

NlY~AHMET 

Meksikada 
................................. __ ......_ 

Halkın lincefmek iste
diği bir mahbus 

----------- - - . 

1 eslim edilmegince ahali polis 
müdürgetini yaktı 

Amerikada bir suç işliyen zenciyi 
halkın linç etmesi ötedenbcri, kanun 
ş::l:,'.=::: birr..iş bir adettir. F<ık:ıt, son 
zamanlarl:ia bu adet hükumet tarafın
dan menedilmiştir. Bununla beraber, 
halk zencileri linç etmekte devam edi
yor. 

Meksikada ise bu linç kanunu yalnız 
zencilere değil, diğer canilere de tat -
bik edilir. Mesela geçenlerıde, küçük 
bir kız çocuğu bir adam tarafından ta
arruza uğramış ve ağır surette yara • 
lmmı§tır. Polis suçluyu anyor ve şüp
he ettiği birisini tevkifhaneye k,apatı • 
yor. Fakat halk, tahkikatın sonunu 
beklemiyecek kadar galeyana gelmiş • 
tir. 

Blitün şehir halkı hapishahen.=.n ba
şına toplanıyor ve suçlunun kendileri
ne teslim edilmesini istiyor. Tabii hü
kUmet suçluyu teslim emiyor. Bunun 
üzerine, hı:ıl~ polis müdüriyetfoin önü
ne toplanıyor, orada da nümayiş yapı
yor ve en nihayet. polis müdüriyeti bi
nasında yanğrn çıkanyor. 

Koca bina bir dakika içinde bir yı-
ğın atq haline gelma rek 

çarpışmada bir çok kiti yaralanmış v~ 
ya ölmilttilr. · 

Yalnız, polia halkın elinden suçlu 
adamı kurtarabilmittir. 

BORSA iŞLERi: 

ACENTALAR BIRLICI MOMES • 
SILLERt ANKARAYA GtDlYOR 

tıtanbuldaki Borsa acen~Ian Anka
nya nakıl hazırlıklanru bitirmek üze
redir. Acentalar bUliği umumi katibi 
Bay Nedim Ak,çerin reisliğinde üç ki
§iden mürekkep heyet Maliye Ba~
lığı ile temaslarda bulunmak üzere bu 
akşam Ankaraya gidecektir. 

Heyet beraberinde yardun sandığı 
projesini de götürecektir. 

Ankarada görüıülecek ıneeelelerin 
en mühimmi yeni borsa binaamm inşa
sı itidir. Ankara borsa binasının büy~ 
ve muazzam bir bina olmasına bilhassa 
ehemmiyet verilmektedir. 

Bona blnar bıfa edı1inceye kadar 
Ankara bonut SOtaerbank biaaamda 

~~ 



4:-KURUN 

Vunanistanda bir ca .. 1ı susluk muhakemesi 
Bir Flnlandlyahya evrak veren 

Hariciye nezaretindeki eski 
daktilo ne vaitlere kanmış! 

Atina, 6 (Hususi) - Bazı gizli ev
ra~ı Fin14nd:ya tebcasmdan Yohanes 
Horn•a vermekle auçlu bulunan harici
ye nezareti clki daktilolanndan Eli 
Rodokanski'nin muhakemes.:rıe dün A
tlna daimi .divanıharbinde baglamruştır. 

Su~lu mevkünde yabancı bir devlet 
hesabına casusluk yapmak kasdiyle 
daktilodan gizli evra'lı; alan Horn da 
bulunuyordu. 

ithamnamede Finlindiyalmın bu ev
raktan t>aıka yine casusluk amile Yu
nanistanrn tayyare istasyonu ile bazı 
mUe1ıtcsatın haritalannı çıkardığı da 

zikredilmektedir. 
Dün dinlenen phitler dalrlilonun 

el~ilerin gömierdikleri gizJG raporlann 
listeaini tanzim ederek Hom•a verdiği
ni ve Finlindyahnm bazı vaidlerle 
da~t.:Iodan daha ba§ka mahrem evrak 
aııı"dığmı söylcmi§tir. 

Divanıharbin bugünkü celsesinde es
ki daktilo ayda Hom'dan bcı bin drah
mi aldığını ve mukabilinde bu evrakı 
ken<jisine verdiğini ve ayrı.'.. zamanda 
evlenmek vaadinde bulunduğunu itiraf 
ctmi~tir. Muhakemeye devam edilınek
tedir. 

Japonyanın gizli deniz 
inşaah 

Alman planlarına göre yapılıyor 
Amerlkada kendisine daha sUratli zırhlı 

yapmak hakkı verilmesini istiyor 
Vaşington. 6 (A.A.) - Deniı: mah- } 

!ellerinin söylediğine göre Japony,amn 
büy~ ıtrhlılar inşa ctmcğe !başlaldığı 
hakkındaki haberin doğru olmadığını 

Havaş Ajansının muha.bittne söyliy~n 

Japon ricalinden biriri;n bu beyanatı 
Japonların 14.000 tonluk seb kruvazör
leri inşa ettiklerine dair verilen Ame -
rikan haberlerini tey.:d etmektedix. 

Bu kruvazörler ''Doy~land,, plarun
dan mülhem Alman planlanna göre in
şa edilmel...-tedir. 

Filhakika Japonyanm gizli olarak 
yapmakta olduğu bu inşaat tdeniz mua
hedesi mucibince müsaade ed:.Imiyen 
'kate,gorjye dahildir. 

Bu inşaat Amen~ayı şi.nidikilerden 
daha kuvvetli ve ldaha süratli zırhlı ve 
kruvazörler inşa etmek hakkını iste -
meğe sevketm:.ştir. 

Hariciye nezareti halihazırda Lon -
dradaki deniz eksperlerine bu huauata 
göndereceği talimatı hazırlamaktadır. 

Yapılan beyanat 

Tokyo, 6 (A.A.) - Bahriye erka -
nmdan bir zat, Havas Ajansı muhabi
Tİne "Japonya, Super Dretnavt inp et-

memektedir. Yalnız g.:Zli bir tipte hu
susi harp gemileri yapmaktadır,, de • 
miş ve Japonyanın inşaat programını 

gizli tutmak karanndan asla vazgeçe -
miyeceğini, zira sürprizlerin husule 
getitÇft;{H ~crt.rlcrin büyük kuvvet 
farkları ile muvazene teminine medar 
olacağını söylemiştir. 

Bu zat, bundan ba:ıka Amerikanın 

Japonya ile bahri teadül aleyhindeki 
delillerini bizzat kencO:sinin tahrip et -
me~te olduğunu, çünkü Amerika yal -
nız iki Okyasunu, İngiltere ise hemen 
hemen bütün denizleri müdafaa mec -
burıyetinde iken Amerikalıların inW.l -
tere ile teadül talep etmekte bulunduk
larını ilave etmi§tir. 

Bunun üzerine Havas Ajanaı muha
biri, Amerikanın tngiltcrenin Ameri -
kan mosuna faik bir filoya rahip olma
GtnI kabul ettiği takdirde Japonyanın 

~endi hattı hareketini tekrar gözden 
geçirmeğe muvafakat edip etmiyeceğini 
sormuıtur. 

Bahriyeli z:at, gülerek !<)yle cevap 
vermiştir: "Belk.~, a':lemi teadül mühim 
olduğu ve mesela 2 - 7 nisbetini buldu
ğu takdirde.,, 

Bulgaristanda 
mebus intihabatı 

Hükumet namzetleri kazanı~or 
Sofya, 6 (Telefonla) - Bulgaristan

lda mebus intihaplanna bugün ba~lan
mıştır Dahiliye nazırı N~olayef bu 
gece saat yediyi on dakikaya kadar es
ki Zağre Şumnu sancaklarından inti -
haplann neticelerine ait alınan en son 
rakamlara istinaden gazetecilere res -
men verdiği beyanatında §Unları söy
lemiştir. 

Bugün Şumnu ve eski ~·1ğrc Gan -
caklarında yap1lan intihaplar sükun i
sinde cereyan etmiş. Hiç bir yerde bir 
münazaa olmamıştır. Rey verenleri üç 
~sına ayırmak icap eder: Hükfimet ta
raf tarlan, muhalifler ve bitaraflar ... 

Eski Zağre sancağında sekiz hüku
met mebusuna mukat::ı:.ı. iki muhalif se
çilmiştir. Şumnu sancağında, sekiz hÜ·· 
kiımet mebusu, iki m\Walif mebus in ti· 
hap c!:lilmiştir. 'Rusçu1.:t.t fntihı p olu • 
nan muhalif mebualardan biriıi D oyko 
Pet~f, eski Zairede TdJv. Laı.arof-
dur. a. 

ğmdan Nayldenof Va~kof, Şumnudan 

hükümet taraftarları: Milanof, esk,i 
Zağreden h~taraf: Profesör Petko, tsta
niyof, Eski Zağreden Simeonof, 
~r:::alidcn BaUranciycf, Preslavdan 
D. Markof, Yenip3zardan Momcilof, 
Grancarof'dur. Bütün kadınlar reyle -
rini kullanmıştır. 

-o-

Italya 
Boğazlar muka
velesine iştirak 

edecek 
'Sofya, 'l (Husuıi"ı ·- Zora ıı.zcteai 

!ı t ihli ı ay ısında şöyle bir haber n~
rediyor: 

''Ba~an anlagması Ankarada. Habe
ıistan ilhakını ve ltalyan imperatorlu -

Hatay 
Seçim nizamnamesi 

Müzakereleri 
Ceoevrede bugtln 

başlıyor 
Parls, 6 (A.A.) - Cenevre'den Lö 

tan gazetesine bildirlldlğine göre, 
Hatay seçim kanununa son şeklini 

Terecek komite pazartesi toplanacak 
ve kanrlarını ittifakla alacaktır. 

lkinclkAnundakl politik anlaşma 
dolayıslle TUrk taleplerinden çoğu
nun kolayca tahakkuk etmesi 'ihtt • 
mali Ustündllr. 

Kanun mandater devlet tarafın -
dan UA.n edilmek Uzre cenevre kon • 
~c) ; •• ~ i..::1.irllccektlr- Fransayı dO 
tassan ile Lo.f,t.•ad temsil edecektir ... 

--.ao-

Hane- Selasiye 
(Osıymıı: 1 incide.) 

görmektedir. habe~lstan m<>seleslni 
!ngUlz • İtalyan görüşmelerinin açıl 
masmdan evvel halletmeğe çalışan 

lnglllz hariciye nazırı, geçen hafta 
halle selaslyo ile yaptığı görüşme es
nasında İtalyanın bu teklifini - Ne 
gUs'e bildirmiştir. Halle selaslye, ha 
beşlstanm dörtte biri kadar mesaha
ya malik bir k.Iralhğın başına. geçiri
lecek Ye addlsnbeba'da sarayında o
turarak 1talyndan senede on bin in
gillz lirası maaş alacak ve YnzlyeU 
nşağı yukarı !ngilte r enin mahmisi 
bulunnn Hind prenslerinin vaziyeti
ne D)Üşablh olacaktır. 

Gazete, yazısına şöylo dcwun ey
lemektedir. 

Ansı:un hilcum1ıırla ltalyıın nsker
Jcrfnl öldüt•cn, yollrırı bozan vo mnh
sulnh ynkıp yı'lrnn hııbeş ınnhııriplo
rintn ımukavcınctJnl kırıııağa mu\·af
fak olıı.mıynn n. Mussolini. halle se
lıı.sly<'~nın llnbcşlstnn iizerlnde hük -
mUnU gcçJrcbilocck rcgfino n.c'lnm ol
dul,'1tnn nnlnnuş bnlnnm.nktnchr. fa. 
kat N'<'güs, clnhn bn hususta knl'fn·ını 
Tcrmlş (l~rflclir. 

Hatay eti tükrleri . -o-

Antakya, 6 cauıuai) -Eti Tilrlde- ıspanya 
~n diyanet itleri rfiai ~~ Abdiilba- su 1ar1 n da 
mıt Hayyat1a beraber Turkiyeye yap-
tığı teyahatten dönen oğlu Şeyh Sefün (Üsıyanı: 7 incide.) 
"V.ahdet,, gazetcainiıı bir ınuharririnc filz vasıtasiyle şu hnberl göndermiş
beyanatta bulunmuı, Türkiyede gör -
dükleri fevkalade hüsnükabulden do -
layı pek ıiyade mütehassis ve minnettar 
olduklarını ve az sene içinde Türıkiyc
de meydana gelen büyük in~ilap V\! te
rakki eserlerini tarif etmekle nnlata -
mıyacağmı söylemiş ve ıunlan ilave ct
miıtir: 

- Türkiyede bilatefr8ti cins ve 
merhep herkes Türktür ve Türklüğüle 
iftihar etmektedir. Adana ve Mersinde 
birçok a'Jsraba ve hemıerilerimizle gö -
rüştük. Bunların küçükten büyüğüne 

kadar cümlesi rahat ve meıut bir ha -
yat sürülüyor, i§ ve güçlerinden mem
nun bulunuyorlar. Asıl dikkate şayan 
olan cihet bunlann ıa.:ğer vatanda_şlar 

giöi hep Türkçe konuşmaları ve oaıka 
dil kullanmamalandır. 

ltanyan - Leh 
temasları 

Roma, 6 (A.A.) - Polonya harici
ye nazırı B. Bek bu akşam Roma'ya. 
varmış ve :lstasyond.a kont Ciano Ye 
B ... Staraçe ne hükfımet. ordu ve 
parti mümessllleri tarafından karşı. 
lanmıştır .• 

B. Bek, yarın sabah Panteon'a 
ınechul asker mezarına, faşist abl -
desine ve mareşal Pllııudskl'nln büs
tüne çelenkler koyacak ve bllahare 
kıral Ye bunu müteakip B. mussollni 
"e kont Cfano tarafından kabul edt-
1ecektfr. 

Uç gün sürecek olan resmt zlyaretl 
müteakip B. Bek. Vatikan•a da gide 
cek ve papalık nazır kardinali Paçc
JU ile görüşecektir. 

Romaya giden loJ{I· 
llz murahhasları 

Londra 6 (Hususi) - tngilterenin 
Roma elçisi Lord Pirt kral tarafından 
da kabul edilmiştir, 

Sefir, Jngiliz Haridye ner.areti ee. 
nup şubesi şefi Jngran ile birlikte~ 
maya hareket etmiştir. 

Bu iki İngiliz diplomatı, ltalya ile 
Ingiıtere arumda.k.i mllz.akerelerde, 
İngiltereyi temsil edecektir. 

(Deyli Telgraf) ga?.etesine göre, 
iki devlet anamda.ki müzakereler, en 
geç nisan nihayetine kadar bir uzlaş
ma ile neticelenecektir. 

Berlindeki İngiliz sefirinin Fon Ri -
bcrtrop ve Hitler ile olan mülakatına 
da büyülı; ehemmiyet veriliyor. Taymis 
gazetesi bu karf!la§manm, geçen sene 
Teşrinisani ayında Lord Halifaks ile 
Hitler arasında açılan müzakerelerin 
bir devamı olarak kabul edilebileceğ.:.rti 
yazıyor. 

jeste bir mukabele olmak üzere, ltal -
ya Tilrkiyeyi Bosfor ve Boğazların 
tam minasile hakimi yapan ve Montro
lda imnlanan mukaveleye iltihak ede • 

tir. 
"İspanya Cumhuriyetinin mlllt mu 

dafaa nazırı, Palos burnunun 70 mil 
açığlnda yanmakta oian ast harp ge
misine ,·e:r:ı bu gemiye yardım etme 
ğe tcşebbUa edecek olan tayyarelere 
Cumhuriyet tayyarelerinin yeniden 
taarruz etmesi muhtemel olduğun -
dan bu gemiye yanaşmanın teh1lkell 
olduğunu şhndlden haber \•erir. 

-0-

Rusyadaki 
suikastciler 

(U3ttara/ı 1 inciM) 
bcr verdiğini bildirmiştir, 

Buharinin söyledikleri 
Moskova, 6 (A.A.) - Mahkemenin 

dün akJamki celsesinde, Rakovı~i' den 
ıonra Buharinin isticvabı yapılmış ve 
Buharin, ilk teıelskülündtnbcri, Troç -
kistler ve sağcılar blokuna dahil bulun
duğunu ve Ukraynaru~ sahil eyaletle
rin, Beyaz Rusyarun ve Gürcistanın 
Polonya, Almanya, Japonya ve ingil -
tereye terki pahasına kap!talizmi ye ~ 
niden tesise çalışan bu partinin lider -
}erinden birisi olduğunu itiraf etmiş -
tir. 

Buharin, yalnız, par~ liderlerıne ve 
ezcümle Kirova karşı suikast tertip ey
lediğini inkar etmiştir. 

Bundan sonra isticvap edilen RikoY, 
tethişçiL~ğin bilhassa Tro~kistler tara -
undan yapılma~ta olduğunu ileri aür -
mü§ tür. 

Metaksas 
BOyllk tezahüratla 

karşılandı . 
Atina 6 (Hwusi) - Ankaradan 

dönmekte bulunan Başvekil Trakya.. 
nm bazı şehirleriıı.i ziyaretten sonra 
bugfuı buraya gelmi§tir. G<meral :Me
taksas emsaline pek az t.esa.düf edilir 
bir hararetle karşılaıımıştır. İstasyon 
da kralın mümessilleri, bütün nazır. 
lar, Balkan devletleri elçileri ve elçi
lik erkanı, generaller, bek"'<iiye reisi 
ve azaları hazır bulunuyordu. Bütün 
i§çi vesair teşekküllerin mümes&lleri 
de istasyonda idiler. Atin1 ve civar 
ahalisi Başvekil Metaksası k~ılamak 
için muazzam bir program hazırlanu§ 
tardı. 

General .Metaksas, on binlerce hal
kın alkışları arasında trenden inmiş. 
tir. Bütün millet bu suretle Ankara 
konseyinde ittihaz edilen kararlardan 
ve bilhassa yeni Türk - Yunan muahe 
desinin akdinden dolayı duyduklan 
se~inci izhar etmi~ir. 

VEL!:AHTIN BALAYI SEYAHATİ 

Atina 6 (Husust) - Veliaht ile ~ 
cesi bir müddettenberi ~ıktıklan bal 
ayı ae~atlDden bu~ dönmllfler-

~ 
Yeni Türk - YIJ" 
nan anlaşrnas~ 

(Ustycırıı 1 tnci -~ti 
lar dahilinde kalan krı...,WUU ,.ı • 
edea·. Cu garanti de yine .. deee ~ • 
kanlardan gelecek bir t~ ... ffl' . . ıı•·· dır. Bu vaziyetin bir tek ııbJ I t ~ 

b . de"e dır ki bu do. Balkanlı il' abil /jjll 
fından Balkan antantına d. ,_~ 
bir memleketin BalkanlardÖİ .,-1 • 
rma yapılacak taarruzun aaJkal' .. .ıs: 
cinde bulunan diier bir devlet dıt ~ 

• obOt'' lcşerek taarruza geçınıt at'fjl' 

böyle bir halde dahi yine Balkall 
tı hükümleri cari olur. • lıııl"' tıi" 

Türkiye ile Yunanistu ~ ~ 
bMerine kartı bu tarada bir rl/J 
garantisi ile bağb buluna)'OI'~~ r 
iki memleket coirafi ..,.ü~~ tll' 
caplannı düıünerek bi~ ~ 
olan bu emniyet garantiıUll ~ 
meği düşünmü§ltr ve esase:ı..,.ıs fi"' 
mevcut taahhütlere ila9<!e .. ~ f!I' 
yeni muahedeyi imzalaınaP 
miıleNlir. _ -~' 

GolecCk Nisan içinde.~~ 
lan yeni ltl'1abede mucibi~ 
Tiirkiyc ile Y unaniıtaD ~' 
ka~ı Balkanlar dahilinde o1d ~ 
larını olduğu gibi Balk-0~ ~· 
ki hudutlarını da garanti • .fd' ~ 
Türkiye veya Yunaniıtan 1ıİI' il' ~ 
kaç devlet tarnfından (bu l::% 
kanlı olabileceği gibi Balkaıl ..,.- ;I 
de olabilir.) taarruza u~urJ ~ 
den enel dost memleket bi f' 
cak, fakat icabında bitaraflı~ il 
ile müdafaa ederek t~ ~~ 
letin kendi topraklannı, • ıJe,,,...., 
harp vasıtalarını müttefik• ~_:.:, 
kullanır.asına meydan verroe"~, 
kerlerini ve ıilahlannı ·~ ~ 
larmı topraklarına geçı 'pl1_7J/ 
man devlet heabma erzak. ;:.11 
vesaire tedarik etmemek İ~ 'ti 
gelen her fCYİ yapacakbr. ~ ~ 
ka diplomatik vasıtalar ile ~ 
ne aeçme~e çabtuakhr· .~ 1 
bulamadığı takdirde ınut .,,,~ , 
devlete en müessir tekillerd~ 
debilm~k için hayırhahane ~ 

lere ~iritecektir. d,.;;#' 
Yeni Türk - Yunan snuab• oı-t , 

hükümleri aıkeri mahiyeWtz 
tidir. Ve tedafii bir ittifak ;çi'ıJI ,,/ 
dedir. Faknt yeni muah~ 7' 
keri mahiyette ohnıyan .~:~· ıl 
dun hükümleri de bWu~;,di l , 
da Türkiye ile Yunanis~ ~ 
raklannda birbirlerinin ,_jidl • 
rak vukubulmaıı mubteınd 

1 
~ 

manlıklarına kartı nıu~ ~l 
memek taahbüdiidür ki ıki ~ ~ 
araaında emniyet sahasııada ~ 
birliği demektir. . ~ • 

Türkiye ile YunasuıtaO 'f'tiP' I 
müıterek hudutlarının e~~, 
keff ül eden ilk anlapıa _.. ,,.,,--1._ 
taraflı Balkan antantına ~~ 
tu. Bu ıuretle Trakya.da • ; " '/. 
terek lıudutlann emniyeti ~~ 
ne kurulan anlatma biitiİO ~~ 
dutlamıa f&I1lİI otarak. taJl ;J f' 
Şimdi Türkiye ile Yu~~..,ıı oll'~ 
imzalarvnak üzere haz~~ • ~ 
ni muahede askeri ~ye~.~ 
rejim emniyetini ele t~~ ~ ~ 
kalen öyle bir mesut ~ ~ 
zamanda Atatiririin .. ~ ;/ 
için temenni ettiği bö~ 
olrmyan bir iıtikb9Jde 
nını da gösterir. IJf 

Aşııı# ,, 

()JOlll 0~,, aı~ 
Kadıköy UçUncU ortao:sf, ~P. 

rü Rr.lvan Korurun aııJlf S~y.P.,;J vası .r ,, 
Mebusu Doktor Ba)' _ .. neP Jll 

. bren- _.ııat '~ 
kayın valden ve şe ;.~ol°'~ 
hukuk müşavir.~ merhU':neb 'I> ;,.ı 
lil

. . B an Zer .. ...1e 
ın zevcesı ay .. . t~•ıµ• , 

dün gece vefat ettigı 4,f alınnuıtır. cJık611'~ ~ 
Cenazesi bugiln ıca~ rr, 

meninde Valpera apadört boi~ ~ 
metgah•ndan saat 0~ııde ~ ' 
ldınhp Osmanağa c aaııfll'? 
lmdıktan sonra Ka~ ~ d -~ 
berei mahsusasına ,. .... 

cektir. dil"' 
Merhumeye raJııı>et 

taziyetler ıunaıu. 

s 



Samsunda ehemmiyet verilmesi 
lazım işler var 

Yeni bir liman inşası . 
Çok zaruri görülüyor 

. ___.. 

Samsurnla hüh."'12mct konağı 

ttc~~ltttun, (Hususi) - 'Amiac.t:,. un milli havalar çalmak suretiyle halkın 
~d .. n~e ve az meyilli bir Jüzlük üze- bedii zevklerini ok~amakt-r•Jır. Köycü-
' 1-ı:aradeni~in coikun sinesine yas- lük kolu da, faaldir. 
tllt . 81.ınsun, esle mü&tebit idarelerin Her yıl bir ~1ç defa ve toplu bir 
l tıll:i b • 
qllri e akımsız kalara'k.; aziz cum- halde köylere çıkmakta ve köylülerle 
&tç >'etimize harap ve sönük bir halde görilgerek dileklerini dinleemktedir. 

Clllittir. Halkevi spor kolunun faaliyeti d 
İiit litnhuri)'ct idareainin irr.e ettiği şynı tnkdir hir dcrecedee.:r .Netice iti· 

SeJc 
b11zııa varlıklara kavuşan Samsun, bariyle, halkeviıde bulunan gençli 
'·ııda rdan istf.fade ederek umran aaha- g:lj'e üzerinde çok titiz bir faaliyet 
s gcniJ adımlar atını§tır. göstermekted.:r. 

bir ~~sundan bir kt.ç yıl önce ayrılan UMAN HAREKETERt 
"ttı ırnsc bugün tekrar Samsuna dö - Gerek doğrudan doğruya yaban~ 
1-ct~: 0 nu çok değiJmit bir halde bu- memleketlerle ve gerek Türkiye dahi • 

Satır. lind:ki diğer iskelelerle Samsunun de-
~" :•.Unda ehemmiyet verilen itler- niz yolundan yaptığı İ§ her yıl (120 
'~flalni de, lr;ültür sahasındaki ça· bin - 150.000) tonu bulmaktadır. Yal-
'İti r te§~l etmektedir. Samsun ve nız Karaıdeniz iıkeleleri ve 15.000 ton 
1- dıı ilde kUltür itleri üzerinde ısrar- un sevkiyatı yapılmakta ve b:ışkaea c· 
~ tulın:a~cta ve bu suretle değerli hemmiyetli miktarda hububat yollan -
"~r cUe edilmektedir. maktadır. Samsunda liman olmaması 

'lbij et mrrkezindc ihtiyacı kartılı- yil•ünden selen vapurlar u•akta dur -
litt eıı 11 ilk okul, 1 orta okul, 1 de makta, fırtın:•1ı günlerde de Samsuna 
O~ ~"C~ttur. Bunlardan baıka bir de uğrayamama'l\tadır. 
~~~lu Cttzn <'kulu vardır. Orta Tecim Samsunda bir liman yapılması öte • 
IQlllıtt~~ çıkan talebeler vilayetin denbcri dü~ünUlmekte ise de, bu tasav-
~dirdıf Y~rlerine ve ihtiyııç olduğu vur t:Uyat sahasına ge~memektedir. 
l'ilırıc1t c dığer villyetlere ce, gönde • Buna sebep clara~ ta linn~ inzibatının 

s, tcdir. çok bUyilk bir paraya bakması ve vtla-
tt,,1~unun bütiin ilçe ve k<•:nunlan yetin bu vilkU kaldıramamasından geri 
~ll:ı1ını muntazam şoseleri vardır. kaldığı bild'rilmektedir. 
lı11Na a beraber Samsunu Ankaraya, FABRiKALAR 
dtı\iıi ~a;aya ve bu suretle de Kara· S~msun merkezinde in· isarlar ida· 
l'lıı ~ •. kdcnizc •le Marm.:ır:ıya bağlı - resine ait ve glindc 6000 kilo tütiin ve 

~c.ı: h 
0 

(Sanı attı da mevcuttur. oi~am imal eden tütün fabn'.kııst, hele-
•7s liksun - Çarş:ımba) arasında da, 1ivenin elektrik fabrikası, günde 200 

~il hau dar bir hat hali faaliyettedir. 

l\ayserlde 

Milli olmayan 1 

köy adları degi
şecek 

Kayseri, (Huauai) - Açılan vilayet 
umumi Meclisi müzakerelerini ilerlet -
meye batlamı1tır; bir braftan 936 yı -
lma ait hesabı katilertn t~kine bir 
taraftan da 938 yılına ait bütçenin tan
ı:imine ba1lanmı1nr. 

Viliyet dahilinde gayri milli isim • 
lerle roılan köylerin isimlerin.:ıt tebdili 
ve coğrafi durumları itibariyle bazı 

köylerin t!bi bulundukları kazalann 
bağlantılarının değiştirilmesi Avanos 
kazasrnrn da Kayseri vilayetine bağ • 
lanması !çin v<•'d dilekleri tetkik ile 
vilayet umumt meclisi me§gul bulun -
maktadır. 

Halkevinde haftada i.ki defa muhte
lif konulara dair konferanslar verit • 
mektc ve bu konferanslar bro~ür halin
de ne1rolunarak köylere vMinyaca ka· 
dar meccanen dağıtılmaktadır. 

Ders yılın·n başlangıcında fukara ço
cuklanna kitap vesair ders levazımı 

meccanen tevri edildiği g!bi yine ço~ 
fakir oh:•::ı ço::uklara meccani elbiseler 
dağıtılmıştır. 

Be1 çocuklu seksen küsur aileden 
her birine Sıhhat Ve kale ti tarafından 

gönderilen elli~er lira nakdf mükafat 
dağttılmıştır. 

İstasyon caddesinde yapılması ka -
rarlaştırılan vtt1i konağının ihaleet ya • 
pılmış, in"laatma başlanmıştır. Yine 
avni caddede inşası mul:rrer bulunan 
beş yüz talebe alacak altmrş küsur bin 
lira bedeli keşifli modern ilk mektep in
patı da .. ksiltmeye konulmuştur. 

çuval un çıkaran un fabrikası, sabun ve 
nebati yağ, buz ve soğukh::.va fabrika
sı, Bağdat caddesinde Samsun rakı fab
rik:n, gümrük caddesinde güneş ma -
karna fabrikası, Kavakta Kiremit, tuğ
la, ate§ tuğlası fabrfl~ıtsr, :Safra kereste 

ve elektrik fabr:kası, Havzanın çeltik 
buğazında günde bin çuv1l un çılroran 
7 un fabrikası, Çarşambaıdd 2 un fab • 
rikası ve 1 elek!rik fabrikası, Vezir -
köprüde 1 un fabrikası. mevcuttur. 

Bunlardan başl;a müteaddit imt>lli.t · 
haneler ve atelyetcr hali faaliyettedir. 

Vil!yetin mesahai sath.~yesi 9576 ki
lometredir. Vilay~ain nüffusu, 338014 
şehrin nüfusu 33839 dur. Samsunun 
ilçeleri. Bafra, Çarşamba, K:rıak, I.Ai • 
dik, Havza ve Vczirköprüdür. 

M. fanin Coıkundere. 

11.cııı ..,a ~r memleketin iktisadi ve me
'ir bir r 1~1 Uzerinde mUsbet ve müeı· 

to rol 
ı::ıarı:ı! 0:Yrw.nakta:iır. 

~~~·ar t~~~n Çevresini te~l eden top-
1\ r. nı.ı ~n ıeriyatına ;o~ elvcriıli -
~fasctı lgcde yetiştirilen tütünlerin 
t ~:-ııu1t\ı~cunun her yönünde şöhret 
ı..~ılcn tU • lier yıl muntazaman ihrac; 

Osmaniyede kültür . 
·a!<ullarda tedrisat çok a' enkli 

bir şe,<ilde ilerliyor 
~· tQ . 
le tda~ "'c 11

• nımr, fasulye, pirinç. 
tdt!\ th daha bir çok ham m31dde · 

~ttil'\ cll\rnlyetli yekunlar tutan bh 
~~ll\s\tn ,~c?'lekete girmegi dolyısiylc, 
~ }'oııerıc:t tarnanda da, Karadenizin 

1'ttr. !Chri §Öhretini de kazan-

SA.~ 
V UNDA SACLJK 

\ıj Sa,~ı.ı AZtYETI NORMAL 

le~ Çı~ r:da ~ğbk itleri de, çok iyi 
ı. tt "'e d; YUı iiınektedir. Birisi mem 
·~·ıah ·lcrj Uh 
~ ~esi b t • revt olmak Uıı:ere ild 

e 
Jt 

i 
1 

' f 

lıt ı.ıı,nc1ı ulunrnaktadır. Memlck.et 
~-~r bl tehrtn Ustünde yüksek ve 
\ı~ tat lae r Ycrıdcdlr. ZUhrevt hasta -
Ut. lls.r,,.:_ Şthrtn Ortacunda ve genel 
. "ti~ ~"un y 
ıs tc,L edlr. li anından çıkan yoku§ıl'· 

Orta okul talebeleri l>ğrctmcn1c1i bir arall.a 

lı:t,~ ı:ollttı er i'ki hastahanenin de 
\e41 ~ltdı.ı da Ç~k muntazam ve yatak 
li~' ' tiyaeı karı•hyabllmek -

l1ttv 

Osmaniye, (Hususi) - Yurdun her 
tarafında oldu~u gibi Osmaniyede de 
her yıl kültür vazlyetimiz ileri gitmek
tedir. 

7 bin nüfuslu olan merkez kasabada INtN ROTtlN KOJ.LARI 
~ S~,.. Ç.\ltŞlYOR soo o~uru olan, tam teıkilitlı, 200 o-
t bu '"ll lf tllc kuru bulun a 3 sınıflı iki .Ikokul ile 

ltrı.. ~Un ltoıı t\'inde toplanan genç • ö~renicisl 160 ı geçen muhtelit bir orta 
1 "<lt~ted ar Uz · tı:ıu11~ lr. it , erınde faııliyet gös- okut vardır. 
b,?~, 1 't?ten· 'ke'linin toplantı aa • tlkokullann bina vtziycti çok mü -
ltdtt •tlfadcu1~ rllllhtelif cUnlerinde kemmeldir. Ortaokul b'.nası müsait Ol· 
~~ ,.:~•terıt k C:n!eranslaı vc"l11:nek - m&:!ı!tmdın J .5 gUndenberi mev ·ut bi· 
~ ~~S,tolu k aa fa~tlafo.rla mu- naya ilheten 2 derah<ı.ne, bir kapalı 

de ~er •eı meıkte, hal - ttneff Ulhıne lnşaı·na ba1lanrruj, yeni 
• "'Clnaatp ıaman\atda blntadl da pro~ Nafta 

dan gclnıi§tir; hazırlıklanna 

makta:d:r. 
ça:rş:I . 

En ziyade şUkrana değer ciheti ge . 
rek ilk, gerekı;e orta okul öğretmen 

kadrolarının t:ımam olmasıdır. 

E.:ihassa orta okulun öğretim du . 
rumları her y.ld.ın daha fazla bir inki 
ıaf ve iler:iL:k göstermektedir. 

Bu yıl Silinı:e orta okul ından nakkr 
gelen direktör Ali Riza Özel disiplin 
ve öğretimde örnek olacak b:r okul ti
pi yaratmı§tır. 

Gönderdiğim fotoğraf ta orta or 
talebelerini öğretmenlerile beraber 
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"CESARET EDILMlYECEK 
Rr.;vP, _(J'F'SA Rrl'T ETMELi,, 

1taıyanlarm as
ker şairi Gabrlyele 
Danuntsyo öldü .. 
Asker ve şair iki 
şahsiyeti taşıyan 

Danuntsyo İtalya
nın yakm siyasi ve 
edebi tarihinde bü
vUk bir yer işgal e
der . 

Fra.nsada, DanwıWJyo hakkında ilk 
yazıyı yazan Fra."lStz şairlerinden 

Ii'erman Greg olmuştur. O sırada İtal
yan şairinin ·•masum,, ismindeki eseri 
fransızcaya "tufeyli., ismiyle tercüme 
edilmiştir. (Dilimire de herhalde fran· 
sızcadan tercUme edildiği için bu eser 
"Srğıntr,, adı He çevrilmiş bulunuyor). 

''Masum,, Fransada Temps ''Tan,, 
gazetesinde tefrika olunurken çok 
bUyUk bir rağbet görmüş, gazete tam 
manasiylc kapışılmıştı . 

ttalynn edibinin diğer büyük eser -
leri arasında. "Ateş,, vardır. Danunts. 
yo bu romanında meşhur İtalyan ak • 
trisı Duse'yi kahraman olarak almış -
tır. Bunun için kendisini tenkit eden
ler de olmuştu . 

Gabriyele Danuntsyo harpte, İtal
yanın istiklalini muhaf au için ça -
lı§Illı§ askerlerden biridir. Mül§.zim o
larak cepheye giden Danuntsyo daima 
askerin ba.~ında ilerlemis ve birçok za.. 
ferler kazanmıştır. Kendisine şiar o
larak liı.tince "daima cesaret etmeyi 
unutma,, sözUnU almıştIT. O bunu 
şu şekilde bir söz haline koymuştur: 
"Cesaret edilmiyeook şeye cesaret et
melidir ... 
YANLIŞ FA.KAT GÜZEL 
IIABER VEREN GAZETE' 
Meşhur Amc:ikalı milyarder Rok • 

f eller için bir gnute herglin husus! 
bir nüsha basardı: "NU York Tayms,. 
gazetesi hcrgün, Rokf eller için a)Tıca 
bir gazete çıkarır ve bunu bir tek nüs
ha olarak basar ve Rokfcllere göndc
Hrdt. Bu nllshada, ayni gazetenin o -
gilnkil diğer nilshalarmda görlilmeyen 
yazılar vardı. Bunlar hep yanhe ha -
vadislerdi, fakat hepsi hoşa gidecek 
şeylerdi: ÇünkU Rokfeller, yalnız iyi 
şeyler okumak, dUnyayı sütliman gör
mek isterdi... 

Şimdi Amerikada bir gazete çık -
mış, bu usulil bUtiin halka karşı tat
bik ediyor: Hep yonhş, fakat hora gi
decek, insnm memnun edeC'ek haberler 
veriyor. Meselfı, birgün bakıyorsunuz 
şöyle b!r serlevha var: 

işaretler: 

" MillcUer silfilılarını bırakıyor: 

Birçok memleketler bütün harp gemi
lerini batırdılar.,, 

Ertesi giın başka bir haber: 
''Buhran bitti: Bir arkadaşımız se

nelerden beri bütün dünyada bir işsiz 
aramış, bulamamıştır ... ,, 

Amerikalılar, yalan da olsa, böyle 
gtizcl haberleri okumasını pek sevi -
yorlarmış: Bu gar.etenin satı~ı her -
gUn biraz daha artıyormuş. 
GRETA GARBO iLE 
NIŞANLISI !TALY ADA 

Greta. Garbo ltalyada imiş! 
Daha geçen gün Amerika.dan Av

rupaya gelmiş ve vatanı olan lsvc~ 
gitmişti. Artistin bu Romaya gidisı 
de acaba niçin? 

Bu haberi verenler onun İtalyanın 
gUrel bir sahil şehrinde, nişanlısı ile 
beraber yaşadığını söyleyorlar. Greta 
Garbo nişanlı mı? Bu da bir mesel('! 

Artistin, orkestra şefi Stokovski ile 
evlenmek üzere olduğu haber veril -
miş, sonra yala~ denmişti. ltalyada. 
Greta Garboyu görüp resmini alan 
bir gazeteci Stokovskl ile de konuş -
muş. 

Fakat, orkestra şefi, ya.kında. evlen. 
mek tızere olduğu doğru mu değil mi 
diye sorulunca: 

- Sinemaya, musikiye dair sora
cağınız Yarsa sorun, demiş. Şahsi me
selelerden kimseye bahsetmem ben. .• 
"BIRAK GIDEYlM, 
KOCA!JI BULAl~IM!,, 

Pariste kaçın -
lan Beyaz Rus ge
nerali Miller hadi • 
sesi muhakemede 
vazıh bir şekil al
dı: Generali diğer 

bir Beyaz Rus ge
nerali olan Skoblin 
kııçırmış. 

Son defa, muha • 
~ kcmede, iki eski 

'.":~· generalin k a r ı s ı 
k8.I'§ılaştırılmış ve 

s<>ylcd!klerf dinlenmlftir. Aynca Skob 
linin karısı ile Millerin kansının baş 
başa konuşmalarına milsa.ade edilmiş
tir. 

h.lerl kaybolan iki kahramanın kar 
şı kal'§ıya kalan karılan birbirlerine 
dert yanmışlar \•e general Skoblinin 
l<ansı, diğerine, yalvararak: 

- Beni bırak, gideyim Rusyaya. 
KoC3.rnJ bulayım. Senin kocanın da 
ne olduğunu öğrenirim. 

- Fakat, ben ne yapayım.. Nasıl 
(Sonu 11 inci royfadı!.) 

Halkcı ve osınanh 
YAZAN: Sadri Ertem 

"Hrı.lk tein" sl5zil hftl! hepimize 
garip bir ürkekltk vermektedir. Çiln 
kil bu sözde ha.r:.itlik, sathlllk, ve hnt
t.O. biraz da kabalık, lAUballlik ma
nasını sezenler bir haylidir. Hele 
"'halk için" sr>zU edebiyat, san'at ,.e 

fikir meseleleriyle nlAkah olduğu 

zaman "halk" bir nevi sevlyeslzltk 
mukabili kullanılmış oluyor. 

"Hallt" kendini b6ylc hissetmez. 
böyle tdrtık "tmez. Bu nncak "hnlk 
için" ııözU nrknsmda gizlenenlerin 
mnrttetlerl olnbUir. 

Çiinkil, onlnr halktan de~ldtrler, 
halk ic!n ortaya konan meseleleri 
tnnrmnzlnr. Halkı balkondan seyre
derek. onu ancak evinin camı arka
sından tanıdığını zannedenler bnlJı:ı 
eıevdlklerlni, halkn karşı merhamet 
<'hıyduklıırını st>ylerler. Belki de bu 
hislerinde samimidirler. Fnkat onla 
rın sevgileri "halk" lrnndllerf fçfn 
"kzotik bir Alem oldutı;u içindir. 
Mt\rha.metl<ırl basit, lptldnf, seviye
siz, nciz bir birisine karşı duyulıı.n 

gururun nksülflmellnden başka bir 
şey değildir. 

Halbuki halk için ,·e:fnhut başka
ları tçin ayrılmış hMiseler yoktur. 

Tnblntln kanunları hcrk{'S ve her 
şey içindir. Yalnız hu tabiatı anla
'"TŞ ı·e tMstr lşt başka, başka olabt
Jlr. 

medeniyetin teknik haddelerlnden 
gccmtş, ihtisas peyda etmiş, şahsiye
tini kuvvetli bir surette terk\p et
miş lnsanlardn ayrı, ayrı fılemler ha
lini alır. 

Fakat; bn demek değildir kt; bir 
köprUnUn mukavemeti, sağlamlığı 

halka göre başka, astı ,.e kibarlara 
göre bnşlrn tnrlü hesap olunur. 

Yahut, hallcın ve halkın haricin
de knlnnlar ıcın ayrı. ayrı tababetlcr 
vardır. Fıkaranın ciğeri, kibar. 
larm ciğerinden ne claha az, daha 
<:ok hususiyetler taşımaktadır. 

Bu bUkilmde hepimiz ittifak edi
yoruz. Faknt edebiyat, san'at. fikir 
bahislerine gt'llnce, halk için olan 
meseleleri sadece basit işler sanıyo
ruz. 

Nlçln? 
Halk için <'llinyn. meselesi hiç de 

bnslt değildir. Onu nncak bUtiln mu
dllltiH tle, bUtUn detayları ile hal
kın mnnevverl ona halk için istika
met verebilir. 

Halkçılık, ihtisasın. fikrin, knllte
ntn, san'at vo edebiyatın bUtün fe
yizlerini halk emrine seferber etme 
sidir. Dunu basitlik. l!ilballltk, hat
ta merhamet ve gevgl şeklinde anla
yanlar halkr balkondan seyredPnler
den baı,kalan olRmaz. Bunlara bl

ld tab 
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Hayatları mütemadi harikuladt 
mac~rnlar silsilesi olarak geçen Ingi. 
liz kral ve krn.llan arasında Margerit 
D:ınju He kocası altıncı Henri, lıiQ 
Bilphesiz ki, en bnşta gelir. 

Margerit, 1420 de Fransada dol· 
m~tur. Babası P..enc Danju idi. Armc 
si de doğrudan doğruya Şarlmanm 

ahfadrnd:ın olan 1zabella Delorendir. 
Margeritin çocukluk seneleri facia

lar içinde geçmişt:~. Hakikaten, birbi
rin~ karşı büyük bir sc-.·gi ile bağlı 
hulWlan bu karı kocanm kurdukları 
aile, siyasi hadiseler yüzünden, dai· 
ma bü,:.rfik snrsmt:larla ahencri bozul-c 
muitur. Kü~Uk y~ta aldığı dikkatli 
bir tahsil ve terbiye ile de, Margerit 
Danju bu ail~yi sarsan siyasi hadise. 
lerde çok geçmeden ~:er alacak bir ha
le g~tinnişti. 

O feci Bülny~vil muharebesinden 
.sonra, Margeritin babası bir lider 
mevkiinden bir (."Sİr vaziyetine düş
m ügtü. Rene, yaralı bir arslan gibi, 
büyük bir cesaret ve mukavemetle 
rlüşmanlarma karşı koymu§ ve muh. 
telif yerlerinden yarala.n.'11IS olduğu 
halde, çarpışmakta devam etmişti . 
Düşmanlan belki onu ellerine diri 

diri gcçirem.iyeceklcrdi. Fakat, talih, 
Hene Danjuyu kendi kanı ile kör ede
rek, düşmanın eline verdi: Rene, ya
ralarından aknn kanların gözlerine 
tlolması yUzUndcn kör olmu§ ve bu. 
uun ilü:rine, dilşınanlarile artık çar
pJŞa.ma.z pir hale gelmiııti. 

Dijon da kendi&ini esir eden Bur
gandi D.ükil Reneyi yanır.dn, dil§man 
lanna kar§t bir rehine olarak hapset. 
tirdi ve hayatını öağışlamak için, bil· 
yük bir baç bağladr. Bu para veril
mez.se Rene Danjunıın hayatı tehlike. 
de idi. 
· Felakete uğrayan aile, Dükün ar

zusunu yerine getirmek için bütün 
gayretlerile çahf1ırken, Rene Danju 
da mahpus bulunduğu adamın yanın. 
da bot durmuyordu; Rene Danju ma
hir bir ressamdı. Kendisini hapsettik
leri Dijon ptosu da onun için, fırça
smı kulla.nacak bir yerdi. 

Esaret gUnlerinin acısını PJanat zev 
ki içinde unutmak istiyen Rene, p.. 
'6tıun kilise kısmını süslemeye koyul 
du. Yaptığı minyatürler ve boyalı 
ayn;&lar bugün hAla mevcuttur. 

Fakat, ne ailesinin bUtün ga}Teti 
ile ça.lışmalan, ne ~ Da.njunun şa
to kilisesinde uğnışması, Dükün arzu. 
lannı tamn.mile yerine getiremiyordu. 
Burgandi Dükü istediği parayı alama· 
ymca bir gün tehdidini tekrar etti: 

Para derhal bulunmazsa veya Rene
nin iki oğlu kendisinin yanma veril. 
mçzse rehinenin hayatı Ç'idecekti.. 

Bunun üzerine, Rene Danju iki oğ
lunun Dilkanın yanına verilmesine 
razı oldu ve bu azaba da katlandı .. 

Rene Danjunun yalnız iki yaşında
ki ktiçlik kızı Margerit kalmıştı. Fa. 
kat, çok geçmeden Dille, onu da esir 
gibi elice geçirdi: Margerlt Piyer 
de Luksemburga verilmişti.. Bununla 
~raber, annesi kendisini istediği za. 
man görebilecekti .. Zavallı kadın, ko
casmm hayatım kurtarmak için kat. 
landığı bUWn mahrumiyet ve ıztırap 
larda.n sonra buna da tahammül diyor 
du. 

1436 da, Renenin bilyilk ağabeysi, 
Napoli kralı ikinci Lui öldü. Bu suret 
le, tahta g~ecek olan Rene idi. Fa· 
kat, Dükün kendisini serbest bırak· 
ması için istediği külliyetli parayı 

bulıı.ınadıkça Fransada, esir bulundu. 
~u şatodan dışarı bir a.dtm atamazdı. 
I'~a.po!ide kendisini bütlln şaşası ile 
bir taç beklerken o, Dijon şatosunda, 
esaret gUnleri yaşıyordu. Büyük oğ
lu da kendisi Jle beraber esir bulunu 
yordu. 

O r.amaıuı kadar kocasını kurtar
mak için büttin kalbi ve zekası ile 
çalıemış olan lzabella de Loren şimdi 
aı'llk, kuvvete mUracat etmek l~ 
geld;ğini anlaJ}ıştı. Dünya tarihinin 
gördüğil sayılı bilyük rnuhariplerden 
biri_ n\an Şarlmanın bu torunu en son 
çare olarak harbe müracaattan da 
tabii kaçınmayacaktı. 

tza.'hella. kocasını Burgnndi Dtikli· 
nün elh:dcn muhnrebe ile kurtarmak 
l'C yine aynı vasıta ile, hakkı olan 
Napoli tahtma geçirmek karnnm n~r 
mişti. , 

Bu karan verdikten sonra. ilti kü
çüle çocuğu, Lul ve Margerltle bera. 
ber, Tara4kona dofru yola çıktı. Ka· 

·:r 
Margerit Danjunun maceraları 

lngiliz Krah prensesin resimleri ri i 
görünce şöyle demişt i 

Bu kadar g ü zel 
kadın olmaz! 

ve kasabalarında. halkın dikkatinJ ken 
dl Uz.erinde ~ladı. Her tarafta aha. 
li kendilerini bUyUk bir tezahüratla. 
karşılıyor, yolcuların nereden g~tiği, 
hangi kasabaya gidecekleri, ağızdan 
ağıza yayılıyor, bUtün köylere kadar 
haber gidiyordu. Bunun U7,erine halk 
yollara dökülüyor ve kendisini hakiki 
bir kraliçe gıbi kaıııılıyordu. 

Fakat, bir hadise lza.bellanm daha 
ileri gitmesine mani oldu: Taraskon 
civarında çıkan müthiş bir salgın has 
talık karşılanna topla tüfekle bile 
mağlup cdilemiyccck bir düşman gibi 
dikiliyor, bütün maddi ve manevi yol 
lan kapıyordu. 

Genç kadın, belki hayatını bu tehli 
keye de koyarak ilerliyecekti. Fakat 
gerek kendisi, gerek bütün köy, kasa
ba ahalisi, iki gilr.cl çocuğun tehlike 
ye yaklaştınlmalarmrn bile gfinah 
olacqğmı dilştinUyorlardı. 

Bu büyUk mania kar§ısmda, lza. 
bellA kararını muvakkat bir zaman 
için, değiştirmeye mecbur oldu ve 
Ma.rsilyadan gemiye binerek Napoli· 
ye geçti. 

lzabeUA. iki Sicilya kraliçesi unv~ 
nmı taşımakta idi. Marsilyadan ayn. 
lan gemi, şimdi onu yent bir saltana
ta götUrüyordu. Genç kadın, sahilden 
uzaklaşırken, arkasmda bıraktığı 
yerlere scvglli bir illke nazarı ile bak 
makta beraber, oraların kendisi için 
daimi bir göz yaşı gölU olduğunu da 
düştintiyordu. 

Fransız sahilleri görünUrden silin
miş, biraz sonra, VezUv Yanardağı. 

nm tope1cri ufukta yUkselmeye başl:ı· 
mıştr. Şimdi, gUnfŞin bUtUn sene par
ladığı bir ülkeye gidiyorlardı. 

Fakat, kraliçe yanılıyordu. ltalya 
sahillerinden eskisi gibi. şarkılar yUk. 
selmiyor, Venedik sokaklarında ki
taralar ~almıyordu. Salgın hastalık. 
orasını da pençesine geçirmiş, bütUn 
saadet yerlerini birrr harabe haline 
koymuştu. Her tarafa hakim olan ge. 

falet ,korku \'C ölümdü. 
Yaln11., bereket verı;in. Napoli ci. 

\'an salt;"mdan korunmu.~tu. lzabcllfı 
Napoliden otuz kilometre kadar uzak 
ta Kapuadaki Anju ailesinin eski sa· 
rayına yerle~i. 

İ7.J\bclln Na'lOliue ('1c-lr]i'-i9n sonra. 
talih kendisine eUlmcye 

rakılmı3 ve Dijon eatosundan kurtula 
qı.k Napoli Sar&.YJna gelmiş, esir is
mini Uzcrlnden aUırak, kral unvanını 
almıştr. 

Margerit büyUyor, büyüdükçe de 
zekası ve gür.elliği o nisbette artıyor. 
du. Babasından büyük bir san.at zevki 
\•e killtür almıştı. Annesinden de ona 
kuvvetli bir az.im ve irade, kraliçelik 
azameti geçmişti. Kızın bu meziyet· 
leri talihinin kendisi için hazırladiğı 
maceralarda büyük bir rol oynaya
caktı. Yine aynı meziyet ve Allah ver 
gileri ile Margerit A \TUpanm en faz. 
Ja hlirmet gören prensesi oldu. 

Prenses hakkında söylenen sözler 
!ngiltereye kadar gelmi§ti İngilterede 
altınsı Henri tacını tahtını başkaları
nın eline verecek kadar iradesiz bir 
hüküm sürüyordu. Bunu gören kardi
nal Bofort krala, azinı ve iradesi ye. 
rinde bir gelin bulup hem onu, hem 
tacı ve tahtı zapt ve rapt altına al· 
mayı dilşünmüştü. BWlu yapacak olan 
prenses de Avrupada. bir tane idi: 
Prenses Danju. 

Krala Margeritin resimlerini göster 
diler. Fakat, Henri: 
''- Bu kadnr güzel kadın olmaz!,, 

diye resimlere inanmazdı. Yapılan 
minyatürlerde ve madalyonlarda Mar 
gerit Danjunun olduğundan daha gü
zel resmedilmiş olacağını düşünüyor. 
du. Etrafındakiler, prensesin o kadar 
güzel olduğunu söylüyorlardı. 

lnananmamakta ısrar eden kral, 
hakikati olduğu gibi görmek hususun 
dn. kt>tıdisine itimadı olan Hans ismin 
deki bir ress:ı.nu, prensesin resmin! 
yaptırmak için Napoliye gönderdi. 
Aynı zamanda ressam, prensesin res· 
minde zerre kadar mUbalağa etmeme
sini, olduğundan biraz olsWl güzel 
yapmamasını Eıkı sıkı temin ~tti ve 
rcsgnmdan söz nldı .. 

1444 tcşrinisanisinde Nanside kral. 
ta. prensesin muvakkat nik{ıhlan kı
yıldı. Bu merasimde kralı Sufok Mnr 
kisi temsil edivorclu. 22 nisan 1445 de 
dP ln,ı;i'tere<le asıl nikah merasimi y:ı. 
pıhyordu. 30 mayısta da güzel krali. 
<'C Londrnda V<"stmir.ster kilisesinde 
ln" givivordu. 

lm;fü.c!'e o z:ım~nki kadar hiç öy. 
le mali sıkıntıya diişmemiı:;ti, ondan • 
sonra dn mrmlekette o kadar büviik 
bir fakirlik "Örillmemiştir. Onun için, 

di. Yine parasızlık sıkmtıs? yüzünaen 
ortaya çıkan birçok hadiseler vardır 
ki, bunlardan bilhassa §unun kayd· 
edilmesi ıa.zmıdır: 

Kralm tebaasından iyi kalpli bir 
adamcağız, genç kraliçeye bir aslan 
hediye etmişti. Kraliçenin fiSlll şerefi 
ile mütenasip olan bu gCzel hediye 
etmişti. Kraliçenin 5anJ şerefi ile mü
tenasip olan bu gürel hediye tabii, 
gerek kendisini, gerek kralı çok menı 
nun etmf şti. Fakat, aslan sarayın 

ahırlarından birinde hususi bir yere 
kapatıldıktan sonra m~külat baş 
göst~Ml: 

Aslanı doyurmak kabil değildi. Ne 
verseler az geliyor, koca hayvan et. 
raftakileri yutacak §ekilde açlıktan 

çırpınıyordu. 

Nihayet saray arslanı besliyemi· 
yeoeğini anlndı ve hayvanı satmağa 
karar verdiler. Bu suretle, saray ars. 
lanı beslemekte aciz gösterTl";~tır. 

Garip bir §eydir: İngiliz kralı ile 
Fransız prensesi evlendikleri zaman 
iki memleket arasında harp oluyordu. 
İki millet birbirile dövüşürken saray 
lan arasında düğün oluyordu. Fakat, 

öu liadisc dolayısile iki mernlexet 8: 
smda bir mütareke yapıldı ve bU Dl 

tnrekc iki sene sürdü. . ibir 
Mütarekeyi birçokları daını dS 

sulh olarak görüyorlard_ı. ~uıı
Frnnsız prensesi olan kraliçe. b dahil 
duktan sonra İngilizlerle bır 
harp olmaz diyorlardı. {1t1l 

Halbuki iki sene devam eden nı 
, 1 dı 

r{!keden sonra harp yine ba.Ş a. • 1izıer 
Harp başlar başlamaz. tn.g~·çesi 

Margerit Danjunun İngiliz.~ ~~ı 
olduğunu unuttular. Onlar ıç~ :ırraP 
larında yalnız bir şey vardı: Bır .aaJlt• 
sız kadım, yani bir düşınaD·· s.rez 
kraliçeye öyle bUyUk bir k!n ve g ııı1.1· 
besliyordu ki, ellerine geçır.;ele_r 
hakkak parça parça edeceklerd•· • ge-

Margeri t Danjunun lngiltere~ad'l' 
lin gelmesinden yine iki sene ~i 
sonra ve İngiliz • Fransız nıub_ terede 
başlam:ıdan biraz evvel, ln~ şnreı1 
herkesi çok bliyük hayrete dü 
hadiseler oldu: .. .. 1ct81 

Bir gün, Gluçester Dilküll~ d.ffİ 
tarafından tevkif ve hapsettirfl idi~ 
haber alındı. Halk heyecanda ~ 
Kralın, nmcasmı hapsettirıneS~ 
bep neydi? Kimse bilmiyordu. # 
sarayda da büyük bir h~ ~ 
dınnı:ş, bilhassa York Dükü aııı ,p 
nm tevkifi Uzerine, ağabeysi ıaaJa 
kızmıştı. ~ 

. tki hafta geçmedi, Gıuçester ıdıııO 
nün mahpus bulunduğu yerde 0 tM 
bildirildi. ÖlmUştil mü, öld~ 
mUydü? Bütün İngiltere bunu JdlS" 
ınak istiyordu. Dükün ölilınll bs.k eııtO 
da. tahkikat için bizzat pa.rlAııı 111u. 
bir heyet teşkil etti ve ceset uzutl bd"' 
ayenelerden geçirildi. Bununla irl
ber, ne eceme öldüğü, ne de ze~ 
fek öldilrilldüğü katt ~kilde J?luıs• 
Iamadı ve hadise bütün esrarını 
faza ederek kapandı.. ·~ 

BütUn bu hadiselerde kJ"Sİ~ 
parmağı, olduğunu dil§ilnenler ıı.ıı' 
İngiltere ile Fransa arasında ~ 
tekrar başladıktan sonra ııaJktB ~ 
llçe aleyhine bir his uyanınca. )f~wıt' 
rit Danjuya düşman olanlar ııa;;ar 
geçmek zamanının geldiğini 

lar. ~ 
Halkın. kraliçeye ve bu ~ g,J

kocası olan krala kar§ı duydıığU ~ 
reti fiil haline koymak için birli ~ 
ihtiyacı vardı. Cek Ked ~ıJJlf 
halk arasmda cesareti, kab6d& e'JJ~ 
ile meşhur bir delikanlı bu ~ -y"' 
lider olarak ortaya çıktı ve+~lil ti' 
şinde harekete geçen halk ~;e,1ıtıı 
rihinde o zamana kadar en ~ 1Jft 
kral altıncı Henriye karşı ade 

harp açtı. ~ 

Bunun üzerine, ta.bil, kr.ıl cıs. ~-~ 
~ J'.!lC>" 

kar§ı mukabelede bulunma.ğa ~ 
oldu ve İngiliz tarihinde ' cıare5l dİ· 
karşı harekete geçen kral,, i 
ye me.~ur devir açıldı. il' 

rü]efl 
Fakat, hal~m yer yer gö .. ~ 

yanlan kralı bir taraftan. nı~ ~ 
etmiş, bir ta.raftan da, bUyilk ~ 
kuya dü.sürmUştU. Nihayet, :a ~st!f· 
sıhhatinden cndi~e edilmeye ,, 

(Sonu 10 wıcıt. st>!lf 

~ 
Büyük muharip ŞarZnuınnı lJIJ ı-1 
Jan Dar'h-ın memleketlisi o'/JJ1' ı .,;• 
liz kraliçesi esir d~an k<>C'18'" ~ 
tarmak içfo bir ordııtrıfff 

geçmi§ti. 



lngiltere futbol muhitlerinde 
münakaşa edilen bir · ·mese~e: 

----· 

Evli futbolcülere mi 
güvenilebilir yoksa .. 

Oradaki ilk maçlarlle birlikte bu cihet de 
alAka uyaodıriyor· ! 

"V )[ Ulverhamptn Vandcrers•• futbol 
IUbu lnglltercde şimdi llk maçları. 

~ın başında gelmektedir ve şampl· 
llloıııuk nıllcadeleslndo İngiliz futbol 
bUerakhla.rının gözdesi olan bu klU· 
liı 11

• kendisine rakip olan "Vulfs" 
Xl Ubunun karşısında. varacağr nihat 
ltıettce, umumun allkasını uyandtr· ı 
)'u akladır; ve yalnız futbolcUlerln o
da 11 kablliyetleri değil, ayni zaman· 

1 'Yaşayışları. itiyatları da hararet. 
e araştırılmaktadır. 

"V ha Uh·erhamptn Vandcrers" klü· 
bt idaresi, oyuncuları icln hususi 
b r l>anstyon plAnmı benimsemiş Te 

ı: lllaksatıa 12.000 İngiliz lirası or
'tı:a koymuştur. Inşa. e>dllecek bu 

8 tı.stson binasında, oyuncular tein 
adec . 

l'- e ikamet dalrelen yapılmakla 
"tlra 

0)-u ediJmiyecektir: pansiyonda, 
la, n<'ulnrui bedeni ,·o ruhi ihtiyaç. 
._,rını tenıın ve tatmine :retecek tesi
h t YapJrması da gözetilmektedir. 
<Jlr cı . 
l'a.ı mnastik hoJU, horhangı bir ya-
lll~nnında derhal teda,·iyc başlanıl. 
t ırıa Yaravacak bUtün fıletlerfn ve 
cıaı • 

\1ı . arın hazır bulundurulnca.ğı bir 
rııı, b l:a k • ll aradndır. Bunlardan bnş-

~ abnı salonları ve okuma odaları 
tıııtı.nutuımamaktadır. IIUJiisa, oyun ar 1 la.bı • st"dlklerl her şeyi orada bu-

lerekıerdir. Ancak ..... . 
4.n 

tlQbcıı.ı~ "VuJverhamptn Vanderers" 
~lt~Uııun cyuncularrndan ::5 kadarı. 
)'a~ rdı.rtar; evll olmak şöyle bir 
ler. dUrsun, !llşanlı bile değll~ir. 
S,bu ltıbnrln bUtün Ingilterede bu 

llııj>0 'tni zamanda bir "BekA.rlar.-ce. 
1'01'\ı U' olarak nnlatılrr. Pansiyon 
llıtıı 1duktnn sonra, bu delikanlılar, 
>'ıt-ı '3tır hayatımı seçlrcceklerı ·Ha 

•t~ :endııerl, her gUn belli bfr ·sa
begt 1enr1ya cıkmak hususunda ser
Qerb hırnkılınışlnrdır; hntt! sadece 
ler·1 .. ~st bıralulmıı::ılar değil de, ''.ev-

·•I! • 
~tı.. gltmeğe bir dereceye kadar 
t~ «!\ı""~ • 

tctıı sına bir vaziyet" teJ.thıtf. 
ınışllr! 

l3 't 
~ııl'\ıı.ıt noktadan. tn~flterede şimdi 
lıij:> ı.l nı;ın edilen bir cihet te, bir 
b~lco.\' ~ Unc:uıa rınm c,·11 mi, yoksa 

~~il ıe:ı olrnalarr futbol bakımın
~!) 'hı:ı lerıne olduğu cihetidir. Ge • 
lı:ın,.ı: e "Mnııcester Sltl" klUbtl llk • "'rın 
bito:ıı.ı. 1 ka~nnmıı;ı, bu klilp llk şam 
~ıı aııt Olunca, kazanctn, oyuncula
tııa 1\1\rcnınanıarda ve maçlarda dn
't l ~ır b ı b heli u unan knrılarınm his. 
lııtııılirı t Uncluğundan bahsedilmiş, 

ll"eu eşvik edici kı:rmet ve ehem. 
~\ ka d 
4 •bu kıuy olunmuştu. Fakat boşu-
"' ~altı"· P tok r;crldo kalmıştır. Hat 
ı.ıal'\ •·1ronu 

lc~rk n, en arkacln kalmnsın-
lıa.:ı:1 nnıar da vardır! 

, tnannc.erlor. yC'd9tirdiltlP.rl 

futbolcuların lrn.dınlarln bağlantısı 

olmasını, O\"lllik ve nişanlılık suret. 
lerlyle de bBylc bir aHı.kaları bnlun· 
masmı hoşgörmczler. Kadının o;un
cuyu futbol oyl.!nundan zlyad~ l:;alp 
oyl\nuyla meşı;ul etmesine karşı, su
rat a~arlnr. Dtına mukabil bazı ma. 
nacerlor de, nlşıınhhk ve evlilik su
retlerini tercihle, bu vazlye~lerin, 

futbolcu delikanlıları rastgele şu ve 
bu kadınla düşUp kalktpaktan koru. 
duğunu söylerler! 

Tutulan btr i::tntlstiğe göre, şimdi· 
yedeğin maclarda üstünlük gösteren 
İngiliz futbol klliplcri oyuncuların. ' 
dan çoğu, ~·Jldlr. Yo oyun.cuları be
k~r nlnn klilplere nlsbetle oyuncula· 
rı eTll olan klUplerln sayısı, fazladır. 
Klilplcrden "Aştn Vflla" om 1 inci 
takım oyuncularından 8 f. evlidir. 
"Aştn Villa" mn manaccri Cimmt 
Hogn, "Evli futbolcUlerc bek!r fut
bolcülerden daha ziyade güvenllcbi· 
Hr;· çiinkU: oyunculp.rın kartları, ko
calarrnm cn;': ınlrk etmemelerine Ye 
onlann futbolle alflkalarını gevşct
.melor:no dikkat ederler; halbuki, 
bck!rlar, kolaylı~la .havaiyata ka· 
ııııabillrler ! " diyor. 

Fakat madem~l oyuncuları evli 
bulunan klüpler. de, oyuncuları be. 
k!r bulunan klüpler de, sırasına g<:5-
re, .h.attn. şampiyonluğu elde edebi· 
Iecek dercpede başarı gösterebiliyor· 
Jqr, ne biz esasr, İıe de · diğer esası 
kesenkes bfr hakikat olmak tızere 

t 
bellrtmek doğru ~Isa gerek! 

Mesele, nercdeClir? Oyunaunun, ı. 
ştni şahsan içten benlmşcmlş olma
sında! Eeaaen · tnailterenln bu pro. 
tesyonel l<lilp oyuncuları, mU'\·aftn· 
kıyetslzllğe u~aymca yalıiız iUbnr. 
hırını kaybbtmckle kalmayıp paraca 
da mahrumiyete katlanmak zarunda. 
kaldıklarından futbol oyunuyla can
la, başla 'aJAkadnr olmnğı mUhim
serlcr. Doliyısı:rıc, fngilterenln bu 
futfolcUlerl için, kadm karşısında 

zaafa kapılm'ak, ı inci planda gelen 
şayJcrclnn ı:;nşıln m::ı.z! ·t .•• 

( Kısa h aherJer ) 
"' İstanbul Mebusu Bay Halil Ethe· 

min rahatsızlığı dolayısiyle Dahiliye 
Baka~ı Vali M~hittin· Üstür.dağla sa • 
yın ~ebusun hatınnı sormuştur; Bay 
Halil Etheme acele şifalar temenni ede· 
riz. 

* Şehr.:miz Amerikan Kız san<ıt 
dershanesi müdürlerinden Mehl!ka Te
)9rdağ Daçya vapurile Avrupaya ha -
reke't etmiştir: 

Bükreı, Prağ, Brüksel ve lngiltC'rc
deki l<ız · kamplannr, lisan sanat ders • 
terini tetkik edecektir. · 
ı:: Belgrad cJÇi!'.: Ali Haydar Aktay d(ııı 
akşımk,i· ekspresle ·memuriyetine hare. 
ket etmiştir. 

• Yuioslavyada göçmenlerin Türki
yeye nakli işini görüşmek üzere Nisan 
sonu:ıda Bclgradda bir komisyon top
Jınacaktrr. KoırJsyon nakil işini gfü il
şecektir. 

"' ingiltcrenin Ankara büyük elçiliği 
Ba!Jkatibi Bay Dikson bükliml'ti tara· 
fından' Roma büyük clçÜiği ba§katipli
ğirte tay.:n edılmiştir. B: Dikson şehri. 
miZden ayrıl~iştır. • . 

c: Geçen ~y mezat i:laresindcki satt§· 
lal' nisbeten diişmüştüf.' 213 parça 
7451 liralık altın ve gümüş, 12323 par. 
Çl ve 6796 liralık müteferrik eşya sa • 
tılmtştır. 

.. B:r düze~ tmc 

- Kefiter - 1 

Ömer ~e;ı.•foQdlnin hayatına dafr, 
(Öm"'r in doğduğu yerde .. ·) b~Iığı ile 
dünkU sayımızd!ı ~ıkan bir yazıda Gö. 
nende 'keş!(ek kazanı denilecek yerde 
yanlışlıkla a'3Ure kaz:ını denilmiştir. 

özUr d1liyeıek dtlzeltlriz. 
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Bankalar nastl soyulur? 
''Eller yukarı 1,, der denmez 
bütün eller havaya kalkar 
ve tabancalı bir adam ... 

XXIV 

Şehir şckavctçiliği, bankalar nasıl 
soyulur. Haydutları tC§Vik eden amil
ler, bir po1is ne/eri beş senede ne k"t
:xmmış, ,1.!ilyon'laroa nüfuslıı §ehirler 
ahalisi 11aStl haraca kesilir. Dağa kal
dırma sigorlast. Al Kapoiıe nasıl mah 
Jdim cdildif fJ.arpta'ki şekavetin nevi· 
Zeri. Çalrnaıı ve kaçırılan hayvanlar, 
ÇOC1ı.k çalma vakaları. Vaşington hil. 
Tı:metinin diğer Jıükfi.mctler dahili,tş. 
Zerine müdaha1.c edememesi. intihabat 
i§lcri haydutlarla nasıl alakadardır. 

Ba.şka menfaatler. Son §Ckavet §ekli. 
Evlcr:e nasıl girilir. En 7:alabalık yer
lC:dcn nasıl adam kaçırılır • 

Birleşik Amcrikaya Jıas olan bela. 
lardan biri vnrdır ki medeniyetin en 
yüksek şahikasına erişmiş ola~ bPyle 
bir memlekette bu tasallutun nasıl 

olup da yerleşebildiğine insan hayret 
etmekten kendini alamaz. 

Bu bela. doğrudan doğruya zengin· 
leri ve bilvasıta. ' balkın her sıriıfmı 
haraca "'kesen phir fe]Eavetcfliclir Jri 
ismine, fiCklinc göre, rackteeririg ve 
gangsterdonne dcrıcr. 

Nevyorka ilk gittiğim :zamanlarda 
gazetelerde okuduğum, etraftan duy
duğum, gözlerimle gördüğüm şeyler 
beni hayretler içinde bırakmıştı. 

lki haydut bir garaja girer. Garaj. 
da elli kişi var. Hold up derler; herkes 
ellerini havaya kaldmr ve haydutlar 
garajın kasasındaki paralan alırlar 

giderler. Yahut üç kişi bir bankaya 
girer; herkesin elini havaya kaldırma 
smı emreder. Bankada bulunan taban· 
calı muhafız da dahil olduğu halde 
memurlar ellerini havaya kaldırırlar; 

Artistler Pansiyo
nu filminde göre -
ceğimiz yıldız, ye
ni mukavele ya -
parken şişmanla -
ması iler~ sürüldü
ğü i~in 15 gün 15 
kilo almıştır. Bi -
zim bildiğimiz yıl· 
dız: modası zayıf -
tır. Mimi Dest bu 
sefer de kazanı • 
yor demek .• 

Fransa sinema 
dünyasında Mişel 

Morganrn tuluun -
dan sonra, hemen 
her memlekette ol
duğu gebi, arka ar
kaya yeni bir ta • 
kım yıldızların ıcia· 

ha ahıımak icap et 
tifi görülüyor. Ho· 
livud tefrikamız -
da yıldız olmanın 

ne kadar müşkül 

bir taICtm hususi -
yetler gösterğini 

okumuı~unuzdur. 
Korin Lüşer'in 

''Cellamz Hapis -
hane,, • filminde 
bu mülayim dav -
ranıılanndan isti -
fade ederek gö -
zülanüı ve derhal 
sevilmiıtir. Resim
de · Ccllatsız Ha -
pi&hanc fnminden 
sfbeJ bir po%unu • 
görüyorsunuz. 

liaydutlardan biri liasadaki bütün pa.
raları toplar ve arkadaşlarile dışarı 

fırlar. Kaçmadan evvel hiç kimsenin 
beş dakika daha. kımıldaıunamıısı em. 
rini vcrmeği de unutmaz • 

Dıı:sanda binlerce halk dolaşirkcn. 
bu adamlann burala.rınr nasıl soyup 
nasıl kaçtıklarmdan ziyade, elli altmış 
kişilik oir cemaatin nasıl olup da bu 
iki Uç haydudu tepelemediklerine şa· 
şa kalırdım. 

'Anfüea Lids 
Artistler Pansiyo· 
nu filıtinde bapa 
bir vUcutla g(>riin· 
müttü. 

Ara sıra gazetelerde oliunan mea. 
hur vakalardan başka halkımızın hiç 
işitmediği bu mnnnam şekavet Alemi 
hakkında. memleketimizde hiçbir ma. 
lfunat yoktur. Bunun içindir ki ara. 
sıra dostlanma bu gibi vakalan an· 
!attıkça onla.r 8.a kemali hayretle ver
diğim izabati dinliyorlar ve Amerika
nın bu mUzmin derdi hakkında. §imdi· 
ye kadar bir eey yazılmadığını söyli. 
yerek ilk fırsatta bu boşluğu doldur. 
maklığnnı rica ediyorlardı. 

Amerikadaki bu şehir eekavetçiliği 
için başka memleketlerde yüzlerce 
kitaplar binlerce makaleler ya.zıl?XU§ 

ve yazılmaktadır. 
Okuyucularımı Amerikanın bu çoli 

milhim içtima! yarası liakkmda. tenvir 
etmek için ben de kitabımın beş on 
sayfasını bu meraklı belaya hasrebne· 
ği ve uzun uzadıya yaptığım tetkika.t
tan bu kitap üstünde balısetmeği mu
y:ıfık gördüm. 

Anlatacağım şeylerin iyice Jiavrana 
bilmesi için evvela ~ı a.r:zedeyim 
ki her şey gibi bu şekavet meselesi de 
Amerikada muazzam teşkilatlara ve 
büytik servetlere istinat eder. 

BüyUk ve kudretli çeteler, nasılsa 
ele geçen bir arkadaşlıı.rmı kurtarmak 
için, her tUrlU fedakarlıktan çekinmez 
ler. Evvelft, muhakemesi esna.sır.da 
aleyhte şehadet edebilmesi muhtemel 
olan şahısları tehdit ederler. Bu gibi 
hususatta çetenin emrine itaat etme. 
mek ekseriya. ölümle cezalandırılır. 
Binaenaleyh böyle bir tehdit a.Jtmda 
mahkemede maznun aleyhine şehadet 
etmek her yiğitin kan değildir. 

Bundan sonra milcrimiycti kararım 
verecek olan jüri azasını tehdit veya 
bUylik paralarla. kendi taraflarına çc· 
kerter. Hakimi elde etmeğe çalışırlar 
,.e nihayet m3.hkfun edilse bile para 
kuvveti sayesinde bir yolunu bulup 
mlihı nefs ettiği bahanesile birkaç 
aene BODra arkadqlanm hapishane-. 
den ar_ Bu t•hettuı anlllYCll' 
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COCUKLARI 

es 

Yazan: 

Feı enç Körmendl 

ÇevİYen: 

Vahdet GUıtekin 

-ıu-

SA IF IHIAVAT' 
Ann('leri olmadan yaz tatili nasıl o

lacak? Yazlığa. gidccefüer mi acaba? 
Sz.e1ea'e ..• anneleri olmadan gidilmez. .. 
Yoksa yine Balaton'a mı gidecekler? 
B:ıbal\lrı ile beraber mi gidecekler a
cııba. ? Anneleri yok çlinkü. Yoksa 
Klara. ile mi? Klara •.. hep onlarla be
rab~r bulunacak o. 

~ György artık bllyilk bir çocuk ol
du, ben de bUyük bir çocuğum art.Ik. 
Ama Klanı bime kalıyor yine .... Evin 
idaresi için ona ihtiyaç var çünkU. E
va gibi ona yol verilemez. Hem ben 
bll'nlrmam ki zaten! Daha büyüyeyim, 
Klara benim karım olabilir ... " 

Zihnini kemiren bu yüzlerce düşUn
ce nerden de geliyor aklına? Belki 
bunları kıpkırmızı olan sobanın sıcak
lığı uyandırıyor ve besleyor. Belki bu 
dü~celer odaya penceredeki perde -
den içeri süzülen hafif şubat güne~iy
le beraber giriyor. 

Birdenbire birisi kendisine bir şey 
söy1eyor. Babası hiç beklemediği hal
de gelmiş karşısında duruyor; sırttn
da beyaz gömleği vnr. 

- Ne var, oğlum? Ne yopıyorsun 
hurda karanlıltta.? 

Lfunbayı yaktı. Paulanm elinde bir 
kitap vnrdJ. Paula: 

- Ders çalışıyorum, dedi. 
Ynlıın söyleyordu. ÇünkU yalan 

s8ylemesl dilşündilğil o yaza alt §ey
leri izah etmekten daha kolay. ''DU -
ıtünüyorum ve bir eeye karar ver -
dim ... " deseydi babası gülerdi tabii. 
Esl.Sen pek de yalnn söylememişti .... 
! In.tta hiç ya1an söylememişti Çün • 
l(U, •• Bu arada. Peşte vilA.yetinin bUtUn 
ımza.larmı ezberler gibi tekrar etmie
ı l ... 

B:ıh:ırm ilk gilnterlnde Hegedlls a
ilesini ölüm gene ziyaret etti: Nis:ın
d:ı. hnminnine~crinin ölüm haberi gel
di. Elmlr dayının kısa telgraf mdan 
sonra. l~milia teyzeden uzun bir 
mckt'i.!p aldılar. H:ıminnlnelerinin ge
çen yazki hastalığı tamamiyle iyi ot
mur;::U. ? ~rl:ınm ölUmU onu son de
re~? s:ırsmı~tı; fa!rnt sıhhati bundan 
pek lıoz;.ı'rnuş deiildi. Istırapla bcra. 
ber, AUaha tevckkUJ de b~Jamıetı. 
Onun i1:in, elmdiki felaketi kimse bek
lemiyordu. Halbuki, pazartesi saba
hı Emilia kadıncağızı yata~da ölU 
bu!muçtu. Hemen doktor Mllch'i ça-
~·rr:tı-;ı:ırdı, doktor haminnlnelerinln 

l 'rd 'nbire öldUğilnU söy~emişti. Snba
h:ı. '"'rşı ve gayet rahat can vermis o
Jac:.~tı. 

P°'"lb •ları uzun mektubu zoraki bir 
heye'- .nla olrndu ve yalnız: 

- Zavallı Enıilia, dedi. 

Mektubu Pcftede aldıkları zaman 
ham innc!eri kasabanın mezarlığında, 

aile mnkbeı·csinde, diğer zendrik'lerin 
ynnmda yatıyordu. Babalan cenaze 
alayına. gitmedi. Geride kalanlara 
ba~lan sağ olsun diye ve samimiğ te
cssür!erini bildiren uzun bir mektup 
ynzdı. Bu mektuba çocuklar da ba.sı
nız saj olsun nevinden bir iki kelime 
yaz::iılar. 

A!(ş:ı.m bab:ı.lnrı sofrada düeUnceli 
düşiincc!i dw-uyordu. Uzun müddet 
sU:dit ettikten sonra çocuklara: 

- Hamfnncniz sabaha karşı ölmüş, 
dedL Garip bir tesadüf: Aruıeniz de 
sabaha karşı ölmüfJtü. 

Sor..r.:ı uzun müddet gene sustu: Mu· 
hakkak annelerini düşünüyordu. Pau
la da annesiyle haminnesini dilı,ıünü

yordu. ikisi de ... sabaha karşı. Biri
birlcrine bcnzeyorlar mıydı onlar? 
Yüzleri benzeyordu ama, anneleri u
zun boyluydu, haminne!cri kısa boy
lu. Belki ihtiyn.rdı da onun için kısa 
boylu görünüyordu. İki büklilm olmuş 
tu anı~. ihtiyarliğa karşı büyük bir 
mulmvemet gösteriyordu ...... - mu
hakkak bir kitapta okuduğu bu söz
ler çocuğun aklına gelmi§tl. 
Haminneleri onne!crinden hemen he

men iki misli fazla Ya§amış ve ondan 
Yeni 

h~::atta, yani öbür dünyada veya 
cennette anneleri hamiıınelerinden 

daha yaşlı olacaktı demek? .. Değil mi 
ya, madem ki ondan evvel ölmüştü? 

Yoksa öbür dünyada insan hnngf 
yaşta öldüyse o yaşta mı kalır? Ya 
Paula babasından evvel ölürse~· 

Bu sırada baba.sının Klara'ya bir 
şeyler anlattığını işitti. C7.endrik aile
sinde kardeş çocukları arasında. evlen
melerin Met hülmıüne girmiş olduğu
nu söyleyor ve yaşlıca misalleri an
latıyordu. 

- Ben böyle, ayni kandan olanların 
birlbirleriyle evle..'lmelerine karışacak 
değilim. Böyle mühim meselelerde 
herkesin istediği gibi hareket etmek
te hakkı olduğunu teslim ederim; b:ış
kala.rmm gönül ifllerinc karışmak 

doğru değildir sanırım ama, benim 
oğlanlardan birinin teyze veya amca 
kızlarından biriyle evlenmelerine k~ 
tiyen mUsaade etmem. 

Klara: 
-Tabii, diye tasdik etti. 
Baha!an, sofrad!lll kalkarak: 
- Bereket versin daha bu mesele

lere çok var, diye bahsı kapa.tu. 
Çocuklar da yatm:ığa. gittiler. 

O gfüılerde Ggörgy eskisinden daha 
sUklıtiğ oldu. Sık sık da piyanonun 
çalarken çalarken en güzel yerinde 
birdenbire durduğu oluyordu. Daha 
sonraları, Paula salona girdiği zaman, 
György'li piyanonun ba.sında ,hare
ketsiz, oturmue buluyordu. Yalnız, 
kapmm açıldığını işitir ieitmez tu§la
ra vurmağa b~layordu... Bu böyle 
belki on defa oldu. 

Eaula: "Gyö~, haminnemin öJü
rnUne müteessir" diye düşilnUyor ve 
ağabeysine aczyordu. 

Paula. böyle düşünüyordu ama, 
György'deki o halin asıl sebeoobi baş
ka idi. Asıl sebep, György'Un o gün
lerde keşfettiği bazı eeylerdi. Bunlar, 
va.kit vakit çocuğun içind~ hafif, fa • 
kat heyecan verici birer ıeık halinde 
yanıp sönüyordu. Dudaklarından bazı 
kelimeler çıkıyor, biran içini aydın
latıyor, sonra tekrar susuyordu. Sır. 
rıııı i~indc saklayordu • 

Bir gi.ln öğleden sonra odalannda 
oturuyorlardı UçU. Klnra György'e bir 
şey sordu. György kitap okuyordu; 
matmazele biraz soğuk ve alakasız ce
vap verdi. Kla.ra bir eey daha sordu, 
György gene öyle b~ savma kısa 
bir cevap verdi. Bunun Uzerine Klara 
Rert bir söz söyledi. 

György, omuzlan gerdi, başını 
kaldırdı, kızın ytlztine eöyle bir bakb 
ve o gUn ak§ama kadar bir tek Wnr· 
dı etmedi. 

A!teama doğnı idi, Klara György'e: 
- Hırçın kızlar gibi yol< yere öfke

leniyorsun, dedi. 
György Klaraya, gene öyle bir bak· 

tı. Sonra: 
- Ya hnktkaten lm:eam? dedi. 
Biraz durduktan ~·mra devam etti: 
"- Hakikaten kız değil miyim ben, 

Klara ?'' 
Bu garip llkırdı Uzerine ,bilhassa 

çocuğun bunlan söylerken sesinin al
dığı hal üzerine ,Klara kıpkumızı ke
sileli. 

- Ne manasız eeyler söylUyorsun, 
öyle? dedi. 

Çocuk, garip bir sesle, sanki bir ee-
''C inandırmaya çalı§Ir gibi, devam et· 
ti: 

- Dinle beni, Klara: dinle beni: ya 
~iri k~drn olarak dünyaya gelecekti 
de... daha doğrusu, ya birinin kadm 
olnrak dilnyaya gelmesi l!zımdı da 
erkek olarak do";'duysa onda kadm o
lan bi rşcy bulunması kabil değil mi
dir? 

K1nra kah't'lha ile glildU, çok y11k· 
sek sesle ve hiç Mcti olmıyan tekilde 
güldü. 

(Devamı var) 

Nevyorkta dUn_-
• • 

~a sergısı 
fen ve ilim Alemfnf r; 
bUtUn yeni Eserleri 

teşhir edilecek 
Corç Va~ington Amerika Birle • 

§ik Cümhuriyetlerini ilan edeli 150 yıl 
ojuyor. Bu münase~tle Amerl..kalılar, 
193-9 yılının Nisan -ay.nda Novyokrta 
bir öu.ıya sergisi hazırlamaya ba§ladı-

lar. 
Sergiyi hazırlamağa memur edilen 

komisyonun planlarından öğreni!diğine 
göre, Nevyork sergisi Paris sergisin • 
den ~ağı olmıya:aktır. 

Serg~ için yapılan ıptidai hazırlıkla
ra 30 milyar dolar sarfedilecdttlr. Nakl 
vt\:ntalarmda sergiye gelecek ziyaret • 
çilere mahsus olarak yapıla~ tertibat 
ve tdeğişiklikler içfo harcanacak pata 
bu 30 milyona dahildir. 

Zanno:.iild.=ğine göre sergiyi her gün 
800,000 kişi ziyaret edecektir. Nakil 
vasıtabn o suretle ha%trlanacaktır ki 
her saat 160,000 insanı sergiye getire
bilecektir. 

Serginin esas te§kilatı (Yarınki ya
pıcılık) ~fat:yle esas olacaktır. Sergi
yi teşkil edenler, dünyanın teknik ve 
maddi terakkilerini görmekle beraber 
sosyal S3hada yapılan ilerlemeleri de 
görecelder':iir. Irklar arasında anlaşma 
ve milletler arasında sulh i:Jrensiplcri 
de propaganda edlleccktir. 

Serginin kurula:ağı saha 500 beka
dır. Bu sahaya yeraltı nakil vasıtalan 
ile 15 dakikada gidilecektir. 55 bükQ
mct bu sergiye davet edilmiş olup 18 
hükumet muvafakat cevabı vcrmi§tir. 
İştir:.!< edeceğini iik, bildiren devlet 
Rusya olup 9000 metre murabbaı saha 
ayrılmıştır. Alman henüz cevap ver • 
memi§!ir. 

Serginin ortası büyük bL· meydanlık 
olacaktır. Burada (Perisfera) ve (Tri • 
lon) gi.bi muhteşem binaların inşasına 
baılnmı§tır. 

Perisfer binası bey-..e lir madenden 
kürre §eklinde, Triton ise Uç köşeli bir 
piramit teklinde ve elli b-;!ı olacaktır. 

Serg.:.Oin bir cephesi endüstriye, eli • 
ğer cephesi eğlencelere aynlmıştu. 

Spor meydanlan, tiyatro, sinema ve di
ğer sanatlara ait binalar eğlence aaha
sında ol:o:aktır. 

Serginin 125 milyon dolara mal o
lacağı tahmin edilmektedir. 36.000 a • 
mele serginin meydana getirilmeS.: için 
çalışmaktadır. Amerikalı tü::carlar ser
gi münasebetile 10 ırllyar dolar alıı 
verit olacağını, serginin 50 milyon in
san tarafından ziyaret edileceğini ümit 
ediyorlar. 

Bir Yunan gaze(eqfnln 
güzel bir tekli.fi 

Se:anikte Ba:
kan ün:versitesi 

Katimerini ga.zcter.'.nden: 
Atina Univenitesinıde Türk edeliytı 

kürsUıU tesisi,· Ankra üniversitesinde 
Yunan edebiyatı kürsüsü ihdası hiç 
1Upbeslz iki millet.1n manevi tanı§ıkh • 
ima daha bliyillıj y~dım edecektir. 

Maamafih Balkanlıların hakikaten 
manevi yak!aımaları ve birbirlerine da
ha iyi hulQl etmelerinin anck merkezi 
Selinikte bulun:ı:ak Balkanlılar Un.; • 

versaesinin teıisile elde edileceğine 

kani bulunuyoruz. 
Böyle bir llniverıite daha sonra ge

lecekler arasında BalK,anlı münasebet • 
lerinin ilerlemesine yanyacağı g.!bi c • 
aaı Balkan kWtUrU af lamak suretiyle 
blltUn Balkan mümesaillerinin milll e
konomiı:nde olduğu kadar manevi me
deniyetlerine de çok faydalı bir unıur 
olacaktır. 

Esaslı teırikimeı~lnin ve yekdiğere 
ba'JYkl yardımın temeli daima milletle -
rin birbirler!nl daha iyi mlamalarile 
mlimkün olduğu unutulmamalıdır. U • 
zun zamanlar beraber ya11dıklan için 
bclkl Türkler ile Yunanlılar birbirlerini 
d?.ba iyi tanımı§lardır. Fakat diğer 

Ba'k:a milletleri için ayni fikir aöyle • 
nem ez. 

Sırf Balkanl lara ait böyle bir mOes
ıca:nin ne kadar bllylik ehemmiyeti o
Ja:ak? Bunu terisinin ~ befinci ıene
ıi hemen caıterecektir. 

Bukreş adliyesi c;oK enteresan 
bir davaya bakıyor 

Köslencedeki 
Ovid heykeli 

Dobı·lce kUylUlerlnden bir sahte"Ar 
tarafından nasıl satıldı? 

Bir Amerikalı da 
Trayon sütununu 
• 

Rom ada 
satın almış 

B UKREŞ Adliye sarayına getiri- ı 
len bir mevkuf, yanındaki gar

diyanın gözlerme bir avuç tuz serpmek 
suretile kaçmağa teJebbU~ etmiştir. Ro
m:cıyaıda bir kaç gün evvel olan bu hi
dısede, firara teşebbüs eden, kaçama • 
nuş, mevkuf, gene dört duvar arasına 
götürülmüştür. Bu adam. sahtekarlılc 
ve dolandırıcılıkta sabıkalan bulunan 
Frangopoldilr. Onun en aansasyonel 
cürmü ıcie, Kö:stencedeki Ov!d abidesini 
Dolcricc köyleri ınuhttırlar heyetine 
satmasıdır l 

B U mesele, nasıl kabil olnb:lmiı
tir? Günün birinde, Köstence • 

nin büyük meydanında nohta bekliyen 
polis memuru, mensup olduğu komise
re, 8 köylünün S el amb~ını ite ite 
geldiklerini ve meydanı ısilsliyen Roma 
şairlerinden Ovtdin hey~elini yerintden 
söküp köylerine götürmek iıtediklerinl 
haber veriyor. Köylüler, "umumi idare 
müfeftti§i Deliyu,. imzalı bir müraade 
tezkeresi gö:.tererek, ıairtn tunçtan y> 
pılmıJ heykeline ip atmışlar, onu çek
meğe koyulmuşlardır. Kôsten::ede eski 
zamanda Tomi ismile menfa hayatı ge• 
çiren bu şaire dikilmiJ olan heykelin ye
rinden oynatılmasına lr,omiser man.: ol
muş, fakat köylüler, bunun usulüne 
tam uygun bir satı§ mua:n~lesile köy
leri için satın alındığını urtaya atarak, 
ısrar etmişlerdir. Ve sat.§ muamelesine 
ait evrakı, bu arada adı geçen umumi 
müfetti§in makbuzunu göstennitlerdfr. 

Karakola götürUlen köylülerden et
raflı izahat alınmıı, onlar, kendilerinin 
yolsuz bir muamele yapmadıklarını 

sandıklr.ınndan bahsederek, alım, satı • 
mın nasıl olduğunu anlatmıılardır. Ve 
bu suretle, bir hafta önce Blikreıten bir 
müfettişin köylerine ıeldiği, köyün 
baş muhtarı, müfetti~n o ıırada can • 
darmayı tef ti§ ettiğini h:ıber alınca, 

kendisini muhtarlı'k, dairesine davet et
tiği ve müfettişin de daveti ''lutfen., 
k:..~ul ederek, köy ~§leri görüşülen içti
mada bir müddet hazu bulunduğu an· 
latılmıştır. 

Muhtarlar, mütetti§e, umumt harpte 
maktul düşenler namına bir kahraman
lar abidesi dikmek isto:lik:erinden, bu 
maksatla şimdiye kadar 30,000 Leye 
yakın para topladıklarından bahis aç • 
mışlar, bu Dcliyo da, kcnıd.'.lerlne bu 
planı değiştirmelerini, çünkü yeni bir 
abidenin bir kaç yUz bin Leye malola· 
cağını söyliyerek, buna mukabil Kös
tencedeki Ovid ah1desini ucu.ıca temin 
edebileceğine işaret etmiştir. Ve bu 
yolda söz söylerken, zaten bu heykeli 
or=dan kaldırmağı düşündüğünü, çün
'k.ü ayni yerde Kral 1 inci Karol için 
yeni ve bliyük bir ab'.de yükseltmeği 
tasarladığını sözlenne katmıştır. 

Sadedi! köylüler, buna inanmıJlar. 
projelerini değiştirmişler, 23,000 Ley 
mukabilinde Ovidin heykelin.: satın al
mı§lardır. Umumi müfcttif, fırsattan 

istifade ederek karlı bir it yaptıklarını 
san .. n köylülerden heykel bedeli olmak 
üzere bu mi~tar parayı alıp, makbuz 
lmzalamıf, heykelin toslini hususunda 
emirname vermekten de çekinmemittir. 
Sandıklarındaki bütün parayı ona ve • 
ren köylüler. alım, satım tckmillenin::e 
mutat olduğu üzere, içki ikram etmiş • 
Jer, hep bir ar:da gülüp eğlenilır.i.Jdir. 

Köylüler, ancak Köstenceye geldik • 
ten sonra, şehrin meşhur bir ziyneti o
lan heykelin ''Asarı Atib,, da;ı C1ldu • 
ğunu, bu gibi şeylerin satılamıyacağını 
ve "umumi müfettiş Deliyu,, nun da, 
meşhur dolandırıcı ve sahtekSr Fran -
gopolden başka bir klmsc olmadığını 

öğrenmiJlerdir. 

K öSTENCEDEKt bu hlbdise, bir 
Roma Abideıile, Romad:dd meı- J 

hur Trayan ıiltunile alikalı bldlaeyl 

hatırlatmrıtır. Bu sütunu da, . bund:; 
birkaç sene evvel Gardner isı.ııınde tiıl' 
Amer.:kalı, satın alarak meıııJc:lcC 
götUrmeğ~ uğraşıyordu. ·~ 

Ameıilulı seyyah, ilk defa bu ıli bit 
görünce, o •alı~ yakında duraD 
Romah seyyahın, gö~lerinin parıadıl'" 
nı, ıözlerini bu sütundan bir türlÜ ·~ 
ramadığıru farketmiştir. Italyaıı, AtsJC 
rikalının bu ıütuna temellük hı:SUc::; 
rup tutuşmağa başladığı kanaatile, ~ 
hc.ıl kararını vererek, ona bu TraY's;;ir 
tununu gQya satmağa kalktımı§tıı. /. 1 

terle sinyor, pazarlığa gfri§miglcr, 1' 
merikalı hazinenin malı için batinefr 
verilmek üzere 20,000 dolar ödcınit• tiM 
kat açgözlülük eden İtalyan, Ostc: , 
phsına da 1000 dolar hteyince, .~ 
rikah ıüpheye dü§tilUştür. Ukif1 ,,4 
yorun gözlere doymazlığınm det~ , 
böyle artmasaydı bile, Mister 9UP 

1
1 

lenmell değil miydi? Oyle, •• anca1' r 
Mister Gardner 1Gpbeye düttııı'c:.orJ 

lrm ,satım veaikasına lilıum görUl~>' .,f' 
aa~ece bir makbm değil, reıııı1 ~t .,.ı
sika ı İtalyan da, b211ıı formaliteleri" te -
li Iizımgel&ğini, bazı nezaretlc:rlc:r 1"c 
mas etmesi icap ettiğini ve ıııu~ •eti' 
imzalan alınmasını müteakip, bU "yot• 
kayı da verebileceğini ortaya atı ri • 
Ameriki:llı, günlerce nezaretlerin ](O~ 
dorlarında İtalyanı bckl.!yor '/C re dl 
vesikayı ele geçiriyor. Ondan. s0:or• 
JO mlihendisle 50 i~çi te:larık und' 
Bunların hepsi Trayan sütunu ön ddilt 
toplanınca, 5ütuna el atmakta tere r1''' 
geçiriyorlar. Bir Trayana baklY~. 
bir Mister Gardnere, bir resrnf ııı 
de ve!lkasına 1 Jtıtr 

Ve en sonunda da hepsi biıide~actitl 
kahalar atarak, uzaklaşıyorlar. rfl~ 
gazetelere akisle her taraf ta alaY ,ııt"• 
zuu oluyor. Amerilyllıya da bU ••JC" 

bi "ben .t 
satımdan kala kala arada r tıl1 .,,• 
tile Romada Trayan sütununu ';.ıç d~ 
drğım z<ı:nan .. ,, demek katıyor. tııı•'1 
ğilse, böyle pahalı ıcyler aat~ ~uW"' 
göze aldırabilecek kadar ıengı 1,.tır 
dulı:ca, Kentulri ve OhayodaJd ısı il tJit 
terine. gühlmdyerek atıatabilc:ce 
hatıra!?.... ~ 

( teni l\'eşri/IE.,) 
JDARE 1stf d 

Dahiliye veklleti tarafnı~ ~ 
çi~nlmakta olan .. idare,, ıııeeo> JJ&S ,., 
115 inci sayısı lntipr c:tınıf~r, .,ı' 
yıda bir aylık tay.~ler, kan ~1' 
zamnaıneler, talinıatnarneler, 't ~ 
teıkilitı k.:.amameleri, S. :::t040 11' 
un ,.Demotraflk İnk.llp,, • ~ ~ 
Huan Şilkril Adalin .. yükfC yııııeıi .uJ 
kadrosundaki memurların ~yııe~ 
yetiıtirmelerl., hakkında ~iv 
anket isimli tercilmesi ve ida~e 
bulunmaktadır. Tz.vsiye edcril• 

4 
KiMYA ANALI tJftlJ•· 

Türk diplomalı kimyagerlc:t etU ~ 
tarafından netredilen bu ~ si 
dergiıinin fl9 cildinltı 14 ~ 
ayıları ssJaaıttlt4 
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Beşiktaşla Fener berabere kaldllar 

---"' ... -
1 -

ıı<lkk ~ 
1 7•.,mvcm bir kafa 11uruşi1c Fener T.alesi11i ie1u7it ediyor. ,, 

~ Pener-Beşiktaş 
~ l'ak · 

\ ~~ ta sırrı stadında F'enerbahçe 
11. .. kın:ları rok büyük bir ka-. ~ oır· ,. 

~t~. tıundc çetin bir karşılaşma 
t~i~~ts~ ~Yunlarında büyük mu
;_~ını 1~~klere uğrayan sarı laci. 
~ ltıa.h duıı sahuya Fikret, ve E
l "-'qıııe/'!nı olarak: 
• ~?ltıı~ duı • Fazıl, lı'aruk . Ncc
~, ı\' 1' ~c:tad • Niyazi, .A.li Riza, 
~~ ~~tflci' Şaban tertibinde bir ta. 
'l.r:~~flı. ~§lkt.aşhlar her zamanki 
,~ba~ trıuhafaıa ediyorlardı. 
~~ ~ a hakem Nuri Bosudun ida 

ıı~tliı landı. 
~l?J bire: kendilerinden ümit edil
~l'ı!a ~atlık gösteriyorlar. İlk da
llı b~'tııtı Pu siyah beyazlıların nı. 
~ U~i a_ do_la~ıyor. Fenerin mer
~~~' ınübım bir fırsatı kova
e~liı lkt.1§ mUdafllerilc çarpı§. 

~i· baıti~r favulden istifade edeme· 
1tı 'a!ar ilerledikçe Hakkı ile 

;::ıı. birk1.~yretlerle ileri sürdük 
c l~t l~llt Fener nısıf sahası
~ ~.en :n1Yorıar. Sarı lacivertli. 
~ ı llti ~ candan çalışıyorlar. 
~~ lt~cı dakikada Ali Rıza mü
ıtt 2-ia/lt.t'dığı topu düzgün bir 
t. 'l'o~Ye gönderdi. Yerden sıkı 
~ ııa ta~~ehnıet Alinin plor.jon 

ltıe llk61llen kaleye giriyor . 
~tı ~ekli •alanan bu golden sonra 

'ıtt;~ derhal Fenerin aleyhine 
bUtu 

t fol'vet ~ a.znıilc hücum eden Be
t 11a~etsi attı Hakkının yıpratıcı 
( tı:l%r-nde Fener kalesini çok 
~ bıtyuk· 1"'.akat Fazılla küçük 
'il ~k mu~·~ enerji ile hasmın 

~l!c:ııılüıa khış olan savletlerine 
llrcıqı lldar muvaffakiyelle 
tt,~ ar. 

t>ı~a ile N 
llıUtıar eC<Iet d<! bu müddet 

rı naya çok vardım etti. 
~~ b ~ • Q 
1h;:ı ge,Yt tı 

~"' Cırılı.,t. ? ere rağmen Beşik-
-.ıe· "' ı ı1c· 
ı }~ lllı.ıv 1 defa gol vnziyeti-

:ı-r11 trı ha ~ffak oldular. Birinci 
ti~ kiı:ıci ;ıkulfıde bir belactle 
't,~da . 'ur'.rtıatı Muzaffer heder 
t~ ll'ıucıp ~~Sudun görmediği 
~.ı k lllU Ub.ın bir hatayı dn 
.. ~ trıl·" 

eııe ~·ak•Undür. Hakkıyı ka. 
~atayan Fener müda-

filerini cezasız bırakan hakem seyir
ciler üzerinde pek fena bir tesir yap . 
tr .. 

Ve böylece ilk parti çok çetin bir 
mücadeleden sonra 1-0 Fenerin gale
besile nihayet buldu. 

!KİNCİ DEVRE 

Siyah beyazlılar bu partiye cidden 
harikulade bir az!mle başladılar. İlk 

on b~ dakika Fener müdafaası ade. 
ta ezildi.. Bu on beş dakika zarfında 
Beşiktaşlılar biri Hakkı diğeri Hüsnü 
\'asıtasile olmak üzere iki sayı yaptı
lar. Bunlardan birini hakem kabul et
mediğinden vaziyet 1.1 berabere şek
line girdi. 

Bu on beş dakikalık tazyikten biraz 
kurtulmağa muvaffak olan Fenerliler 
uzun vurualarla basım kalesine ani 
hücumlar yapmak teşebbüsünde bu
lundularsa da küçük Faruğun akıllı 

oyunu sarı lacivertlilere gol fırsatı 

bırakmadı. 

Devrenin ortasında Fenerbahçe mü
dafii Fazıl Şerefe tekme attığı için 
oyundan çıkarıldığından müsabaka 
tekrar Beşiktaşm hakimiyeti altına 

girdi. Fakat Fenerliler bütün gayret. 
!erini snrfederek k:ılelerini müdafaa 
ettiler. 

Yalnız bu arada hakem 1\uri Bosut 
Beşiktaş !<.'hine verilmesi lazım gelen 
bir iki cezayı dn görmedi. Ve müsaba 
ka böylece beraberlikle nihayet buldu. 

OYUN NASIL OLDU 
Müsabak:ı iki taraf çok enerjik oy

nadığı için gayet seri cereyan etti. 
Müsabakanın teknik kıymeti çok azdı. 
Ancak kazanmak azmile btitün kuvvet 
lerini sarf eden oyuncular hareketleri. 
le cidden heyecanlı sahneler yarattı
lar. 

Bu mevsim hiç ycnilmiyen siyah be
vaz takımın bilhassa ikinci de\Tede 
~arfettiği enerji görülmeğe değerdi .. 
Zayıf bir halde sahaya çıkmış olma. 
sına rağmen J1'enerbahçe de çok gay
retli oynadı. 
Oyuncuları aj'Tı ayrı tetkik edecek 

olursak: Siyah beyaz takımda yalnız 
Nuri ile Eşrei fena oynadılar. En mu
\·affakiyetli oyuncular Hakkı He Hüs 
nü idiler. 

izmirdeki Milli 
küme maçında 

Muhafızgücü 
2 - O yenildi 

Fener bahçeye gelince: Takımda va. 
zifcsini yapamayan oyuncu yoktu. 
Yalnız iik anlarda sakatlanan ::-.Jiyazi 
iie Angclidis arkadaşları kadar mu
vaffak olamadılar. en büyük gayreti 
sarfodcn oyuncu Fazıl oldu. Küçük 
l•'arukla Ali Rıza da iyi Qynadılar. 

Hakem Nuriye gelince: l\:ararların
da isab!t yoktu. Otoriter olamıyordu. 

Beşiktaş takımınr sahadan galip 
çıkarabilecek olan iki büyük hatayı 

cezasız bırakması büyük bir kabahat. 
tir. 

•• 

tf 

.. ~ \ .. .. ·- -
Ga1atrı.'Klray • Topkapı maçı11dan bir enstantano · 

Şilt ıuaçları 

~-Güneş ve Galatasaray 
rakiplerini 

güçlükle yendiler 

Pazıl ll<ıl.:kının bir rıT:ımnı ](cscrkeıı .. 

--""\OO-

İzmirde 

Muhafızgiicü : 2 
Alsancak: O 

İzmir G (Hususi) - Bugün ikinci 
maçını A lsancakla yapan An karanın 
l\Iuh:ı.fızgücü takımı muvaffakiyetsiz 
bir oyundan sonra 2-0 mağlup oldu. 
Müsabakanın tafsilatı şudur: Mü

sabakaya Alsancağın hücumile başlan 
dı. Muhafızlılar rüzgarı arkalarına 

almışlardt. İlk anlarda top ortalarda 
dolaştı. Muhafız takımı daha hesapli 
ve gayretli oynuyor. 15 inci dakika. 
dan sonra .Muhafızın hücumları inki
şaf ediyorsa da 19 uncu dakikada Hak 
kıdan aldığı pasla Saim Alsancağm 

ilk golünü yapıyor. Dc'Tenin sonları
na kadar bütün gayrctlcrile çalışan 

Muhafızlılar gol yapamıyorlar. 
İkinci devreye aynı süratle başlan. 

dr. !zmirliler 21 inci dakikaya kadar 
müsavi şekilde cereyan eden oyun İz
mirlilerin hakimiyeti altına giriyor. 
Muhafız kalesi direklerine çarpan bir 
~ütten sonra Basri çok sıkı bir vuruş
la lzmirin ikinc igolünü de yapmağa 
muvaffnk oldu. 

Vaziyet 2.0 oiunca İzmir takımı da
ha hesaplı bir şekil<lc oynndığmdan 

netice değişmedi ve maç böylece Mu
hafızın mağlubiyetile nihayetlendi. 

Hakem Üçoklan Mustafa idi. 
---()-

Gayri fcdereler aras~nda 

Pe,.a Şişliyi 

1- 0 gendi 
Gayri federe ekalliyet klüp?eri ara

sınd,1 birbirine ereli rakip olan Pera 
ile Şı§li takınılan dün sabah biiyük 
bir ~eyirci kalabalığı önünde Taksim 

Dün Şeref stadında yapılan Güne~ -
Beylerbeyi şild maçında Güneşliler 
~ok enerjik oynayan Beylerbeyi kar. 
şısmda tutuk bir oyun çıkararak 2-0 
gibi az f arkh bir netice ile kazanclılar. 

Saat 11,30 da Dr. Halid Galip Ez. 
günün idaresi altında başlayan oyuna 
takımlar şu şekilde çıktılar: 

GÜNEŞ: 

Cihacl • Faruk, Yusuf - 1sm.ail, Rı
::a, lbralıim - Saldlıaddin,, Omer, Mc• 
lih, Murad, Rebii.. 

BEYLERBEYi: 
Tahsin - Hasan, Mazluır - Cahid, 

l\'c:::ihi, Bedri • Ahmed" Recep, G-alip, 
Muza/fer, Orhan. 

llk akım Beylerbeyi yaptı. Güneş 
müdafaası bunu kornerle kesti. Çeki
len korneri Güneş müdafaası kolayca 
uzaklaştırdılar. Oyun bundan sonra 
tedricen Güneşin hakimiyetine geçti. 
Fakat Beylerbeyi yeni oyuncularının 

çok enerjik bir oyun çıkarmaları ve 
Güneş muhncimlerinin zamanında şilt 
çekmiyerek topu fazla ayaklarında 

tutmaları yüzilnden gol çıkmıyordu, 

42 inci dakikada Güneşin soldan yap. 
tığı bir akında topu ayağına geçiren 
Melih kaleci ile karşı karşıya kaldığı 
bir sırada Beylerbeyi müdafaası tara 
fmdan dilşUrüldü. 

Verilen penaltıyı Salfilıaddin gole 
tahvil etti. Biraz sonra da devre 1-0 
Güneşin galibiyeti ile bitti. 

lkinci devreye GUneş muh'acim hat 
tı Melih. Ömer, Salahaddin. Rebil. 
l\İurnd şeklinde çıktı. Fakat yapılan 
bu tadilfiltnn bir istifade temin edile
medi. 

17 inci dakikada Ömerin 20 metre. 
den çektiği bir şilt plonjon yapan ka
lecinin altından ikinci defa olarak 
Beylerbeyi kalesine girdi. Bu golden 

sonra Beylerbeyi açılarak Güneş ka
lesine tehlikeli akınlar yapmağa baş. 
!adı ve devrenin sonuna kadar hakim 

oynadi. Fakat forlarmın gol atamayan 
vaziyefü•rde ~cyecana kapılmaları yü
zünden hakimiyetlerinden istifade 
edemediler. Maç da Güneşin 2-0 gali. 
biyetile bitti. 
Maçı 2-0 gibi hafif bir farkla kaza. 

nan Güneş gilzel bir oyun çıkarama
dı. Bilhassa Rıza, lbrahim, Melih, 
Murad çok bozuk oynadılar. Çok ener 
jik bir oyun çıkaran Beylerbeyinden 
sol bek, santrhaf ve solaçık Orhan 
çok güzel oynadılar. 

• • • 
Diğer şild maçı Galatasaray ile Top 

kapı arasında oynandı. İkinci de\Te 
bidayetinde 3.0 galip vaziyete geçen 
Galatasaraylılar b~dan sonra gevşe
diler ve ancak bir farkla galip geldi
ler. 

Halid Galibin idaresinde yapılan 

maça takımlar şu şekilde çıktılar: 

GALATASARAY: 
Sacid • Reşad, Suaııi • A!ustafa, Ad

nan, Celal • Salahaddin, SiUeymmı, 

Bülend, ll<ı§im, Fazı7. 
TOPKAPI: 
Abdülkadir - Hakkı, ~ıh-met • Sa

dcttın, .~ere/, Ha.mit, Tahsin, Besim,, 
Osman, Haydar, Yımus. 

Galatasaray Salim, Adnan, Necdet 
ve Eşf aktan mahrumdu. 

Oyuna sarı kırmızılıların sıkı bir 
hücumu ile başlandı. Üçüncü dakika
da Bülendin çektiği şilt direğe çarptı. 
Yetişen Haşim plase bir vuruşla topu 
kaleye soktu. Hak Em of sayd ad dede. 
rek gol saymadı. 

Bundan sonra oyun mütevazin bir 
(Sonu 10 unctt sayfada) 

Güreş teşvik müsabaka
larında ihtilaf çıktı. 

Neticede Güneş birinci, Kasım
paşa ikinci. Galatasaray - Bey

koz üçüncü sayı J dılar. 
st:ıdmda karşılaştılar. Gürt!Ş teşvik müsabakalo..rının son ması kar§ısında müsabakaları terket· 

Nclic('de Pcrahlar rakiplerini 1.0 karşıln.şmaları dün Süley:maniye klil- mişler ve çok müsait bir hava içinde 
yenmeğ(' muvaffak oldular. bünün salonunda yapıldı. ba~layan teşvik müsabakaları böylece 
Aynı takımların gençleri arasında- Müsab:ı.kalar tam sona erişeceği sı- hiç hoşa gitmez bir hava içinde niha. 

Jr.:i ı.,..fü:ahak:ı 2-0 Şişlinin üstünlüğü ile rada, Knsımpaşahlar en iyi gilrcşçL yetlcnmi§tlr. 
niha·•etlendi. lerinden birisinin ikisi Güneşli olan Yapılan müsabakaların neticeleri 

' ""1ct - -· (B) takımları b1rşılnşması ise 1.0 bir hakem heyeti tarafm=ian Güneşli B.!JD.Iardır: 
- -. ... ~_ • Fc7ıer mnçıncr,~a~n~b~t~r~g~rJ~rll~n~U~~:··~~-~..:.._ ____ ~f~ş~h~n~in~m~a~ğ~lu~·b~i~y::_ct~i_!i~le~b~it~ti[:_. _____ ı;r:!,a.kısJ'ilüı· ~ıı1ı11ı~~-~WllMilaı1ııııı• .. _;;. .. ıi1•İll•••••••••••••I 
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Bukadar güzel kadın 
olamaz' 

_ (Altıncı sayıf adan devam) 
Heleak1mı t amamilc kaybetmiş sayı
lıyordu. 

• • • 
1453 senesi tc~nievvelinde kral 

hayatla ölilm nrasmda Jınücadcle eder 
ken, kralige onun yerine geçecek dün. 
~ya çoc:w ıgetirdi .. ıF:e.kat, rt:a;r.Uıtc 
pok n.klı .Olarak. 'ilzbrap ·e !elak t 
ça<:~_,, ~smi verilen !küçük Edvar.d 
Gül muharebelerinin ıye.tıi i,r kalır.a
mam olmak ii?.ere dünya.ya geliyor
du. 

lEdvnrd doğar dqğmaz, kraliçenin 
c.füşma.nları bu çocuğun kralın oğlu 
olup olmadığı pnkkmda şüphe edilece 
ğini ileri sür.afiler ;v.e ,kraliçenin na.. 
musunu üna:kMa ımevmu yap,tllnr. 

O sıralarda a"!Ilcsini :kay.beden Mar 
gerit jl)anju ıhakkuidaki bu iftiralar. 

66 fill.,O: 
Kasımpp.şadan Basri Beykozdaxı 

.Alımede ı5 dakikada itu~la. 
Güneşten Nezih Bcşiktaştruı Kası· 

ma 6 dakikada tu~la. 

1 Güneşten Doğan Beykozdnn Mch· 
met Aliye 3 dakikada tuşla. 

Kasıınpaşadan Ali Gal::ı.tnsaraydan 
Şçn:ısi gelme~indcn l:ıükme,D. 

Giineştcn ~an Tahsin ~i~ 
tan Semihe 9 dakikada tuşla ga1ip. 

72 K!LO: 
Kasımpaşa.dan A.hmPt )Kwndemir 

' -1.: ' ;ı.Q.A,lbi Güneşli Ha~Ti gelmediğinden 
hükmen. 

Galatastaray<Jan !Faik, KasımplllJn • 
&n Baban sayı hesabile. 

Güneı»tcn Mehmet Aij, Kasımpaşa • 
ann lzzete tamamen müsavi bir gllrei 

·h>n ııonra sayı hesal>ile gaiip. 
.A.GIR: 
Güneşten 8,aiilı, Güneşten Kema1f 

tuşla galip. 
87 :KİLO: 
Gtineşten Mclımet Ali, IWınnpaşa. 

dan RıZ4Ika 7 '.buçuk dakikada tuşla. 
Beykozlu Miinitat G~daıı 

Ne5!8.tt gelmeaiğinden hülonen galip. 
61 K1LO: 

.Kasnnpaşadan Kadri, Güner?ten Bil· 
seyine 4 dakikada tuşla. 
~ Kasımpaşa.dan Sotiri Güne~ Ha· 
mide tuşla. 
Kasımp~an Ahmet .Kasımp~a 

!~ Mehınerla 2,S dakikada. tu~ ga. 
lip. 
" 56 KtIA>: 
Gün~ Cemal Beykozlu Oğw.ş. 

tuşla. 

Knsnnpaşadan Hamdi Beykozda.n 
r:Vnhdcddiııo UJ§la galip. 
l 79 K!LO: 
• Gün~n Hasip Kasımpaşa1lan Ne
sim.e tuşla galip, 

56 K!LO: 
Güneşten Cemal KaSl?llı>a§a.'dan 

.Hamdiye tuşla galip· 
~ 61 KİLO; 

Kasnnpa.:ıadan Ahmet ;Kaşmıpaşa. 
aan Nuriyc 10 dakikada tuşla. 

Kasırnpa{iadnn Sotirl Beykozdan 
!Mümtaza tuşla. 
~ rT2 KlLO: 
Güneşten Yahya Kasımp~~an Ba

J:>ana tu.sıa. 
~> Gilncşten Mehmet Ali Kasmıpaşa
ı~ Ahmede sayı hesa:bile galip. 
. 66 KlLo: 
~ Xasmıpa§ndan Basri ile Gün~n 
Demir arasındaki maç da yukarda 
~bahsettiğimiz ihtihif çıktı. Ve bu 
lBasrinin mağHip sayılması üzcrino 

1 
!Kasmıp~hlar müsabakıı.lan ter ket. 
tiler. 

ıJ:, Bundan sonraki müsabakalardan 

1_birçoğu Kasımp.a§alılar gelmediğin -
1 acn hükmmı mağlübiyctle neticeleııdi 
:ve yalnız §U milsabakalardn. güreş :.ra
pıldı: 

66 KİLO: 
GUnc~ Doğun Güneşten Hasan 

=ı'ahsine sayı hcsabile. 
Güneşten Nezir Beşiktaştan Semihe 

tU§la. 
Güneşten Nezir Güneşten Doğana 

final müsabakasında sayı hesabile ga. 
lip. 

TAJOM İTİBARİLE ~ 

Birinci G\iııeıı (21 puvan) 
:lkincl: K:ısım.paşa (9 puvan) 

uvan) . 

dan dolayı büyük ıztırap içinde trv
ranıyor(lu. 

l{ralın hastalığı dEMım ediyord~. 

Bilhassa -şuurunu tekrar itazaoacağ:ı. 
na dair hiçbir ümit yoktu. Bunun üze 
rln~ arlfunento, lkralın asta1J,ğı 
mwdet,inoe.. e ıProns ıEdvar.d ibüyü
;mnoeye ,lçadnr ınaip olar.ak ~<>rk D:ü
künü intihap iti. 
~ük .idarey.i eline aldı~ ~a. 

~beysine \\~ile olan :tbmcım ~ar
~ istiyormµş gjb~ şiddetli l>jr ~da. 
reye başladı. ~akat ıÇOk ~edi) kr.a:l 
Hemi, birdenbiıe jyi,1~ te.k.ru 
aklı başına gclerclt, ibiitün §J.lur:unµ 
!kazandı. 

Kral, hastalığı esn~ Olı.ıp bl-. 
tenlerin hiçbirinden !haberdar ~fil. 
.Gğlunu Hk defa olarak o giJıı görüyor 
du. HattaJ bir mektupta, kralın öğ-
unu ilk defa kucağı;ı,n almaSl §ÖY-

1-0 anlatılır: 
"Pazar ~ü öğleden ~owa. Jkı:a,liçe 

kralın yanına. geldi ve prensi baba. 
'Sına ge.,tirdi. ~. ~ annesinin 
kucağından alırken sordu: 
"- İsmi ne' 
''- Edvard. 
~·~aı çocuğunu kollarrna aldı 11e 

Alla1una şükretti. Sonra, yavruyu şŞJn 
diye kadar <hiç gö:rıncm'iş olduğunu, 

hastalığı ıesnasında kendisine haber 
~etjlenlcrin !hiçbirini almadığını söy. 
Jcdi.,, 

Kral, tama.mile iyileştiği zaman 
kr~i_se ıgi~p parlamentoyu feshetme
sini söyfodi. Kml parlamentoya gitti. 
ği zaman, kendisini orada bir yabaneı: 
gibi ıkar.şJladılar. Çüııkü1 herkes mem
lekette kral olarak adeta yaln,ız York 
Dilklinü t@ıyordu. 

Kralın, parlanıcntoyu :feshedeceğini 

haber alan York Diikü, derhal hare
kete g~ti ve Gole ıgekilerek mi& kar 
§1 koymak ıllz<!re bir ordu h.e.zırladr. 

9 temmuz 1460 da iki ordu Norlaıı. 
toı:ı'da....~lqmı§tı. Kr.ı biır;rat a... 
dusu ın başında. bulunuyordu. .F'.akat, 
Lord Greyin bir hatası yüzünden, or
du derhal bozuldu ve krol esir dii§tü. 

Karargü.ha. kadar gelmi§ olan kra. 
liç.e, York DükünUn ukerleri :ile su
pışmayı kabul etti ve onları kendi bu· 
lunduğu yere kadar ııçekti. Fakat, IOn 

kalan askerlerinin de mahvolduğunu 
görünce, yavrusun t kurtarmak için, 
hemen kB.Gtı ve ibirçok tchlikcler at. 
laitlktan sonra, Harleç §af'.08unde. ken 
disine bir sığınak bulnbHdi. 

Kral Yprk Dükünün eline dilltük· 
ten sonra, kraliçenin korktuğu. 'ft'Y 
kendisine zorla kabul ettirildi: Kre.la, 
Edvnrch vcliııhtlıktan iskat ettiği. 

yerine York DlikünUn geçmesini iste· 
diği hakkında bir f cnna.n imzalattı. 
lar. 

Margcrit Danju yalnız Şa.rlmanm 

torunu değildi, aynı zamanda Jan 
Darkın da memleketlisi idi ve halet. 
katen ikinci bir Jan Dark olanı.k bir 
ordu bl!.sma geçmelrOO gecikmedi: 

lskoç kralını kendi lehine kar.anma 
ğa muvaffak olan kraliçe, ondan bU· 
yük bir ordu aldı ve bu ordunun ba
{jına geçerek Londraya doğru ilerlo
meğe başladı. I{arnısında iki büyU.k 
gaye bekliyordu. 
Kmlı kuliarmak ve krallığı tekrar 

ele geçirmek. 
!ki ordu Barnet Hit'te karşılaştı. 

bkoçlar aslan gibi kuvvetli va yırb· 
cı adamlnrdı; derhal Yorklular Uzerin 
de gnlebcyi temin ettiler. Yorklular, 
ellerinde esir tuttuktan kralı çadrnn. 
da bıraknl1ak kaçıştılar. Biru sonra 
Hcnri karısının kollan arasında bulu
nuyonlu.. 

Fa at, Margerit ve kocası daha 
Londraya gelmeye kalmadı, York Dil· 
künün oğlu payitahta girdi ve kendi. 
sini, dördüncil Edvart'l unvanı ile kral 
ilfiıı etti. 

Krali~e yine muharebe etmek isti
yordu. Fa.kat, bu sefer talih kendisine 
yüz çevirmiati. Edvard, tahta geçer 
geçmez, bütün lngiltere üzerinde ha
kimiyetini kurmu~ ve herkesi idaresi 
altına almıştı. 

1462 de Henriyi lskoçyada bir mUl. 
tcci olarak buluyoruz. Margerit de 
Fransa a doğru yola çıkmışt.L 

voı~ci ~~!~!.~» -'~Y~a~b-a ........ n;;,;;._;;c ....... ı ........ is_m_i_h_a_s_I __ ;; 
- Burası neresi !kaptan bey? ..• de

di 

Ka_pta.n dqğilim,, Q.iye®ktün fakat "Türk yazısı jçjnde Tıürk 
ne lüzumu var .. Baktım, il~ evli bir 

yer .. Köy desem değiı.. Değirmen de- imlasına tabidir,, 
~ 9 ılı.is dqğil .• Bilmiyor.um desem,, 
ıne cahil aptan diyecek .• N•li zer YAZAN: Hakkı Tarl'k L)9 
manlanmda ekseriya yaptığını gibi: · Jlıf1 

_ Evet hanımefendi, dedim. Bura- Bay fsmail Müştak Mayakon, yaban- elbette ilmin bir hakikati renı~ fi'_ 
SI şey .. Çifte çı,narlar:'! .. iK~mpe ~- cı ismihaslnnn imla;;ındaki .kan§ikh • Hay.ır, 1smail Mii§ta1t :ar'ka~ 
rafından Hacı Musa efendinin çiftli- ğı kaldırma~ iç~~dJ~ı.~oğru ve gü~ -yüziinün iki milyamna ~t · d1' ~ 
ği .• Burada. gu,.eı karnabahar çı'kar.. zel yazıyı dun bir iJ&incısı 1lc ıtamamla· bahsediş, mutlaka lbatil ır 6' ~il' 

- Yal.. öyle mi efendim? .. Ne gil· dr. Bu son y,azı evvelkine i tiraz yollu mübalağa :şamatası ~~ ~ 
zel!... yazı neşreden .gazetelere verilmiştit we ~in öylenmi§tir. ~ 

- Evet ··yle efendim. (Gene dilim yabancı csmihaSlar Tütk yazısı i~inde :Bütün ;y,erylli:ilnü iöir ıtarJb tf 
durmadı:) Böyle nereyete§rif? 'türk dmlasma tabidir hükmü burada ola Utin ve Utinciler lh~ 

- ~»- Nıklınim, şarka. gidiyorum.. bir kere laaha teyit edilmiştir. .,tmak ınaSl1 caf.r. olur!.. f' 
- Ya!. öyle mi efendim! ... Ne h~- ötedeoberi taşı111ığımız kanaate uy - !Rusların, Sırp1arm, 13ulg•~p' 

kimi, .sulh mü ceza mı?.. ğun olan bu hükmün muanzlan tek :ıenlcrin, Arapların e :tra~ ,Jfl' 
- Ceza efendim, benı de ağır ce- bir ıdclile dayanırlar: Latin aliabesile ponlarm, Çinlilerin,~ ı.6, 

za.
0

• yazrlan dillerin her iliri lbir ötekine :ait besi ku11nru:ı:uy:an .milletlerin 
_ Hem de ~ ceza!-. Alla.h ko- ismiha11, tab~yetinde bulunduğu oi - n ismiluı.s değil midir? ~ 

nıaun •. Bilmem .ama .. Ka.dmlarm yU-ı tin imlası ile alır. yazar. Alllm.Jn :nastı okunduguııo ~w.t ' 
reği biraz YJ.tf.ka .olur da... Halbuki "'yazar., demek değil, "ya- yazınnnda wcrdiğlıniz 11etio ~ 

- Ah kaptan bey .. lnsan hayatta zılabildiği ~"dar yazarn demek doğru· dık olup olmadığım araınaraı ~ 
öyle vakalara §.Q.hit oluyor ki, mUCJ'li- dur; lir kere Jfitin harflerinden yapıl- .hiç lüzum gönnekairln ~ dl, t' 
min ipini kendi eliyle _çekeceği ,ıeli- ~ı~ alfa~elc~ .gözünüzün önüne geti - tasarruf etmek 'hakknnız ~ıuy0~ 
yor. (Yumruklarını sıkarak) : Tasav· nnız. Bır misal: İspanyolcanın (ny) tasarruf, la.tin aUabeeıeıiıUn tJ Jıf 
V\1.1" ~. bir~ kadrıu, baba. aca- sesini veren harfini ele alınız. Bu, bizim mıntakasına dayanınca mı lir lıJ 
ğındaıı, anne koynundan ı;~p a}:yor- (n) harfi üzerine arap imlb:naa (med) ı.=ru alıyor? ~ 
sunuz; (sanki ben alıyor muşum gibi iç.~ ~landığmuz: işaret J:onulmuş bir Farzedclim ki bir Sllüterciıı> rJtı ı.ıl' 
g~uerimin içine bakai'ak söylüyor.) harftır. olan bir kelimeyi aclına uyıııt ,,ır 11' 
Uç ~ brkıvmy.or.sunuz; iiizerlne İspanyol kelimesinin kendisi de bu sesle nakleimiş plsun. EğC: b&JtdlJil l' 
hi~ne,t ediv.o:ı:smıuz; ı$Jlkip ıatzyp.r.su. harf ile yazılır. re .söylenip unutulacak kelizPC ;.J' 
nuz sonra da bir ~yle müna.se- İspanyolcadan başka d:llerin latin tekrarlanacaksa elbette düıdtt0• 
~ ıbulundu dJy.e t.ahellcayı çekip alfabelerinde bu harf bit.tabi bu hususi rusu budur diyen çıkacaktır .. .,..,ıif-, 
vunıyorsımuı. .• BöyJe erkeği yatmp §ekli ile yoktur. Ne yapıyorlar? Sa .. Çıkmadığını I.arzcdeı:tn: t;ııı~.Vif 
]gtı;r kıtır kelmıek, ipe çe1anek, 'bir dece (n) şe'k,li ile alıyorlar. Böyle alı§ do:r (Pari) yi fP.ariı), (Vitı) ·~I 
ınllisamaha olur. Onuıı derisini Yllırn~ kelimenin asıl imlasını değiştirmeden na) bellemekten Türk dili vt.1 
lf, ~ 'ıbir ıı:nnğa geçit.ip ateein fi&- başka nedir? leti ne zarar görmü§tür? ;t)P_ , 
tün.de sevfrmeli Jri aklı b8.§I?la:g:elsin... Diyorlar '.ki; bu §eklin aslmds. hanl:i Zarar görmilştür diye~cr "iesf ~ 
(Ha.ııgl ,aldı ayoL Herifin derisi yü. sesleri verdiğini mütercim nereden bil- bugün sizin müdafaa ettiğtnı el p f 
zllldü, kebap oldu!lL •• , S.:n? İsmail .Mü~tak'uı verdiği ımüı>kit bulc!en bajka yol yoktur; bıl t 

- E~ kaptan '!bey.. Erkeklere cevaba biz ba,Şkasııu daha katabiliriz. rarı asgari hadde indirecektir. / 
bö~ IAzmı .• , Ben .ev.Ienmedim, ~e ev· Mütercim tek ki§idir ıve nihayet en c- ~ 
lenmlyeeeğim... {Sen! a1acak kimseye hemmiyetli sayılmak W:mıgclen yer ls- ş "ı I t maç 1 a rı..;J 
geçmi§ plınm, Kadmlığr, adalet !111IV'8.· mihaslanrun nasıl .okunduğunu ıda o di· W"" .• 
oeh~ blltD:n clba.na. 1taro milda· lin lC;gati beynelmilel ~aretlerk göster- ( 9 uncu sayf ad'I" ~ lf 
faa edeceğbıı., Onun izzeti nefsini kur mektedir. Müt~rcimin bu zclımete kat- şekil aldı. iki taraf forvetleri ll'd'; 
taracağrın .. Tezim budur... lanmalç vazifesidir. :F.arzooelim ki de- rine gcçirdikJcr üırsatıard'~1 "..J 
l~i o b.dar &111 idi, o kadar heye- ğildir. O halde tek bir mütercimin be· edemiyo:rlıırdı. Topkaplıtnt .,J f" 

canla tltriyerek, gözlerini açarak 11ze· ceremediği bu t§l :yüzöinkrce .okuyucu inci aaınlralarda muhakJı•1' ,,.. ~ 
rime yürüyecek gibi söylüyordu ki, ö- ayn ayn nasıl başaracak? Yazılan bir fırsatı kac:ırdıktan :SOnt• o~1 o1 
düm koptu: ibare göz i'in zannolunur; fakat haki· ta.sarayın bariz birbns'kSSI al .ı4 

- A."?1.an kmm, öyle gözlerimin i- katte kulağa hitap etmez mi? i~indc bi- nanmağa lba.Şladı. ~lf". 
çine bakarak töyleıne diyecektim. YU- zim pek iyi bildiğtmiz Loyd Corc'wı Nihayet 33 üncü daJdkııdJ ~ 
zünii biraz öbür tarafa çevir de an- adı kcnd" · ıA ·ı Ll ... ~ G ıs " ı ım ası e Orw corges ya - kn.lecinin çıkmasına. ratm,e :.J:J 1 
lat... zılmış ise bu ibar~i bir <baıkasına o- Gnlatasara.yın ilk goıunu Y:ıl1' 

Arkamdan bir ses, Zarife hannnm kuyaea\ bir adam ne yapsın? dc\TC 1-0 Galatasarey:ın P''" " 
uza.ktan bir saksofon gibi öten gev.. Okuyup dururken duraklasın ve o- bitti. _,,İ er 
rek sosi: k k '!Al ., ~ ~J uyaea yerde ~ğıdı karşısındakine ıu- İkinci devreye Gala~f;a1e~ 

- Neredesin ooktor :bey? •.• divor- zatıp "işte şuf,, diye mi göaterı;in? Ya lı ba.slndı. 4 ilncU dakikada sıJ>:"J" 
du. Teminden beri ılzi a.nyoruru. Kn-- bu adam bir telefon başında, yahut bir dnn aldığı pası iyi kunanstı G•ı•"' 
nuıraıuza. baktım, bulamadım.. Me- radyo stüdyosunda ise? .. Yazıyı dilsiz· din, 7 ıincl dakikada :aa§irtı _1 
rak ettim doğnışu... / ler için yunuyoruz ya. raya birer gol kazandrrdrls.t"Ösl'? 

Tamam fırsattı: Muhakkak yazının hedefi (gördün) 3-0 galip vaziyete geç~ ~ 
- fyi ki geldiniz., Balimır., hanım ü (gordun), (doğru) yu (togıi) oku- \ ray bundan sonra ge'V~1• (/ 

krzrmtz h!kimmi§ .• Sizin lfi §()yle bir yanlar arasında bir vahdet viicuda ge- zevksiz bir §ekil aldı. .ı.ıd' ~ 

etraflıca anlatın bakalım... t~nnektir. 30 uncu ve 35 inci daldJc~,ıı~ 
lster hukuk, ister ceza olsun.. Za· Dlişülen dalSletin hakiki 5ebebi ıat!.saray müdafaasını ın! ~ 

ri!e hanmı için bu kadan kMi... dünyayı !atin alf abcsi kullananlardan le geçen Haydarm yaptıı;· pJ P'tf 
- Efendim, ıbizim malCim ya arazi ibaret sanmak değilse yabancı ismibas- lardan istifade eden 'fop1<• !} 

lan kendi imHilar1le alıkoyrpayı gUya lerl iki gol çıkardılar .,,e 0,-~,,ıf' işL •••••• 

Diye ba§la.dr... Sineği yakalayan ö
rümcek gibi ağını Ö?'C.rken ben usulca
cık ~ekildim, onları 'ıba§başa. bıre.k

tmı. .. 
Nezir bey, ~ kamarasının ka

pıSmdan uzatmış, işitilecek diye kor· 
kuyar gibi, yave.§ bir 19ef!lle soruyor
du: 

- Zarife hanım nerde? ... 
Parma~a. istikameti gösterdim. 

Baktım, tekrar içeriye çekildi; sezdlr· 
meden kapısını kapaaı ... 

Çok sevişmişlerdl Bütün yolda 
biribirlerlnden ayrılmadılar ... 
Motörle gemiden uza.klllfiırlarken, 

h&klın banım, mendiliyle beni selam· 
lıyordu. 

- Allaha ısmarladık kaptan bey ... 
Arkasından Zarife hanım seslen

di: 
- Avdette in~lah gene beraber 

doktor bey .. 
Ne dersiniz, dört ay sonra avdet

te gene beraber değil miydik! .• 
- 2! Şubat 19~8 -

"Ankara Vapuru" 
Dr. CEMiL BtJLEYJIAN 

bir misaflıperverlikle kal'§llayan bir 
haydut onlara kendi yatağı ile yorga. 
nmı verdi. O fakir yatağında yatan 
bu gür.el kadmm bir kral kızı, bir 
kral kansı ve İngiltere kriilı olduğu-

beynehnilel bir anla§rnaya muka'tldime latasarayın 3-2 galibiyetil• ~ "'' 
olur sanmak olacak ... Dil denilen ale - Galatasaraylılar iyi bir ~ r I_ 
tin, aslmda göze dcğrl kulağa hitap et- ramaaııar. Bilhassa tıa.t lı'sattJS'/ 
tiğini unutunca, yahut (yerine göre o, na idi. Forvert hattında il ~ ~ 
yerine göre bul) demeye başlayınca gür.el oynadı. SUleyms.tı el-d';) 
meçhullerin hakjmiyetine teslimiyet ve v:ı.ff ak olamadılar. Topk•P ~J 
in~ya~ ruhunun, itiyadm ve keyfin te· dar yalnız bnsma ~ıın~ tj"J>'.J 
sis ve tcşw.k ettiği bu kapitWbyon çok muvaffakiyetlı bır 0~ 



Açlık rekorları! 

Bir tuzakçının 
macerası 

Yırtıcı hayvanlara tuzak kuran adam, 
fırtınada devrilen bir ağacın tuzağına 

dil~tO, tam iki halla aç kaldı! 
ziyade, bUtUn dllnyada, isteyerek aç 
kalmak lstiyenleı1n bu hareketleri 
akisler bıraktp merak uyandırır. Ka-

nadadakl, bu arada bir isUsna, sayı
la bllfr ! ? ... 

1 Arada sırada açlık rekoru kıran· 
~rın veyRhut kırmağn kalkışanların 
bt~f 1şfUUr. Vaktlle lstanbula gelen 
lı tcnchi de, burada kendisinin aç
k h nasıl tahnmmUI edebildiğini her 
lı~se teşhir ederek para kazanmak 
k leı:ntş, dört bir tarafı camekAnla 

1 apJı bir oda içerisine girerek , bu K LJ R LJ N 
!1 orada yanın··- · teklif etrnfcı., fn- r- -, 
ıtat bu ,. ., J,: ;UNVB/,/I( SH'AS} GAıE1·~ 
• ~ tnsnvvuru. burnda tatbikat 
a,~ası . · ' 1 

d na ge~memiştl. BiltUn dllnya. 
b a lt;:hk rekoru kıranların en meş. 
dııru olarak <ln, Goni!lnln ismi öte· 
"llb tı crı sı'k sık gazetelere aksetmiş-

{ liattA, meşhur Hintli. tnlllzlere 

d~l'şı Yl\ptr~ı aç kalma grevi yUzUn- ı 
b., geçende bUsbUtUn 1.ayıf dUc:mUş. 

l!lnn Zil'\ ('rneyJşfnl tellıfl etmek Uzere 
GtııJa gl\tUrülmllştUr. ~imdi hnva tPh 
~ "·s. Yolla rllc kcndislno ba Jul • ı 

~&a.tf'mlz.: ıcl'ln•1cr11etı vazılaı l{awt .. 

•• ctnnell ıçto ıııe ur1mm ~eııtn• «ıı::• 
•.ele 1 ltf'llnt"ır l'Ullllllllıdar 

ı<.ar~ıııa ııuyer, •Kuı hu cnektuplaruı.a 

• ıcuru~ıuıo ouı ımvn•ll:trTlar 

d&ıuıaııy.ıı >"HT.ılıu cer ıcon(1~ruıckten 
uyıtıetıılr ,otııı.nm11 m~khıptarm lçt.Dt 
-tllDUllUI VllrKlll•ın 1411.)'notnıuından UlU 

ılaı • ' ç-ılran fUt!ard.<Ul dntııvı d!tekUlr 

rı1' ll~tllrıf' ~oru "°rcu ,ımas. 

akladır. ı 
ıı .. "'tnC\rlka \"(l Avrupa J?azctelerl. ge· .tar..etrıııt'fdf> l:ilkKn nn.ıl:arta ""'lmlrrt.ı 
" bt , .. , hakkı '""" 11t1ndlıd ltlndh. 

>orı r açlık hM !sesin den bahsr.<JI. lliiı..,..:;;;;;;,;miiiiii;;;;;;;;;miiiii;;;;;;;iiiiiiii-...-....-._. .. ,..__, 
!t11 llr. Vo bu sefer IAm' geçPn do. 
'raıı~ !ilntıııııtıo nl1\lrnsı olnn Cor<' 

'"t IArnlnde biridir. 
ll 

)art il !\dam. Mr ~Un. fırtınalı bir ha-

Milzakereler
den bir şey 
çıkmazsa .. 

( 2 inci sayfadan devam) 
turya isti klft.llnln muhafızı tayln e
dlJmlşt.1. Neticede, aradaki thtilfıfın 
zail olduğuna htikmedilerek iki dik
tatör kucaklaştılar ve beraber ava 
çıktılar. 

Fakat, o ihtllU bugUn gene kendi· 
nt g6sterdl MUJtısa, Çemberlayan,fn 
bu son hareketinde haklı olup olma
dığını bugUnkU mUzakereler ilerle
dikçe görPceğlz • 

Gün ün ak i.fl, e ı ; 
- 5inci Myıfadan devam -

gideceksin Rusyaya? 
- Burada beni serbest bırakmaları 

na yardım et. Aleyhimde bir §eY söy
leme. Ben Rusyaya giderim. Orada 
kocamın iki kardeşi var. Onları bu. 
lunım, kendisinin ne olduğunu öğre
nirim. 

Fakat, Millerin karısı, bunun müm 
kün olamnyacağrnı, kadın Rusyaya 
gider gitmez öldüreceklerini söylemie 
tir. 

... ·atı · ık ve k'ralık 
Biga kazası civannda Pekmezli ka

ıiyesindc kfiin ateşle müteharrik dört 
taşlı bir un fabrikası aatılı~tır. Eren -
kôyürde, Ethem Efendi caddesinde 2 
numaralı köşke müracaat. Telefon: 
52-128. 

"aıı~· 0rrnjlnı'ln dolaşıyor, yırtıcı hay. 
l!ıı't\ a.r için kurdn~u tm~alcları göz
Şıdı} ~e~ırme~1e meşı:uı oJuyormuş. 
ıı~n "llt'nt>n fırtınanın devlrdfl!I bir 

({lrahk Emtak 
"ın 1 ~,Ilı n tındn kalmış. Yer" ı'IU~"" a-

~u · "rıl haC'n~rnda şiddetli bir ağrı 
'ın u • 1," ~ VP, bir narça krmıldanmn~a 
rarıı "a~ nrn da, devrilPn nğnrm hn-

~ıı 'tıı kıRJnvrnk bir hn.lde tuttu~u-
1\ t 

lııt 'lrkı•ıa varmış. Öyle biçimsiz 
ıııh:azıyctte, ki bUtun gayrettlnP rn~ 
'l, sıvrılıp dn nyağa knlkamamrş. 

t~ . 
~-ıl)ı'lllsıı, yemeksiz, tmeuz, bByle 
•&,.~ille zorunda: tuzakçı, htrkaç glln 
hır Ctık dolaşmaya çıkarken yanına 
ile ~"Ybe nlmışsıı dıı, bunun fçerfsf
ı,rı 0Yınuş olduğu şeylerden fayda-

l'll1t11 
ıı'l d 1 hnkAnsız: çUnkO. ağaç U11tU. 
t:ı.rıı"'·rı11rken, heybeye çRrpmış ve 
~ tı~,n 
llllcıı. ' ı da artık yattı~ı yerden 

lııa~~ trııynnın yetlşcmlyece~t kAdRr 
' fırıntmrş 

1 >.ııfl&} • 
t>rce •ncneupları. onun evden gUn 

1ıı.r,11d llzak kalmasına alışık olduk. 
''ilce an, bu sefer de gelmesi ged· 
~'tta' llldrrış etmeml"ler ve an<'ak 2 
... 8011 
~'~ltıı ra merak ederek aramah 
~t ~lard 

tıııa ır. \'e ancak H gUn sonra. 
>tırcıe ~ndan biri taraf:ndan yattığı 

llıı )( Ulunmuştur. 
>atıı:ııı.n il.dar zaman lçertslnctc, bir 
>,tıda ozııcn bacıığmın acıslyle, bir 
ıı~ n at-ı k 

il lld • 1 ve susue·lukla kıvra-
~l'tı\ ıı.:ın. dehşetli ıstırap tesfriylE> 
"ötb;ı8 ?\dinden geçmiş haldeymiş ... 
.,, ,., t) 

t il ıtu lr an evvel ağar.ın altın-'.. . ..... ~aı b • " 1 nk isteyen otlu, bh bal-
l\ııı, it l'f!i)•lo ağaı,: altındaki bacağı. 
t,) Cl!fl'lj 
tır 1• t•rrııcı 13• sonra babasını, orada 

"'"aı. an Yaptığı bir yntağa ya-
>a • an tı.ırı 11 Mını çağırmış, anasını 
l1ıtı a hır k 
lı "mal( a ıp, kendisi bir doktor 

1 1l.ftı l\Jb Uzere 160 kilometre uzak· 
il.bı arııeh 

Gıı llclll(ıer e rlne koşmuş Doktor· 
~ 1tt ~aı 1 arabn, orman tçerlsln

ı, a )'C 1 t, '<loıtt r ne gUtIUkle solrnlnbfl. 
l'ı or a >, bıttaye' rt.ık kangren olan ya-

'" Dıtı,, ad ne ederek, tık tedavly1 
ta~b'ra )' eta cnnsız gl Lıl yatan adam 
a~ "rıc)·e e~ıeştlrllmlş ve şehre, has
aı,~llrat ;uturuırnuş. orada d~rhal 

"'tı 11 ııı ı rn ıtı 11 l(Urt ışsn da . krlzazedenln 
>ı :· flunun~l"ılabtıeceğt sanılmıyor. 
~eh:tıen " a beraber, operasyon. f.

1 
···~ın ~rrnı tn,ht ·" ~"'lrtıf ş, hasta. ya\'aŞ yavaş 

~U"ta 11 tn k ş \'e bir barat!'mdan I 
ita "ıılt:ı,ş.aınıak sur"lllo, hnyat1 1 

'~lııt,rıadada 
ı...l'ar "-Ynı t gecen bn ht\dlsedeki 
ltl\u .. 

1

1
\: "e abtnıında sususzlu kla mtl-

L ' lt>. ' lr l 
"11.ll?ı "'l'ııl asn vvu ru:n j('rfn" 
) ıa~ ş~ it 11 nd 
'"" il 'lly a '1et:ıı ! Hiç tP nç 

>~._:ll11t11\ ,etterı nlmnctı~ı halde 
-• ._ ~-..~ıtıtRında bnyte vHf. 

•rın Taal7etlerlndea 

Galat.ada Mumhane caddesi 6 mcı Vakıf han kahve ocağın: 
1 - On beş lira aylık icar tahmin olunan yukarıda yazılı vakıf mal tes

limi glintinden 31/51039 gilnü sonuna kadar kiraya verilmek Ur.ere açık ar· 
tırmnya konulmuştur. 

2 - 1513193g pa?.a.rtesi glinU saat 16 da ihalei katlyesl yapılacaktll'. 
3 - İsteklilerin her gün Beyoğlu Vakıflar mUdllrlilğU şubesine müracat

la.n. (1220) 

2IR 

lf - KURUN. - T MART-193S 

l ___ H_a_ft_a_lı_k_R_a_d_y_o_I 
1 - MART - 938 - PAZAR1'ESI 

OCLE NEŞRİYATI : 
Saat: 12,30 Pl!ıkl!l Türk musikisi. 12,50 

Hnvndfıı. 13,05 Plilkla Türk musikisi. 13,30 
Muhtelif plılk neşriyatı. 14 Son. 

A KSA'.'\f NEŞRfY ATI : 
Snnt: 18,30 Çocuklııra mnsal: Bayan Ni

ne. 19 Şun: İnci, piyano ve keman rcfaka
tile. 19,30 lılcmlcl:ct şarkıları: Malııt) nh 
Fııhrl Knynhnn tarafından. 19,55 Borsa ha
berleri. 20 Rıfat ve orknd:ışlnrı tarafından 
Turk musikisi ve halk şarkıları. 20,30 Ha
va raporu. 2J,33 Omer Rıza tarafından a
rapç:ı s6)'le\•, 20,45 Dclma ve arkadnşlnn 
tnrnrından Tilrk muslki~I ve halk şarkıları 
(Saat ayarı). 21,15 Fasıl saz heyeti: İbra
him ve orkodnşlnrı tarafından. 21,50 Rad
yo ronik lcm-:il : Stüdyo orkestrası refakn
tQe: (Aşkın manası). 22,45 Aj:ıns haber
leri. 23 Plllkln ııolotar, opera ve operet par. 
taları. 23,20 Son haberler ve ertesi sünün 
programı. 23,30 Son. 

8 - MAnT - 938 - SAI.T 

OGLE NEŞRiYATI : 
Saat: 12,30 Pltıkla Türk musikisi. 12,50 

Havadis. 13,05 Plakla Tilrk musikisi. 13,30 
Muhtelif pUık neşriyatı. 14 Son. 

AKŞA~f NEŞRİYATI : 
Saat: 18,30 Pliıkln dnnc; musikisi. 19 E

minönü Holkevi neşriyat kolu namına Nus 
ret Sera. 19 Memleket ş:ırkılıırı: Feryadi 
Hakkı Ar:ıs., 19,30 Konfcrnns: Emlnl>nil 
Halkcvl sosyal yardım şubesi namına: Do
('ent, Snbrf Esnt Slynvuşgil (llfasallar u 
tocuk ruhiyatı). 19,55 llorsa haberleri. 20 
Kltısik TQrk musikisi: !IJuri Halil ve arka. 
daşları tarafından. 20,30 Hava raporu. 20, 
33 Ömer Rıza tarafından arapça söylev. 
20,45 Vedia Rıza ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi ,.e hıılk şnrkıları. (Saat 
ayarı). 21,15 Tahsin ve arkadaşlan tanı
fındnn Türk musikisi ve hlk şrkıldı. 21,50 
Orkestra: l - Gllnka: lvan Susnnln uver
tur. 2 - Maskanyi: Kavnllerya Rüslikann. 
3 - Skryabin: Prelüd. 4 - Severek: Vals 
romıınlik. 5 - Pinozzl: Serenad. 22,45 A
jans haherlcrl. 23 Plakla sololar, opcrn ve 
operet partalan. 23,20 Son haberler ve er
tesi günün programı. 23,30 Son. 

9 - AIART - 938 - ÇARŞAMBA 
ÖGl.E NEŞRiYATI : 

Sani: 12,30 PHıkla Türk musikhl. 12,50 

Havndls. 18,05 PlAkla Tilrk musik1al. U,36 
Mfıhtelif plftk neşriyatı. 14 Son. r 

ARSAM ?o."E5RtYA TI : 
Sanı: 18,30 Falih Halhvi glisterlf toht 

tarafından bir temsil. 19 Nihal Te arka
daşlnrı tarofınd:ın Türk musikisi n halk 
şnrkılnrı. 19,30 Konferans: ocuk Esirgeme 
Kurumu namına. 10,55 Borsa haberleri. 20 
Nccmeddin Rıza ' 'e nr'kadaşlan tarafından 
Türk musikisi ve hnlk şnrkılnn. 20,30 Ha
va raporu. 20,33 Ömer Rıza tarafından a
rapc:ı söylev. 20,45 Nezihe ve arknd:ışlan 
tanıfındnn Türk musikisi ve halk şarkıln
n. (Saat ayarı). 21,15 Fasıl s:ız heyeti: 
tbnıhlm ve arkadaşlan tarafından. 2'1,SO 
Ork ı·etrn: ı - .Mnrşner: Hans Hn:rlig o. 
vcrlur. 2 - Stravs: Dnnfib büle nls. 3 -
De11inl: Norma. 4 - Borodln: K~r ve Pey .. 
1nn. 5 - Rubinslayn: Torcndere Andaluı:. 
22,45 AJ:ıns hnberlerl. 23 Plfıkla sololar, o
pera ve operet parçaları. 23,20 Son haber• 
lcr ve ertesi gilnün programı. 23.30 Son. 

10 - MART- 938 - PERŞEMBE 

Ol.':T.E 1''EŞRlYATI : 
Sant: 12,30 Pl!\kln Türk musikisi. 12.50 

Havodl~. 13,05 Plakla Türk musikisi. 13,SO 
Muhtelif pliık neşriyatı. U Son. 

AKŞAM ~"F.ŞRfYJ,TI : 
Snat: 18,'30 C:ocuk llya!ro~u 

0(Gülc g(iW! 
ııcrçcclk). 19 Radife ve arkndaşlan tara
fınrlan Tiirl: musikisi ve halk şark1lan. 

19,30 Spor musahabclerj: Eşref Şefik. ıg, 
55 Tiorsa haberleri. 20 Cemnl Kümll ve 
nrkodnşlnrı t:ırafındnn Türk musikisi ve 
halk ı;nrkıl:ırı. 20,30 Jfan raporu. 20,33 
Ömer 1h10 tarafından nrapc;n söylev. 20,45 
lllmcn Şen ve arkadnşlorı tarafından Türk 
muc;lkiı.i ve halk şarkıları. (Saat oyan). 
2J,15 Tal=c;in ve ark:ıdaşl:ırı tarafından 
Türk muslkbl ve halk şarkıları. 21,50 ned
rfyc Tiizün Sıın: Orkestra rcfakatile. 22,30 
Orkestra: t - Blon: llfarş. 2 - MoN'nıı: 
Potpurrl vlvcnuvaz. 3 - Şopep: Prelfid. 
4 - ı~atno: Kolomblna. 22,45 Ajans haber
leri. :?3, PJ!ıkln sololar, opera Te operet 
parçaları. 23,20 Son haberler Te ertesi gfi .. 
nün progrn'Dı. ~3,30 Son. 

11 - MART - 1038 - CUMA. 

OCT.E ~~ŞRfYA Ti : 
Sani: 1~'.30 Pliıkla Türk mnsfldsI. 12,56 

JJ:ıvartis. 13,05 PICıkla Türk musikisi. 13,30 
Muhtelif pl5k neşriyatı. 14 Son. 

AKŞAM NESRfYATI : 
Saat: 18,30 PJ4kla tfans musikisi. 10 

KonfcrJns: Ali, KAmi Akyüz (Çocuk tcr
blyc~I). 19,SO Beyoğlu Halkevl glisterll ko• 
lu lnrafından bir !emsil. 

19,55 Bo~a haberleri. 20 Muzaffer Gü
ler ,.e ıırkadaşları tarafından Türk musi
kisi ve h:ılk şarkıları. 20,30 Hava raporu. 
20,33 Omcr Rıza tarafından arapca söy .. 
!ev. 20,45 Veı'lla Rıza ,.e arkadaşlan tara ... 
fındıın 'fQrk musikisi Te halk şarkıları. 
(SaPt '2)'an). 21,15 Musı:ıra ve orkııdaşl:ırs 
tarofından Türk musikisi ve halk şarkıları. 
21,GO Orkestra: 1 - Çaylcovski: Kas nu
v:ııct suvll. 2 - Borodin: Dan lazi santraL 
B - Dclihes: Mazurka. ıC - Sitde: Enter
nıcızo. :!2.45 AJnns h:ıberlerf. 23 Plôkla so
lrılıır, opera TC operet parcahın. 23,20 Son 
lııtherler ve ertesi günün programı. 23,30 
Son. 

12 - MAR -1938 - CUMARTESi, 

' ÖGl.E 1'~SRlYATI : i' i 

--ex 

JGT.E l\"EŞR1YAT1 : 
Sııat: 12,30 Plaklıı Tfirk musikisi. 12,55 

Hnvndis. 13.05 Pliikla Türk musikisi. 13,30 
Muhtelit pllık nc;rfyntı. 14 Son. 

ARSAM NESRlYATI : 
AKŞAM 1'"ESHIYATT : , 

Snot: 18,30 Eminönfi Jlalkevi göste~rt 
kolu tıırnfındnn bir temsiL 19 ~fnndolln ve 
gllara: ZckcrJvn Tnm1an ve Gitarist Fiar. 
der. lP,30 Konfcrnns: Üniversite namını 
Profcc;ör Ot>cndor!cr: (fnı;an kanscrf ve 
mürndelesi). 10,55 Borsa haberleri. 20 Sa
di lloşscs vr nrbdrı~lan tarafından Tilrk 
mu~ikisl ' 'c halk şarkılan. 20,30 Ha\·a ra. 
poru. 20,33 Ömer Rıza tanıfından arapça 
söylev. 20,45 SP-mahat Özdenses ve arka
doşları tarafından Tilrk musikisi ve halk 
ş:ırkıl:ırı. (Saat nyan). 21,15 J\lı'ısif Türk 
ınu~ild~i: Nuri Halil n arkadaştan tara
fından. 21,50 Orkestra: 1 - Lehar: Vo dl 
Jerhe Singt fnntczl 2 - \'ogner: lsoldın 
lihstod. 3 - Yalenfcl: Bra-vn oder BJond 
4 - Glinka: ı,a donte. 22,45 AJnns haber~ 
leri. 23 Plılkln sololar, opera ve operet 
parı;:ıhırı. 23,20 Son hnberler ve ertesi Bfi
nün programı. 23,SO Son. 

l~:~;:ıituKş~· HHtalannı bergün anbah ... t 
ft 10 dan akpm 19 a kadar kabu) eder. 

n.ı Sah ve cuma günleri aaat 14 ten 
1 18 e kadar paraaı:zdır. 

1 Adrn: Karalrö1 Tünl1 meydam, 
Tertıtne clllldeai Mftllcla No. 1/2 
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lJi!vlet- Demıryolları ve Limanları işlrtme . 
Umum ida;esi ilanları · : 

Muhammen bedell 4200 Urn olan komisyondaki numunesi ;eçhlle 1 5 Cı 

tıdct L Nağant marka. (veya. bu ayarda olan) tabanca. ıi - 3 - 1938 perşcn
be günQ saat 10,30 on buçukta Haydarpaşad~ gar blnası· içindeki komisyon 

tarafından açık ekstıtme ile ~atın alı nacaktır. · 

· Du işe girmek isteyenlerin 315 liralık muvakknt teminat ve kanunun . . . 
tayin ettiği vesalklo blrllkte eksiltme gUİıU saatine kadar komisyona mu. 
racaatları lAzımdır. 

Bu ı,c alt ~artnameler komisyondan parasız: olarak dağıtılmaktadır. 
(1134) 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
l - 7 - ili - 938 tarihinde ihale edilmek Uzcrc kapalı zarf usuliyle el{· ı 

Eıiltmere konduğu HAn edilen Ur!a'da yaptırılacak 228G4 lira 97 kuruş kc· ı 
~lf bcdellt MüdUrlük binası inşaatının nıUnak'asnsı ayni şartlar dahilinde 
11 - III 938 tarihine talik edilmiştir. 

2 - EksiltmQ 1 ı · 111 • 938 tarihi ne rastlıyan Cuma gUuü saat 15 de 
Kabata~ta ı,e,·azım ve MUbayaat şube sindeki Ahm J{omlsyonunda yapıla· 
caktır. Teklif mektubunu vesair evra k YC vesaiki ihtiva. edecek olan kapalı 
zarfların, {}kelltme gUnü en geç saat ı 4 e kadar adı geçen Alım Komisyo
nu aaşkanlığına makbuz mukabilin de vcrllmiş olması lA-zımdır. (1205) 

Akhisar Beledlyeslnden: 
Delcdiye bina proje müsabakası 15-2-938 tarihinden ıttbaron bir ay 

m1rldetle t('mdlt edildiği IIAn olunur. (1017) 

·.Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
5 . nci keşide 11 Mart 938 dedir. 

Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.~. 12.000, 10.000 lırahk ıkramiyelerle (20.000 ve 10.000) 

liralık ikf adet mük5tat vardır. 

l>. Y. HALACYAl" 

Nanııi Tıb Faknıı~ı l.orealanndan 
DAtttLt, MİDE, ve .BARS>.K, HASTA
J.tKLARI HEKIMt. Muayene: H - 19 e 
{•adar: sabahları rnn!fc\"ll fiıere Tak
sim (Es'l<l Talimhane) Abdnthak BA-

ı, Gözheklmı 
llı.Muıat RamiAycıın 
Muayerıehaııesiru faksinı.1'alimwe 

rarJaba.şı Cad, URFA Apt. oma 
na.kletmiştir. reı: 415."'ı::i 

• .,.. .......... • .r·• ."/' • ,. • • • I 

.._., ' I • ' 

•• a ır T 

m u 
T. A. şirketinden : 

KART AL Marka XV Tip Kaput Bez:miz için 

Iktısat Vekaletince kararlaştırılıp 
ilan edilen fiatlara uygun olarak tesbit ettiğimiz 

, satış fiatları aşağıda gösterilmiştir 

85 
90 

santim eniodekinden 

" " 

36 
36 

metrelik topu 

" " 

756 
789 

-- -
kuruş 

dot• 
" 

Bu flatlar fabrikamızda teslim ve peşin tediye şartlle 
muteberdir. 

Bir balyadan eksik 
Yu arda i fiat a a 0/o 

DtJkloı 

Hafız le ai 
l.A )Kl\tA N llEKUt 

Dahiliye Mütehauın 
PuardaD be.Oka g1lıı.lerde !iğleden eonn 

l&At (2,e taD e ya) kadar ı..tıı.ııt>U.lda Dlvazı 

votunda '104) ouma.rab tımwd ıratrtcestndt 

. ,. . . .,.. . . ' - . 
J, , • 

satışlarda 
am e 

mlt caddesi Dirlik apartıman No. 18 
2 nci"kat. • • 

'a7.ardan maad.,. herglın: Uğledetı 1>aataıanıu kabW edeı. Salı. cumarte111 ırtııı 

MUSUSi ŞA~TLA~IMIZ t-ıAl(~lt-10~ 
.GJSU.~.QIMIZOs;N MALUMAT._ALJr-JJ 

ıonra saat ikiden altıya kadar ım aahıı.h "9.~ -ır aatıen hakJld tuıuıraya 
mahswıtur. lıluayen~bane "' •• teıefoo 
'l28Dll Kıslılı telefnu· 210•4 

GÜVEN 
AN1TI 

' ·. .. :.. .. · 

TÜRKİYE İŞ BAN KASI 
---

KURUN--·'- Birinci sımt Op~a:A f' 

' 

or. CAFER TA• .. ,,tt* 
ILA.~ (J(JRETI.1!' U dl al -

Umumt cerrnht n sinir, nı 
Ticaret Uılıılarmın o::ınllm ·satırı son. cerrnhlsl mDtebassısJ erkeı, 

ı.lan itibaren ııau sa)·raıannds 40, lı; soy. Parl!\ Tıb Fakültesi s. aslsta1ııı. ,,ıetı• falıı rda !ıO kuruş; dörr',üncü snyfnda l, kadın nmellyalları, dlnı• "]ıılU -' 
ıldncl ve üçüncüde 2. birlncıdc 4, boş· "yOz meme karın buruşu.. dol'd° 

lık ynnı kesmece S liradır. genı:İık amelİyalı". (NasaiY' .,,. 
!3üyilk, ı;ok devamlı, klişeli, renkli llAo mütehassısı.) 11 ı 

\'Crenlere ayrı ayrı indirmeler yapıhr. Muayene sabahlan M e, c 1 
ncsmt llfıoların sonllro • satın 30 kuru•· b •• 

8 den ıo a kadar TeL 440""' 
tur. ôAlcden sonrn Qcretlldlr. eJI ~ 
Ticari ,:ıahlyclle olmıuan kürük lldnlor. OeyolUu. ParmokkaP•• Rul11 

Hır dem 30, iki defasi 50, {iç defası !iS, 
ıJilrt dcfnsı 75 ve on defa~ı 100 kuruştur. 
üç a)•lık IUn '"erenlerin bir defası beda
\"ndır l>ört satırı gecen llfınlann fazla 
satırları beş kuruştan hesap edilir. 

ane hizmet kuponu gelirenlerı ;;a. 
cük llnn tarif eşi uil:de 25 lndirili~. 

KUJlllN hem doğ"Udan doıtruya, ken· 
di idare yerinde, hem Ankara caıf'.!~:!;ı. 
lle \'akıl Yurdu allında 1\El\fALEDDlN 
lHEN illin bOrosu eliyle il!ın kabul ed~r. 

<Büronun telefonu: .?0335) 

ıcoKToa:ı 
Necaettln Ata••ıl"~ı• Jd,J bllıı-
Hcr giln sabahları ıe dal j..IJ' 

ak~amlan 17 den 20 ye~ # 
U tayyare apan:m,anlatJ ~ ~ 
ı 1 numarada tıas~et> 30 r ' 
Cumartesi gUnlcri 14 ıcaJ1JO- ti. 
dar hastalarını para!'·~.paO O"'~ 
oer okuyuculan:IU d.akıl TeJtf: ~ 

Sahibi ASIM US IJL:bı;li;n;de:.;m~u~a~ye;n~e11e'd"cl!lr ·~~~i Neşriyat rnUdUıil Refik A. Scvengil 


