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~İMDARATORİCELiGE 

iki tiyalro ıııuiıarriri 
düello ettiler No 39 \'azan: IKadnrcan Kafuo 

JUstlnynnos hcm~n vali,)i getirtti, hap. 
ae atu. Onun tarafmdan hapsedilmiş 

olanlan da serbest bıraktı. Ayni zaman
da imparatoru gUccndlrmemek için Te
odotis'in onu aldatmış olduğunu ileri 
sUrdU. Senatonun işi tahkik etmesini 
söyledi. 

Senato Teodotis'i muhakeme etti. Ku
düs.e Bilrillmesine karar verdi. Bu karar 
hemen yapıldı ve bir kaç gUn evvel Bl
zansm en yUksek yerlerinden birinde 
kudret ve haşmetle oturan, emreden 
adam, kaçar gibi eehirden ç.ılçtı. ÇUnkU, 
silrgünlUk kararı JUstinyanos'u yatıştır
Dl13tı. fakat ne Teodora ne de Venetolar 
kanmlvlardı; onlara Teodot!B'in nerede 
görUlUrse IIlpatyos gibi hançcrlenmesi
ne karar vermi§lerdl. 

Teodotis KudUste yapmağa bqladı. 

OlUmlln heran kovalamakta olduğunu 

blliyor: bu hal ona bllyllk bir i§kence 
oluyordu. Ne dıprı ljıkablliyor ; ne ra
hat yemek yiyebiliyor, ne de uyuyabi
liyordu. Gitgide etrafmdaki herlıı:eaten 

§{lphe etmeğe b&§ladı. ÇUnldl Teodora
nm eli arta lmparatorlufun eıı uzak 

ldStelertne kadar uzanmıe buJunuyordu. 
Bir hlmıetçinln, bir klSlenln, ahçı kadı
nın bile Teodora taratmdan aatm alm· 
muı pelı: kolaydı. 

TeodoUı bu yqayıp daha çok daya
namadı; hlo olmuaa rahat uyuyabil
mek için bir manutıra girdi, papaa ol
du. BlSyleU.kle kendisini unutturdu. 

Teodora henüz Bizan.e taht.ma otur
mad.rtı halde koca bir vallyt lSlmeden 
attlme mahktım etmJşU. Bu da onun i

çin hiç gUphe&z parlak bir zaferdi. 
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ı'AÇ OIYEBKEN-
Yllatfnyanos artık Bl.ıanıın yarmtf im· 

paratonı olarak tanılıyordu. l'eodora
nm imparatoriçe olacalJ halı:kmda hiç 
bir fQphe yoktu. YUstlnyanos o zaman 
iıt bqmda bulunanlar tarafından tutu
lurken, o sırada bakımlrğa uğramıı o. 
lantan da Teodora okeuyordu. Baylellk
ıe Bizana tahtının yannkl aal!iplerlııl al
kıfhyanl&rm aaymı her zamandan daha 
çoktu. 

Bizanata atedenberl harem afumdan 
en bUyllk generale kadar herkes impa
ratorluk tacına p koyar; onu elde et
mek için heran fırsat sOzıerler ve lı:a

~ imparatorun gafletleri on
lara yardım ederdi. Fakat imparator 
heran uyanik l§lere hlklm olunca onun 
lSlümUnden b&§ka fırsat kalmazdı. 

Bu sefer Ytlatinyanosun aınmnnn bekli 
yenlerin de UmlUerl kırtlnuttı. Çllnktl 
Yllatlnyanoa ve Teodora ılmdiden idare 
)'i ele almq vaziyette bulunuyorlardı. 

Teodora artık hlç bir ocyden çekinmi
yordu. Monaflzlt papa.slan açıktan açı
la himaye ediyordu. 

O yıllarda, hastalan iyi etmesl, ya

.rmdan haber vermesi gibi kerametler 
ptenm kee~ıortn en meohurlarmdan 
biri de SerjiyUs'tü. Bu adam kilisenin 

bOyQ.k kurtancısı olan dUnldl orta malı 
bdmı ziyarete geldi. Halk birblrinl çiğ. 
D.lyerek onu karuılnmağa kO§Uyordu. 
Hastalar, sevdalılar, hayatlarmm llerl
aJnl öğrenmek latlyenlor her halde onu 
sörmek istiyorlardı. Bir çokla.n onun 
ayaklarına kapanıyordu. Kcaı, kukulete
U 81,yah cUppesl içinde ve l!IOpasma da
yanarak yavq yavq yUrUyor; arkMm
dan da bir sUrU çl5mez geliyordu. Keall 
bazan btrlsine gUlllmsUyor, başka biri
nin ba§llla elini bir saniye koyuyordu. 

Teodora onlan saraya kabul ettt, a
ltrladı. Sonra bir ev tutarak yerleetlr
dl. Her turlll lhtlyaçlanru verdL Can 
dlltmanian olan patrik bile ses çıkara

madı. 

Yl18tinyanoa taııısmm kendi8ine e3alz 
yardımcı olduğunu gördUkçe ona olan 
atkı daha çok artıyordu. Hem de bu 
afk hlalerln derinliklerine ıeıedlğt ka
dar lı:afaama da bUtlin mAna.sile siniyor
du. Adeta Teodora onun kalbi oluyor
du. 

lmparator Jllatlnlls hastalıklı bir a
dam olmuıtu. Hayatmm eon gtınlerinln 
teıellhd yalnız ycfenlnln imparatorluk 
lllertndıl pterdlii kudretti; ona kar
ii ~ 111 blpll bir babanm duygulan
m beellyordu. DevleU onun ellerine ve

~111 .. ' " bJlmekten .... 

batlık duyuyordu. Hattl bu hislerini 
JUstl.Dyanoe'a açıkça aöylecli. 

O zaman kırk Uç yaşında olan prens 
fU cevabı verdi: 

-Allah göstermesin ama hepimiz 
bir ,Un (BilyUk Sinyor = Allah) tara
fından çağınlacağız. Siz benden evvel 
ıtderseniz buı fırsat dilekUnleri ortalı
lı karıetırmaıc ve bulanık auda avlan. 
malt isUyeceklerdlr. Fakat bunlar hiç 
bir ıey yapamıyacaklar ve bqları ezile
cektir. Benim orduyu ve ldare}i kuv
' etle elde bulundunışum bunun içindir. 

Imparator onu dikkatle dinlenilş, za
yıf elini buruşuk ~kağma dayamış ol
duğu halde dUşUnceye dalını§tJ. 

JUstinyanos gltU vo imparator kendi 
kendine sordu: 

- Nioln böyle bir ihtimali do ortadan 
kaldırmamalı? 

Artık onun hiç bir lbtira!l, dUn)uyn 
bağlantllı yoktu. Sadece Allahm onu 
çağıracağı gUnll aessizce bekliyordu. 
Yeğenini Bizana tahtına oturttuktan ve 
tacı da kendi eliyle onwı ba§ID& Jtoy. 
duktan sonra daha rahat olmıyacak 

mıydı? 

Be§ yUz yimıJ yedi senesi Nisan ayı 
gelmfeU. Bizans içindeki bahçeler, Hi
rlaolıı:eraa ve Boa!orun iJd tara.flarmda

ki mtlar bqtan bap tatlı bir yeıilliğe 
ve renk renlıı: çiçeklere bUrlinınUştü. 

İmparator dUallnceslnl Jllatinyanos'a 
açtJ. Prens pek hevesli görilnmedi; am
cnaına kareı b~lediği derin saygı buna 

engeldi. Zaten her i§te onun dediği o
luyor, hakikatte kendisi lmaparatorlulc 
ediyordu. 

- Hiç aklıma &elmedi. Sia bana sa
dece emredendıılz ve ben hlmıet ede
rim. ll'alı:at lzbı verirseniz dllıUneylm. 

O Upın Teodoranın &damlan halkm 
aruma clriYor: lmparatorim Nrıdlden 

yefenlne ~ sfydlrecetml yayıyorlardı. 
Erteal ~ aaı-a~ öııUndeki btıyü)r. 

meydan b~tkı. 'aobnuttu. t!D noe"U 
iı.IkıılıyOrlatdı !' 

- Ya~sm İmparator, yaşasm 

Unyanoe! 

Diye bağmyorlardı. 
Arada: 

- YUstlnyanos eimdJden taç giyme
lidir. 

Diyen bir ses yllksclince blnlerce kl
,ı ellerini uzatıyorlar; gen)3 yenli kol
larmı dalgalnndırıyorlardL 

imparator ııaten blSyle bir eey lstt
yordu. YUatinyanoa'un taç giyeceği hııl
ka bildirildi ve ıehlrde bayram havası 

eımeğe baıladr. 

Bir kaç glln eonra bUtlln hmrlıklar 

bltm)3t1. Patrik, :Metropolitler, nazırlar, 

bllyUk kumandanlar, prensler, valiler, 

Senato azalan, ıebrin tanmmıı adamla
n, ordunun her amr!mdan seçllmif as. 
kerler, hep (bUyillıı: saray) a gidiyorlar
dı. 

BnyUk saray bqlı bqma bir ıehlrdL 
Ayaaofya ve hipodromla denl.z araamda 

genlıt ve hatif meyilli IDrtJ kaplıyordu, 

içinde. yodl dehliz, Uç avlu, dördü bU
yUk dokuzu kUçUk olmak üzere on Uç 

killao, dokuz vaftiz yeri, dl>rt k?§la, Uç 
bUyUk daire, beo bUyUk dJ\·an yeri, Uç 
bUyük yemek salonu, prensler için on 

daire, yedi tane husus! daire, bir kitap 
evf, bir silAh deposu, bir manej, ild ha-

mam, bir çok taraaalar ve bahçeler için
de sekiz tano ayn ayn aaray vardL 

Misafirlerin bir kısmı çok otlalll atlar
la çoğu da bir kISillmm perde ve yas-

tıklan ipekten yapıJnut olan, lrlyan 

Piyes rel{abetinden başka diğer sebeplerde var mı? 

Son senelerde Fransada hangi mu
harrirler düelloda yaraJandı 

Uç dört gün kadar evvel Fransız ti· etmiştir. Bu düelloda Lecn Dode yara .. 
yatro muharrir ve münekkidi Hanri lanmııtır. 
Bernştayn ile yine Fransız tiyatro mu· 8 -Morla Puje ile, kıhçla çarpıtmıJ 
harrirlcrindcn Burde arasmda Paris ci- ve Pujoyu yaralamıştır. 
varında bir .dUello yapılacağına dair bir GörUlUyor ki, Brenıtayn kılıçla dü-
haber verilmişti. elloda ustadır ve bt: ıonunc~ı ile bera-

Son posta ile gelen Franı.ı.ı gazeteleri bcr yapmrJ oldufu cW.iello.."l:ın beşinde 
düellonun yapıldığım ve Bemştaynin galip gelmiı. aneak ikisbcie yaralan-
rakibini kolundan yaro'adığıru bildir- mıştır. 

mektedir. Mesele ve hadise şudur: Bu düellolar muharrir veya meth•ır 
Anri Bcrnştayn Franııanm en tamn· kimseler arasında nya on1arın ba~ala 

mı' tiyatro muharrirlerinden birirlir. rile yaptıktan dUcllolann da ilki değil· 
Hatta türkçcye de birkaç eseri de ter- dir. Bu kabil .iüellolann .on seneler 
cümc edilmiş ve şc:hir ti yat •osunda oy- de irilerini ıu suretle hatnbyabilirb: 
n~ıtır. Edu:ır Burde de ayni dera:e· 1923 - jak Ritpen, K&IJ'altra dlikı-
de mefhur ve rağbet ıönr.Uş bir tiyatro ıile kılıçla çarpıJllUJ. dilka ~·aralanınıt-
muharriridir. Fakat, her nedrMc, bu iki tır. 
mealekta' arasında geçimsizlik vardrr. 1925 - Piyer Brinoı:ı ile Franıu 
ÇünkU, ikisi de muhtelif tarihlerde, muh Ritpen aruında tabanca ile yapılan d\i 

telif tiyatrolann aahnelerinJe piyesleri clloda netice alınam&DUJtn". 
ile biribrlc.rine rekabet etmi~!cr, !&hret Dilello eden B~ ve Burdo 1926 - Bemar Deniun ile Serj 
sahasında tiddetle çarpr~mı'tlardrr. Andre, kılıçla (Serj Andre yaralanmıf" 

Aradaki bu geçimsizlik ve çekeme- eakiden ıarezdin .• FAerlerimi oynatmı- tır.) 
mezlik bilhassa ıon z:aır.an!ıudalıd bir yoraun ... Bundan sonra ben de ıenin ti 1931 - Anri Danj .ı ile Horu 
Mdıseyle artıyor: yatrona ne bir piyes veririm, ne eseri- Karbud.:ia (netice alınamamııtır). 

Fransarun ve büttin d~inya sahne ha- min oynanmasına razı olurum.. Oynan 1931 - Eski hava nazın l1yer Kot 
yatının en büyUk mUesseı:est sayılan mak ünre repertuara alr.tan ve ııra ile Albufera dükaaı arurnıia tabanca. 
Komtdi Fransez tiyatrosunun müdürlü bekliycn bütün eserlerimi ~~ri gönder! ile (neticesiz). 
ğüne Eduar Burde tayin tôiliyor. gibilerden ıiddetli 98zler söylüyor. 1934 - Andre Ee ile avukat Joaef 

Şüphesiz: ki, bu onun ral:ibi olan An Eduar Burde bu melctu':l.ı kıayor ve Beneka arasında tabanca ile (nettco-
ri Bcrnıtayn için pek memnuniyet veri- o da fiddctli bir ı.:evab veriyor. ıiz). 
d bir ıey değildir. Belki mcslckta!}r İ§tc bundan sonra iki muharrir ara· 1934 - Nuu!ardan Jan Mlstler ile 
nm bu muvaffakiyetini, kendisine ne sındui ihtilıf alevleniyor ve nihayet Rujt Defur arasmda tabanca ile (ne· 
kadar rakip olsa yine sü·iutla karşılı· BernJtayn, kendisini tahkir edilmiJ va d:esiz). 
yabUir. Fakat ortada başka '!lir ıey da- z:iyctte bularak, Komedi Fransez ınü· 1935 - Mebuslardan Ja:ı ıa,ip ile 
ha Yar: dürünil düelloya davet ediyor. Piyer Goden uaaında tabanca ile {Pf-

Bernıtyanın bir piyesi yakında Anri Bernıtaynın bu ilk düdlosu de yer Goden yara1aıimıftır.) 
Komeıii Franaude temsil edilmek l\&e iiWit Mu.harstrin ••~ e-neı. Miti• 1 Dil - H~ Xarb\Kda '1• ~t 
re alrnmıJt •r Vf ı:eP.'"""ıırn~ hnlnn- \JUt:Ua daha ,-t'ugını soy1er&ek uu~u" ve ı:ıunaan evvel adUye, butunJcü ba • 
maktadır. Bu eserin oyna<'ması, tiyat ya alr kın oldu~u anlaplır. riye num Kampln~ aramda, tabanca 
ronun eski mUdürU nmanr°\da kararlat Meıhur piyes muharrin,.in bundan ile (Kampinçi yuala.nmııtır). 
tırılmııtır. evvel yaptılı .düellolar ıunlardır: 1»37 - Avukat Pol Kasanyak ile Jil 

Fakat, Burde tiyatroya müdür olun 1 - Viyet ile kılıçla çarprpnıı ve o- ber Şarl arumda kılıçla Qüber Şart 
ca. geçen Nisanda ornannı.ısı 1azımge- nu yaralamrıttr. yaralanmııtır). 

len b:ı piyesi hiçbir sebep olmaksızm te 2 -Kendisinin de iamb; gizli tut- 1937 - Muharrir n r-:uam Scrj 
bir ediyor.Bunun üzeıine, tabii, Anri tuğu }":.iksek bir aileye m:nsup birisi- Veber ile MiıeJon aramda, lr:ıhçla (Mi 
Bemıtaynın hiddetini tasavvur edebi- le: kendisi yaralanmı,tır. telon yıralanmı1tır). 
lininiz. 3 -Muharrir ve gazeteci Leon Bel Son dQello naııl oldu? 

Derhal tiyatro mUdUrlilğüne bir mek bi ile kılıçla çarpı;nuı. rakibini yaı-ala DUello, Parla civarındaki blr koruluk 

tııp yuıyor ve eserinin temailinin ni· mııtır. ta yapılı:ıııtır. 
çin geri bıralcldılrm aol"'.ı}"or. 4 - Tade Hatanson ile kıl:çla çar- Düelloda ıail1h tayini 'Bf'.mıtaynm 

Verilen cevıbda piyesin bir mUddet pr§mıı ve kendisi yaralannuttır. idi. Tiyatro muharriri, kılıçla ldöviltme· 
için tehir edilditi, yalanda oynanıeafı S - Fransiı Şövaail ile tat-anca ile yi teı•.:ih etmittL Düello çok heyecanh 
bildiriliyor. çarpışnuJ ve ikisi de yarabnmadan olmuı. Ud bUyU.k tiyatro muharriri o 

Fakat, aradan yine uzun bir mUddet k ırtulmuılardır. lan Bur.de ile Semıtayn, kalemleri gi-
geçiyor: piyeıin ne oynındıfı var, ne 6 - Güstav Teri ile ta~\A.'lca ile çar bi, kılıçlarını da çok meharetle kullan 
oynanacak diye illn edildiği.. pışmıf, yine bir netice alı:ı:namıştır. mıflardır. 
Arkadqı mUdilr olunca. piyesi Ko- 7 - Alfons Do:1enin o~la ve bugUn Nihayet, kendisini tahkir cclilmiı sa 

medl Franıezde oynanmryı:.n muharrir kU me!hur ıiyaıt muharrl":' olan Lcon · yarak tiyatro mUdili'ilnll dilelloya ça-
artık tahammUl edemiyor ve biuat Bur Dode ile tabanca ile çarpr:mıı, btr ne fımııı olan muharrir, k•l'J1Wf1dakim 

deye yazdığı bir mektupda: ••sen bana tice almmayırl.:a kılıçla trkıar düelto sağ kolundan yaralamrıtzr. _..:_..:::.. _ _:_ _____ :..,_ __________ ..;.... _________ • Edvar Burdenin yarası hafiftir. Bu 

1 
düello, blittın Fransız sanat ileminde 
büyük alika uyandınmıtır. Bulgar kamarası açıldı 

94meb'us hükumetin politikasına r 
müzahaıet edeceklerini söylediler 

Bulıı;ar kamarası dUn açıldı. Dört ae
nedenberl parlamentosuz idare olunan 
kom§U mom!eket QçtıncU Köse lvanof 
kabinesi zamanında parlAmentarimı re
jimine yeniden kaw§tu. 

Yenl kamnrayn 160 mebus giriyor. 
Bu adet esld parUll rejim Sobranyası· 

KURUN-
•BONE TARlt"ESI 1 

llımlekll Alemlıktt 
lrlndı drıında 

AJlık 95 155 Krt-
3 ıyhk 260 ns • 
e aylık '75 uo • 
Yıllık 900 1800 • 

dl5rder köleniıı omuziarmda tqıdıklan na seçilen meb~nrcı yarısıdır. PartiU 

bwdann g&terdJği hUrmet ve bağlılık, 
Kral Borlsin lı!tedlil Teçblle, Bulpria· 

tanda eslı:l partlll rejimin Bulgarilta· 
na dOnmiyeceğinl anlatıyor. Ve gene 
anlaoılıyor, ki yeni Sobranyada aal ve 
sol iki cereyan olacak ve blltOn mtına
lı:aplar bu cereyanlar etrafında vuku
bulacaktir. 

KlS!e lvano!un d&hllJ ve haricl alyase
tl mlllet veldllerlnlıı ekl!lerial tarafm· 
dan Kamarada ta.svlp edilince kabine
nin yerinde kalacağı ve Bulgarlstam 
ılmdlden BOnra da idarede devam ede
ceği anlaaılıyor. Fllhakllta Köse lvanof 
kabinesi il bqma gelelldenberl Bulga

rlatanda bir çok lfler ~tlftllr. 

Tarifesinden Balkan Blrlllt içi• erci• 
oıuı kurut dllfOlOr. Poatı blrıtıtae fit• 
ml7en .Jerlere ıfde J91mlt bepl' ~rdt 
nrnrnedıtır. 

Abone kaydını blldlren meklOP ~ 
telaraf Qcretını. abone pırasınıo ~ 
Ye)'I banka nı yollamı Ocrettal ld ... 
kendı Qıerlne alır. 

sediyelerle geliyorlardı. 20 bln kiıi arumda bir mebus seçer
ken, K6!1e Ivanof kablneel bu adedi 40 
bine çıkardı. 

Seçilen mebuslar arasında eald parti 
ta parlat mhb, mısrak ve kılıçlı asker-

ISaflan araamda vaktlle vazife ve yer 
Jer gelenleri ıelimlryorlardı. 

Sarayın Ayuofya karftsmdald demir 
kapwı ardına kadar ~tı. Ik1 taraf-

almıı buı eahslyetler vardır. Fa.Jcat Cu-
lıılliarıtler kapıdan girerken , sediy~- marteıl gUnU Bqvckllln Baakanlığı aı-

ler de ayn bir yere konuluyordu. tında yapılan bir tolantıya M mebus ı..-

Uzun dehlizlerden y(lrt!yorla.rdı. Du- t1rak ederek hWdbnet polltikaama mtı-
\"arlu moza)ik resimlerle aUslenm!şti. zaheret edccelr.lerlııl al5;>1cm1flerdlr. 

Gllmllı bpb kapılardan geçtiler. Fil Toplana eslı:l nazırlardan Şumııu mebu· 

dl31 iıtlemoll bir kapıdan da prince taht su doktor Kmçu lılllaııof'un bqkanlJlm
salonuna vardılar. Bu mrada nazırlar da yapılmıl ve mebuBlar U'llıllllda eakt 
etraftaki baıka kapılardan girip kay- ı partJ uasmdan bir çok Jdmaeler de bu-
boldular. lunmuıtur. DOJl Sobruya açılırken llBy-

(.bkul -var-) lenea n~" Eni Bımle brp me-

Her ıeyden evvel aaa.)11 ve lmlbat 
teeutla ederek, kllfe blflarmda adam 
öldllrillen part:t11 devlrdekl anartl unu· 
tuımqtur. BPlıı•ı doktor P. N. Nlto
layef Dahlllye NUll'I oldütall 90IU'a 

Butpr a1ıaU lfbl. Tllrk brdeeterlmlse 
Jlılalunt N-etlla Del Ormaa 

(IDm 10 - aytfalll) 

TQrktuenln her ,,o.ta merkııtnd• 
KUIWN'a abonı uaııtır. 

Adres delltllnne Gere_:_:~ 

15 Yıl Evvel Bugün: 'ti'•' 
Dnn lıtanburtlo cok fazla 11ala11 ~ıtll" 

lar ,,aılJrıdın lrıınlı ıelen seller~ 
tlerede birçok nlertn ~eml11 rdfl ıl' 
balmr,, clOkl•lan H lrlndekl effO 
rlfkle11lp ~tarmaıtar. ,,.IJllll' 

Vuhrbıdan maddi ha.sarat ,,.,,,. ............ 



istanbulun 
• 
ımarına doğru 

1 
Mütehassıs ( Prost) un raporu dolayısilye 

İ§te nihayet İstanbul da hna.rını, in· f lere genişçe yer ayrılmış olmasma bi. 
kişafını pilinlamıı ve proğramlamrı - hakkm memnun olmak icabeder. 
ql.du. İstanbul ve Beyoglu cihetine serpiı-

Bu; yapılması Jazım olan ve bu iti- tirilmiş olan bu meyda.nlardan birisi 
barla yıllardan beri beklenen bir ıey- olarak pilbda. bu gün.kU Taksim mey-
di. danı ele a.Immıı ve büyük mıkyasda 

Şimdiye kadar, başta istanbulun o büyütülmüştür. Plim izah eden rapo. 
meşhur eski büyük yanğmları olduğu ra nazaran bu meydanın tiyatro, kon. 
halde bu lüzumu zaman, zannı kam- ferans, sergi ve maç salonlarıyla. ku-
çılıyan scbebler eksik değildi. Fakat lüplerle ihata edileceği ve bir tarafın. 
büb:in ibu vesileler pilanlama işini bir da otobüs garlarına. ve otomobil park-
türlü hakikat sahasına çık.ıramanuı ve !arına. yer verileceği a.nlaşılmakdadır. 
vaziyet, hemen .daima ğazctelerin bu İkinci büyük meydan olarak Eminö-
lüzumu daha biraz belirtmesi ve umu· nü meydanmm genişletilmesi ve bu 
mi şik~yetlere o an için de yine tercü- maksatla Yenica.m.i önündeki küçük, 
man olması halinden ileriye geçeme • Büyük binaların ve Balıkpa.za.rma doğ 
mişti. nı bir kısım mağaTaların istimlak e-

Nihayet bir çok ihtiya!iları:nmn ha· dilmesi ve • iktisadi bazı mülfilıazala,. 
şanlmasında olduğu gibi i_1te, Cumhu- rm da muhtemel tesiri altmda - mey. 
riyet rejimi, artık elle tutulacak hale danın daha biraz genişlemesini temin 
de gelmiş olan bu esaslı ihtiyacı, yeni ted~iri olarak Ka.raköy köprilstlnUn, 
'bir ilerilik hamlesi olmak üzere, hİ7.e Mısır c;arşmmm Ha.lice amut olan dıl'ı 
hediye etmiş bulunuyor. hizasına kadar, Halice doğru içeri &-

Çünkü, işittiğimize göre, yüksek §e· lmması teklif edilmekdedir. 
bircilik m-:itehassıslanndan Profesör • 
Prostun esaslı bir tetkike dayanarak 
meydana getirdiği nazım plan, salahi-
yetli makarnlart.:a kabul ve tasvip edil-
miş bulunmaktadır. 1 

Bir şehrin imar pilanı; o şehrin ima
rı demek olmadığını ve hatta işin daha 
bundan sonra ba§lıyacaiıru bilmez de-
ğiliz. Fakat pilan, hiç olmazsa, ileri 
deki imar işlerini de işkil edecek olan 
aykın bir çok işlere (dur) diyen ve 
§ehir işlerinin bundan böyle esaslı bir 
proğram dairesinde yürüyeceğini müj
deliyen bir işarettir ya ve batta·yalnız 
bu itibarla bile imar pilanımn ele alın
nuı olması İstanbul için bir mazhari -
yettir ya. Kaldı ki İstanbulun bir an-
evvcl imarı arzulan artık çı~k büyümÜJ 
'bir halçledir de. 

~p ..... .,: ... ı..: 1': .. •• ı...:- :"":ar iale
rinl bir program içinde ~er~ ... velemek 
ve onları, memleketin milli takatı da-

hilinde, kolay tatbik ed.ilebil:r lıir pilin 
ile irade edebilmek yeni bit şehir kur 
makdan daima çok daha gü~ bir ihtisas 
işidir ve 'bu gün tehir ve ıehirlilerin ih· 

tiyaçlan o kadar tencıvvü etmiı, o kadar 
birbiriyle giriftar bir hale gelmit ve 
halk da laüçük bir ihtiyacının defi ve 
tatmin edilmemesi halinde, esı.; zaman 
lara nazaran, o kadar çalbuk sinirlenir 
olmuştur ki yüksek bir ıehircilik mü
tehassısı dahi; ayrı branJlar üzerinde 
söz ve ihtisas sahibi mütca..,dit muavin
lerin yardımına mazhar olmak suretiyle 
üzerine aldığı i§te ancak muvaffak o-
labilir ve mey.dana, tatminkaı bir pro
je çıkarabilir. Umumi surette böyle o-
lan bu iş; İstanbul için tiiphesiz daha 
biraz nezaket ve daha biraz güçlük ar
zeder. QünkU bir şehiı4.:iyi üzerinde da· 
ima durmıya mecbur eden ve itorunma
lan lizım olan eski eserler; tarihin ay
n devirlerine ait olarak İstıu:bulda pek 
çoktur. 
Diğer cihetten İstanbul; şu ıon sene

lere kadar keyf ve teglllübün, üzerin· 
de asırlarca cümbüş ettiği, nıialu güç, 
kargacık, burgacık .aoka'kh ve binalı bir 
Şehirdir. 

Bu kadar karmakarıııık bir varlık 
içinden tekmil modern ve medeni ih • 
liYaçJannı tatmin suretiyle yeni bir 
~bul çıkarmak ve onu dünyanın da 
lllıa gıpta edegeldiği ~i bulunma.z giL 
~iliklerine, bUtUn cazibeleriyle, yeni
den kavuşdurmak, teslim etmek icabe. 
der ki, kolay bir iş değildir. 
t Bununla beraber biz Prof eaör, Pros
ı:· üzerine almı§ olduğu bu agır yilk. 
dl nıuvaffagiyetle çıkacağmı zanne
lll Yo~; çünkü nlzmı planı i7.&lı et-

ek ur.ere yazdığı raporda birer kalem 
~besiyle şehrin bu va.dide hemen her 
ı.· Ya.cma temas ettiğini ve onların 
'let" b .. 
g.. ırıne ayrı, ayrı tabnin çareleri 
Cl6lerdiğini görüyoruz. 

.1 Bu Pilinda göze çarpan esaslı işler. 
~en b· · . 
~ ırıaı §ehrin yer, yer küçük, bil -
reım :nıeydanlarla, parklarla, spor ve 
it~. ti Baha ve alanlarıyla ber.endiği 

1Yetidir 
~htrı-. . 

ı'-':t =-ıtı umum! ve sıhhi du.nım • 
~::erinde bu gibi meyda.nlarm oy
ctllfuııa blı~k ve yUkaek rol mal!lm ol-

gore, nbmı plbda bu teal8-

Okuyucularımız; tramvay şirketin
den geriye alman bir milyon kil81ir li. 
ramn hükfunetçe bu meydandaki bi
na.Iann istimlikine tahsisi kararlaş • 
ması üzerine belediyece meydanın a
çılması ameliyesine b&§landığım bilir
ler. Şu ha.le göre burası imar planmm 
derpiş ettiği meydanlardan ilk tanzim 
edileni olacak demektir. 

Planda diğer büyük bir meydan ola. 
rak da. gimdikl Sultanahmet meyda.. 
nmın tanzimi ve tevsii dilşünillmüş

tür. İstanbul Adliye binasının ve idari 
daha bazı binaların bu meydanm bir 
dıl'ına inşası kabul edilmiş ve mera. 
aim günlerinde askeri geçit resimleri
ne bu meydanın tahsisi düşünülmüş
tür. Profe8Ör, ayni zamanda bu mey. 
dana hem M'.arına.radan, hem ~ • 
.... _. gorweouecex Yeçı.u. _,, a Yük-
sek sembolik bir Cumhmiyet lbidesi
nin rekzinl tamye etmektedi?'. 

PIAnda Beyazıt ve Üniversite mey
danlarının tanzim ve ıslahı unutulma. 
mıı; Beyazıt ile Şehmde mevkileri a. 
rasmda inki§af edecek sıhht bir kül
tür mahallesi tesisi için lamn telikk.i 
edilen bir çok faydalı tavsiyeleroe bu
lunulmuştur. 

Milli kUtUphane binası için de üni
versite mahallesinin merkezi düşUnUL 
mli§tür. 

Plan: Bilyilk eşyayı, umumi teşek. 
külü aynen muhafaza edebilmek kay
diyle, daha modern bir hale koymayı 
tavsiye ve bilhassa çarşıyı ihata eden 
yolları genişleterek bura.Iarda rahat 
otomobil durak ycr,lcri tesis etmiş bu
lunmaktadır. 

Planda, Ycnibahçede kale duvarla
rı~ iç tara.tında ve İstanbul • Lem. 
dra şehrahı il.zerinde nebatat ve hay
va.na.t bahçeleriyle kolleksiyon bahçe
lerinden müteşekkil bUyUk bir terbiye 
parkı tesisi ileriye atılmak suretiyle 
lsta.nbula. eimdiye kadar mahrum bu
lunduğu yeni ilmi bir mUer..sese kazan. 
Jmlması teklif ~ilmektedir. 

Bu parkta bazı çeşit sporlar için de 
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Dünkü· prof esgonel güreşlerde 
-. ,,_,,,__. ,_, - ,_, ~ .-. _..__,_, ~ ,_, -

Amerikalı Şerman, Hüseyine yenile-
ceğini anlayınca sahadan kaçtı 

Dün Bcşiktaşta inşaatı geçen se
ne biten güreş sahasında llk defa 
olarak profesyonel güreş müsabaka 
ları yapıldı. 

Sahada iki bine yakın seyirci var
dı. Müsabakalar erken başladığın
dan bir kısım halk güneş ıııtında 

kalmıştı. Yanmamak için de herkes 
başına bir gazete koymuştu. 

Profesyonel güreşlerde bu sene 
davul zurna çalmak moda oldu. Ni
tekim dün saatlerce davul zurna se. 
yircilerin burnu dibinde öttü, dur
du. 

İlk olarak Hurşitle Beşiktaşlı 
Mustafa karşılaştı. Berabere kaldı. 
Jar. Sonra Adapazarlt Sertet ile Ça
talcalı Recep güreşti. Çok aUk ve 
çevik güreşen Servet on dördüncü 
dakikada Recebin sırtını yere ge. ı reşlp de onu yenerse ben sonradan 
UNlf. Hüseylnle güreşmem.,, 

Edirneli Süleyman ne tzmlrlt Hü- Halbuki Hüseyin de evvelA. Şer-
seyin güreştiler. Süleyman 16 da.ki· manla güreşmek istiyor. MlllA.yim de 
kada mağHlp oldu. Bu Süle~anı ta.- gelmemiştir. Vaziyet budur.,, 
nıyanlar çoktur. Kendisi eskiden Cemalın bu sözleri üzerine halk, 

Şermanla Hilseylnln güreşmesini is
teriz.,, diye haykırdı. Hakemler bir 
mllddet daha konuştuktan sonra 
şöyle denildi: 

koşucu ldl. Bakırköyle İstanbul ara.
sındakl mesafe birincisi olmuştu. 

Muhacir Ahmetle Pehlivan köylO. 
Mustafanın gUreşlerl 4 5 daklka sllr
dll. Başaltı birincisi olan Mustafanııı 
hasmı Romanya muhacirlerinden 
Ahmet çok dayandı. Neticede bera
bere kaldılar. 

Sıra gUnUn en heyecanlı güreşine 
gelmişti. Ortaya Şerman, Kara Ali, 
Tekirdağlı HUseyln çıktılar. Orta 
hakemi Cemal, bir mtıddet hakem 
heyeti ile görüştükten sonra fOyle 
dedt: 

"- Tektrda~h HUseyln bir günde 
Şerman, MUIA.ylm ve Kara Aliyi ye
neceğini söylemtştl. Kara buna şısy. 
le itiraz ediyor: "Be nŞermanla tkl 
dMa berabare kaldım. Onunla. be
nım ıuı. uera gnreşmeR: tı.lf.kkrmdr. 

Eğer Htıseytn evvcll Şermanla aii-

yerler ayrılmış ve asıl büyük etad L 
çin yine Yenibalıçe cihetinde kale du. 
varlarmm dışı tasarlanmıştır. 
Diğer mühim bir meydan olarak da 

Yenikapı ile Atatürk köpriisünU eeas
lı bir cadde halinde birbirine bağlı -
yan Atatürk bulvarmm Şehr.ade ca. 
mil civarında Fevzipaşa. caddesi ile 
telakki ettiği nokta düşün.ülmUı ve 
burada açılacak meydana bir de inkı. 
l~p hatıratına tema.B eden bir i.bide 
rekzi tavsiye olunmuştur, 

Bunlar haricinde Kara.köy köprüsü· 
nün Kara.köy ciheti ile Atatürk köp
rüsünün her iki tı.ı.ra.fmd& ve mühim 
bazı caddelerin teli.ki noktalarmd& 
kUçük,. büyük meyda.nlar ve bahçeler 
tesisi düşUnülmile ve bilhassa. Saray. 
burununun kale bedenleri içindeki 
parkı muhaf am edilerek müzelerle ir. 
tıöatı da.ha esaslı bir şekle konmuş ve 
kale bedenlerinde yeniden monilman. 
W daha bazı kapılar açılması isten
miştir. 

Başka bir yaznnıT.da plaru izaha de
vam edeceğiz. 

RÜlr,nle ... . ...,.._ . 
~ae1ıseıer~= 

- HUseylnle Şerman güreşecek. 

Yalnız daha evvel Kara Ali ile peh
livan köyltl Mustafa bir göstertt mU-
saba.kası yapacaklardır. 

HUseylnle Şerman sahadan çekll
dller. Yerlerine Kara Ali tıe Musta-
fa. geldiler. On beş dakika süren bir 
mUsabaka yaptılar. Sonra alkışlar 

arasında Hnseytnlo Serman ortaya 
çıktılar. 

Güreşin on beşer da.klkaclan tlc; 
devre süreceği blldirlldl. Halk bunu 
kabul etmediğinden "yenişinceye,, 

kadar diye bağırıyordu. 
Ha.kem heyeti dUşUndü, taşındı. 

Mfld4eU on tie' dakika d-11• ~t
mak UltfuDıda bulundu. Hallan ıu. 
razına raimen güreş hakem heyeU. 
nln arzusuna göre başladı. 

Hilseytn ilk anlarda. Şermanı sıkı 
tutmaz görünüyordu. Fakat dört da.
klka geçmeden birden Amerikalıyı 
altına aldı. Şerman fırıl fırıl kenara 
kaçıyordu. HUseyln bırakmadı. :Yere 
yatırıp göğsn ne bastırdı. 

Bu böylece birkaç saniye devam 
etU. Halk çılgınca Hüseyin! alkışlı
yordu. Hüseyin, hasmını bıraktı. A
yağa kaİktılar. Hakem heyeti vazı. 
yeti tezekkür etti. Neticede tuşun Uç 
saniye olmadığı blldlrlldl. Yeniden 
güreşe başlandı. Hllseyln on beş da
kika zarfında Şermanı birkaç defa 
yere vurdu ise de c;ok çevik bir adam 
olan Amerlkalınm sırtı bir türln yer 
de üç eanlye duramıyordu. 

Kurnaz bir gilreşçl olan Şerman 

tehlikeyi görünce minderin kenarı
na kendisini dar atıyordu. 

Birinci devre böyle bitti. lkincl 
devre başlayınca Hüseylnln daha a.-

' tak gUreştlfl glJrtılOyordu. Fena bal. 
de terUyen Şerman tebessümü bırak
mış, yakalanmamak lçln kaçacak 
delik arıyordu. Bu devrenin sonla.
rına doğru Htıseyln bir sarma ile 
Şermanı yine yere vurdu. Şerman 
Jlerl, geri, sala · sola hareketlerle 
kurtulmak, minder kenarına kac-

mak istiyor. Tekirdağlı ise belinden 
tutmuş, minder ortasına çekiyordu, 
Bo devre de böyle bitti. 

Uçllncll devreye Tekirdağlı çok sı. 
nlrll başladı. Sert güreşiyordu. Ha.
kem birkaç defa ihtarda bulundu. 
HUseyin, Şermanı altına alıyor, ezi
yor, fakat bir türlü sırtını Uç saniye 
yerde tutamıyordu. 

BUseyln bir kafa kolla Şermanı 

yere yıktı. üstune cıktı. Kolunu ve 
bacağını kıvırdı. Sırtını yine yere 
getirmeye çalışırken düdük devre
nin bittiğini bildirdi. 

Tekirdağlı dtnlemedl. Hakem dU. 
dUğü tekrarladı. Başpehlivan gene 
aldırmadı. Fakat hakem bu sefer 
eme sırtma vurdu. Fakat rakibini 
tam gUzel bir tuş yapacak vaziyete 
getirmiş olan Tekirdağlı yine dinle. 
medl. Hakem bu sefer, Şermana bı
rakmasını söyledi. Şerman kendini 
bıraktı. Boylu boyunca uzandı. Te
kirdağlı tuş yaptığım iddia. ediyor. 
du. Hakem Cemal saymatlı. Netice-., 
de haJı:em heyeU gUreşl yeniden tut. 
turmağa karar verdiler. 

HUseyin gtlreşi yine kabul eti. O 
aralık dışarı çıkan Şerman çağrıldı, 
gelmedi. Arka arkaya ilç defa tek
rarlatıdı. Buna rağmen Şerman gel
meyince, Tekirdağlı galip sayıldı. 

Poliste: 

Bir Film YanClı 
Evvelki gece Büyükada iskele gazi

nosunda bir film yanma !hô.dlsesi ol
m'U§tur. Büyükada. iskele gazinosun
da. her hafta Cumartesi akşamları si· 
nema gösterilmektedir. 

Sinema tam biteceğine yalcın bir. 
denbire film alev almış, 500 metreliJi 
film tamamile yanmıştır. Halk sine
madan dı§arJYa fırlayarak kaçışma.ya 
ba§l&mı§tır· 

Yangmnı daha fazla ilerlemesine ve 
etrafa. sirayet etmesine. mani olun
mtı§tur. 

lK1 lşç:t YAXALANDI-2007nu
maralı kanuna aykm olarak evlerin· 
de çalışan iki işçi yakalanarak adliye. 
ye teslim edilmi§}erdir. 

MOTOSİKLET ÇARP.l'I - Beyoğ
lunda yeniÇ8.l'II caddesinde gitmekte 
olan ~ ~larında .Allz.e admdaki kım 
314 sayılı motosiklet çarparak çocu
ğun muhtelif yerlerinden yaralanma. 

sına sebebiyet vermiştir. Çocuk hasta... 
haneye kaldırılml§ suçlu da. yakalan. 
mI§br. 

TAŞLA YARALAMIŞ - Arnavut. 
köyünde Yeniyolda oturan Nikonun 

7 yaolarındaki oğlu Koço ayni mahal· 
lede oturan Viktuvar adındaki kızı 
ta§la balından yaralamı~ır. 

-0-

Dünkü Hava 
Yeşilköy meteoroloji cnstitüsilnden alı

nan malllmata söre,, dün hava yurdun 
Trakya bölgesinde bulutlu, di~er bölgeler. 
de acık gecmiş, rfizgfır Trnkya, Kocnt>ll, 
Ege bölgelerine ve Karadenlzln garp kı.. 
Yılanndn cenup, dlRer yerlerde şimal is.. 
tikametten orta kuvvette esmiştir. 

Dlln lstanbulda bava açık geçmiş, rüz.. 
gılr cenubu şnrkidcn saniyede 2..1 metre 
hızla esmiştir. Saat 1' de hava taz~ikt 

7S9,3 milfmetre fdf. Suhunct en yüksek 
25,0 en dtlftlt 12,0 aantıırat b>'dd~ .. 
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Çekoslovakyada intihap 
(Vat taralı ı ınctde) ı nan jki kişiyi de ölümleri.ne !ebebiyet 

Prag, 22 (A.A..) - Pragda belediye verecek bir tarzda yaralamI§br. 
ve 177 kanıunda. da kamun seçimleri Bu iki rıahıstan biri, civardaki kı§
sükün ve intizam içinde cereyan etini§ la.da, diğeri de ~b hastahanesinde öl. 
tir. Bohemyada 63 Çek ve 32 Alınan 
kamununda, Silczyada ve Moravya a. 
dasmda. 34 Çek ve 16 Alman kamu. 
nunda ve Slovakyada da 31 kamunda. 
seçim yapılmı~. 

Prag, 22 (A..A.) - Çekoslovakya
d& kamun seçimlerinin ilk kunnmda, 
bu eece ne~redilen neticelere göre, su .. 
det Almanlarını al~adar eden yerler· 
de qağıda.ki vaziyet meydana çıkmıt
m; 

33 kamunda Alman Südet partisi 
84.132 rey almı§tır. Sosyalist partfai. 
ne 10.768, komünist partlahı.e 4266 ve 
Çeklere ise 17.892 rrey verilmi§tir. 

SUdet menabilnden alına?\ tl&berlere 
röre, Alman SUdet partisi, 1935 par
JAmento sesicilcrlne naT.al'llll yU?.de 
'4.5 nlibetind.e fula. rey elde ctmi§
tJr. 

Reihcnberg, 22 (A.A.) - Sil det 
partisi reisi, SUdet Alman partisi 
mensuplarının Çekler ve komünistler 
tarafında fena. muameleye maruz kal
.mala.rı tehlikeei daimt l!!urette mevcut 
oldufqndan, bundan böyle mensupla • 
rmm parti r6zet!ni taşmıamalarmı 

emretmJı:tir. 
HENLAYN PRAGDA 

Prag, 22 (A.A.) - B. Henl&yn, dün 
AkMm buraya gelmi:t ve Regina oteli. 
ne iMıJıtır. 

B\Jd4peıte. 22 (A.A.) - &li.lıiye~ 
tar m hafilden bildirildiğine gö~ 
Pra.g hükumetinin ann aldığı pir ka.. 
rar Ywmne kapatılan Ma.ca.ristan ~ Çe. 
~slov&kya hydudu, Macar bilkQmeti. 
11in diplomatik bir teşebbüsü üıerlne 
bu ş.1{61J.m yeniden açılmı§t.ır. 
ı ;l}ilkrco, 22 (A.A.) - Rador Ajan
SJ dün ak§am ~cı bir ajana tara. 
fmdan verilen ve Romaeyamn Ç?kos
l9vakya hududunda a.sker talışid et. 
mekte old4ğunu blldiren haberi en 
k•tl S'Ul'ette yalanlamaktadır. 

Bu haber, tanıanıile asılsızdır. Ro. 
manya. hUlçt\meti ve Romen efk~ 
mumiyesi, hadiseleri en büyük bir sü. 
kfuı ile ta,ldp etmektedir. Böyle bir 
h&ber, cakin olarak kalması icap eden 
ha.vayı lfsattan başka bir §eye ~ 
mz bir mahiyettedir. 

POLONYA SEF1R.1NE VERİLEN 
TALİMAT 

V8.J'§Ova, 22 (A..A.) Yarı resmt bir 
menbadan öğrenildiğine göre, Polon. 
ya. hükmeti Pragda.kJ IJeflrini Çek hU
kilmetinden Polonya hududu boyunda 
yapılmı§ olan asker! harekata mü~ 
allik izahat istcmeğo memur etmı§tir. 
ÇeldcrJn bcklenilmlyen bu hareketi 
Cfeszya mmtakasmdaki ahaliyi telft§a. 
dil§Ürmii§tür. . 

Mahalli memurlar tarafmdan ihti. 
yat tedbirleri alınını~ olduğu söylen.. 
mekte ise do bunu teyit eden hi~bir 

haber a.lmamamı§br. 
ÇEtl'EKA AJANSININ TEKZİPLERi 

Prag, 22 (A.A..) - Yabancı mem. 
leketlerde Çekoslovakya - Saksonya 
hudutlarmm kapatıldığı hakkında ha
berler yayılmııtır. Çeteka Ajansı, bu 
haberlerin tamamile yalan olduğunu 
ve hl ç bir ~oaloV&k hududunun ka. 
panmıımıı bulunduiunu bildirmeye 
me.ıundur. 

Yabancı memleketlerde Çekoslo
vakya ile Maca.rlstan araamdald tren 
müııalralatmda. buı kan~ıkhkla.r oldu
fu haberi sle sılmn§tır. 

Çeteka Ajansı, Çekoslovakya ile 
Macarlstan ansmdakt tren mUnaka. 
llbnın yalnız normal olmakla kalına.
YIP hatta şayanı kayıt teahhilrler bile 
yapmamı§ oldu~u bildirir. 

ÖTEN ALMANLAR MAKKlNDA 
RESMi TEBL1G 

J>rag, 22 (A.A.) - Reem! tebliğ: 
Şeb - Goldberg yolunda, sabahleyi:q 

gayet erken bir saatte şüpheli Gerait 
dahilinde ve gıyçt lnılı bir surette 
mot95ikletle gide:q iki §8.hıs, Polis me., 
munı tarafından t~arcn söylenen 
dur emril\4' itaatten imtina. etmi§ler, 
bHakis motQ!ıikletin. l}ımı daha liya., 
de arttırm15Iar ve mot.osfkletl kenn .. 
ra k~ndlsinl atmak mecburiyetindo 
.kalan polis memurunun üzerine sur .. .. ~. 

tdotQaıkleti dqr4urmak lsUren J>Q ... 
U,1 l!IUkler istik{IJtletine bir el ııllah 

•tilmt. füııt yol bu mtvki~ YQ}lllf ol. 
~ lwrluıı motosiklette b\1111 • 

müftU.r. Biu.at kendilerinin sebebiyet 
vcrmJş olduğu bu hacllseiıin kurbnn
lannm hüviyeti tcsbit edilınl§tir. 

Bunlar, ikisi de limali prbt Bo. 
hemy& mmta.kası doğumlu Böhm ve 
çiftçi Hofman isimlerinde iki SUdet 
Almamdır. 

Bertin, 22 (A.A..) - Alman istih
barat büroau, iki SUdet Almanm ölil· 
mUne sebebiyet vermia olan hudut M. 
dlsest bakkmdakl resmi Çek tebliğüıl 
neoretmektedlr. 

Bu teblift taldben neısr<)lwıan bir 
notada tebliğ muhteviyatı red ve <:eTh 
olunmakta ve SUdet Almanlarmm ha· 
kfld blr •J><>r yapan Alm.aıılum ~i. 
ııe düoerı Çek r.a.bıtasmm metodlan 
hakkında tıımamile tenvir edilmeğe 

hakim olduğu beyan olunmA.ktadır· 
ASKER TOPLANMASI 

H.AKl{INDA 
Prag, 22 (A..A..) - Çekoıslova.ky 

Ajansı bildiriyor: 
Mmr müdafaa kanununun mucibin. 

ce, Milli mijd(l.faa. na.un, blikfunetiıı 

muvafakati ile, mi!U mUclafaaca., bir 
sınıf ihtiyat ile speayalistlerle takviy 
edilmi§ ytl.rdnncı ihtiyatı, fevk&lad 
f;a.l!mJCJ" icln aillh altuıa ~ğvmıştır. 
~u tedbirin ~bebi, diğer devletler· 

d~ olduğu gibi ihtiyntlan yeni sil4hlıı. 
rı kulle.n.ma~ •llıutırmaktn-. 

Ayp.i 7.am!Ulda gD,Yri Jdlfl :bulunan 
bu,awu mevcııt cfrlMtı t.Q.JMye etmek, 
bugUnkU ks.rr&ık ~a nb:am v 
devlc:tin cmrnyetini muhüua. eylemelı 
ve Çck~lova!S}'a.nın bazı noktala.mı.da 
Tiıkua gelenlere mUşb.bih her türlü ye. 
ni vaJml~m önüne geçmek l\izµpıu do 
nazarı di~kate a.lmn,ıı~, 

FON R.1BBENTROP'UN 
TEMİNATI 

r~s. 2~ - 11ariciye nazın Bone 
diln 1.nglllz sefiri Fips Ue, Çek sefiri 
Osuskl, ve Sovyet sefiri Suriçl kabul 
etmiijtir. 

lyi malflmat alan mehafi16e..&ylen. 

diğine göre, Suriç bu ziyareti ~ 
smda. Fransız - Sovyet ve l'r&um • 
Çek mf saldannm tatbiki~ dair hiç. 
bir milracaatte bulunmanu6tır. 

Osuski, lngtıtıere ile Franaa.nın gi. 
rlıtlği tavassut ve u.ıl&.§tınna gayret.. 
ler!nl kolayln§tırmak için ~koslova.k. 
~-anm mUmJ;Un olduğu kadar ya:rdım 
edeceğini bildi mtlgtir. 

Bone, lngiliz ısef iri ile olan tema .. 
s1uda, hadisenin sulhen halli imkruu 
hakkında kanaat hasıl etmi§tir. 

Filhakika. Fon Ribbent.rop, lngil~ 
renin Berlin elçisine Alman hududun. 
da. asker taheit edildiğini temin etmio-
tir. Almanya. SildeUere verilecek yeni 
idare eekline göre hareket edecelttlr:. 

BiR MAYJSTANBER! 135 
HAD1SE OLMUŞ 

Berlln, 22 - "Fölkieer Beobahter., 
gaı.ctesi, Sudet me!Jllekellerinde 1 
Maymtanberi cereyan eden ot~ bet 
büyUk, yUz kadar da da.ha. ehemmiyet. 
siz tecavüz va.kası kaydetmektedir. 

16, 17 ve 19 Mayısta. Tegnlt.7.deld 
hidiaelerdc yUz kadar Alınan yara. 
lannuıtır, Gazete bu çarpıoma.Iara 

tam bir çete harbi ismini vermekte
dir. 

HER TARAFTA ASKER! 
HAREKAT GöR'OLUYOR 

~lin, 21 - Çekoslovakya.da çıkan 
bUtUn Almanca gıwJteler •ık blr aan. 
•il.re tAbi tutulm kta.dn-· Bu guete!er 
yalnız resmen verilenleri yazmağı. 

mecburdur. 
Her tarafta askeri hareklt görtıl

mektedlr. §imdiye kadar ga.mJıııon bu. 
lwunıyan köylere k~ garıı.11.on ef. 
ndı gönderilmektedir. 

E;erland'da pleya.n fulldlr. fşçl
lorin protelto ırevJeri Ulorlne fabrl. 
kllu bp&nmıttır. C..ddtlerde IUnftl· 
Jü dovrlytler roJımektcdir. 

Hudut kontn>lu tüvtye ~ilm.lf, 
~ yerlordt HYrifff"' durcturulmu,.. 
M· 

Jrırv'in tlmıllndtkt Al mmtakuı 
ahalisi, ~mamile Çekler :tnllllMn ıth~ 
R rltmak UMrt b\lhmd\ıklvı Ytr~ 
torkttmltlonllr. 

Nt1Jı«A ll VZ 'l'OP~ 
YASAK 

:r-viı. ~ ..- Bu&iln CellOl!ov&kye,. 
<la intihabat büyük bit """"* ltl.Me 

Orta Avropadakl 
durum 

Bazı gazoteler Çekoslovakya ile }._J. 

manya ile Çekoslovakya arasında bir 
JiAdlşelcrfnl bugUnlorde Adeta bir harp 
ba§langıcı gibi gösteriyorlar. Bu tarzda 

görü3 ve i'Ölterit doğru değildir. AI. 
many-a Ue Çekoslo\'akya arasmJu bir 
harp olşcaksa bile bunun için Al anla
rın ıimdldcn seferberlik yapmalarına 

fbtiyaçlnn da yoktur. Zira Alnıanyanuı 
Çekoslovakya f~lne askeri bir mUdahal 
si ancak Sildct Almanlarmm yapmakta 
olduktan intihabattan sonra Alınanyayıı 
iltihak karan vermeleri, yahut Alman· 
yadan ıuıkcrl ynrdnn istemeleri üzerine 
vukua gelebilir. Tabll Atmanyanm b6y. 
le bir fhtfmall dfiuUnerck §imdiden Çe
koslovakya hudutlarına asker g!nder-. 
mesl varit olamaz. Bununla beraber Al· 
manya ile Çekoslovakya arumdald bir 
takım hudut hldiBelerlnln Alınan mat• 
buatında göı!terdiği heyecanlı akialere 
ba.lubnca bu nıeınlekettc fevkalade bir 
~yet bqlangıcı veya emareleri bu. 
Jundufutıa JıUtınoluuahUlr. 

Çinliler 
Japon cenberlol 

yardılar 
Şanghay, 22 (A.A.) - Hau§Own ;:,ar

kma. doğru geri pUskUrUllmil§ olan Çin 
kuvvetlere Pukoeu·Tielsin demiryolq 
boyunca .Tapon hatlan nnuımda garbe 
dolrtı kendlsino bir yol açmağa muvaf· 
!ak olnıuatur. 

Pekin, 22 (A.A.) - 10 bin kl§llik bir 
Cin çete kuvveti, Hopeln merkeEI Pa· 
tinfguya hUcum etmi11tlr. 

cereyan etmektedir. 
Netredilen bir .kararname ile, mün. 

tehiplerln haldarmı k<>nmıalt için 
ılddetıı tedbirler ~mdığı bildirilmek. 
t,oair. 

Rahip, memur veya i§ sahibi gibi 
kimselerden, nü!U1Jarmı kullanarak 
vatanda§ları intibapta kendi fikirleri. 
ne göre rey vermeye f.e§vik cde<ıek o. 
la.nlar şlddeUe cezaJandmlacaktır. 

N\lml,yiakv: V• toplanblar ~kt.ır. 
SVDML~.Q. MUUl'ARlVB1' 

lSTl'I'ORLAR 
Londra 22 - Praida. dolaşan ha

berlere göre Hen1ayııcUer ou plAnı 
kararlattırmışlardır: 

1 - Seçimlerden sonra Slldet mem 
lekeUnl muhtar bir hükumet olarak 
idare edecek yllkeek blr meclis kur
ml\k; 

2 - Mahalli SUdet idare teşktıA.tı
nı Yahudi ve Çek anasırı çıkararak 
yeniden tesis etmek: 

3 - Huduttaki askerleri pek faz
la aı bir ha.dde indirmek; 

4 - Prağ hUkQmetl tle temasa 
geçmek; 

6 - Prağ hUkQmetl Slldet muhta
riyetini tanımadığı takdirde 'Alman. 
yaya mUracnat edip Saksonya, Bav
yera ve Avusturyadakl askerleri 
ile derhal mlldahnlesini ıstemek. 

SİLAJl ALTINA Al.JNANLARJN 
MJKTARI 

Parls 22 - Çekoslovakyada slla.h 
altına cağrılan lhtlyat efradının 

adedi gizil tutulmalttadır. .Ya.Jnız, 

28 yaşındakilerin çağrJlmıf olduğu 
~Ufnlyor. 930 da bu sınıf U0,000 ki
şi idi. Fakat, bu rakam bugüne ka
dar artmış olncaktır, çnnkU nUfus 
zlyadeJcşmlşUr. 

Askerler. ınemleketln, her tarafın 
da olduiu slbl Südıt mıntaknlarında 
da davete derhal gelmtelerdir. Sa'ba 
hın saat Udılndon eoklzt kadar, ııu. 
kOmetçe vazjyet edllen husust otomo 
blller, tak,Uer ve diğer nakil vasıta

ları askerleri Jnoıaıara taennıttır. 

Hudutlarda.ki me\'kllere gt)gderllen 
aekerlere huıust trenler tahıla e«Hl. 
mt,tlr. 

l!ldıt me~lekotJerln4on alıpan 
aıkorler '.Atının hudutlarından nv.a1c 

1erlert ıöndttrllmektedlr. 

ALMAN JIANOlYll NAZDWJIN 
F1KRt 

Dtırltn U - Hırl~lfe nasırı fon 
JUbbontrop lnılllı elcl•l Hondersoıı 
Ut b\11\\D DG kırt JOrUtınq,ıur. Hn .. 
btr flrtldlllD• ıert A.lmaıt Harıeı • 
ye n111n, °'"~ı0Tak714.11ıt ekaJlf. 
yetterJ" buıUn'kO •ııt1ıt1erintp cld, 
dl hı41H1er doiurabUecejlni aöyl~ .. 
mıeur. 

Bulgar Kralı 
Dün açılan 

parlamentoda 
Türk - Bulgar dostluğunu 

teyit etti 
Sofya, 22 (A.A.) - Bulıar Ajansı bil

diriyor: 
Bugiiıı saat on birde parl.A.ınentonuıı 

24 Uncu dcvreılnl açan l 1, ııöylediğl 

nutukta, milletin mUmcssllleriııl y ni. 
den görmekten ve kendilerine hoşgeldi· 
nlz demekten duyduğu menuıuniyQll bil· 
dJnnfo ve s&lcrioe ıöyle devam etr 

mittir: 
"Bundan clört '5ene evvel eiddetli mu. 

cadeleler v.e !Udr aynhltlnrı, m JJlloke
ti çok afır blr imtihan kııııısmda bırak
mııtı. NiJJet.io göıt rdiğj )'Ü~ek ''alan.. 
perverlik saycsind , devlet ve hUkOme
Un otoritesi ycpidcn teılı ohmmuıı ve 
yavae ~'llvaf uılo.enıa ve ıUkQn realize 
edilmlutir. 

Mlllotin iltiraki um o~un diye, Bul. 
ıar kadınına llYJk olduğu secim haltkı 

verilmlıtir. 

Bundan sonra drt politika vaziyetini 
tahlil eden J{ral eıcUmle demi§tlr ki: 
Buısan.tanm enternasyonnl vaziyeti, 

gittikçe daba alyade kuvvet bulmakta• 

drr. l3UY1.1k devletler ve diğer rncınle· 

ket.terle olan 8amlınt ve dUrilst mUnase· 
1bQUe~ aayetılnde m.emlekı:timiıin 
nUfyg glttlk~e yUkselm~ktedir. Astı 

sulh eu;rine ıadıkane bir surette hiz· 
met eder~tı:. ılmdiy~ kadar istediğimiz 

&ibl buııdın böylo do bütUn ltom§uları· 

mızla en 11n1imt doıtluk ve faydalı i§· 
birliği mUnaııebeUerl arıu eylemekte· 

)'iz. 
Nitekim, 1937 Ianunusa.niııinde kom• 

,u Yuıo.Jıwya ile ebedi blr dosUuk pak: 
tı imzaladık. Bu pakt, iki menıteketln 

ıulh YO .nt.tntmı latlhdaf eden derin ar. 
zuıunun ıııamfmt lfadeıic!ir, 

Koıntu Tilrl>'··e ile mlleeacs do.ııtluk 

münuebetlerl, ikl giiılde 'l'Urk devlet 
adamrnm aon 1aJ11anlarda yaptıfı ziya• 
ret.l•rle bir keN clah& teyit edllmitUr. 

Dlicr ıı..: :ı.omau memleketle, Mlm.-.4• 

ya ve Yunaniatanla bUtlln muallak me· 
seleletln doatane blr surette halli için 
mUıterek eayretler ısar!eyleroekteyiz. 

Diier taraftan, enternasyonal mUna· 
.sebeUerim1%ln mlahmı istihdaf eden bU· 
tfin hareketlere gayretlerimizi ilave de 
devam BUretilo bir çok memleketlerle 
bir acrl ekonomik ve kllltürel an18§Dl&· 

lar yapmış bulunuyoruz. 
BütUn bunlar, bütün dünya taraüu· 

dan takdir edildiğinden emln olduğuın 
sulh politikamızın yeni tezahürleridir. 

Kral, bundan sonra, nutkunda, ticaret 

ve fatihııalln fıızlal!Ş.mbruuımdan, ~ 

teoktıltmm hfmayealnln, mUnakalAtuı 

nlahınm, f§slzlljin azalWmasuıın ve 
mUli :retahm yUksclWmeslnln hflkfımet 

tarahndan vücuda gctlrllmlf eserlerin\ 
hatırlatmış ve sözlerine el)yle devam 

eylemieUr. 
HUkfımot, Bulgartstanm enternasyo

nal t.aabhUtlerl çerçeveıi dahilinde, m~ 
11 mUdafaayı teınln için tedbirler almış.. 

tır. Elde edllen netlcelor, orduyu, va
tanın sadık mUdnfü vazife11ini ifa. ede

cek bir hale gctfrml:ıtir. 
Kral, bundan sonra blr vellahtm doğ. 

mufi bulunduğunu kaydeylemlt ve yeni 
mcbuıılarm vatana karm olan vuifcle
rlnl mUdrik bulunduklarma emin oldu

ğunu tebarUz ettirdikten aonra dcıni!J

tlr ki: 
Yakın maziden denı alarak, Bulpris

tana muhakkak refah ıeUrecek devalll
Jı dahtll ıulha, blrliie ve ıst\kfın içinde 
yapıcı caı11maya yeni yol ve yenl vası
talarla varmak lçln vıt.Never tıbirU

lfrı.t&l deni etmeyfnlı. 
HUkfımet, Kaııunueaaat.inin 47 inci 

Jli&ddeıt mucibince, son d3rt sene zar
tJn.S. f QvkıılAdfl toralt neticesi olarak 
çrkanlan kıır.mameleri tn.svibinlıe ar
ıedecektlr. 

2' Uncu mllll mocllııln adi içtima dev
ro•hıi açıyorum. 

Kralnı nutku, dakikalarca bUtlla ıne

bull•r tarafmdan tlddetle alkı11lanııı11· 

tır. f(ral vt KraUce. parllmontodan sa
ı-.,_ d()nerken, celJrken. olduğu pbı, 

1\1.Jkm ı&MoUl •llnflaı! ve tezahUrleri 
u.~ .. tır. 

Kralm, Ptrl&mntodan çıkmasını mU
teakip, 1ctinm nlcınur\41 bir cM ayini 
ıe,. edilmi§, mebuslar yeınln elmiş ve 

Umumi Harp 
tehlikeleri 

(Ust tarafı 1 inclde)· 
rl bir mlidalıaleye gidebilir. Fakat böy. 
lo bir teşebbüs kar,ıısmda Çekoslovakya 
hUkfımt>tinln hnrcl;:ct iz kalmaması, cm

rl\'nklin onünc gcı:ınck fı:ln silaha müra
caat etmesi lbtlınali ku\'VCtU4lr. Bu ise 
A\·nıpacln Umumi bir h:ırbln ba,şlamaııı 

demektir. 
Çckoslo\'11.klar bu '-a:dyctt pek 11' i&k· 

dlr cttllderi iı;in lngUtcrenln tavsiyesi 

ile bir harp '"Ukuuna meydan ''enneme
l;e ~.nlı~ıyorlnr. Bazdan "Amerika Bir. 
le lk Çumhurlyctlcri gibi Çcko:ılo\'akya. 
dıı dahi muhtelif milliyetler anısmila bir 
anla mi\ ynpmnlıyız,, diyorlar. Fakat 111-
) tı i ideoloji itihnrllo tamamen Alman

ynyıı. bağh olan muhtar SUdet Almanla
rı ne Rusyn 'o Fran ayıp. bağlı qlan Çe· 
koslo\ aklar /l, \TOpanm bugttnktl karma
karı~ık cereyanları J~lnc!e nasıl olur da 
m\i~tcrck l;ılr umumi siyaset istikame-
tinde ydrUycblllrlcrf ASIM 118 

General Mariç Af· 
yondan geçerken 

Af yon, 22 (Telefonla) - Gemra.l 
Mnriç'i taşıyan tren Afyona 16,,5 de 
girdi. lstnsyon Til.rk .. Y~la.v bay
rnklnrı ile süslenmi§ti. 

Vn.U ile bayanı, Kolordu kumandanı 
General Mustafa. Muğlalı, belediye ve 
halkcvi reisleri, binlerce halk misafiri 
istikbal ettiler. 

G<>ncrale Miııt Müdafaa Vekili K!
zım Özalp ile General Asım ~ilndüz 
refakat cdly.ordu. 
Muzıka Türk ve Yugoslav milıt 

ma.rolarını çaldı. General askerl krt.a
yı teftiş ettikten sonra otomobille 
§ehri gezdi. Hruk misafiri gçtlp~ gider 
ken ~kunca scl~ladı. 

M.lşa!ir General, Afyondan aynlır. 
ken, gördükleri büyük tezahUrattan 
dolayı Vali Ahmet Durmuşa ve halka 
te§ekktir cttı. Alkı~lar araamda trene 
binip hareket etti. 

Zelzeleden zarJu~ 
(h "'ili 1 ICi J' Ol tJJ lU 

Jmknra, 22 (Telefonla) - Kırfehlr 
zelı.elesi dolo.yısiyle zarar gören va
tandaşlara yapılacak yardım için dev
let tarafından 500 bin lira verilmesi 
tckarriir etmi§ti. Evvelce verilen 30 
bin liraya il:\veten nynlan bu tah!isat 
Maliye VeldUeti 937 bütçesinde yeni. 
dm nçılan bir fasla. konmuştur. 

Buna dair lfıyiha yarm Mecli!te gö-
rü~üleccktlr. • 

A~Tıca Ankara ~ehri imar pl!ıunm 
tatbiki için z8.ruri istihla.k:ler dolayı. 
sile yeniden 500 bin lira tahsisat ve· 
rllmiştir. 

An karada 
(Ba§ tarafı 7 incfde) 

kil, Muhtelit, çok geçmeden t.eNe 
muvaffak olduğu Mklm ve §Uurlu bil" 
oyunla Ankara kalesini sıkl§tmnaya. 
başladı. 

55 inci dakikada solaçık Haydarın 
~·apbğı nefis bir eandele vaktinde ytı
ti§Cll Turhan yerinde bir kafa -..'Ul'Uşı.ı 
ile topu ikinci defa olarak Muhafıl 
ağlarına taktı. 

Bu ikinci golden aonra dah& ziyade 
bocalamaya başlıyan Muha!ıım btl 
vaziyetten istifade eden Muhtelit sat.. 
açığı topu sürerek korner çtz,gisfDe 
kadar yaklo.ştı. Karşısına çıkan rnUdıY 
filen de aUntarak 3 Uncu ve ayni ·~· 
retJc yaptığı muvaffakiyetli ikinci bit 
harekeile dördUncilyU de yapnı•~ 
muvaffak oldu. 
Maçın bundan sonraki oyun ijJıe!iJl• 

de değieiklik olmndığından JJtı1~ 
muhteliti .4, • O galip olarak eaııaô 
~kildi. ~ 

riyaset divanı seçimine geçilın1ftJt• 
l:IUk~met tarafından eabık ticaret .,.,.; 

zın Mouanov, 93 reyle meclis retJUllO 
seçllml§tlr. ı;rt 

63 rey de Bagrianov alımf ve '-eC' 
ume de bo~ rey pusulası çıktıJ.ıatır· >I D' 
lis sabık reis vekllf Markov 110 ,--J ıı 
&abJK a<Uiye nazırı Peıev de 9' rt~ 
reis vekilliklerine soçUmiftlr. Jt~tt" 
killerinin her iklii de hUkQmet ~ 
ndır. ~ 

Baovdöl Köşe Ivan tuıı ttkUO ,,.
ne, meclhı yeni, dahflt ntnmnl#'!'J 
zak.ere i~n ye.nn saat 15 to to~ 
tır. 
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Ormandakihaqalet? 
\ 
\ 

Köppern köyll ahalisi dehşet içersiodeyken 
bu köyün en zengini olan Miygerln evinde •• 

31 Ttırlnitvvtl 1917 dt Alman11a. 
da Tavnu& ormanında ba,korucu 
Blrktnavcr öldürülüyor. l'ohan \'il. 
htlm A/iygcr ndlı biri, %on allına alı 
nıuor: hakikallt dt talil bu adam. 
dır, fakat biten köylü ıahit, blltlin 
k&ylültr. ofbl ondan korkuyor, haki. 
/..atin akıiııi söylüyor. A!a:nun, cina 
uettrn beratı cdluor. Aradan :aman 
O"ritıor. Faknt o larfhlrrıhtri orman 
da bir hayaletin dola~tığı sanılıyor. 
Kayıptan kur$unlnr neliyor: ormnn. 
du milsaade:ıl: hayvan avlandığı an. 
la~rlıyor. Frank(ur;lfan :nbıla mc. 
mıırları 11elrrc!:, inceden inceye tlc
mc 11011/ıkları hrıTdt', hfrbir ,,.,, tıa. 
l'Jm•,.nrlnr. Zolnln memıırlorı rllcri 
bos dönrrl:cn, Köppcrn knııllndrl:i 
hır n•dt bulun hlr nrııfl. Mr~ flu. 
rind• dönd!iriilt diindıi11.._,,. kı:nrlılı. 
yordu. R11nu tubll r.dctıiluludl, o 
:aman va:i11rt rlr{ji.~t.ı•tkı ı: '! ••••• 

Ormandan oradaki kızartma koku- 1 
sunu almak mUmkUn mü? En koku 
alır insan burnu bile, o kadar mesa!e
den koku alamaz! Ve alamadığından 
dolayı da, işin içyUzU bir türlU anlılşı
lam1yor!? .. 

Tavnus ormanında hayalet görün -
mesl ve Kcppern köyUndeki evin mut
fağında, ocakta her türlU orman hay
vani etinin ate~ görmesi, devam edi. 
yor. Arada bir kızartılan etin kokusu, 
pek az olmakla beraber köye kadar 
geliyorsa da, herkes titriyerek bu ko
kuyu almaktan imtinala ne!esini tu
tuyor; bu kokunun geldiği istikamete 
de endişe içerisinde bakıyor; koku. 
köyün U\ öbür ucundan, orman ya.ki
nindeki kısımdan geliyor. Korucunun 
yatıp kalktığı binadan çıkıp da orma,.. 
~~ ıı..ıp 15"'"""'!)1Ul t.ııunııurıı::r-""'"""'~ 

etmek. korucuyu görmek ve taraMut 
etmek kabil olan taraftan! Ve bazı 

bazı, o tara!taki evden birtakım or. 
man hayı:ıını eti herhruıgi bir suç or
tağına yahut da ketum bir dosta yol
lanıyor; böyle yapılması lazımgeldik
,çe! Bu et. gönderildiği yerlere Köp • 
pern I.C>yünden ml gönderilmektedir, 
yoksa lalettayin bir yerden mi? Her. 
kes. bu suale omuz silkmekle cevap 
mukabele etmekte! 

Dülgere yukarıya yeni bir tahta u
za.tmMını eöyliycn ihtiyar Miyger, 
bunu nlırken, töyle diyor: 
-. Şu bilip tükenmez, sonu gelmez, 

ebedı korku hikftyelerlni bırak artık 
da, herkesi kendine güldilrme! 

Miygerin oğlu Vilhelm, yukarıda 
damda durarak. ur.atılan tahtaları 
yanyana getiriyor, mıhlıyor. 

- Bak §urndan, Karl, eğer bu 
Köppem köyünden biri ormanda giz
lice avla.ruıa, korucu kendisini mutla
ka görür. Korucu mUsaadc etmeden 
hiç kimse nva çıkamaz! 

Miygcrln böyle demesine karşı, dül
ger, bir tahta daha uzatırken yukan. 
:Ya, şöyle diyor: 

- Ji;, kim bilir? İhtimal öyledir! 
Bu dülger, oralı değildir; oraya 

liaıuburgdan gelml§ buJwıuyor ve bu
ranın vaziyetini, yerlileri iyice tanı • 
trııyor. 

İhtiyar Miygcr, hesaplı hesaplı ko-
11U§ınasına. devamla: 

-Tabii; diyor; insan arada bir bir 
llarça orman etini memnuniyetle 
~tı~ alır; bunu sakla.mağa ne hacet? 
~tih .. bir vaziyettir bu! İnsanlık hali! 
eti nku, Karl, burada orman hayvanı 
il Ucuza mal oh•. E, kim ki hayatta 
cıeetlcınek, i§ini ilerletmek ister, sade
d.ır~c~~ yiyecek tcdarikile kalmamalı. 
Ye • bcıyJe bir adam, ayni zamanda iyi 
rı:ı:1ek de yemelidir. F.ekiden, bir za,. 

ıı .... ~ ben de mfuıaı-.desiz avlandını Bi-• <tın · 
ı;:ııdı Ya, ~u ytlzdcn de başıma iş a,.. 

~l'l~ haylı tehlike atlattım. postu 
tılrı:ı hkurt.ardım ! Fakat artık bu iş }». 

ğllrıı b~cım değil: ben şimdi yapaea. 
l>i~ 1 ıyonım. En iyisi bir parça ge
dlttı ~Ya karaca eti satm alırım. kcn
~ ayvanı vuracak yerde başkası
la! ~uğu etini satın ahrmı param-

!l!'a bunu kimin vurduğunu da 

öyle uzun boylu arqtırmam. İnsan 
ne kadar ihtiyarlarsa, kendisine ve a
ilesine karşı ne türlü harekete borçlu 
olduğunu yaşı nisbetinde fazlasile id
rak etmek gerektir. Evet! 

DUlger, bir müddet düşUnUyor. mü-
18.hazaya varıyor, sonra birdenbire 
gUlerek, şöyle söyliyor: 

- Biliyor musun, ben bir şeyi me
rak ediyor ve öğrenmek istiyorunı. 
Sen nasıl oluyor d:ı işi bu kadar iler
letiyorsun, ne suretle işlerin bu kadar 
tıkırında gidiyor, hn? Bak, şimdi i. 
kinci c"ini yapıyorsun. üst taraftaki 
bah~e. eskiden çorak araziden ibaret
ti. Hanl bundan a.~ağı yukarı 1 O sene 
e'"''el bir kere buradaydım, ya; işte 
o ...amandan hatırlıyorum bu şimdiki 
bahçenin ne halde olduğunu: hem de 
i,>ice! O :zamanki çorak ara.z.i, §imdi 
bütün Köppern köyünde daha güzeli 
bulunmıyan bir bah!:e halinde! Sonra 
ilaveten tarla da satın aldın ve bunla
ra ilaveten de iki ev! Sen mirasa mt 
kondun yoksa, Yohan? 

Yohan Miyger, ba~ını sallıyor: 
- Bunu nuıl yapabildiğimizi oğul

lanma sor! Tasarruf ettik, para birik
tirdik. Azami tasarrufla kıt, kanaat 
gcçinmeğe çalışarak! Bi::, meyhane. 
ye, eğlentiye gitmeyiz; ya~ak. öl
memek için asgari neye ihtiyacımız 
varsa ona kana.at ederiz. Kendi ftCndi
mize yaşarız, ~ üstüne tq yerleştir
mek suretilc, bulduklarımızı yavaş 

yav~cs bir araya getirerek, didiniriz. 
Böyle yapan, eninde sonunda bir neti
ceye varır elbette! 

İşçi, ısrar ediyor: 
- 'D •• __ -.ıı;--- "hıı z:nmanl::ı,.A .. "'" 

dediğini yapmak o kadar Kolay değil. 
dir. Yapılan şeylerden çoğunu, inr;aa.
tın mUhim bir kısmını insan kendisi 
yapsa bile, pek kolay değildir doğru. 
su ... üstelik hiç borç etmemek .. Haki
katen senin bu işin üstesinden nasıl 
gelöiğini bilmek isterdim ben! 

Dülğer, yapılmakta olan evin çatı
sında duran Yohan Miygere tahta u. 
zat.-nağa devamla, susuyor; ihtiyar 
da, bunları alarnk mıhlamak üzere oğ
luna. veıiyor, artık hiç ağız açmıyor. 
Akşam olup da. paydos edildiği za. 

man, kendisile yanyana duran Miyge· 
re, dülger ~u suali sorarak, nraştrn
yor: 

- Bana bak. Miyger, ıu 1917 sene. 
sinde başkorucuyu öldüren katili hiç 
yakahyamadılar mı? Öyle terbiyeli, 
kibar adamdı ki o ba~korucu! 

İhtiyar Miyger, ba§mı sallıya.rak, 
gayet ciddileşiyor: 

- Hayır, Karll Bu işten hiç bir ~y 
çıkmadı, katil belli olmadı! Ben kendi 
hesabıma katilin kim olduğu anla.şıl
masmı candan isterdim do~u; çün
kU, hatırla.ram ya. ben o zaman bu 
yfudcn haksız olarak zan altmda bu
Iunduruldum ! Masum olduğunı halde, 
mUcrim sanıldım ! Bunun Uzerlmdeki 
tesirini ömrümce gideremiyeceğim. 

(Arkası var) 

Hl/Rlı!Va abone olu
nuz "~ 1>dininlz 

- Baş ucundaki levha hararetini mi. 
yoksa kazadan önce otomobilinle takip 
ettiğin yolu mu gösteriyor? 

( f\ ısa hahıarler ) 
-:-----

• İngilız elçisi Sir Persi Loren Ankara. 
dnn şehrimize gelmiştir. Sefir birknc gün 
kaldıktıın sonrn Anknraya dönecektir. 

• G:ıyri mQbııcliller komiııyonunda tet. 
kikat yoııan heyet işlerini bitirmiştir. Ko. 
miıı~·onun elliyi ltca,·iiz Nlen memıır kad
rosu 9 kişi.re indirilecektir. 

• Dakırköylc Yeşilkiiy nra-;ındakl Aya. 
m:ımıı çirtllAI 80 hin liraya satın alınacak, 
Halkalı ziraat mektebi tıurayıı ııaklolunn. 
cnktır. A~Tıcn çiftlikte hlr ~üt fabrikası da 
kurul:ıcnktır. 

• Bu seneki ünh·cr~itc aı-kerf kampları 
tolchcnln çok olması yüzünden 3 deneye 
:ı~·rıl:ıc-aktır. l\nmp yine yedek subay oku. 
lunılıı kuruloroktır. 

•Topçu atış mektr.bi nnkırköy açıkları. 
na konat'nk, ılenlz ht>derlerlne knr,ı t>n. 
dahi tr.crütıelcrl yapııcaktır. 

• F.nrlki Rtce füklşehlr i~t:ı~yonıında 
ft-cl bir tren knz:ı~ı olmu,, 8 :raşlarıncla 
Emine aılında hir yanucuk bir Yllf!On te. 
krrlckleri altında kalarak pnrı::ılanmıştır. 

• i.enl~ hlr hırnn'.\·n çıktın Ankara ~rhir 
tl:.·otro-;u ıırfüıtcri Ankrıroya dönmüşler
dir. 

• Dersim harekAtı sırasında kaçan şaki 
Scyid llızrının oğlu Hasan da ftlAf edll
mi~tir. 

ÇIKTI 
Rabindranath Tagore'un 

Şaheseri 
BAHÇIVAN 

Çeviren: lbrahim HOYI 
Bütün kitapçılarda 

arayını~ 

30 KURUŞ 

Anadolu Anonim 
Türk Sigorta Şirketinden: 

Şirketimizin 30 mart 1938 tarihin
de fe\'kaltde olarak toplanan hisse
darlar umumi heyetince dahnt nl
ı:amnamemtizn altıncı maddesi hük
mUne te\·flkan sermayenin ikinci ru. 
bunun hissedarlardan tahstltne ka
rar verllmlştlr. 

İttihaz olunan bu karara tevfikan 
sayın hlseedarlarrmızın sahip bulun
dukları beher hisse senedi için ö
denmemiş sermayeden ikinci rubu. 
nun mulrn.blll olan beş lirayı tşbu t
ltn tarihinden itibaren 30 haziran 
1938 tarihine kadar Ankara.da TUr
klye lş ve Zira.at Bankaları Merkez 
MUdllrlUklerlne veyahut tetanbulda 
Yenlpostahano karşısında Bilyük Kı
n:ıcıyan bnnmdnki şirketimizin mu
amolM merkezine örtcmeleri, aksi 
takdirde ödemeyenlerin sahip hulun 
dukları hlsfıe senetlerinin, 1]lrketl· 

mlz dahııt nizamnamesinin ı O uncu 
maddesi hUkUmlerl dahfllnde borsa
da artırılmak suretiyle mezkOr ikin

ci rub'u sermayenin istifa ve satış 
bedeli noksan olduğu takdirde ara
daki farkrn hisse senedi 11ahiplerln· 
den ayrıca talep olunacağı illn olu
nur. 

................................................................. i .................... -........................... . 

1 Hergün bir fıkra: · 

1 H~!~epsiz dayak 
ıJ . - Filan adam dinsi.Mir, halkı da iğfal ediyor .. Diye gikAyet etmiş!er.ı 
• Hükümdar, adamcağızı çağırıp sorguya çekmie· ı 

i - Kati~,'yen yalan, benim böyle bir suçum yoktur .. Deyince Haru.I 
nurreşit hiddetlenmiş ve: 

- itiraf edinceye kadar dayak atın, emrini vermi§. 
Hlikilmda.rın nedimi herife acımı§ ve: i 
- Padi§ahım demiş, sizden evvel gelen hükü.nıda.rlar Islam dininij 

kabul edenleri ihsanlara garkediyorla.rdı. Halbuki siz bu günahsızaf 
dinsiz olduğunu itiraf etmesi için dayak attırıyorsunuz. Bu reva mrdır:'i 

Diyerek zavallıyı dayaktan kurtarmağa. muvaffak olmuı. i 
........... -·-· ....... - ..... • ..... ------·· www i 
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Hayatta muvaffak olmanın sırrı: 2 

Pratik Psikoloji 
Hayatta dos.~ k~~k ,m.~~aifak atılınca haftada} irmi beş, otuz nihayet 

olmak yolunda pratık psiko OJı usul elli dolar bir kazanç elde ~debiliyordu. 
terinden iptida bahseden ve bı:rtu husu Bu türlü kabiliyette olan gençler her 
ıi bir fen haline getiren Dal Karncği tarafta bol bol bulunabili· or.du. Fakcı.t 
isminde bir Am:rikalıdır. Dal Karnef.i asıl işlerinde muvaffak ~!an yüksek 
umumi harbin başlarınc!a esasen tica· k<ızançlar temin edilen muhendisler 
ret işleri. il~ uğraşan, yah•ıc.l mimar. ve de mühendislik sana tinden başka bir 
avukat gıbı serbest sanat mesleğıne meziyet daha b 1 d ı b 

v • • • • u unuyor :.ı şte ur.un 
mensup olan gençlere açıl:, dogru, ıyr ıçın de mühenJıslik diplon a'lı alan bir 
konuşmak, halk arasında fıi!abet yap· çok gençler hayatta fevkai!ıde surette 
mak usullerini gösteren bk .. m~ll~~di. muvaffak olan arkadaşlarırm haiz ol· 

Bu zat bu derslerde tecrubesını ıler duklan gizli bilgileri ka:zar.:nak, hususı 
}ettikçe mühim bir keş.ifte bulundu. meziyetleri iktisab etmek 1stiyorlardı. 
Her hangi ticaret ve sana: s:ıhasında Bu vaziyette Dal Karneğirıin .. ratik 
.doğru ve düzg:ln söz söyle~;e:ıin, mak- psikoloji" dediği hususi 1Jiıgi i~iyacı 
sa:iı kısa yoldan açık ve lo..ıtı surette an nın ehemmiyetini tcyid ed;yordu . 

tatmanın iş üz~rinde muvaffak olnı~k Hakikaten meşhur milyarder R kf 1-
için bil}'ük bir tesiri olduğu ~ilphesız- ler de ara sıra kend' d 1 ° e .. . . . ı ost arına şu so· 
dı. Fakat bu, :11uvaffakıyetın tamamı zü söylerdi: 
demek değildi. Hayatta bir .·.damın mu 
vaHak olması için bunda!l tlıiha baştuı, 
daha mühim bir bilgi de lazımdı ki, bu 
da ancak "pratik psikoloji" tabiri ile 
ifade edilebilirdi. ''pratik p!>ikoloji" i· 
ae ce~yet içinde yaşıyan bir insanı 

kendi muhitinde içtimat, iktisadi ve his 

si şekillerde müııasebete b•Jlııntluğu kim 
seleri arzusuna ve: makaa.d.r.a göre tesir 
icra etmek sanatı ibaresi ile tarif olu-
nabilirdi. 

Dal Karneği, bu esaslı bilgi ihtiya
cını duymuştu. Fakat, bu bilginin e
sas prensibleri ne olabilff.; .. ğini kendisi 
de bilmiyordu. İ§ üzerinde insanlarla te 
masta bulundu'.<ça bir çok tlcfa muamc 
le hatalarına düştüğünü, bu hatalar yü 
zün.den zarar gördüğünü anlamıştı. Bu
nun üzerine kendisini bu türlü hatalar 
dan kı:rtarabilccek bir kit3p aramağa 
başladı. 

Diğer taraftan Amerikadaki Kar
neği müessesesi tarafından bu sıralard-ı 
yapılan tedkikat şöyle bir hakikati mey 
dana koymu§tu: Mesela mülıen.dislik 

gibi sadece ilmi mahiyette olan bir sa
nat ve meslek mensupları iıayattaki mu 
vaffakiyetlerinin yi.izde lSini t~knik bil 
gilere, yüzde 85 ini de 5ah1tiyetlerine, 
yani temuta bulunduklari kimseler ü 
zerinde husule getlrebild~lcri iyi te
airl•re medyun bulunuyor·.ardı. 

Mühendis mektebinden iyi bir diplo 
ma ile çıkmış bir genç hayat Uhasına 

- Yeryüzündeki insanlar arasında 

benim fikrimce en milhim ve en kı• 
metli meziyet insanlan keı,dine cezb
edecek surette muameled~ bulunabil
mek kabiliyetidir. Böyle ~:r kabiliyeti 
olan adam benim elime düştüğü zaman 
onu muhafaza için her tıJrlü fedakarlığı 
yaparım. 

Hiç şilphe yok ki Rokfe1J:rin bahset 
tiği bu hususi meziyet ve kabiliyet de 
yine Dal Karneğinin "pratik psikoloji" 
dediği şeyden ibaretti. Hay:ıtta bir ta
kım yüksek zeka sahibi kimseler husu
si tecrübeleri ile bu "prati!~ psikoloji" 
usullerini bir dereceye ka<lu anlayor· 
!ardı. 

İnsanlar üzerinde iyi r-:sir yapan 
hareketler ile fefta tesir yapan hareket 
Ier hakkında kendi kendilerine bir fi
kir edinebiliyorlardı. İyi bildikleri u
sulleri tatbik ediyorlar, fena tesir yapa 
cağını tahmin ettikleri ::ıareketlerden 

çekiniyorlardı. Bununla b-:rabcr hayat 
sahasında ehemmiyeti bu kadar büvük 
olan t<.l.:rübeler şimdiye kadar bir ilim 
ve fen halinde getirilmemişti. Tabii ela 

rak bu ilim ve fen şubesi d: hic bir mek 
tebde okutulmuyordu. -

hte Amerikalı Dal Kar.ıc~inin üze· 
rinde çalıştıfr "pratik psik.,loji" mev
dana gelince ilim ve irfan alemindeki 
bu b:.iyük noksan tamamlanmış olacak 
tı. ID!TMEN 

Murgul Bakır 
madeni 

Tes!satına başlanan madende 
2500 amele çahşacalttır 

1938 yılında inı2antı sona erdiril
mesi knrarla~lan Morgül (Murgul) 
bakır madenindeki çalışmalar, faali -
yctle devam etmektedir. 

Madenin istihsale ba§laması ile do
ğu illeri halkının çalışma zemini bu
labilmesi noktasından elde eclilccek 
faydalardan ba.~ka yurda bir servet 
menb:ıı kazandırılmış olması da lktr. 
sat hayatımızda ehemmiyetli bir mer
hale olacaktır. 

MorgUl bakır madeninin yapılan 
tetkiklerde çok" eskiden ieletilmekte 
olduğu anlaı:ıılmıştır. Fakat burada 
sistematik araştırmalar 1898 de baş. 
lamıştır. 

Madende ilk tetkikler yapılırken 38 
şakuli. 29 ufki, 16 mail sondaj yapıl
mış ve birçok kuyular kazılmış, ga
leriler açılmıştı. İşletme vazifesini ü. 
zerine alan şirket yirmi milyon ruble 
altın sermaye koymuş, fakat o zaman
ki vasıtalarla maden istihsal etmek i
çin çok mUşkUIAta uğrarulmıştı. 

1905 yılında bir milyon ruble ile, 
ocağın yanında kurulan mlknatis ayır
ma fabrikası da istenen ve beklenen 
neticeyi verememişti. 

Bu ocaktan yapılan istihsal şöyle 
tesbit edilmektedir: 

1907 de 94, 1908 de 4•0. 1909 da 
790, 1910 da 1700, 1911 de 2280, 1912 
de 3160, 1913 de 3430, 1914 de 3100 
ton. 

Morgül madeninin bütün faaliyeti 
bu rakamlarla ifade edilmektedir. 
Bundan başka 1917 yılında tekrar iş. 
letilmek isteruniş, tecrübeler yapılmış, 
fakat hiç bfr mtısbet netice elde edile. 

Kvarshmı b~l!..fabriT:ası dire1:töril 

'?17'' Kromer 
memi~tir. 

Madende yeni yapılacak tesisatın 6 
milyon liraya. mal olacağı tahmin edil
mektedir, Fabrikada 2000 • 2500 ame
le çalıgacııktır. 

Bu iş, Artvin vil!yeti bölgesi ile ci
var halkınm iş bulması demek oldu • 
ğundan uzun mtiddet yurd sınırları 
dışında kalmıg, istilfi görmU§ ve bu 
yüzden fakir dilşmUş halkm refahını 
knt kat arttıracaktır. 
Ba~bakan Oelfil Bayarın birinci 

pla:ı:Ia ehemmiyet verdiği Morgül ma
deninin kunılmuı Kvarshan bakır 
madenini 'yorulmak bilmez bir çalışma 
ile bqaran mühendis Naim Kromere 
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Hediyeli müsabaka 

11111! 
~ -

Hediye 
Küçük Ayten bebekçi dükkanına. 

gitmişti. Her tarafta büyük küçük bir 
alay bebek vardı. Bebeği kendisine a
lacak olsa hiç düşünmez, en büyüğünü 
seçerdi. 

Fakat, Ayten küçük kardeşi için bir 
bebek almak istiyordu: Ona, ya.ş gü
nü münasebctile, hediye verecekti. 

Dükkan sahibine küçük bir bebek 
1 

Burada beş tane kart var. Bunlar
dan birinde bir dörtgen (murabba), 
birinde bir yıldız, birinde bir dalga, 
birinde bir zait, birinde bir dai~ var. 

Evvela, bunları kalınca bir kağıda 
yapıştırın, sonra birer birer kesip ve 
önünüze alın. 

göstererek sordu: ı -....... --..... ---: 
- Kaç kuruş bu bebek? 

Şimdi istediğimiz eu: 
Bunları yeniden öyle bir srraya ko

yacaksınız ki: 
Yıldız ve daire dalganın yanına 

gelmesin; 
Daire ve zait yıldızın yanına gelme

sin; 
Dalga ve daire dörtgen'in yanına 

gelmesin; 
Yıldız dörtgenin sağma gelsin. 

Bu mUbakamamız hediyelidir. Doğ
ru yapanlara güzel ve değerli hediye
ler verilecek. Yaptığı:nız ııekli bir ka
ğıda çizip BİR AYA KADAR aşağı
daki adrese gönderin. 

'"KURUN,, gazetesi 
(ÇOCUK Sayfası) 

lSTA.'\TBUL 
Zarflannızı açık bırakır ve üzerine 

"GAZETE,, diye yazarsınız, posta 30 
paraya kabul eder. 

Bilmecenin doğru ıeJcli ve kazanan
ların isimlerini beş hafta sonra basa-· 
cağız. 

Eğer §İmdiye kadar resim gönder
medinizse bilmecelerinizle beraber bir 
fotoğrafınızı yollamayı da unutmayın. 
Bütün okuY,Ucularrmızm resimleri ba
sılacaktır. 

SeJ.dzlncl bllmece
mlzln halli 

. 44 
HC'd15 <'li bilmecelerimttaen sekizincisi

nin doğru halledil!§ şeklini burada gös
teriyoruz: 
Doğru yapnnlardan da hediye kaza

nanlar §unlardır: 
1 - Tarık Taptık, Pertevniyal lise

sinde No. 274. 
2 - HUse~in B~aran, Kasmıpa§a 

Büyük 
Macera 
Filmi : 11 

Hc11 bcrnbcr, Yiğit Ar ·lannı git
tiği tnrnfn cloğru Hcrlcmoyc lınşln. 
<lılnl'. Cnnm·nrlnrın Yiğit Arslnn için 
büyük bir tehlike tc .. kil cttlklcd 
muhıdd·nkt1. 

- Yirmi kuruş, yavrum. 
- Çok pahalı? j 
- Pahalı olur mu hiç!? Bizde bir 

liralık bebekler de var. Mesela, 'büyük 
bebek bir liradır. 

- Ben pahalı bir şey istemiyorum. 
Kardeşime hediye olarak alacağım. 

- Pekala. Madem ki hediye vere. 
cel:sin, ben de sana. fiyatı büyük be
beği alırsan, yüzde yirmi indiririm ... 

- Yani? 
- Yani, yirmi kuruş eksik vere-

ceksin. 
- O halde küçük bebeği alırsam 

hiç para vermiyeceğim demek? .. 

Bayram yeri makaracı çıkmazı No. 10. 
3 - Ramiz, !zmit, ilkokulunda; lzmit 

Yukarı pazarı No 42 hanede. 
HUsnli Algur, Orta okul 3 - D 591, 

Gelenbevi 
Tahir, Fatih, Çal'f;jamba, Dartişşafaka 

caddesi No. 81 
Faruk Aydan, Orta okul, Aksaray, 

Konya. 
Bedia Alpdoğan, Cumhuriyet okulu, 

Erzincan. 
Do an~~ut!urlhı::-

Konya. 
Oğuz Yür, orta okul, Aksaray - !ı:ı an-

bu.I. 
Naim Tebeıı, orta okul, Adana. 
Nail Koç, orta okul, Adnna. 
Sedat Ozer, orta okul, Taksim - lstan

bul:ı. 

Türkan Çelikkol, ilk okul, Kütahya. 
S. Yalaz, Erenköy kız lisesi No. 426, 

Erenköy - lstanbul. 
Necati Ozocak, orta okul, lzmit. 
AtllA. SUr, As. yollnmn; Balıkesir. 
Şerafettin lst. Erkek lisesi sınıf: 6 

No. 554. 
lsmail Uluhan, Top. ged. erb. okul; 

Halıcıoğlu. 

Feriha Sander; Fatih, Eski Altay so
kak. 

Sami A.Bkın; Unkapanr, Zeyrek ibadet
hİı.ne sokak. 

Salt KilçUkay, Vefa erkek lisesinde 
No. 299. 

Mehmet Dalkılıç, Orta okul; Konya. 
Aksaray. 

Uner Çaydam, ilkokul; Beylerbeyi. 
Nihat Edgüer, Kabatnıı erkek lisesi 

No. 723. 
Huriye Atay; Ankara, Cebeci Dadılı 

sokağı. . 
Turan Denk ta§; ilkokul, Ankara 
lbrahim, Orta okul No. 378; Uııak. 

Yiğit 

l'iğit Arslanın girdiği ınnğnrı:mm 

üzerinde büyük hiı• knyn ynrclı. Aı·
Jmdn-;;lnı•ı çıktıktnn sonı•n hııııu lıı<li

rlrlcrso mnğnra Jmı>nlı Jmlncnktı. 

N 
çocukları 

Bilmeceleri hallederken gönderdi
ğiniz resimlerinizi sırası ile basıyo. 

ruz. Göndermedinizse göndermeyi u. 
nutmayın. Bu sütunlarda Kurun oku
yanlar birbirlerini tanıyacaklardır. 

Üst sıra, (Soldan sağa): 
Oğuz Gür, Aksaray (Konya); 
Kazım Altan, Bakırköy; 
Nuriye, Karaglim.rük; 
Semiha Ögez, Elazığ; 
Fahriye Başaran, Kasımpa.sa; 
Lutfi Lükse!, Beyazıt; 
Yaşar Dodan, Beyazıt; 

Alt sıra (Soldan sağa): 
Hakkı Yalçıner, Uşak; 

Nadir Yüksel, Mardin; 
Ahmet Kmlmaz, Zile; 
1 nb ;ı... 1 ; 

Hikmet Güven, Yozgat; 

Küı;Uk Okuyucular 
Beyoğlu OnUçUncü (İsmet İnönü) 

ilk okulunda bu sene ikinci sınıf ma. 
geçen küçük Füsun !nal, KURUN ga
zetc•,i koltuğunda, tatilini geçirmeye 
kırlara gidiyor ... 

Hilmi Bayar; Taksim, Aydede cad. 
Gülümser Dorer; Trabzon, orta hisar. 

Sabiha Ozdoğnn, ilkokul, Burdur. 

. . . 

Dünkü ve Bugünkü .. 

-- ~ 
·~~~~=-d 

Maske eski zamanlarda da bir harp silahı olarak kullanılırdı. Bugtin bazı 
Afrika aşiretlerinde de görüldüğü gibi, vahşi insanlar, düşmanlarım korkutup 
kaçırmak için böyle, üzerine korkunç bir çehre çizilmiş maskeler takarla.rdI ... 

Bugiln zehlrligaz maskeleri de harbe karşı büyük bir sil~htrr. Havadan 
gelecek tehlikelere zehirli gaz maskesi kullanarak kar§ıkoyabiliriz. ..• 

Khlkson çalmak 
niçin yasak ? 

Bazı memleketlerde otomobille
rin lüzumsuz yere klakson çalmaları 
yasak edilmiştir. Bu, gürültü ol. 
masm diye alınmış bir tedbirden ziya
de fazla p:ıra gitmesin diye kabul e.. 
dilmiş bir yasaktır. 

Otomobillerdeki klakson elektrik
le işler. Bu elektriği yapan otomo
bilin motorudur; ot~mobilin motoru 
ise benzinle işler. Demek oluyor ki, 
fazla klakson çalınırsa fazla elektrik, 
yani benzin sarfolunuyor. 

Halbuki benzini bazı memleketler 
hariçten alır. Memlekette benzin sar
fiyatı ne kadar fazla olursa harice o 
kadar para gidiyor demektir. 

lşte, boşuna para harcanmış olma
sın diye, otomobillerin lüzumsuz yere, 
mecbur olmad.an klakson çalmaları 

yasak edilmiştir ... 

Kimin yazısı okun
muyormuş!? 

Öğretmen sınıfta çocuklı:ı.ra. taslı.ili 
edilmiş vazüelerini dağıtıyordu. Ço .. 
cuklar birer birer vazifelerini aldılar. 
Ve öğretmenin yazdığı: (İyi, (Çok 
iyi), (İmlaya dikkat), (Fazla ça. 
lışınanız lazım) gibi notları okuyor. 
}ardı. 

Küçük Turgut, vazüesini eline al-
mış. bakıp duruyordu. 
Öğretmen sordu: 
- Ne var, oğlum? Ne bakıyorsun? 
- Vwfemin altına yazmış olduğu-

ğunuz notu okuyamıyorum ... 
- Getir bakayım .•• 
Öğretmen vazifeyi aldı ''e kendisi· 

nin yazmış olduğu yazıyı okudu: 
- "Yazınız pek okunaklı değil.,, 

Asla Merihte Goriller 
Yiğit Aslanın 

Peşinde 

Bu sırada bil' goril nııığıırn<lnn dı
şnrı çıkııın~n. çnhşıyordu. Onu içcrclc 
hırnlmıal~ için uğrnşım l\lerlhlinln 
kılıcını tutmuştu •• 

nu sıra<Ja birdenbire yuknrdnki 
knyayı ınnğnrnnm füıünc inclirclilcr. 
I\:ııyn bliyük hiı• gürü it ü ile dcnlllli 
,.o mnğnrnyı lı::npn<lı. 

W CW4 =- .. 4 ww•-

,.,... 
Yi6rit A:rslnn, mnğnrımın öbUr fil" 

ınsmllnn çılm11ş, kurtulmuştu. ui' 
knt, dışnrı çıknr. çıkmnz ytno 
nln.y cannnırln lmı'Şılnştı. _.....ı 

r~r~ 1ı'P"'.: 



Dün yapılan Milli Küme maçında 

Galatasaray Alsan-
cağı 3 - 2 yendi 

Ankara Muhafızgücü takımı Aiti 
klüp muhtelitine 4-0 mağlUp oldu 

Şehrimizde bulunan 1zmirlıı Al-
sancak takımı dün ikinci maçını Ga
latasaray ile yaptı. Bir müddetten-
beri Almanyada tahsilde bulunan 
Gündüz Kılıcı da aralarrna alarak 
kuvvetll bir kadro ile sahaya çıkan 
sarı kırmızılılar bozuk bir oyundan 
sonra ancak ufak bir farkla galibi
yeti kazanabildiler. 

Mllll kümenin en zayıf takımı o
lan Alsancağa karşı alınan bu fena 
netice Galatasarayın ne kadar bo

zuk oynadığma mükemmel lılr delil 
teşkil etmektedir. Bu mütaleamızı 
yürütürken Galntasarayın lzmlrde 
kaybettiği maçları nazarı ltibare al
mıyoruz. Zira tzmlrde maçların ne 
şerait altında oynandığını herkes bi
liyor. Bunu burada kısaca kaydettik 
ten sonra maçın tafsllil.tına geçelim. 
Takımlar: 

GAlıAT.ASARAY: 

Sacid • Adnan, Ultfi • 
Salbn, EŞ"\·nk • Nccıfot, 
Gündüz, Jfnşlm, Jlnnyal. 
ATıS\XCAK: 

Mustafa, 
Sü1cymnn, 

Hilmi. ı\11, Cemil. Necmi, En'\"el', 
İ)yA~ •Saim, Said, ~an, Basri Fe7. 
yaz. 

Hakem Tarık Ozerensın oyuncu
ları toplayarak sert oynamamaları 

hakkında verdiği nasihatlardan son
ra oyunn başlanclı. 

fll 

mcz. lşte lzmirln ani bir akını. LUt
flnln uzaklaştıramadığı topu kapan 
Doğan bernbereyl temin etti. Bu go. 
lün Ustünden iki dakika geçmemişti 
ki lzmlr kalesi yakınlarında verilen 
frikikten Eşfak Gnlatnsarayın gali- ' 
biyet golünü atmnğa muvaffak oldu. 

Oyunun bundan sonra.ki kısmı hn
kemın yersiz mUclnhalelorllo bUsbU
tUn zevksiz geçerek sayı vaziyeti 
değişmeden Galatasaray 3-2 kazan
dı. 

N.ASII; OYNADILAR? 
Gnlntasarny tnkımı eltin mevsimin 

Serbest güreş 
• 

şampıyonası 

Seçme.erine dün başlandı bir 
çok karşı aşmalar yapıldı 

Ankarada 4 ve 6 haziranda yapıla 
calt TUrkyle serbest güreş şamp1Y.O
nasının seçme müsabakaları dUn SU
leymanlye klUbUnUn Şchzadebaşm

dakl salonlarında yapıldı. 
Dlrcok güreşçilerin iştirak ettikle

ri bu mlisabakalnr bUyük blr intizam 
içinde yapıldı. 

Alman neticeler şunlardır: 
DffilNC1 DE\'RE 

56 kilo: 
Ahmet Kasımpaşn, Faruk Doğan

sporn. 9 dakika 30 saniyede tuşla. 
Mehmet Beykoz, Enver Kasımpa

şaya hükmen galip • 
ot kilo: 
Haşim Beşiktaş, Süleyman Doğan 

spora ı dakikada tuşla. 
Alişan Güneş. Nurl Kasımpaşnya 

11 dakika 50 saniyede tuşla. 
Halil Güneş, Vahdettin Beykoza 

1 dnklka 4G saniyede tuşln. 
GG kilo: 
HUseyln Doğnnspor, fsmnU Kasım 

paı:ınya 9 dakika 15 saniyede tuşla. 
fsmnn Knsırnpaşa, İbrahim Doğan 

sporn hUkmen. 
:Mersinli Yahya Güneş, Mahmut 

sakatlanarak oyundan çeklldiğ"ln

den hUkmen galip. 

Halil Beykoz, Nihat Kasımpaşaya 
hasmı sabaya çıkmadığından hük
men galip. 

Mustafa Güneş, Hayri GUneşe hUk 
men. 

izzet Kasımpaşa, Ahmet GUneşo 
ı dakika 4 6 saniyede galip. 

70 kilo: 
Hasan Koç Güneş, Mehmet Kece. 

kUlAh Kasımpaşaya. 13 dakika 20 
saniyede tuşla galip. 

87 kllo: 
Şevki Bc._tjktaş, Adil Güneşe 6 da. 

kika<la tuşla galip. 
UQUNOti DEVRE 

56 kilo: 
'.Ahmet Jtasımpaşa, Mehmet Bey. 

koza hUkmen. 
Mehmet Güneş, Enver Kasımpaşa

ya 4 dakika 10 saniyede tuşla. 
Güreşlerin final karşılaşmaları ile 

ağırdan Samsunlu :Ahmet ile Him
met pehlivan arasındaki gUreş ya
rın akşam yine Silleyınaniye klUbUn. 
de saat 13 den itibaren başlnyncnk
tır. 

Gol Uz Geçen Ilhincl DcITc 

Maçın birinci devresi Galatasara
ym nlsbl hakimiyeti altında geçme
sine rağmen gol çıkmadı. Müteaddit 
defalar gol pozisyonuna giren Gala
tasaraylılar forvetlerinin fırsatçı ol
maması yUzUnden bunlardan istifa
de edemediler. A1snncak bu devrede 
bir tnno muhakkak fırsat ele geçirdi 
ise do Saim bozuk bir nıruşla bunu 
kaçırdı. İlk dakikalar mütevazin 
geçtikten sonra oyun yavaş yavaş 

Galatasaray hakimiyeti altına girdi. 
14 Uncu dakikada İzmir aleyhine Ust 
Uste olan ne kornerden sonra Gala
tasaraylılar lzmlr müdafilerinden 
birinin yaptığı bir cndbolden penal
tı kazandılar. Silleyman bu bulu~
maz fırsatı iyi kullanamadı, Alsan. 
cağın kltls ikl oyuncusundan biri 
olan Hilmi do bunu gUzel bir atılışla 
kornere yolladı. 

en bozuk oyununu oynadı. Mllli kU- ~ 
mo sonuncusu Alsancağa karşı alı

nan netice bunu mükemmelen gös
termektedir. Takımda takdire laylk 
yegl\ııe oyuncu Salim idi. 

Al nnrnk Jrnlccl inin gUzcl bir ı..-urtnnşı .• -

Oyunun 23 Uncü dakikasındayız. 

Bu ana kadar hakem Tarık herke
sin takdirini celbcdecek bir şekilde 
oyunu cok gUzel idare ediyor. Fakat 
hayret .. Rakibine sert bir çıkış ya. 
ı>an Adnanr salından çıkarıyor. İşte 
bu andan itibaren de Tarık oyunu 

'.Ali ve GGndftz top peşinde 

Alsancnğa gelince: Bir gün evvel 
kinden iyi olup fazla sertlik yapma
dılar. Bu takımda ancak iki kHl.s 
oyuncusu var: Hilmi ve Basri. Diğer 
lcrl lstnnbulun birinci küme kJUple
rinde gilçlüklo yer alacak oyuncu
lardır. 

Maçın hakemi Tarığa gellnce ldn
resl bUtUn hUsnU niyetine rağmen 

çok fena idi. Durup dururken lkl ta
raftan da birer oyuncuyu saha hari
ci etti. Dundan mnada favullerl, of
saydlerı gelişi güzel çaldı. · 

-0-

Anadolu klübünüo 
yıldönümil 
Diin kullandı 

l\lcmlclrntln en eski ve en şererıı 
klilplerinden Anadolu, diln kurulu
şunun 30 uncu yıldönUmünü kutıu
ladı. 

üskUdarın bu miltevnzi, fakat çok 
çnlışknn klilbil, kutıulama merasimi 
ni birçok güzel spor hareketıcrllc 

sıralamıştı. 

Knlnbalıl~ bir seyirci önünde ynpı. 
lan güreş mUsabakaları arasında te
kaütler maçı da birinci takımla, Fe
nerbalıçcniıı bir takımı arasın.da ya. 
ııılan maç, yıldöııUmünü gUzel spor 
lıarela•tıcrllo çerçeveliyordu. 

Anadolulular, yıldönUmlerinl gece 
de ayrı bir merasimle kutladılar. 

Üslcildarın bu çalışkan klUbünü 
candan tebrilt ederiz. 

l>oğaospor J{allp 
Dün Boğaziçi sahasında Doğan. 

spor takımı Alemclarsporla bir maç 
yapmış ve kaleci Mchmcdin güzel 
oyunu sayesinde Doğaıısııor bu ma
çı 3-2 kazanmıştır. 

neşiktnşa hükmen. { d 
-:~kilo: Ankara a 
Fnik Galntnsaray Nihnt Kasımpa.-

şnyn. hasmı sahayı terkettlğinden 

galip 
Ahmet Kasımpaşa, Mustafa Güne-

şe 3 dakllrn. 10 saniyede tuşla. 
Halil Beykoz, Ahmet Alp Güneşe 

2 dakika 5 6sanlyede tuşla. 
1zzet Knsımpaşa, Hayri GUneşe 

hUlmıen galip. 
70 kllo: 
Hasan Koç GUncş, Deslm J{asım

paşaya 12 dakika 9 saniyede tuşla 
galip. 

87 kilo: 
Adil Giincş. Şevket Gnlatasaraya. 

13 claklkada tuşla galip. 
1U1NC1 llBYJU~ 

5G kilo: 
Ahmet Kasımpaşa, Mehmet Gl1ne

şe 2 dakika 25 saniyede tuşla. 
Mehmet Deykoz, Faruk Doğan. 

spora 2 dakika 23 saniyede tuşla ga
lip. 

ot kilo: 
Mehmet lCnsımpnşa, Haşim Beştk

tn"n 1 dakikada tuşla. 
Süleyman Doğanspor. Nuri Kasım 

ııaşayn. 5 dakika 5G sani)•ede tuşla. 
Alişan Güneş, Vahdettin Beyko

za :? clakikn 30 saniyede tuşla galip. 
60 kilo: 
Hüseyin Doğanspor, fsmntl Kasım 

paşayn 3 dnkilcadn. tuşln. 
Yahya GUncş, lsmall Kasımpaşa.

ya ı dakllcn 25 saniyede. 
lbrahlm Doğanspor, Mahmut Be

şilctıısn hükmen galip. 
72 ki1o: 
Faile Galntasarny, Ahmet Kande

mir Kasımpaşa l!? dakikada hasmı 

Ankara, 22 - Şehrimizde bulwıan 
lstanbulun Altılar muhtcliti bugün 
Şehir stadyomunda oldukça kalabalık 
bir meraklı kUtlesi önünde Ankara. i
kincisi Muhafızgücü ile yaptığı ikinci 
karşılaşmayı da 4 - O kazandı. 
Hakem Galatasaraylı B. E5J:cfin da. 

veti üzerine sahaya gelen takımlar 
karşılıklı olarak eu kadroları ile sıra
landılar: 

MUHAFIZ: 
Fuad, 
Salih, Saffet, 
Lfltfi, Cihat, Ahmet, 
Atıf, İbrahim, Rıza, Şahin, Naci, 

ALTILAR MUI/TELITI: 
Saim, 
Ruhi, Samih, 
Sabri, Kemal, Bahadır, 
Turhan, Muhteşem, Şahap, Hüseyin 

Haydar. 
Başhynn oyun ilk dakikalarından i

tibaren Muhafızın hakimiyeti altına 
...irdi. Fakat hUcum hattını teşkil e-
b 

den oyuncular elde ettikleri gol fır. 
satlarını ya. iyi idare edemiyerek ka. 
çırıyorlar, veyahut güzel bir oyun çı. 
karan Muhtelit müdafaasının müda • 
halesi ile gol yapma imkanını bulamı
yorlardı. 

Devre sonlarına doğru Muhafız ka. 
lesine sağdan bir hücum yapan Altılar 
muhteliti, 42 inci dakikada Şahabın 
ayağiyle ilk golünü yapmaya muvaf. 
fak oldu. 3 dakika sonra da dc\TC 1-0 
Muhafız aleyhine bitti 

lkinci devrede Muhafızın, yediği 
golü tclfıfi edeceği zannolunuyordu. 
Fakat, oyunun cereyan tarzı bütün bu 
tahminleri altilst ettiği görilldil. Çün-



-KURUR • •ATll .. 

Tarih 1 E11lıll 19151? Ortalık he. 
n4a olurı11or 11• ıabaJa lwranlllında 
Jıar.eket• •eren Se11h Hcue11inin ma. 
Aariplerl, Buıehr üzerine akın edl. 
11orlu. S4r Perıl Kobun kouoloııı 
bulundu4ıı Buıehrdekl Bi111ük Brl. 
lan11a oarnlıonu, 11alnıı ml1da/otı ter 
tlbalı al'llakla iktifa elmunlıtt. in. 
ılllılcr, hl1cıımu pQıkiırlmekle kal. 
mak lıteml11orlar: a11nl ınmanda 
mütearrııları imha edici bir darbe 
indirmek nl11etlndedlrler. Onlar, 
ıon a11larda Vllhelm Vasmııııın ale11h 
lulne tahrik ettlDI kabilelerin baı. 
Jcınlarlle kdfl derecede rahatırz edil 
'diklerinden, bu kabllelt.rden birini 
mahvederek, dl4erler.lne ibret derıl 
11ermek tcuaovurundadrrlar: 

Bu'9hr &ıUnde mmstln bir kordon 
gibi, BU yük Britanya piyade kuvvet
ler mevzi almış, dUtmanm hUcumunn 
bekliyor. Fakat, İngilizlerin kuvveti, 
bu karşılayıcı kuvvetten ibaret değil 
!d ! Cephe geriahıde de, bir Hindli 
mızraklı süvari alayı hazırdır. İngiliz 
piyadeleri Şeyh HUeeytnhı atlılanm 

1agwıa ub'atınca, Blndll dvariler 
htlcuma aeçeNk, onlamı peel •n-a at 
drecek ve kabile binicilerlnl atl&rm· 
dan di11Qreceklerl 

HuIAaa, ButehJ', taammm yapı~ 

eafım bilmektedir, bUtUn mukabil 
tedbirleri almıı bulu.nmaktadır... Ta. 
mamlle!!. ..... 

Yalmkılıç hUcum eden Şeyh HUııe
yfnbı atWan, ayni samanda tüfenlde 
de at.et açarak, JngUJ.s mevzilerine do
lu dizlin sokuluyorlar. Sabııhm alaca
branlıfmda, bulutlar parçalanıyor, 
flmpk çakıyor glbl bir g&11DUfle 
JÜl&llYOl'lar. Bir yandan da nal I& • 
Jmtdan blrl ..... boluk bir glriUtl 
ıtbl akt81e İDglltslere da-... mim -
ftrlerlD pJdilfni haber veriyor; illte
Uk llWı eeeleri ve cenk avueleri! T .. 

J'abt bu artık tamuntyle ,aldafo 
tıttaıı 80DJ'&dn'; daha evvel tabii ne 
llalmbP çalınlıyordu, ne de l1Wı ab. 
ıı,orctu. BUAkiB, nal plartılarmm bi
le duyulmamuı için yavq yavq bir 
Derleyit göRtfllyor. Ve alaca Jtaran. 
bkta bu llerleyif ıurumda, vaktlııden 
evvel s&11Jımemek için de ihtiyatlı 
davranılıyor, bu çorak arazide yer yer 
biten tek tük çalı, çırpmm Biper olm&
lllD& da gayret ediliyor. 

Jngilialer, davetala miu.flrlarl icabı 
~e brplamap hazırlamnıt bu -
lunaunlar, bulunmumlar, mavi; ge. 
Jenlarl ne kadar pç BeÇeblllr1--, o
bdar iyi! Gelenler hembma! 

v. artık ttfl dereoede yakl&pldıiı
m akb blen Şeyh HUtleyin.ln kuman
clulle, Çekuta kabllesinln atlı muha
ripleri tnfek atmafa, bağırıp çağırma. 

• la bqlamlflar ve dolu dizğln at kot
tarmap glrlfJ!litlerdl. Bueehr iatilı -
klmJarma doğru, dörtnala! 

'Or.erlne at kotturulan taraftan da
ha hiç 1ee, aeda çıkmıyor. O taraftan 
tam bir lilkftıı hUldlm lllrUyor. Yok
• İngillaler htlcumu beklemiyorlardı 
c1a tamamlyle hazırlılwz vaziyette 
miydiler? Pek muhtemel değildi, fa. 
kat.. Mutat hllMma gaflet uykusuna 
mı dalmıı bulunuyorlardı? 

Çekutay binicileri, yaldqblar, yak
lqtıla.r; 90kuldular, ııokuldular ve 
gene hiç ses, seda yok k&r11 taraftan! 

Bu wBlıJlk, cesaret verici olmak
tan ziyade ceearet kıncı, UrkUtilcO bir 
Rt119lzllktf. Bununla beraber, gUrUltil 
patırdı ka1119mda da kolay kolay göz
leri yılmıyaıı yerli muharipler, bu see
alzllkten UrkUntUye kapılarak tered. 
dUt g6atermedller; atıldılar Uerlye ! 

Ve birdenbire bir mitralyöz yaylmı 
ateei ! ? ... 

lngllla piyadeleri, hilcum edenler a
let memiline girdikten eonra da bir 
hayli bekllyerek, stepte geni§ saflar 
halinde Derliyen, fakat gehrtn etrafın
daki arazinin girlııti, çıkmbları dolayı 
alyle ft hele hücum kuvvetini teksif 
ft teecUt makaadile ıa.flannm genişli
lfnl daraltan mnbıclmlert, isabeti faz. 
Jel ... ICll YUlyete ptlrdlkteD m 

---ılr. ..... mlfnlı&ıls 

takır takır itliyor, bu arada tüfekler 
de kUl'lun yağdırıyordu. 

Hücum edenlerin bfrçofu, atlari tl
aerinden aapır 1&pır yere döküldüler; 
onlar da ttlfek atetlle mukabele edi -
yorlardı gerçi, fakat mitralyöz karp· 
aında tüfek, ayni tesiri gösteremedi • 
ğiııden vaziyet aleyhlerine dönüyordu. 
Kaldı, kl İngilizler daha yukardan ve 
sabit yerden ateı açtıkları halde, yer. 
iller boyuna harekette at üstünden 
kurfun sıkmak zorundaydılar. 

Hücum edenler, bocaladılar, ka.rma
ka.rııtık oldular ve tam bu sırada da 
lngiliz piyadeleri ıllngU hUcumuna 
geçtiler. 

YerWer, at ilstUnde de ustalıklı Ja. 
bç kullanırlardı. Bu sUngil hUcumu 
safhumda lngtlfzlere uvurduklan 
kılıçlar, onlarm aleyhlerine tesir icra 
edebilirdi. Ancak, mitralyöz ate§inln 
tesirile bozulmutular bir kere ve mane 
v! kuvvetleri de hayli B&n1Ilmıfb. Stln
gtl • kılıç birkaç çarpıemayı müteakip, 
Çekutay binlcUerl bozguna ufradılar. 
Hemen hemen tam bir bolJgıın halinde 
taçmağa bqlıyarak, çalıhklar a.ra& 

na saptılar. 
Saptıklan yerden çıktıklan blJ" 

meydanlıkta, HinW mızraklılar bekli
yordu. Pldna göre, bu kuvvet, hücum 
edenler bozulunca takıöe çıkacak ve 
ka.çaııları kovalıyarak yolda imha e
decekti. Bu suretle de, İngilizlere kar
ii plen bir kabileye haddi bUdirile
cek, indirilecek kaU darbeyle, tek dur
mıyan diğer kabilelere de ibret dersi 
vvilec:ektl. Şu halde? Şimdi HlııUi 

mmaklılar kaçan•arm Uzerine atıl
malı deliller miydi 1 Bu. onlar için bir 

~· ... ---bllrl-ler, hllcum edenleritı bu kadar ~buk 
boaulup da kaçmaya bqbyacaklanm 
Wımtn etmiyorlardı. Gerek Hintliler, 
gerek Jngllls ahitleri, henüz takibe 
geçmek bere tam hazır deilldiler. 
Yerlilerin bu kadar çabuk kaçmafa 
bqlıyacaklanm zaruıetmeml§ler, da • 
ha bir çeyrek eonra orta.ya çıkmağı 

tuarlamqlardı. Bu itibarla dağmık 

duruyorlardL Biraz hayretle bakarak, 
tellfla bir araya gelmeğe, toplanma. 
ğa hazırlanırlarken, Şeyh Hüseyin, bir 
bakı§ta vaziyeti kavradı. 

Ve derhal ukerlerine yllksek eesle 
atee kumandasını verince, kaçanlar, 
atlarmm bqlarmı mızraklı Hintliler
den tarafa çevirip çılgmcuma bir 
aUratıe tiltek ateel açarak, ~ken 
birden htlcum vaziyetine geçmekle, 
Hlntlllerden birgoğunu yere aerdller. 
Jngilla zabitlerinden orada buhman 
hepsi de, vunıldu, öldU. Bu BUretle de 
daha demin mail6p olanlar, bir ham
lede galip olarak, coıtular! 

Çekuta Şeyhi Hilseyin, hilkaten ku· 
manda.ndı; askeri ihata kabiliyetine 
l&hipti. MUsait bir vaziyet karşJSIDda 
bulunduğunu bir bakışta kestirince 
yıldınm ıilratlle karar vererek, vul. 
yetten lltifade etmesini bilmletf, it
te! 
lngtilzlertn pllnı eırf bu suretle suya 

dilfmtlftil. Zafer, bu aeter lranlılıırm 
taratmd&ydı. Bu netice, cenubi !randa 
sUratle intigar etU. Olan biten, ~~ 
süratlyle etrafa yayıldı. 

Nasıl; mağnır BUyUk Brltanya u
kerlerl lranlılarm ateei kareısmda. hı· 
hizama uğramııla.rdı, ha?! 

Bu netice Usıerlne, Vilhelm Vasmua, 
ellerini ufutturdu; ~yle seviniyordu, 
ki! Artık "Almanların Llvrensi", t
ran kabilelerini lngillzlere k&.r11 mil. 
cadeleye tahrik ederken, sözlerine es
kisinden çok daha fazla kulak asıla. 
caktı!? .• 

( Ar7cıcıBı oor) 

!PEK: Mihracenin 11ftzdesl 
SARAY: Mihracenin 11ftzdesi 
MEi.EK: Allbaba, Rora 

SOMER: Demir adam 

IAUllYA: ........ 

Bergama 22 (Husuıt) - Bu ıa
bah ıaat yedide çalıllaıı davul 'fe 
zurnalarla "Kermes,, llln edtimlt
Ur. 

Kııabada ba7raklarla ve taklarla 
baştan bqa donatılmıt 'fe alslen
mlşttr. Diln akşamdanberl gelen st
yaretçllcr ve misafirler mllhlm bir 
yekfl.ne varmıştır. 

lzmlrden ilbay Fazlı GOlec tle bir 
çok zevat ve gazete mnmeBSlllerlle 
gelmişlerdir. 

Davetliler çok gtızel karşılanmak 
ta ve alırlanmaktadır. Bugtln kö1-
ıerden de akın halinde C"elmlşlerdlr. 
Halkevlnde mllzlkalar çalmakta ve 
mllll oyunlar oynanmakta, antlklte
ler de gezilmektedir. 

Körfez Gazetesi 
Metslektaşrmız Ce''det Yakup Bay. 

kal tarafmdan bmltte neşredilmeye 
başlanan ••Körfez,, gazetesinin d&-. 
dDııcU sayısı çıkmqtır. MahalU birçok 
yazılarla dolu bulunan Körfez bu aa.
ymnda daha mUtekAmil bir tekil p 
termektedir. 

lzmir Fuan Hazırlıktan 
Jzınir - Fuarın modem bir-tekilde 

meydana getfrllmeel için eeulı suret. 
te çalışılmaktadır. Fuar komitesi, 938 
Fuarmm tenvirat ve dekorasyon gibi 
mühim işlerni bu itlerde ihtisas sa. 
hibl olan bazı zevat.." bırakmıştır. 

938 Parls entemuyonal sergisi ten. 
virat mUtehassısı kom1tenln davetlle 
f zmlre gelmf ı ve Kuttur parkı ge?.erek 
tenvirat işi etrafmda bir plln hazır
lamağa bqlamıft,tr. 

Bir Cocuk Yaralandı 
hhlir, - Kemer istasyonunda bir 

lwıa. olm\lltur. Kemer istasyonuna 
gelen 316 numaralı katarda bir vago
nun basamağına oturan ve ayaklarmı 
ap.ğı aarkıtan Hilanü oğlu H yaşında. 

Orhan, katarın latuyona girdiği mra.
da sağ ayağı istasyonun bekleme ye. 
rindeld tat duvara çarpmak suretlle 
ağır surette yaralanmıgtD'. 

Orhan, Karşıyakada Fevzlpap oku. 
lu beşinci smıf talebeslndendfr. Aya. 
ğı fena. halde ezilen çocuk derhal 
memleket hutahaneslne kaldınlmıt • 
tır. 

X umurla lhracabmız 
Hararetlendi 

Yumurta ihracatı yeniden hararet
lenmittfr. Geçen hafta Ymıanistana 
ve ttalyaya olmak tU.ere 2300 sandık 
yumurta .sevkediJml§tir. 

Dün de 1500 kadar sandık hazırla
narak Yunanlstana. ihraç edilmi§tir. 
İstekler devam ettiğinden yumurta 
ihracatc;:ılan hummalı bir faaliyet L 
çerisinde bulunmakta, yumurta kon
trolörleri de bazı günler geç vakte 
kadar yumurta muayenelerini yap . 
maktadırlar. 

Diğer taraftan yumurta amballjla.
rmm yeni nizamnameye göre uyğun 
olması iç.in 1!.zımgelen tedbirlerin a.
lmma.eı hususunda. Ankarada bazı 

tetkikat yapılmaktadır. 
Son defa Anka.rada.n sırf bu mak. 

11atla. htanbula gelen standardlzuyon 
nıUdilrU B. Faruk Siinterin tetkikleri
nin nizamnamede yapılmuı mevzuu 
bahsolan tadilat esas ola.cağı anlatıl. • 
maktadır. 

Bu aene yumurta ihracatı çok iyi 
bir vaziyette gtttlfinden gelecek yıla 
daha. geniş mikyasta sevklyat yapıl
ması için hUldlmetin köylere bazı yar
dımlarda bulunmak tasavvurunda bu. 
lunduğu söyleniyor. 

Alemdar Sineması 
H ergiin iki lilm 

ı - Kml RahJp. 
2 - Volp malıkamlan. 
IJ&vetm Fob )lrDaL 

Tarsus halkevinde 
köycüler şubesi 

Müsait mevsimlerde 
geziler tertıp ediyor 

Tarauı (Huıuıl) - Delerll avu
kat bay Flkrl tJnllnllJı bqkanhlı 

altında çal•PD bura halken 93 7 
pbatında aeılmıt olmuına ralmen 
km& samanda birçok faydalı itler 
1örmQ9ttlr, 

Bllhuea kG)'dlGle azami ehem
ml1et YerUmltUr. lıllll&lt menlmler 
de birçok seziler tertip edilmekte ve 

köylllJıllJı her tllrll lhtlya,elarlJe 
metsul olunmakta, hastalarına h&
kllmakta, ılraat uaullerl ötreUJmak 
te, 7ardımlar 7apılmakta, konferans 
lar nrllmettedlr. 

GGnderdlllm rellmler bu cesller
den aonuncunna alt buı lntlbalan 
te8blt ediyor. 

Manisada hava şehitleri ilıtif ali 

Manisa (Huıuıl) - Hava uehltle
rl lhtlfall pazar gUoll saat onda cum 
hurlyet alanında kalabalık bir küt
le tarafından kutlanmıştır. 

Tam saat 10 da atılan bir top lşa.
retJle yarım dakika ıllren aellm 
resmi Ua edllmlf, bu esnada blltlln 
bayraklar yarıya kadar lndlrllml• 
ve şehirdeki fabrikalar dlldOklerlnl 

çalmak ıuretile merasime lftlrak et
mişlerdir. 

Ordu ve ta17a.re kurumu namına 
Rıza, halk namına da halkeTl bq. 
kanı Aıml birer ıöylev vermıoıer

dlr. 
Muııka çok hazin bir parça calmıt 

ve göı yatları içinde aılı eehltlerl
m lzln ruhtan taılı edllmlttlr. 

M erainde lhiyfi1c Mr mvwı/ /aWyM ktJY'flJlt ota.& l"Ylff'G • Ana wseTcteb& 
ya""'1an l9 Jlayıa <hnçlik &.ıpaawla.. 
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Çifte gülüşlü Güzin 
Nakleden: ;:::::--t 

Hikmet M~_I 

G ULDUGU zaman iki kahkahanın 

birden negesini canlandıran Gü
zin Boğı:ızm büyücek köylerinden birin
de deniz kıy.ısında bir evde oturuyordu. 
Civarda bulunan ve işleri köy içinde o.. 
Jan delıkanlıların hepsi onun gUlUızünU. 
bılirlcrdi. "Çifte gülüşlü Güzin,, adı ve
rilen bu kızın saman gibi sy.rı ve parlak 
saçları, ye5il gözleri vardı. O mcehur 
çifte neşeli kahkahasını attığı zaman, 
bu ye§il gözler yarı yarıya baygın ka
panırdı. 

Güzin! sevenler pek çoktu. Fakat on
ların içinde bir tanesi sebat ediyordu. 
Gilzlni sevmekte sebat eden delikanlı 

Nihaltı. 

Sessiz, kam gözlU elektrikçi çırağı 

Nihat! 
Çifte glilüglil Gtizin, tanıdığı delikan

lıları çıldırtmak için yaradılmış gibiydi. 
Onları öyle üzer, hazan da kendine öy
le oyuncak ederdi ki, bir çokları hemen 
bunun için bırakıp sahneden çekilmiş

lerdi. Fakat Nihatlı üzebilmenin, onu çi
leden çıkarmanın, onu kızdırmanın, bık
tırmanın imkanı yoktu. 

Nihat, kıskandığını bile belli etmiyor
du ..•. Ve Güzin, kndmlığmın en sarhoş 
edici zevki olan kıskançlık duygusunun 
cilvelerini tamamile ya§ıyamamış ol
maktan iıdeta içi içini yiyordu. Niha
yet, Nihadın kalbi ile, kıyasıya oynama
ğa karar verdi. 

Yolun kenarında bir benzin istasyonu 
açmış olan Vasfi ile flört yapmağa ba§
ladı. Vasfi otuzla kırk ara.sındaydr. Vas
finin bir de otomobill vardı. Ayni köy
de, gene sahile yakın bir evde oturma
ema rağmen, ka§la göz ara8Dlda GO%i
ni arabasına abp bentlere, Kavaklara 
kadar gezintiler yapmağa ve bu hldise
yi .köy içindeki delikanlılardaıı. az ~k 
saklıyaoilmcğe muvaffak oluyordu. 

Fakat, Nihat, Gllzlnin bu patavatiıız
ca hareketini biliyordu. Ona birkaç de
fa nasihat etti. 

Hele bir kere, uzunca bir konferans 
mahiyetini alınış olan sözlerinde, yaşı 

otuzla kırk arasında bulunan bu usta 
erkeğin elinde kendisi için bir tehlike 
başgöstercbileccğini elinden geldiği ka
dar inandrncı bir dille anlattı. Fakat Gil
zin, o çifte kahkahasından birini daha 
attıktan sonra: 

- Sen korkma Nihat! dedi. Ben bu 
kadar insan tanıdım. Ne zarar geldi? 
Hiç ..•. Ben kendimi biliyorum. Senin de 
kendi hesabına hiç üzülmene lüzum 
yok. Zira, seni herkesten çok seviyo
rum. 

Ve Nihadı haşan bir işveyle kulağı 

ucundan öperek a~nldı. 
Fakat Nihat, onu, gittiği yoldan çe. 

virmek içi,n giriştiği teşebbüsten ne
dense, vazgeçemiyordu. Gllzin ise. ken
disini delice kaptırmış olduğu kışkırtma 
arzulan içinde ne yaptığını bilmlyecck 
derecelerdcydi. 

Bir giln Nihada şöyle dedi: 
- Nihat! ..• Benim Vasfiyi sevdiğimi 

tasavvur edelim ... Ne yaparsın? Gider 
onu ö!dürür mUsftn? 

Nihat, istifini bozmıyarak: 
- Budala olma, Güzin, dedi. 
- Fakat Vasfi, benim seni sevdiğimi 

bilse, gelip seni öldilrür. 
- Oyle ise Vasfi bir budaladır. 
- Sen de beni sevseydin, ne demek 

ist<'diğiml o zaman anlardın. Her şeyi 
göze alacak bir çılgınlıkta beni sevsey
din ..• 

- Fakat seni seviyorum Güzin! 
- Evet seviyorsun. Vasfi bana bir 

ı;Un garajdan otomo1'ili çıkarırken de
di ki: "Seni öyle seviyorum ki, eğer a
ramrza birisi girecek olursa, o girecek 
biçarenin vay haline ..... Evet, bana böy
le dedi. 

- Desin_. Ben Vasfi değilim... Çok 
şükUr ben Vasfi değilim. 

- Değilsin ama, nesin, ben de bilmi
yorum. 

Sonra, gene Nibadı öperek a)Tıldr. 

Koşarak evine gidiyordu. 
Hayfllın tehlikelerini anlamıyacak 

kadar genç ve hoppa kız... Belki de 
gilltişilndekl çifte §akraYl§ onun bu hop
patığmdan, bu kayıtsızlığından geliyor
du. 

Gilzin evine ko§arken, geri doğru 
baksaydı, Nihadı, bulunduğu yerde, bir 
hoykel gibi dikili olarak, gözlerilo dal. 
gm dalgm, onun :ayaklannm izlerini ta:. 
kip ettiğini g6recektL 

Nihat sonra kendi kendine baı,mı iki 
yana salladı. Bir sigara yaktı. Dil§iln· 
meğe ba§ladı. 

Vasfi kimdi? ..• Nihat, Vasfiyi eah!an 
tanmııyordu. Fakat daima görüyordu. 
Onu daiına, deniz kenarındaki bUyUcek 
bir evin üçüncü katmm balkonunda gö
rürdü. Vasfi orada oturuyordu. Hemen 
her gece, orada, uyku saatleri girme
den önce, balkonun parmaklığına yu
lanarak, sigara içer ve denizi seyreder
di. iri yapılı bir adamdı. Bakı§lan inııa
na emniyet vermiyordu. 

Acaba, bu adamda, hakikaten insan 
öldürme istidadı da var mıydı?. 

Nihat, Vasfinin bir akşam garajda 
Gilıine söylediği sözleri hatrrlamı§tL 

şimdi: "Eğer seninle benim arama biri
sinin girdifini görecek olursam, vay o 
biçarenin haline ... ,, 

Nihat, blitün bu d!lı,Uncelerle meşgul
ken, elinde, kendiliğinden yanıp bitmi§ 
olan sigaranın parmaklarını yakmasUe 
kendine geldi... 

• • • 
B ffiKAÇ gün sonra, Vasfinin o-

turduğu eve, sabahın saat on 
buçuk sularında, yani Vasfi i§inin ba
şmda bulunduğu zamanlarda genç bir 

(Sonu. 10 'U'ffttl, ~(Jllflfada) 

ABIF OLAN ANLAR! 

B AZI kahvelerin ve putahanele
rin sahipleri, durup dururken 

gramofon çalmak veya radyoyu açarak 
kendi zevklerine göre her hangi bir is
tasyonun bütün gUrUltUeUnü l!lizin ses
sizliğinize boşaltmak BUretile ne yap
tıklarını sanıyorlar acaba?.. Müşterile

rini memnun ettiklerine mi kanidit'IP.r? 
Bundan hoşlananlar bulunabilir ... Fa

kat şurası muhakkak ki: Gördüklerini, 
sezdiklerini ve dilı:llndüklerini, fırsat 

buldukça defterine kaydederek ertesi 
günü ı11cıığ1 sıcağına okuyucularına sun
msyı ltlyat edlnmlg olan kalem erbabı 

için bu gramofon haylanflan ve bu rad-
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Askerlik bahisleri: 

Japonyada askerlik 
Her yeni doğan Japon vatan için bir avuç topraktır 

Japonyada askerlik çok kUçük yqtan 
ba§lar. ~ka hiç bir memlekette bu ka

dar kilçUkten e.ııkerliğe alıgtırılan blr 
millet yoktur denilebilir. j 

2000 yıl evvel meydana getirilen as
keri bir mecelle (Buşldo) ile bütün Ja- L 

pon erkeklerinin dünyaya geldiği 
1
daki- ! 

kadan bqlıyarak, harplerde, kışlalarda. I 
silah altında göreceği vazüelcr tebellür 1 
ettirilmlı;tir. Namus ve vercf telakki e
dilen bu askeri ahkamın billkaydü §art ! 
her Japon tarafından kabul ve tatbik i 

ı 

edilmek mecburiyeti vardır • 1 
Bu hUkilmler mucıöince, dünyaya go. 

len her Japon bir avuç topraktır. Vatan 
millet ve imparator uğruna, Japonyanm 
terakkisi için ilerliyen mukaddes ara- 1 
ba, bu toprak Uzerindeni ilerleyip gide- ı 

cek, memleket bu suretle yilkselecek
tir. Hep bu maksatladır, ki erkek bir 
Japon 6 yaşından itibaren askerliğe a- · 
IJştırılmağa başlanır. Japon çocuğuna · 
llkönce, müstakbel askerlik hayatından . 
bazı dersler gösterilir, jimnastik yapu- 1 

rılır. Boyuna uygun tahtadan sillhlarla 
mümareseler yapılır. Asker gibi yilrU

meğe, asker marşları çalmam öğretilir. 
Yqı böylelikle ilerliyen Japon genci, 
askeri üniformayı üzerine giyerek slll. 
hı omuzuna koymayı kendine bir §ere! 
ve haysiyet meselesi, erkeğin i§l ad
detmeğe başlar. Daha altı yqmdan iti
baren jimnastik talimleri yaptırılan ço
cuk askerliğe alışmağa bqlamı!J demek
tir. Mekteplerde, klüplerde askeri 
kurslar açılır. Her gUn askeri dersler 
okutulur. Ve her yıl Mayıs ayında u
mum Japon gençlerine geçit resimleri 
yapttnlır. 

Bu geçit resimlen tıpkı a.üerl ma- ' 
nevralar gibidir. Büyük küçllk mllyon
larca genç, hakiki top, tllfek, mitraly~z 
ve diğer esliha ile mUcehhez olarak bU· 

' yük meydanl halind g çirile. 
rek halka g'österilir. (Kırmızı) ve ()la
vi) olarak ikiye ayrılan gençler haldkf 
manevra talimleri yaparlar. 

Liseyi bitiren her Japon genel (Genç

lik klübUne) kaydolunmak mecburiye
tindedir. Bu klüpler, gençlerin askeri 
istidaÜarını geli§tirir; onların kabiliyet 
ve zekllarmı ölçer. Smıf, sınıf askeri 
şubelere ayırır ve bu suretle kışlaya 

hazırlar. 

Şehirlerden başka, köylerde bile bu 
klUpler vardır. Askerlik eden ihtiyat za
bit veya çavuşlan bu klUplerin başmda 
bulunur. Ayni zamanda kUlplerde, genç
lerin kUltUr seviyeleri de yllkseltilir. 
Kitaplar, mecmualar, gazeteler okunur. 
Dünya hAdiseleri takip ettirilir .Bu klüp
de yet13en gençlerin en mukaddes ga
yesi vatan için ölınektlr. 

Askerl~ çağına gelen gençler mua
yeneye sevkedildikleri zaman çok titiz 
bir tetkikten geçirilir. Askerliğe kabul 
edilmek, zabit olabilmek bUyük. bl~ im· 
tlyaz addolunur. Taliplerden ancak onda 
biri kabul olunur. Aakere alman genç· 
ter çok sıkı bir disipline tabi tutulur. 
Ilk iki Uç ay içinde genç asker kışladan 
kat'iyyen dışarı bırakılmaz. Bir kaç ay 
geçtikten sonra da mezuniyet çok na
dir olarak ve

0

rilir. Her gUn her gece ki§-

yo çığlıklarmdan daha korkunç bir en
gel tasavvur edilemez. 

Düşündüklerinizi veya dü§linmek is
tediklerinizi, emin bir muhakeme yo
lundan geçirerek kağıdınız üzerine ser
piştirinceye kadar akla karayı seçiyor
sunuz. DUşüncelerlnizi elinize alarak 
sağa sapıyorsunuz: Müt.hi§ bir nağme!. 
Sola sapıyorsunuz: Engin bir feryat!. 
lleri gidiyorsunuz: Gece yarısında apan
sız çıkmış bir ihtil8.ll andıran feci bir 
ses kargagması; yaygara!... Geri git
mek imkA.nı yoktur. 

Nihayet, onların hepsini bir yana bı
rakıp, şimdi benim yaptığım gibi hem 
gramofona, hem radyoya, hem de onla
rı. olur olmaz dak•hlırda tepeal6 bir 

tuk söylenir. Bir askerin ifasına mec. 
bur olduğu vazifeler her gün tekrarla
nır, mUthlt bir kontrol altmda ezberle
tilir ... 

Her gUnkil proğram ıı:rumda temizli. 
ğe alıetınlmak i§i de vardır. Yeni ve 
modern kıllalarda soq zamanda sıcak 

banyolar da meydana getirilmeğe ba§
lanıruftır. Askere verilen aylık gayet 
eUz'idir. Her genç asker ou cUı'i para 
ile kendini idare etmek mecburiyetin
dedir. Zengin ailelerin çocuklan dıpn
dan para alamaz. Fazla para sarfede
mez ve bütUn arkadqlan gibi o da. ay. 
nı mlttardakl para ne kendini JdUe eı; 
mek mecburiyetindedir. BütUn ukerler 
ayni yemeği yemek mecburiyetindedir. 
Bu yemekler ekseriyetle pirinç ve seb
zeden ibarettir: 

Japon zabitleri kışla hayatı ile kay
nqmak ye eğlence, zevk gıöi eeylerden 
uzak durulması icap ettiğini bilmek mec 
buriyctindedir. 

Mecburi askerl hizmetler, mrufma gö- ( 
re tayin edilmi5tir. 

Bu müddet, bir çok smıflarda iki yıl: 
dır. Bu 24 ay içinde en mca~ ve en so
ğuk olan gUnler, en mUgkUI olan aske
ri talimler ve yürüyüşler için aynlmı§
tır. Bu kadar bir müddet içinde Japon
yanm biltUn dağlan qılarak askeri yil
rüyilşler yapılır. Durup dinlenmeden 
bir asker mütemadiyen çalıgtınlır. Bu 
çalışmalar yalnız fizik itibarile d~ğil. 

görgü ve bilgi cihetinden Japon askeri
ni yilkseltmek içindir. 

Uzun yıllardanberl bu sureUe uğra

şıldıktan sonradır, ki bugünkü Japon 
devleti meydana gelmiıtir. Japon dev· 
Ietinln bütün kuvveti, 2000 eene evvel 
hazırlanan askeri mecellede yazılı olan 
her Japonun, vatan arabasının Uzerin
den yUrUyeceği bir avuç toraktan iba
ret olduğu climlesinin iyice anlaşılml§ 

olmasmda gizlidir. 

soğuk su çağlayanı gibi döken ellere 
bir isyan teıltil eden §Öyle birkaç satır 
karalayıp işin içinden çıkıverirsiniz. 

GUZEL BİR TAVSİYE 

NURULLAH ATAÇ, "Akeam.. da, 
"Bir fikri tekrar etmekten kaçınanları 

sevmem,, diyor. 
Nurullah Ataç, bu düşüncesine gaze

te sahipleri ne karileri de lnandırabll
se. doğrusu çok rahat ederiz. Birkaç 
yıl evvel yazdığımız fikirleri tekrar ya.. 

zarak bakarız keyfimize... Mevzu anı. 
maktan kurtuluruz. 

MUHARBlBLER NASIL YAZARLAR! 

"CüMHURIYET,. in, "Meraklı ıeyler,. 
sütununda, bazı meşhur muhanirle~. 

eserlerini nasıl yazdıkları hJk!ye edili
yor. 

Meseli. meohur Fransız romancısı 

GUstav Flober hak.kmda deniliyor ki: 
"Gtitav Jl1ober,. çok yava,, p clJk.. ..... ~ 

Meraklı şeyler ı 

Zehirli gaz yerine 
zehirli nebat 

Bcladon ismi verilen bir nebat v~ 
dır. Bu nebatm yaprakların.dan yapı
lan ilaçla son .zamanlarda uykusuzluk
hastalığmr tedaviye başlamışlardır. 

Bcladon İtalyanca bir kelime oluP. 
türıkçesi gilzel bayan demektir. 

Bu adm bu nebata verilmesi meyve
lerinden vaktile Romalılann kadınların 
dudaklarına sürdükleri kırmızı madde 
yi imal etmelerindendir. 

Nebatm meyveleri güzCI, lezzetli ve 
kırmızı kiraza benzer. Nebat insanların 
mcskCtn olduklan evlerin civannda, 
mezru ovalarda, bahçelerde, oımanda 

yeti§ir. 

Temmuz ve ağustos aylannda meyve 
nin üzerini e:ıfcs çiçekler kaplar daha 
sonra kiraz gıöi kırmızı m'!yvelcr mey
dana çıkar. 

Çok lezzetli olan bu meyve, dünyada 
ki zehirlerin en korkunçl:ımıdan biri
dir. 

1793 senesinde Paris~eki Botanik 
bahçesindeki yabani otları temizleme· 
ğe götr'Jrülen kimsesizler yurdundaki 
öksüz çccuklardan on ldört tanesi bu 
meyve ile zehirlenerek ö:mUştür. Ço· 
c..:uklar, bahçedeki yabani .otlan temizle.ı:; 
ken sıcakta hararet basımı ve bu esna
da Beladon meyvelerini görmüşlerdir, 
Çocuklar meyveyi kiraz zannederek ye 
meğe başlamışlar ve bir kaç saat sonra 
da on dördü müthiş ıstıraplar içinde 
zehirlenerek ölmüştür. 

Fransız ihtilali senelerinde Almanya 
ya gelen Fransız askerleriııden bir la
ta da yolda Beladon meyvelerini gör
mtişler, bol, bol lezzetli, iezzetli yemiş 
!erdir. Fakat bu askerlerden bir kısmı 

(LUtfcn sayı/ayı çeviriniz)" 

lrşma odasında, dalma ayağımla, beli i. 
pek kuşakla sıkıJmı6 bol bir pantalon 
olduğu halde oturur, bin bir itina YO ti. 

~ilkle yazardı.,. 
Bana kalırsa bir çok meşhur kimsele

rin hususiyetleri hakkında yapılım bu 
gibi tariflerde bir yanlışlık vardır. Mc
seıa Gütav Flober günün birinde "Beli 
ipek kuşakla sıkılmış bol pantalon giy
miş olduğıı halde,, yazı ynzarken görül
müşse, artık, boyuna o kıhktn yazı yaz
dığına hükm~lmiştir. 

MeselA biz bir giln Peynmi Safayı, 

hatJrma gayet güzel bir fikir geldiği 
için, pantalonunun diğer bacağını aya
ğına henüz geçirmemiş bir halde mnsn
sınm başına koşarak yazdığını görsek, 
bundan sonra Peyami Safadan bahsc
«lerken: 

·•- Bu muharrir, yazı yazarken, dai
ma pantalonunun bir bacağını ayağına 
geçirmezdi,, mi diyeceğiz?. 
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kamarası 

f Hikaye Trak vapuru dün 
Mudanyaya ilk seferini yaptı 

Ticaret filomuza yeni ve çok 
Juymet.11 bir vapurun ka.tilması mütıa
sebetile diln Dcnizbank idaresi tara. 
tm&.ıı lstanbuldan Bursa.ya Trak \'L 
pu.r1y1 husust ibir tencutih yapılmış
tır. 

Bt.tt&n qağt çok zevkli ve eğlenceli 
ıecen bu WıezzUhte hazır bulunan bf r 
lftadqımız son de memnun ve 
~Jc mtıteıın.uis olarak dörun\lbtur. sıt. 
&tt arxa&eımıza bırakıyoııı& 

Ttü vapurunun getislnl babM' Alan 
~oe halk daha sabahın k erken 
u.&tlerlnd Galata rıhtımında toptan. 
mal& bq1aınf§ludr. Ticaret filomuZtill 
etmdikt hald n kıymetli ruımu sayı. 
Wı Ttax, rilitimııı bit numArB.lı kıs.. 
mmA yaııqmı , çok za.rlf, çok ince bit 
MV1ôn mahsutil 111! meydana gelttU , 
MfJ• bir muw.ara Masiy1c halUın tak
dir ııaw1ArttU tôplıyordu. 

Dfitütı da.vetıller ldtktcn sonra 
aoJm.u k kila v pur yav yav~ 
demlrtnı aktı ~ h~ct ctU. Rthtfm .. 
~ &yrıiH'l<en t1i bit dUdUk cııı oU· 
ton ımtütarı doldurdu. Rıhtımı dol • 
tfuritl bınl hı8a.n, vapunın BclAmı. 
ıı& bUyUk bir MVliic, t.Aekm bir n o 
tebıde ılkıslıyarak muluıb<!lo ediyor -
Ctu. 

l>UH fJ Ô'Ôkf t.,;ttUUhto 

lkl ı t 40 daklkA ktdar ıllten çok 
fUMıl bir d~nlz yolculufundan sonra 
Hur nm lak resi Muctanyaya. geltUk. 

bılltmanüırdan bir grıtp .• 
mal ylltlinclcn kabötaj haklarımızdan 
istifa.do edem~ hale gelmiştik. 

Tü.tk ticaret filozu bu metruk va
ZlylılU!n Ctl.ınhurlyet devrinde silkin
di v<ı kabotaj haklarıınıZdan istifade 
Odeook vuıyett Jktlsap ederek CUm. 
hur1yet devrini 35908 safi tonluk 2S 
pa.rç& po ta gemi l ile idrak ettik. Bu 
miktarın ihtiyacı kartılıyabilecek 
hadde çıkanlnıa. ve flloınutun ye
rule.ıuncsini BüyUk Şefimiz AtatUrk 
bir lldnoiteerin 936 tarihinde Büyiik 
Millet Meclisinde a.çılııt nutuklarında 
emir ve işaret buyurdular. 

Biru .aonra. llmarumıt.da bulunan 
ibütün vapurlar dıı. h~p birden ve uzun 
uzun dlldUklerinl çalmağa başlamış -
ıarıu. 

Vıtptü'üii dAvctıllerl nrasmda İstan
bul VaJI muavini HUdnl, Dcnlzbank u. 
mum mildilrU Yusuf Ziya, Denizyolla. 
rı mUdilrt.l Rauf! Manyas, Dcnizbank
m ötltiln müdürleri rcfiknlariyle bir
likte, lstanbul gilınrilk muhafaza mü
dilrU Hasan, lstnnbul ticaret odası u. 
mumi kAtibi Cevat Düzenli, Borsa er. 
klnı ve matbuat mümessilleri hazır 
bulunuyordu. Aynca, ecnebi mchafil
den tanmmıg birçok simalar davetli .. 
ler a.raıımda yer almı§lardr. 

Vapur Istnnbulu arka.da. bırakarak 
Ma.rmarııya girerk n, bembeyaz bir 
:marti hafifliği ile deniz ii2.erinde ad&
ta uçuyordu. Herkes vapurdan deniz.. 
den. ticaret filomuzdan konuauyor .. 
Ximi: 

"-Denizciliğimiz bundan sonra 1. 
Ierliyecek, bu vapur hakikaten hari
ka..,, 

Kimi de: 
., - Artık Bursa.ya gitmek Adalara 

gitmek kadar ıkolaylaştr,, diyordu. 
Biraz 50nra önilnıUzde bir karaltı 

gibi görilnen bir vapura yakl~ıyor
duk. Herkes vapurun kenarla.rma 
sarktı. Bu vapur ayni hatta, Mudan
yaya işllyen Ulgen vapuru idi. Bulun
duğumuz Trak vapuru iki dakika. son. 
ra Ülgene rehberlik ctmeğe ba§lamıg.. 
tı. Herkes Trakm kıymetini, değerini 
bir daha. lbu suretle bllfill görüyor, bti
yUk gurur duyuyor ,.e takdir ediyor
Sfu. 

• ô1milJ, diğer bir kısmr da zehirin tesiri 
ile delimıi§ ve muhtelif istıbmetlcre 
ooğnı gidip kaybolmU§larjır. 
~lerden bir kmm ölümden kur 

tankıqsa da gözleri bakar kör olmuş 
tur. İngiliz tarihçilerinden Bikanm vak 

tile Şutlandiyclilerin bir harbde 'bu ze 
biri dUımana karıı kullandıklannr anla 
tıyor. 

D(lJmanlarile bir mlitarekc müzakere· 
ıi esnumda Şutlandiyalılar bu z:chirli 
tirulan ikram ederek ydirmişler, on 
C!an sonra kaybolmuıtarclır. Ban dok
torlar Beladonu mandragora benzeti
yor. Bu iki zehir biribirinin çok benze 
rl ise de, ayni fasileden d!ğildir. Man
dragorun kökleri insan b'i:ıyesin.de u
FPJturuçu tcıir yaJ>'r; tıpkı efyon gi
bidir. 

Anibal, Afrika.da bir harb esnasında 
im nebatı dlifmana kal'§ı zebir olarak 
hllanmıttzr. 

Kartacanın idaresi altmdaki bir Af -
rika memleketi isyan ctmi;t.i; Anibal bu 
isyanı bastırmağa gönderılmiştir. Mat 
lıiJ bir çarpIJmadan sonra Anibal as
kerini geri çekerek harb meydanında 
prapla dolu fı!illar bıraknustır. 

Fakat, bu şaraplar tJıatıdragor kökle
rile kanştmlmrştr. İhtilalciteı· ıarabı ka 
ııa, kana i;.ınişler ve bunun üzerine bay 
lrn bir halde uyuıup kalıttJ§ltrclır. A
ntbal bundan sonra kolaylıkla muzaf
ferl,et bnntmıtır. 

Mudtınya hAlkı ve İ3W'ladafi birçok 
ktmecler Trakm Uk ader1nl gannek 
nrzu 1y1 Mudanya rıhtımını battan 

doldurmu tu. ~W'&dakl nUmtyiş 
vo t<!uı.hUrat lstanbuldan çok daha 
p=ırlıı.k oldu. 

Vapur iskeleye yanaşırken Mudan. 
yalılar iskele Uzcrlndc bit kurban kes. 
tiler .. Sevinç avo.2'.Cl()rlle b~l vapurdan 
alarak fekelenin biraz ötelinde bekli
ycn otobU&lerc götUrdUler. 

15 - 16 kadar otobilsc hepimiz yer
l~iktcn eonrn hareket ettik .. Şimdi 
Bursa yolundayı&. 

Tmnandığımız tepeler arasmaa ge. 
çcn yolumuzun iki tarafında binbir 
renkte çiçcldcrlc bezenmi§ yemyeşil 

ovalar, uytinlikler, gelincik. tarlaları 
görüyorduk. 

Bir saat kadar süren bu ot.obüs yol. 
culuğu da Bu.rsada. Çclikpa.lasm ö -
nUnde bitti. Otobüslerden indikten bir. 

AZ sonra ÇeW{~I~ saloıil8.l'IllJ ve 
bahçelerini doldurmu3 bulunuyorduk. 

Kafilenin bir kısmı içerde bir kıs
mı da: bahçede öğle yemeğini yedik. 
ten #)Onra tekrar otobüslere binildi ve 
Bursaıun tarihi a.nrtlan gcmıeğe gi. 
dildi. Bu arada Bursa.nm en meşhur 
camilerındcn Yeşilcami ve YeşiltUrbe 
gezildi. Bursada kafilemir.e Bursa Tu
rizm şubesi müdürü refakat ederek 
hepimize izahat vermek lfıtfunda bu
lundu. 

Bu geziden sonra Bursa jktısadi ha
ya tında mühim bir rol oynıyan I ş Ban. 
kasının !pekiş, Sümer ban.km da Me. 
rinos fabrikaları gezildi. Her iki mü
essese de misafirleri bllfede ağırladı. 
Otobüslerle tekrar Çelikpalastan Mu
d~yaya dönillütken bu iki değerli ve 
verimli devlet müesseselerimizden ko. 
nuşuyor, bura.da çalıı;;an Türk i§Çileri. 
nln kablllyetlerlni takdirle anıyor. 
duk. 

Saat 19 da. tekrar Trak'a binildi. 
Dönüş gidi§ten çok daha parlak olu
yordu. Vapurun birinci salonmıda çok 
zengin bir bUfe hazırlanmı~ı. 

Biraz sonra herkC!5 büfeye yakla§ır
kcn bu güzel geziyi tertip etmekle 
davetlilere çok eğlenceli bir an yaşa. 
tan Denizbank mUdUrli Bay Yusuf Zi. 
yanın sesi jBitildi ve çok dikkat ve 
zevkle dinlenen §U nutkunu söyledi: 

BAY YUSUF ZİYANIN l'\"U'J.Uru 
Muhtercnı misafl.tlerimiz; 
Ticaret filomuu halig Türk ismi ve 

yepyeni teknesile katılan .. Trak,, va
purumuzun eu birinci seferinde bulun
mak bahtlyarhğmı beraberce tattık. 

Bizi Mudanyaya 18 ntllden fazla bir 
süratle götüren ve bu sürati makine 
snnınıtısı duymadan temin eden §U 

beyaz vapurla. ticaretimiz ve ticaret 
filomuz yeni şerefli tarihe başlamış 
bulunuyor. · 

BUyük Şefimiz AtatürkUn ilham ve 
iradelerile vanlınrş olan bugilnkti e
tapı iyice tebarüz ettirebilmek ü.r.ere 
biraz ma.ziye döneceğim. Osmanlı sal
tanatından Cumhw-iyet devrine kadar 
geçen zamanlarda ''Türk deniz tica. 
reti,, namını alabilecek bir faaliyet 
yoktu11 demek doğru olur. 

Kanuni Silleymandan FranSJz ;h"Tıı. 
Iı birinci Fransuva arasında yapılan 
mua.hedenin tatbikinde ~len Uı· 1 

Ogi.inden itibaren Ticn.ret filomuzun 
arttınlmıısını ve yenilenmesini prog
ram halinde ortaya koyan hwrumeti
miz üç küçük, dört orta ve üçü de bü. 
yük olmak üzere safi tonaj tutan 36 
bine çıkan 10 tane yeni vapur 15Dlar. 

layarak ticaret filomuzun yek\ı.nunu 
eskilerini kadro harici ~tmek §8.I"tile 
71908 safi tonaja iblağ etmektedir. 

Muhterem misafirler; 
Bugün 18 milden fazla süratle biz

leri M da.nya a. öUirllp g tirm 

olaiı Ttak ve bunu takibclı gelecek ye
ni vapurlarnnızın ekonomik sa.lıada ol
duğu kadar içtimai ibünye.miz üzerin. 
de de yapa.cağı hayırlı tesirleri uzun 
uzun izaha lüzum görmUyonım. • 

Birkaç aya kadar bizim .ihtiyaçlarr. 
mız ve bizim maksatlarnnız için ıs
marlnn.mış eu .. Trak,, gibi gemilerle 
scf erlerimizi yapmak mazhariyetini 
AtatürkUmUze ve onun iradelerini 
program halinde tatbik etmekte bulu
nan hUkfımctimir.e medyun olduğumu
zu tekrarlıyarak beraber geçirdiğimiz 
bu mutlu gUnUmilzü kutlarken Bü. 
yUk Şefimizi sonsuz tazimatmuz ve 
tilkcnmez bağlılıklarımızla anıyo. 
rum.,, 

Dün 'l'rakm ilk seferi mUna.sebeWe 
Büyük önder Atatürke, Başvekil C-e
HU Bayara., 1ktısat Vekili Şakir Kes&
bire ve Cumhuriyet Halk Partisi Ge
nel sekreteri Şükrti Kayaya birer ta. 
zhn telgrafı çekildi. 

Saat sekize doğru Trı1ık vapunı ka. 
nnlık suları yararak !stanbula döner
ken hepimiz BUyUk Atatürkün yilksek 
ilhamları ile denizciliğe verilen ehem. 
mfy.eti görüyor, duyuyor ve onun se
vinci içerlsinde bir bayram günü ya. 
§ıyiırduk .. 

SEL!M CAVlD 
TRAK ETlMOLOJfS! 

Balkanların doğu cenup köşesine 
verilen bu ad eski zamanlarda çok ge. 
:ni~ bir vatanın ve çok yayılmış büyük 
bir uluaun adı idi. 
İbrahim Yalvaçm babası olan Tarh 

ile Eti mt.mleketinde ya,a.mı§ olan bü
tün Tarhu'lar o kavimin admı almı§-
lardı. Da.ğh jclller. Dağquk yaşarlardı. 
Herodot'un dediği gibi, eğer hir lider
leri çıksa veya milli bir birlik yapa. 
bilselerdi dUnyanm en büyük milletini 
ve kudretini vücuda getirebilecekler. 
di. Yine Herodot'a göre TRA.K'lar en 
genis ve kalabalık bir .millet idi. O -
nun içindir ki Tarh ve Trah adlarnuı. 
her devirde ve her yerde tesadüf cd&
biliyoruz. 

The Cambridgc Ancient History'nin 
'l'hrace bahsinde bunların orijini hak
kında. esaslı bir esııslı bir maUlınıı.t 
yoktur. Bu kitaba göre TRAK'ln.r Bal. 
kan yarımadasının otoktonlarıdır. 
Dağınık bir ilkel bir hayat yaşa.ım~ ol. 
duklan için arkeolojilerini ,.._pmak ye 

( 8 ittei ıa11fad4n dm.ıam) 
kueı olan muamele de değiferek ahali 
geni§ bir nefes alınıitır. Montrö konfe· 
ran.emda Bulgar murahhas heyetine 
ba.,ıtanlık ettiği zamandanberl Türklere 
karvı dalına dostça hareket ettiği görU· 
len Nlkolayef lise tah!llinl Razgratta 

(9 uncu aayı/odtM d«ıam). 
elek Ikçt g aı. Kendlslnl kapıda br
ıılıyan ve kat kat kiraya verilen o bi
nam bir nevi odaba~ılığmı yapa.n lht1-
yar adama, elektrik teslsatmda kUçUk 
bir tamirat yapmak Uzere gönderildiği
ni cöyledl. 

Odabn§I, ona dairelerin nruı.htarlannı 
verdi. Elektrikçi genç, Aletlerini lhti\•a 
eden çanıMile birlikte yukan çıktı. ~1-

Ieri ve boruları gözden geçireli. Çanta
ısmdakl ttletlerl çıkanp b1r kaçmı yere 
koydu. Bu genç elektrik~yi. köyde ço. 
cukluğundanberl tanıyan ihtiyar odaba. 
nı, onu, lşlnl rahatça ~nnesl için ken
di bqma bırakU. Odaama indL 

TUrk halkının keaafeUo yaeadığı bir 
muhitte ikmal ettıği lçln Tllrklerl tanır 
ve D&hlllye Nezaretini doruhte ettiği 

gUndenberl oradaki TUrk mekteplerin
de yeni harflerlmWn mecburi olarak 
kabul vcsalr hususlarda TUrk ahaliyi 
memnun bırakacak bazı icraata girlanıli
tlr. Köse lvanofun ut kolu denecek de· 
rocede eimdtkt kabinenin en kuvveW 
bir uzvu olarak Nlkolaycfin TUrk hal· 
ka kareı gösterdiği i>i tnutımeleden do· 
layı duyduğumuz memnuniyeti kayde· 

• derken, fktıdarda kalan Köso Ivanof 
kablnesinln Bulgarlstanm harici eiyaM· 
tinde de Balkatı paktına doğru bUyUk 
bir yakınlaema arzcıttlğt g6rlllUyor. Dört 
gUn evvel elk.l l:ıaevokll Tosef'in hllkft· 
meUn orgaru Dnes aaıotoaihde Bulgar-
rlstanm komsularllo olan mUnasebeU 
ve dış polltikası hakkında neşrettiği bir 
makalo çok :M!ntdardır. Vaktlle Tiltk1ye
do uzun yıllar ~·~anııs olan Ml5sylS 'l'o
§ef Türkiye ile Bulgaristan mllnaseba
tmm dostca ve samımı k rnswuk çerçe· 
vesi dahlllndc olduğunu tcbarllz ett.ir
dilcten Sônra Bulgatlstanm diğer kom
şularına nakli kolrun ederek l3ulgo.r az· 
liklan meselesini ortaya atıyor. 

Toşefe g~re "Balkanların mUsterek 
siyasetini karartan mUnazııah bıı.şka hiç 
blr &OY l"Oktur. Yalnız Dobrlce ve Ma
kedonyada Bulgar azlıklarma bazı hak
lann verilmesi meselesi vardır, ki bu 
meselelerin düzelUJmesi de tarafların 

hUsnU niyeti ile hnllouna.bllir.,. 
Köse Ivanofun organı bir gazetede 

çıkan bu makale ehemmiyetliydi. Bina· 
enaloyh, yeni kamarnyn giren mebus
ların ekseriyete istinat edebileceği de 
dUn ve evvelki gUn Sofyada yapılan top 
lantılarla. tamamile anlaşılan Köse lva· 
nof kabinesinin Bulgarista.nm harici si· 
yasetini inzi\'adan çekip çıknrarak kom· 
&Ularllo birlikte mUıtcrek llUlh uğruna 

hanılelor yapmnğa aoğnı sevkedeccği 
görUJilyor. 

Mahmut Necmettin Deliorman 

OCl.E NEŞRiYATI 
Snnt: 12,30 PIAkla Türk musikisi. 12,50 

HaYadis. 18,05 PIAkla Türk musikisi. 
13,30 Muhtelif plfık neşriyatı. 14 Son. 
AKŞAM NEŞRiYATI 

Saat: 18,30 PlAkla d:ıns musikisi. 19,15 
Bayan Nine: Çocuklara masal. 19,55 Borsa 
haberleri. 20 Ihfııt ve arkadıışları tarafın
dan Türk musikisi ve hrılk şarkıları. 20,45 
Hava raporu. 20,48 Ömer Rıza tarafından 
nrnpça söylev. 21 Fasıl saz heyeti: lbrn
hlm ve orkadnşl:ırı tarafından. Saat ayarı. 
21,45 ORKESTRA: 1 - Subert: Senfoni 
lnaşöve. 2 - Transl:ıtör: Vals Entermcı.ı:o. 
3 - Çaykov&l\y: Romana. 4 - Brahms: 
Dans Honsruvaz. 22,15 Ajans haberleri. 
22,30 Pllıkln sololnr, opera ve operet p:ır
ç~Jarı. 22,50 Son haberler ve ertesi gfinün 
prosr:ımı. 23 Son. 

onu netice verebilir hale getirmek ka
bil olmadı. Fakat nyada'dan TRAK
lar ile Akaların ayni siyasi ve içtimai 
hayatı yaşruiıkları anlaşılıyor. 

Homer TRAK'larm tıpkı Frikia'h • 
tar gibi kılınç, ok temereni ve bronz. 
dan yapılmış çift ağ17J1 teberler kul
lruıdıklarnıı söyler. 

Bu benzerlikler ve Grek medeniyeti 
vasıta.sile Avrupa medeniyeti üzerin
de büyült mikyasta tesir yapnııv olan 
Thraco • Phrygien medeniyeti bunla. 
rm çok eski olduklarını isbat eder. 

Strabon'a göre TRAK'lar ve şimal 
kısıml(ll'J olnn Daç'lar yüksek dağlar
da otururlardı. Tilrk kelimesindeki 
yüksek, :metin ve manalarını Dakda 
da buluruz. ÇünkU Türkçede Tur ayni 
zamanda tepe ve dağ olduğı.ı gibi Do
ruk kelimesi de dağ tepesi demektir. 
Daç (Dalı:) larm vatanı demek olan 
Daçya kelimesinin dağd:ı.n başkası ol. 
mndığıru derhal nnlıyablliriz. 

Çifte gUlUeIU Gllıln, gülmekte devam 
ediyordu. ;Ba.mn Vufi ile, baD.n Nihat. 
la, baıan AU, buan Veli ile gUIUyor, 
gUIUşUyordu. 

Nlhat, eskisi kadar ıessız. dlleUnceU 
idi. GUzlnin söylediği her b.angl ıey 

etındi onu harekete getlnnlyordu, Hat. 
ti Vasfidcn bahsetmesi blle .. 

Fakat har gece, Vaafinln .oturduğu 
evin UçUncU katını, yani Vasfinlıı tatI. 
nı gözetliyordu, IAkln garip delil mı. 
dlr; Vasfi dört gecedir üstüste, UçUJ>.cU 
katın balkonunda görUnmeınJ,,U. Acaba, 
dört gece ae sorin geçtiği için mı çık
mamı§tt. Halbulü, her gece, o, balko
nun pa.rmııklıklarma ynala1'1arak denW 
seyrede Me birkaç 8lgara tellendlnne
den yapamazdı. 

Nihayet be incl ak§MC, Nihat biraz 
Umltlenerek d nlz kıyıemdalll yerlne 
geldi. .Akearl'l snııt )'MI buçuk aularmda 
Vasfiyl avına dlinerltcn g6rmUştU. Bun
dan bafika, ortalık pek fazla sıcnk oldu
ğundan, Nihat, onun muhakkak ıurette 
balkona çıkııcağmı Uıhmlıı ediyordu. 

Nihat, her znma.nkl yerinde bir kat 
kadar bekledi. Bu mUddet zarfmda ya
nma gelip geçmfi olan bir balıkçı çocu. 
ğlyle de birkaç lAkırdı et:mf§ti. 

Derken, balkonun bulunduğu peııce. 

re bir kımıltI gördU. Pencere açıldı. 

Nihadm kalbi hızla atm&P ba§laclı. 
Pencere açıldıktan aonra blrls1 dıp.. 

nya, balkoııa mttı. Bu çıkan insanı gZS. 
rllr görmez, Nihadm kanı beynine mç. 

1 ,, tI. 

Dışanya çıkan, Vasfi değildi. Gtıstn. 
dl. GUIU~Unde bir çift kahkahanın can
lılığmı taşıyan Güzin!-. Gllzlnfn bqm. 
da §npka }'oktu. Balkona çıktıktan llOn
m pencerenin içine bakarak gftlıneğe 

başladı. o çifte ~ o Uı:i mı.ıs gü .. 
lilşlo bnyılırcasnıa güIUy'Ordu. 

J<"nkat Nihat birdenbire kendisini top. 
lıyarnk Gilzlne doğru kO§Dl&k latedL 
Heyhat... Bacnklarmda o seri kuvvet! 
bulamıyordu. Haykmnağa çalı§tı. Çat
lak bir hırıltı çıkarabildi. Güzin, balko. 
nun ilerisine kadar gelmiş kollarmı pa11o 
maklığa dayıynrak iletiye doğru aban
Dll§fJ. 

Nihat, burulan oonra artık bakamadı. 
Vargüciyle balkonun altma dofru kot
mağn başladı. Balkonun gerisindeki o
dadan Vasfinin, GUztni çağuım sesi ge
liyordu. Fnknt bu sese, cevap veren oı
mndı, çUnkU "(:üte gUlll§lU Gilzln,, ora.
da yoktu. Şimdi knldırnnm üzerinde biı' 
kaç yeri kınl.IIU§ bir halde cansız yatJ
yordu. 

Nihat. onun cesedi üzerine kapaııa
rak: 

- Ben, seni öldürmek iJlteınedJındi. 
yavTum ! .• Gllzin ! .. J3en seni 6ldilnnek 
iatemedimdi! 

Diye hıçkırarak haylcınnağa ~ 
Onu bu vııziyetto bulan poliııler g ~n· 
ra Vnsfi ile birlikte kare.ko~ gfjtUrdilk· 
leri zaman, Nihat pl§mnnlık içinde k<>
pardığı çığhklan fJU ifadeyle tanıansı-

dı: 

- Vo.sfinin evine elektrik teUertnl 
tamir edeceğim diye gidiğim ~ 
onun her a.k§am çıktığı balkonun etld· 
mlş olan parmaklığını iki yanından ~
veterek ve alt taraftaki parmak~ 
rmdan bir kaçmı sölrllp yerinden o.,_, 
tarak, ufak bir ağırlığa bile da~ 
yıp devrilecek bir hale ge~ 
Fnkat oonunda, Vutinin yerine ~ 
çıkarak o hnıırlalllllJi tuzağa dil~ 

ni hiç ümit etmemiştim. Zavallı ~ 
kızım ... Güzin! ... Güzin 1... ~ 

Nakleden: JllJWET ~ 

gibl idiler. Ve onlar tıpkı balkf. ~ 
sek Tilrk kavimleri gibi TUrk~ 
idiler. Adları Etrüsk, T)Thaıı. ,.. ti 
nıen Turski ve Türk adr gıl>l tnrJıv-

TRAK'lar Decien kollarlle Oder su. 
yunun orta havzalarında yayılmış ve 
bizzat TR.A.K'lar Adrlyatik'e kadar 
uıa.nmı5le.rdr. Tuna U7..erinden Balkan
lara indiler. Sosyolojileri, askerlikleri 
ve aile hukuku !ile o devrin Asyalıları 

Türktilr. uıJI 
Marmarada ieUyecek bir~ 

TRAK adı çok ya.krpr. 

.. 



lstaabol Posta T. T. MOdftrlOfDnden : 
Zararı eakl müteahhit nam .,.. he eabına olmak \lzcre Jatanbul BUyilk 

t'ostabane binası fdare depolarında nıeYcut tahminen 26 ton kadar eski 
harfli evrak ve koçanlann 1&tılmuı atık arttırma)·a konulmuetur. Arttır
ma 30 - 6 - 988 pazartest saat 16 de Büyük Postahane bfnaısı birinci katta 
P. T. T. MUdllrlüğilnde mUteşekktl ıı ltm satım komleyonunda yapılacak· 

tır. Deher tonunun muhammen bede U 27 lira hepsinin 675 lira. mu,·akkat 
teminat 60 Jlra 63 kuruştur. Tnllple rln şartnamesini görmek ve muvak
kat teminatlarını yatırmak Uzere ~alıema gUnlf'rlnde mezk\lr mtidUrlük i
dari kalem levazım kısmına k!ğıt numunelerini görmok nzere de BliyUk 
Postahane altında idare levazım deposuna artırma ı;Un ve saatinde de ko
misyona mUracaatları. ( 2861) 

Esk lşehlr Nefıa MUdOr lUA-Dnden : 
Bıkl~ehlr - Sötot yolunun 9 + 50 O - 10 + 830 kllometrelerl araaında 

yapılacak 12837 Ura 90 kuruş koetr bedelll eoee esaslı tamlrıltınrn 9 - 6 -
938 tarihinde yapılan kapalı zarf uıu Ule ekılltmeılnde tallp zuhur etmedt· 
ğinden 2490 numaralı kanunun 40 ın cı maddesinin 1 inci fıkrasına göre 
13 - 5 - 938 tarihinden 30 - 5 - 938 tarihine mtıeadlf pazartesi gtıntı saat 
15 e kadar temdit odllnılştir. Eksiltme kapalı :r.:arr usuUyle olup vlJAyot 
Daimi Encümeninde yapılacaktır. Mu nkkat teminat (962,84) liradır. 

Bu işe nlt ennk: TafsllAt ve hUlA aa keşifleri. grafik, !mat imalA.t pro· 
jelerl, fenni ,.c eksiltme şartn11.melerl. mukavele projeleri her zaman NafrR 
MlldürlUğUnde görUleblltr. htekltlerln Nafıa. VekfıleUnden alınmış mUteah
hltllk w•sllcnsını ve ttraret odası vesi kasın1 toklif mektuplarını eklemeleri 
şarttır. Teklif mnktupluının saat H o kadar makbuz rnukabHinde Daimi 
EncUmPn rl yaı::C! tln~ te,·dll ltlzım olup potı!tada vaki olacalt tenhhUr nazarı 

tubaro nlınmnr. . (27~6l 

Esli l~ehtr Nutıa MUdUrlORDndeo: 
Sarıköy Mlhahcı;ık yolunun 4 + 400 - 13 + 450 kilometreleri arasın· 

da yapılacak 115 71 lira 19 kuruş keşif bedelli yeni şose inşaatı kapalı 
zarf usullyle eltslltmelerlnde taltp zn bur etmediğinden 2490 numaralı ka
nunun 40 met maddesine te,·fikan evvelce llln edilen şerait üzerinde 
13 - 15 - 938 tarihinden 30 Ma~·ıs 938 tarihine kadar pazarlıkla ihalesi tc· 
karrUr etmiştir. tsteklllerln evvelce llln edlldliU şekilde Vfllyet Datmt 
EnrUmenlne mUracaatları. (2785) 

SEHZADEBASI I ç A p R A z 
l'RAN TİYATROSU 

' folk ııınıtkAn Naşid 
c nrkaclaşlın Mice • 
•rnçef variyete~ı J\1-

ı · AH MEMURU kome. 
•l ı 3 perde danıı, solo 
dOet. 

TJ.ıll. ı•rftl' i Jorı>lar 100, her l"er 20, pa. 
rıdi ıo kunı;tur. 

111 
ÇOCUKLARINIZ QıN 

En güzel bir kitap 

Türk ikizleri 

Kellme bulmacası 

l 
2 
3 
4 
5 

y .U bu.lrnacama 

123456789 

ıl 

• 

8 Çocuk Eetrpme Klllftmlam 
ftlrtlle bir aile kldpba__. ola
rak butırdltı tldaler ........,e 
aa,.ıatnnuz bu eblk1111 ba ... 
mel H resimli hlJtlk hllı:A1e kita
bi ile doldoralmu, bnlaJGruL 

6 
7 
8 
~ Jandarma Genel Ko. Ankara Sa. Al. Komisyonundan 

• KUltUr bakanlıtı esert tetklll 
etmiş, ilk okul cağındaki cocuk
lar tein faydalı eser otrıutunu tas. 
dik f'tmtşttr. 

• At.Kara caddeıtnde Valltt Kitap 
e\·inde arayınız: Flatr CO kurut: 
posta için 4 kurue llAve edlntı. 

DOKTOR 
l ecaettl n Atasa1 un 

Ha &ilD uballlan MIW ~uta 
aqamlan ı 7 dm 20 " adar l.IJe 
U rayyare apartrnanlan ikiucı dattt 

17 numarada baıtalaıma lııabul edtr. 
Camarte&J ıünleri ı 4 dea 10 ' ' A 

dal b:ntalannı µaı, ı Kı.anu .. lh 
ber olruvuculanru dekupon aıuu· 

h Jın it "f'lll-'Vt'll~ f' 'frı r,. f .-ı J:~ı ;')' 

................................ 1 

lloklor 
Harız Uema ı 

LOKMAN HEKtM 

Dahiliye Mllteh1tssı11 

Pa.zardan ba§ka gUnlerdr c&leden 
IOnra UM (2,5 un 6 ya) kadar 
İltanbuda Divanyound;ı (104) nu. 
lbaralr hıtıusi kabinean:te haıtalannı 
qbUI der. Salı, cumartesi &ünleri 

r •abah "9,5 - 12.. uatleri hıkikf 
ukar aya mahsustur. Muayın('hant 
Ve ev telefonu: 22398. 

-...... ____________ 3mlll __ • 

.....____ "" ----------· 
WIWL ... 

Gi ~z O-Oekıma 
c llr. ŞUkrU Erta n 
'bı ~· l'et o_.u Nuruoımaniyr cad. No !ı 

22566 (Dr. Oamaa Şereft'tt n 
•plrtımanı 

Soldan aala: 
1 - Vztrlndt oturulur, 2 - VIJcuda m.. 

rarlr ıtı, ! - ToTpluluk, tmart, .. - Bir 
uktk adı 5 - Sinema romanı, 6 - Arka, 
:aman, 7 - Bayanın kardt.ıi, 8 - l'unal 
nistanda bir 11er, 9 - mnoa11ir, bir renk. 

1 - KomlQ'onca ea t m alınmaerıAzım gelen eşya clnı. miktar tah mln bedelt alım t'B.rlh ve usulleri aşa 

lıda yazılmıttır. 

2 - Şartnameal paruız komlıyondan alınabilecek olan bu ahmla-ra girmek istlyenlerin kapalı zarf ek 

siltmelerl için teminat ve ve11lkalt teklif mektuplarını eksiltme saatinden en az bir saat evvel komisyona · ver

meleri. 
l"ukardan aşağı: 
1 - Alaturka car, 2 - Ayıltan ilôç, S -

Celldlların bo,Jmak fcin kullandıkları ip, 
ipti<lal lılr ılldh, 4 - nokta, 5 - ônıln ak. 
si, 6 - Tarihin mt',hıır bir oıilıi , t{irl ma
nasına. 7 - Kahraman, arılmnmı~ gül 8 -
Klir, O - ful görmf.k irin kııllanılır, blr 
rtnl.-. 

Açık ekıtltme ve pa.ıarhk içinde teminat n vesikalarlle tam Yaktin de komisyonda bulunmaları. 
İhale gün l"C saat 

(2900 

lflktarı Tahmin be<lcli teminat alım usulü 

ı - !000 K tum 350 kur ue 325 Lira kapalı zart 6/6/938 pazartesi 10 

2 - UOO Yem torbası 80 ,, 378 ,, ,, ,, 6/6/938 15 

3 - 400 K eQell belleme 2 Lira 60 ,, pazarlık 
4 - 1300 TTlmar fırcası 125 kurue 112,5 ,, Acık eksiltme 

7/6/938 salı 

7/6/938 " 

10. 
15 

O(' ::'\K(' Rttl.MAC.\NI~ HAl.T.f 6 - 500 Gebre 16 ,, 225 kuruş pazarlık 

Soldan .rn{ia: 6 1250 Bez, ıu kova11 ııo .. 10316 .. Acık 
1 - Karalazlak, ! - lnad, ·' - Rarst, 18, 

4 - Artık, mi, 5 - Cı, Si. lj - A::, 11.:amt.l 
7 - Bar.ak, nn, 1i - lrnl.·. 9 - l'n. mn. 
ard. 

7 - 750 Zincir saplı ••Pir 220 ,, 12376 .. 
yular. 

Dün V e Yarın 
Tercüme 
Külliyatı 

8011 defa 1!Cf"e
dilen BÜ!JM i m. 
paratorluğu tari 
1'i ile GG cilt ta 
m tJ,,tla nmt~tr r. 

Başlı bafına v 
biltUn ilim ıev~" 
len do111mıca k rlf, 

rt'cC<,. qU:t!l ola· 
bu kiitüphone ' 
çi"tte iktl31Jd1. , 
debi ve ilmi mf"' 
=ular {Jzerf ne !!" 
tılmt~ e11 'fent 1 
taplan bıtlıır., 

"ıız, TerrfJ ,.ıt I· 
Tılrk oln•ıııır• 

""uı çok uı1: 
dan tanıdtyı Şt., 

dl/etler tarufı 
dan f/OP lmış 
Kitapl'1rı topt 
ı:e 1'1Uhtclff ~er ı~ 
d perakende <''" 
rak alanlara ı " 
=ildt yatıılır. 1 1 
raooot yeri: '• 
tanbul - l'ı.tn: 

Yurlu. 

- KURUNun kitap ıelinde roman tefrikası. -

• 
tını kul'tarnı:ıga sebep olan tokatın acısını yü

zünden gidermete çalışır gibi ellle yana~ını , 

oğuşturarak: 

- Misis Erna Karenin ellle yazılmış aşk 
mektupları gösterdi, dedi. 

Erna Karenin gözleri şimdi biraz daha. bil· 

yilmuştli. 

- Benim aşk mektuplarım mı? 
Ben Veyloka sorduğum suallere denm ede· 

Tek : 
Durma, anlat dedim. Bob Tiyer, o aşlc 

mektuplarını sana ne tein gösterdi? 
\"eylok tnınamen kendine gelmişti: 
Ahını açrp gözUnU yumdu ve her şeyi anl:ıt

nınğa b:ı.şladı. 

Mektupları, benden borç para almak tein 
ı;östM H. diyordu. Ernadan aldığı bir haber Uze
rin o z:ıh ire plrasasın<la kendisi fctn bir kaıanç 
f•rııntı bulunduğunu öi;renlp bir miktar pnra ile 
h<'m<'n ticarete atılmak istiyordu. Bu parayı n<'· 
rPrten lrnlacak. Bana geldi. On bin dolar lstıror
rlu . Dunu yakın bir ,·akitte ödeyebllereğlnf f>liy
lt'\rkf'l n. sözlerine bent ikna için, Ernadan kPndl
fl ln" ~,..len r-;k m.,ktu;ılarını da göstermişti.. Df. 
vMrlıı ki : 'fRte Ernıı Knrenln bent ne kadar sq('\'. 

<ll~lnl ı?örUwm;nnuı l\ont FranJa ile nişanını 

bozarak benimle eTlen~cek . Zen~ln oıaca~ım \'e 
sa ol 

8/ 6/938 carşamba 10 

8/6/938 .. 16 
9/ 6/ 938 perşembe 10 

:a:::ı:• 

nahtnrla o kaııı)ı tol\r,11· açar:ık, o knıııdnn snı
şııı gı tmişse, ön kapıdan hangi saatte olursa ol· 
6Un ,.c kim gelmiş bulunursa bulunsun ehemmi
yeti yoktur. 

Armstrong, şimdi benim bir fikre istinat ede

rek söz söylediğimi anlamıştı. Daha ziyade taf
sllAt Yermekllğtml i~tedl. Ye sordu: 

- Katli kim olabilir, onu da söyliyebilir mi
sin? dedi. 

Dunun Uzertne Armstronga ben bh· sual sor
dum: 

- Siz Bob Tlyer hakkında tahkikat yaııtıra

caktınız. ·yaptırdınız mı? Ne netice aldmız?. Me
sela., eYlndf'ykcn snat UçU yirmi geçe kendisine te
lefon e~n olmuş mu? 

Arınstrong şu cevabı ,·erdi: 
- Dob Tlyer bir apartımandn oturuyor. Te

lefon santırah yolt. Onun t~tn pek tahkik edllcıme
yor. Fakat Ernanın söylodlklnc bakılırsa, Bob Tl
yere hakikaten telefon elmiş ... Kız. neden yalan 
söylesin? 

Erna lAfa karışarak: 
- Hayır, ben yalan söylem"dlm, dedi. Kendi

sine telefon eltim. 
Derhal Yeyloka döndüm. Vcylok büyük blr 

aynanın yanında duvara da)·anmış ~arak duru
yor ve blltün aöylenllenlerl cau :tıllatı1ıe dini .. 
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lrürkiye Kızılay C~miyetinden: 
çadır b~zi mübayaası 

Kızılay Cemiyetince yaptırılaw '3dırlar için lüzumu olup lstanbul sa
tış deposundaki §artnamede yazılı evsaf! halz 

100.000 metre çadır bezi 
satın alınacağından alakadarların 30-5·938 pazartesi günü saat 15 e kadar 

depo direktörlüğüne müracaatları. 1 

l«»tanbııl Beled;yesi ilanları 
. .. • ! . :· ~ .. 

. . . 
Muhnınmcn bedeli İlk teminatı 

42 bakır plAk beherfnden 25 tnne 
numune plAğı. 2200 165,00 
875 tnne tek taraflı numune plll.ğr. 1531 114,83 

Konservatuar yatı kısmı için yukarda cinsleri yazılı plAklar ayrı ayrı 
açık eksiltmeye konulmuştur. Listele rlyle şartnameleri le·rnzım mUdUrlU· 
ğUnde görülebilir. !steklfler 2490 N. lı kanunda yazılı vesika ve hizaların
da gösterilen ilk teminat makbuz ve ra mektublyle beraber 25 - 6 - 938 
çarşamba günü saat 14 de Dafmt EncU mende bulunmalıdırlar. (2691) 

Husust nakil vasıtalarına ait 29 00 çift pla.kanın boya işi açık eksilt
meye konulmuştur. Buna 2900 liro. bedel tahmin edilmiştir. Şartnamesi 

levazım mUdllrlUğUnde görülebilir. ls teklller 2490 N. lı kanunda yazılı ve
sika ve 217 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektublyle beraber 
24 - 5 - 938 salı günU saat 14 de Dalmt Encümende bulunmalıdırlar. 

(B.) (2658) 

Eskişehir Nafıa Müdürlüğünden: 
Eskişehir - Çifteler yolunun 3 ·+ 080 - 13 .+ 000 kilometreleri arasın. 

da yapılacak 17597 lira 1.8 kuruş keşif bedelli şose esaslı tamiratının ka
palı zarf usuliyle yapılan eksiltmele rinde işe talip zuhur ctmedlğlnden 

2490 numaralı Jrnnununun 40 ıncı maddesine teYfikan ve evvelce Ul\n edi
len şerait Uzorlnde 13 - 5 - 938 tarihin den 30 Mayıs 938 tnrlhine kadar pa
zarlıkla ihalesi tekarrUr etmiştir. ls tcklilcrin evvelce iHl.n edildiği şekllde 
VflAyet Dalmt Encilmenine mUracaat1arr. (2784) 

Sahibi ASIM US 

Ne§l'iyat mUdilril Refik:~ Sevengll 
~~~~~~~~~~~~~---

iMMiSAR SARAPLARI 
~ Gizli pamuk 

harbi 
Değerli mUterclm bay Hamdi 

Vnroğlunun Antuan Zişkadan dl· 
llmlze çevirdiği bu eser bugünkü 
dUnya hadiselerinin kaynakları

na varabUmek tein okunması eart 

M. M. V. inşaat şubesinden: 
?.Uııt Müdafaa Vckl'ılcU inşaat şu besine kalorifer ve sıhhi tesisat işle

rinde mUtehassıs olmak ve hizmete girdikten sonra. iki seneden evvel ay

rılmamak şartlyle ücretli ve diplomalı bir makine mühendisi alınacaktır. 

Taliplerin aşağrda yazılı vesaik le '.Ankara.da Mlllt Müdafna VekAletl 

inşaat şubesine bizzat veya tahriren ve istida ile müracaatları. 

A - Kendisini ve evli ise alleslnln nUfus tezkereleri asıl ve tasdikli 
suretleri. 

D - Askerlik. vesikası. 

C - Zabıta ve Adliyeden alınmış hllsnllhal vesikası. 
D - Tam teşekkUllU heyeti sıhhiye raporu. 

E - Şimdiye kadar çalıştı!;"I yerlerden almış olduğu vesaik. 
(666)' '(2899) 

Göz hekimi 
Dr .Muı at RamiAgdın 
Muayenehaneslnl Taksim-Talimane 
Xarlaba.§1 Cad. URFA Apt. oma 

na.kletmiştir. Tel: 41553 
Pazardan maada hergün: Oğlederı 

•onra saat ikiden altıya kadar 

saczm-.ız&z •~nmmm 

lq l>r. irfan Kayra 1 

Olan oaşlrca. taplardan biridir. 
Diln ve Yarın tercUme kWllyatın
dan 65 incisi olarak çıktr. Her ki· 
t.apcıda bulunur • 

...... ,9111 ............ .... 

Röntken Mütehassısı fa 
!i Hergün öğleden sonra saat 3 ten 7 H 
İ ye kadar Belediye, Binbirdirek Nuri-ı 
n conker sokakta Aslaner apartırnan H No.8-10 --~~~~~~~~~~~~~~ 
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- Haydi bakalım :Veylok, dedim şimdi sıra 
sende .. Ernanın Kont Franja ile evlenmek lstc
medlğini nereden bildin?. 

Ted Veylok, öksUrdU. Ufak bir tereddüt de-.·. 
resi geçirdi. Sonra: 

- .Yazıhanede, polisler gelmeden önce size .• 
Söyliyecoktim! Fırsat kalmlldı. Ben, Ernanın 

Kontla evlenmfyeceğlnl, Ernanın mektuplarını 

görünce anladım .. 
Den bu ara.da bilmediğim şeyler de Uğrenı. 

yordum. Fakat sezdirmedim. Sesimi daha yUksel 
terek: 

- Dur! dedim .. EvvelA, mektupları ne za
man 'gördUğünü söyle! 

- Sa:H gUnU, dedi. Salı günü, saat iki suların 
da .. 

- Sana mektuplnrı kim gösterdi! 
Fakat benim bu sunli sormamla, yerinden 

sıçrayıp elimin terene Veylokun suratına tokat 
atmam bir oldu. Vcylok, tokadr yeyince, olduğu 
yerde sendeleyip dllştü. Ayni zamanda atılmış 

olan bir kurşun, nz önce Veylokun bulunduğu 

hizadan geçerek nrkasındaki duvara saplandı. 
lşto Veyloku bunun için tokatlamıştım. Çün 

kil onun yam başında. bulunan aynadan, tam knr 
şısında cereyan cclen h:>dlscyi görmüştUm. O ay. 
nadan g~rdU(:;-iim manzaraya. göre, karşıda bir el, 
Odanın içindeki tkl tabancadan birine doğru uza-

·-::::n:: ...... ::aa:a:ı:nm ===:::n 
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nıyordu. 

SUratle atılarak, .Veyloka bir tokat aşkedtp 
onu düşUrdUm. Kurşunun hedefinden kurtuldu. 

Bundan sonra odanın öbür tarafına koşarak 
tabancayı atanın hesabını görecektim. Fakat 
Uniformah polisler, benden çabuk davranmışlar
dı. Tabancayı atan Bob Tlyerdi ve üniformalı 

poUsler Bob Tiyerl yakalamışlardı. 
Onlara adeta yalvardım: 
- l\IUsaade edin, dedim. Şu herife bir yum. 

ruk borcum vardır. Yazıhanemde kendi halimde 
otururken vermişti. Onu ödeyeyim. 

Fakat şakanın zam~mı değildi. '.Armstrong 
da, hakikatin tam meydana çıkma sırası olduğu 
nu hissettiğinden sabırsızlanıyordu. Polisler, 
Bob Tiyeri kışkıvrak tutuyorlardı. 

Erna Karenin gözleri de testckerlek açıl

mıştı. Hayretle J;oruyordu: 
- Niçin, niçin o adamı öldürmek istedi. Bob 

Tiycrc ne oluyor? 
- Boh Tiyere ne olduğunu birazdan gUre. 

ccksiııiz, dedim. E\·et .. Veyloku öldUreccktl .. Kon 
tu da <HdUrcn odur. Az dnha boııi rle l}ldürecckti! 

Bu sözleri söylecHktcn sonra Veylokun ya. 
nma gfdcr<'k onu rıyağa kaldırdım. 

- Anlat, dedim. Snnn Tioh Tiy<'r ne gibi mek 
tuplar gösterdi? 

Vcylok az ovvel benden yediği, fakat haya-

Bizans 1 mpara· 
torluğunun 
Tarihi 

Bizans mevzuu 
u.."'Un yıllar ayrı 

ayn. tetkik ve te
tebbll cdilmi.ş bir 
TMVZu olduğu hal
da bugün bile ay
dınlatılmamı§ bir
çok tarafian oor
dır. Tevfik Yetim
li-Oğlu tarafından 

lisanımıza çevri
len Bizans lmpa
ratorluğwıun ta
rihi adlı 7.,--itap 
bu. ayduılat1lma
mış tarafları tcs
bit etmekte ve bü
fün Bizans tarihi· 
ne temas ederek 
Şar7..i Avrupa im-
paratorluğunun 

bin senem~ 1ntk"U
atını hikaye ct
mc7;tedir. 

Fiyatı yil:: 1-."tt· 
ru§ olup her 7ci
tapçıda bulunur. 
Toptan müracaat 
mahalli: - lstan
bul., Vakit Yurdu. = 5 


