
Pa2arteei 

7 
1 e.jrİnisani l 93H 

YlL. 22 ( 3) 

~ayı. 7482 - 1582 

üniversitedeki l 

hadiseler 
Yazarı: Asım US 

Son günlerde Üniversiteye devam 
eden talebeler arasında sabahları ders
hanelerde yer bulmak meselesinin e. 
hemmiyetli bir safhaya girdiğini hi. 
dıse!eıin mi:eEsif şekillerde tekerrü
rü::den anlıyoruz. 

"CniYersite talebesi arasında ders
hanelerde yer bulmak meselesinin ha
dise şeklini alması mevcut talebe mik. 
tarı ile Üniversite teşkilatı arasında 
nisbet bulunmamasındandır. Zira beş 
yıl evvel Üniversite ye:ıi kurulduğu 
zaman, burada tahsil edecek talebenin 
miktarı 2000 tahmin ediliyordu. Cni. 
versite teşkilatı da ona göre hazırlan. 
mıştı. Halbuki geçen beş yıl içinde bu 
yüksek ilim ocağında tahsB için müra.. 
caat eden ve kaydedilenlerin yekunu bu 
tıı.hınin hududunu aşmıştır. Talebe 
miktarı yedi bine yaklaşmıştır. 

Bundan sonra dershanelerde otura
cak yer bulmak için sabahın saat altı
sında, yedisi:lde gelen talebeler ile son
radan gelip de yer bulamıyan talebe. 
ler arasında hadise çıkmağa başla. 
mıştır. 

Esasen 2000 talebe için yapılmış o. 
?an bir üniversite teşkilatı miktarı ye. 
di bini bulan talebeye kafi gelmez ise 
bundan daha tabii bir şey olamaz. Bun
da:ı dolayı da şuna, yahut buna me
suliyet atfolunamaz. Bu takdirde ya
pılacak şey, mevcut teşkilatı ihtiyaca 
göre genişletmek, yahut talebe mikta. 
rını tahdit etmektir. 

bi 
f ['f(' ~J.. 1 ;J,,\ınMtt- Qjmrli h11 jki sıktan 
rını ·ı;el"Cin e me.ı-c vazıyeunae ouıu. 

nuyor. Vakıa talebenin ini~ On!. 
versite teşkilatının müsaadesi hudu
du::a indirmek ilk hatıra gelen bir 
yoldur. Fakat bir kere kaydedilmiş ve 
talebeliği müktesep bir hak haline gel
miş olan gençlerden bir kısmını tas
fiyeye tabi tutmak bir çok şikftyetle
ri mucip olur. Sonra böyle bir tasfiye. 
yi adilane bir tarzda icra etmek de çok 
.zordur. Onun için bugün mevcut tale. 
beler arasında dershanelerde yer bul
mak içi:ı çıkan hadiselere tasfiyeden 
başka bir suretle nihayet vermek ça
resini aramak zarureti vardır. 

Tatbikf mahiyette olmayıp da kon· 
ferans şeklinde verilen dersler için 
talebenin eline evvelden basılmış not
lar vermek bir derceye kadar faydalı 
bir tedbir olabilir. Gelecek senelerde 
talebe kaydı muamelesine başlarken 
tahdit meselesi hakkında ayrıca bir 
karar verilebilir. 

Öyle zannediyoruz ki. İstanbul Uni. 
versitesindeki talebenin evvelce tah. 
ınin edilen miktarları birkaç misli aş
ınasmda henüz Ankara ü:ıiversitesini'l 
tamamlanmamış olmasının da tesiri 
Vardır. Önilmüzdeki seneler içinde An
kara Universitesi tamamlanır. ve son
ı-a Va:ı gölü kenarında Do!?u üniversi
tesi açmak te~ebbilsü fiillyat sahası
na grçcr~e İstanbul üniversitesinoe 
t alebe kesafetinden müte,·ellit zorluk. 
larm önüne daha kolay gecilir. 

ASIM US 

Fr a n s ız-lta l yan 
TfearPt komisyonu 

f ş, nl bit 1 rd l 
Roma, 6 (A.A.) - Muhtelit Fran. 

•ız - İtalyan ticaret komisyonunun 
ınesaisi, bir proto!<ol imzası suretiyle 
hi tarr.a ermiştir. 

Ticari itilaflar umumi direktörü B. 
Alphand ve ayandan Giannirr.'in riya. 
seti altında buluna:ı bu koırisyon, üç 
ayd1 bir toplanacak ve 4 Nisan 1938 
tarihli ticaret itilafının tatbiici hususu
nu kontrol edecc:Ctir. 
. Y.:omisyon, Fransız kredilerinin t · 
talyadaki vaziyetinde salah husule gel 
illi§ clduğunu müıahede etmiştir. 

• 

tsTANBur.: - Aniara Cac!detd 
Po~lıt kutıı•··· Hi (ldnnlmf) 

Başvekil Celô.l Bal}ar 
dün Ankaraqa döndü 
Başvekil Celal Bayar, dün akşam 

saat 19.10 da eksprese bağlanan husu
si bir vagonla Ankaraya hareket etmiş 

tir. 
Başvekil Acar mctöriyle Dolmabah. 

çe sarayından Riyaseticuınhur kati~i 
umumisi Hasan Rıza, Seryaver Celal, 
Vali ve belediye reisi Muhittin tlıtün-

dağ, General Halis Bıyıktay ve Osman 
Tufan, şehrimizde bulunan mebuslar, 
emniyet direktörü, üniversite rektörü, 
Parti, vilayet ve belediye erkanı, ikti
sa1i ve mali müesseseler ileri gelenle· 
riyle kalabalık bir halk kütlesi tara· 
fından uğurlanmıştır. 

Sosyalist Partisinin 
Milli Meclisinde 

Leon Blum şöyle dedi: 
Vaziyet o ~adar vahimdir ki memleket bizden parla
mento polemikleri har icinde yer almak lığımı zı bekliyor 

Faris, 6 (A.A.) - Müstakil radikal 

part isi ittifakla kabul ettiği nihai dek

larasyonda, partinin her türlü p~litik 1 

ve ekonomik diktatörlüğe muhalif ol

duğu bildirilmekte ve memleketin sela· 

meti için bir tek şarun mevcut oldu • • 

ğu kaydedilmektedir. Politik ve eko • 
nomik bir plan dahilinde nizam ve in· 
tizamlı bir mesai. 

Parti her türlü yeni devaluvasyona 

ve kambiyonun kontrolüne muhalefet ve 

yabancı memleketlerden direktif alan

ları takbih etmektedir. 

c Devıımı 8 incide) 

Hitt~ r veni bir 
T cmı nlıı rıı. 

nutuk sövledi ____ .... _______________ .._ .... ._ ......... __. 
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SAVIFA 

Amiral Hortinin Viyana gannaa alınmış bir fotoğrafi.<Ji 

Macar Kıtaları 
Dün Tuna bölgesin i i şg a le 

baş 1 adı I ar 
Amfral Hortl kıtaat başında olduğu 

halde Komarom'a girdi 
(Yazısı 8 inci sayı:fada) 

Yugoslav Başvekil i Stoyadinoviç 
Yu l(oslavya ekalllyet lerlolo diğer 
vAt.andaşlarla aynı hak lara malik 

OIOUAunu o8~1Pd( 
Belgrad, 6 (A.A.) - B. Stoyadino. rın kUltUrel inkişafları için çaııı~a-. •• 

vlç bugUn Petrovgradda söylediği ğmı t eyit eyledikten sonra ekalliyet. 
nutukta, ekalliyet meselesine temas lerln de memleketin diğer kısmı ilı 
ederek Yus09laT ekalll;vetlerlnln 41- hemahenk olaralc yllrUmesl lüzumu 
fer vatandaşlarla aynı haklara ma • na işaret eylemiştir. 

"Almanyanın i~ha edil- _"k-cld-ukıa_nru_ka-yd~_mış_"_bun_la~~~~-

mesine mani oJacag" ım.,, Dostlarımızın baqramı 
_ Falih Rıfkı Atay ı n bugünkü U lus-
1 suGüN - ta çı k an bir makalesi 

1 

tKtNCtDE : 

Günlerin peıinden. 
Yazan: Hasan Kumçayı 

Görünen, Okunan, Söylenen: 

tlÇtlNCtlDE: 

ilkokul aMıifeıi. 

DORDtlNCtJ'DE: 

Yazan: Kcf 

Yeni romanlarmuz: Karamazof 

Kardetler. 
Yazan: Dostoyevski 

Tercüme eden: Hakkı Süha 
Gezgin 

Gökbui•· 
Yazan: Kadirean Kaflı 

BEŞiNCtDE: 

Amerikanın en eırarenp ci. 
nayeti (Niçin ö ldürdüm). 

ALTINCIDA: 

f fANtler: Sadri Ertem. 
Tarihte:ı bir yaprak: N. Ahmet 
Hava ku"VV'tlerimiz: Mithat. 
Haberiniz var mı: Dertdennan. 

YEDiNCiDE: 

Hikaye: Paditahı ıatm alıyo.. 
rum: Kadircan Kallı. 

Görüp düıündükçe: Hakkı Sü-

a Gezgin. 
Gülhane haıt&haneainin emek 

tarı: Niyazi Ahmet. 

DöRDtlNCtJ'veONUNCUDA 
Spor haberleri, w Uıtik yüz. 

·; adam romanı, 

Tcrcilme eden: Hikmet Müniı 

......................................... 

Hitler 
n·a:ısı 8 lncfılc) 

lngiliz naıırl ~ rı 
Par=ste bundan sonraki 
siyaseti tesbit edecekler 

Londra. 6 (A.A.) - Sunday Dis
patch gazetesi yazıyor: 

"Lord Halifaks ile Çemberlaynin ~ 
Farisi ziyaretleri Çembrlayn projesi
nin ilk merhalesini teşkil ediyor. 

Bu ziyaretin hedefi Münihden son
ra Fransa ile İngiltere tarafından t &
kip edilecek olan siya~eti t esbit et • 
mektir. Projenin tatbikinde varılaca ı ~ 
ikinci merhaleyi Mussolini, sonra d l 
Hitlerle yapılacak mülal<atlar, niha . 
yet dört hükümct şefi arasında yapı

lacak bir dörtler konferansı teşkil e
diyor. Bu konferans neticesinde bir 
haYa paktı akte:iilmesi ümit edili _ 
yor .. , 

Bu gazete, biraz ilerde şöyle devam 
etmektedir: 

"İngiltere hükumeti Almanya ile 
Avrupanın cenubu şarkisindeki iktısa. 
dt menfaatler meselesini de görüşmek 
tasa vvurundadır. 

••••••••••••••••••••• ••••••••• 
: 7 Teşr in bavramlar ım kutlıyan dost Sovyetler ı 
t Bi rl iğ i ni n halk yığın larına sulh içinde uzun say t 
ı ve refah yılları temenni ederiz : 
t (Ya:m 8 incide) t 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

l>U n kil spor h areke tleri 

Fene~b~hÇ;sfüeYma-
• 

nıyeyi 
lstanbulsoor 
sc. ray - Vefa 

0 - 5 yendi 
- Beykoz, Galata
berabere ka l dıl a r 

- --

Dünkü maçtan bir görünü, .. - .-
(YaZ'181 9 uncu '3atj1iiiJti) 
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Dresden'de Cumhuriyet 

bayramı 
Dreıden: 30 llkteırln 938 

Dün, Dresden'de okuyan Türk 
gençliği, yükselişler dolu Cumhuriyet 
çağının 15 inci yıldönümünü yaptı. U
lusal sanayiimizin her gün genişleme
si ve artması, A vrupaya gelen gençle. 
rin de sayısını boyuna artırmıştır, Bir
kaç yıl önce Dresden'de ancak dört 
beş gence raslamak mümkün iken bu. 

gün gençlerimizin elliye yaklaştığını 
söylersem, Cumhuriyet çağının ilme 
verdiği büyük önemi en kxsa bir sözle 
anlatmış olurum. V<"zifelerini büyük 
bir sevgi ile yapan gençliğimiz, avni 
zaman.da dağınık kalmamayı bir yurt 
borcu bilmi§ ve tam vaktinde Altay adı 
altında bir talebe birliği de kurmuş
tur. Böyle bir birliğin yurt dışındaki 
önemini burada uzun uzadıya anlat· 
ma'lc lüzumsuzdur. Bu birlik, her şey. 
den önce, Dresden'e yeni gelen genç· 
Jere girişecekleri tahsil h.ıyatırun mü. 
kemmel bir kılavuzu olmayı pek iyi 
bilmiştir. 

Dünkü bayram toplantısını da gene 
Altay Talebe Birl:ği hazrrlanuşt·::. 

Dresden'in Bellvedere adı verilen çok 
kibar bir müessesesinde Elbe ırmağına 
bakan çok güzel bir salon, bayram top 
lantısı için 6eçilmiş ve burası Türk 
bayrakl:ırı ile, çiçeklerle süslenmiştir. 
Salona girilin::e derin ve sağlam bir 
ıcvgiden doğmuş çolı: ince bir zevk 
eseri ile karşılaşmış oluyoruz. Salonun 
en güzel bir yerinde Ulu Önder Ata
türkün büyük bir resmi, sağ tarafta da 
meşhur gençliğe hitabesi göze çarp· 
maktadır. Çiçeklere gömühr.ü~ uzun 
zir ziyafet sofrası tam bir dikkatle ha. 
zrrlanm-ştrr. Yurt dışında yapılan ulu· 
sat bir bayramrn heyecanı kendine gö. 

re bir heyecandır. 

Yapılan ı<rogra.ı:na göre bayrama 
saat 18 de Altay Talebe Birliğin.in 

çok değerli başkanı Reşat Uzm:ıy'rn 

coşturucu bir hitabesi ile b;tşlamnışt.ır. 
Bundan sonra sırası ile ordumuzun 
sevgili yarbayı Kadri Koray'ı, d:pıo. 
masıru bugünlerde alacak -elan genç 
mühendisimiz Riza Tckeli'yi, ve niha. 
yet İnancı dinliyoruz. Bütün nutuklar 
canlıdır, yürekten gelen Türk sesleri
dir. Gönüller, yurdun ezeli sembolü 
haline gelmiş Atatürkle doludur. 

Nutuklar bittikten sonra akşam ye
meği yenmiş, Cumhuriyet çağının sa.. 
yısız ba§arrlarından biri olan Ankara 
Radyosunun sınırları aşarak ilettiği 
parçalar dinlenmiı ve büyüklerimize 
telgraflar sunulmu~tur. Altay Talebe 
Birlil:ri, ayni zamanda, doktora imtiha
nını bitirip bugünlerde yurdumuza dö. 
necek olan çok değerli ilim adamlan
mızdan ve İstanbul Yükı:ei< Mühendis 
o"kulu hocalarından Dr. Namiye arka
daşlar•nın hatırası ve armağanı olmak 
üzere bir gümüş kalemle bir kitap sun. 
mayı da unutmamıştır. 

Bu güzel hareket, buradaki gençlik 
zihniyetinin ne temiz bir kaynaktan 
geldiğini çok açık bir dille anlatır. 29 
flkte§rin 1938 toplantısı, her bakım· 
dan olgun bir ulus toplantısı oL"tluş. 
tur. Tür'lc gençliği Ulu Önderin işaret 
buyurduğu büyük hedeflere layık ol • 
duğunu göstermeğe hazırlanıyor. Bü
tün Türk istikbali, zaten, bu hedefle. 
rin gerçekliği üzerine kurulmuştur. 

Biz Dresten gençliğini bu ulu yolun 
sa~lam azimli yolcusu görmekle çok 
haklı ve derin bir iftihar duvu .. 1onız. 

Alımet Enver SEVINGEN 

Balıkları denize dökmekten 
kurtaralım! 

lstanbulun balık derdi bir türlU ) 
halledilememektedir. 1-ler sene mem
leket dı3ına, ihraç için yapılan teşeb
büsler de neticclendirmemektedir. bu 
yilzden bilhassa palamut mevsiminde 
fazla istihsal, balıkçılara kar yerine 
zarar getirmektedir. 

Son günlerde lstanbulda torik bollu.. 
fu başlamış, beş, on kiloluk torikler 
beş kuruşa kadar düşmüştür. Fakat 
l>u fiyatla da mevcut balıklara alıcı 
bulunamadığından fazla balıklar de. 
nize dökülmektedir. 

Dlln balıkların denize dökillmesi 
mevzuu etrafında bazı balıkçılarla ko. 
11uştuk. Fikirlerini sorduk Balıkçılar, 
dalyan sahipleri ve ihracatçrların söy 
ledilderine göre, belediye fazla balık
ları denize döl,tür.:nesi pek tabiidir. 
Çünkü torik!er pek çabuk kokmakta
slır. Bunun önüne geçmek için şimdi
ye kadar düşUnülen ~arelerin hiçbi.'i 
tatbik edilememiştir. Balığın mebzul 
bulunduğu aylarda İstanbul balıkçıla. 
rı istendiği kadar bahk avlayabilirler. 
Fakat bu balıklar ya muntazam pos. 
ta!arla, yani soğuk hava tertibatı o. 
lan vasıtnlarla ihraç c<lilmeli, yahut. 
b~ka surette istihlfik çareleri bulun
malıdır. Mesela trenlerle Türkiyenin 

birçok villyctlerine balık sevkcdebi
lir. tstanbuldan kalkan.bir tren üç gün 
sonra Malatya, Elaziz, Diyarbakıra 

varmaktadır. Binaenaleyh balığı üç 
gUn muhafaza edebilecek tertibat, İs· 
tanbulun denize dökülen balıklarından 
mUhim bir kısmını kurtarır. Senede 
bir defa gelen balık mevsimi, balık.. 
çıları zarara sokmakla kalmamakta, 
dolayısile bir çok kimselerin ekmek 
paralarına tesir etmektedir. Sonra ls. 
tanbullu c!a balık bolluğunda balıksız 
kalmaktadır denebilir. Şehir semtleri. 
ne naklederek satma!:, Balıkpazarmda 
be.7 kuru!ja satılan bir balığın fiyatını 
nakil :masrafı ile on be~. yirmi kuruşa 
çıkarabilir. 

Şehrimizde fakir bir zümre vardır. 
Belediye, hiç olmazsa denize dökUlen 
b:ıhkl:ın kokmadan kendi Yasıtasile 
bunlıırı halka dağıtsa, büyült bir iyilik 
yapmış olur, hiç olmazsa balıkçıların 
da emekleri bo~a gitmiş olmaz. 

Fakat en milhim ıresele balığın dr" 
pazarlara ihracı meselesidir. Hükumet 
buna ehemmiyet vermelidir. Bu yüzden 
yurda mUhim bir servetin gireceği mu 
hak kaktır. 

Balığın denize dökilldüğünil göre., 
bir cok balıkçılar, avdan vazcieçmiş
lerclir. 

q> .. ueecin peşinde~ ~ ... ~ .-. - -
ın sahil voıu 

tstnnbul Delecllycslnin elinde şchrln bugünkü 'ı.zlyetinl gösterir 
bir harita \•ardır. Du hıııitncla Knlıunış koyundn iskele mevk.line ltn. 
clar uznnan bir sahil yolu çlzllnılştlr. Arıısıro. bu yolun istllamctlnıf.I 
koyun kenarına rıhtım ynpılnc:ığından bahsedilir. Açılq;özlerdeu blrJ, 
JhUnınl ki bn rivayetlerin cazibesine kapılarak, snhJidcn bir parça ıır
sa satın nlmış vo üzerine bir bina otuı'tmuştıır. li'aknt binayı ynpnr • 
Crnn belediyenin hnritasmıla çizili olan yolu da kendi arsasının lın<lu· 
• ıu içerisine almıştır. nır hnllle ki şimdi Ualnmış koyunun salıll yolu 
!mrnda tnmnmcn kaybolmuştur. Yol iizcrlnclc bir taraftan öbür tara
fa geçmenin lmk!lnı yoktur. Acnha sornhllir miyiz: 

Şehrin harltnsıncla ~lzlli olan yol ncrccledlr?. Deledlye umuma n. 
it olan bu yoln sntmış mıdır? Sntmnmış lso hnrlta<ln ycı·l olan ve bir 
nhtnn haline t?ctirilmcsf mulmrr~r buhınnıı bir yol Uzcrine bir lılnn 
yapılmnsma n:ısıl m:ıs:ındc wilnıişUr? •• 

llr\SAN T\:Ul\IÇAYI 

Halayın k" 
<;eh resi 

Yazan: Hlknıet Turhan Doğlıoğıu 
Cumhuriyetin on beşinci yıl dönü

münde bulu.mıak üzer .. Hataydan Tiir· 
kiyeye Hatay mebus ve cazetecilerin. 
dc:n bir heyet gelmi~ti. Heyet Türki
yede görduğ'-İ hüsnilkabulden ve biL 
hassa kültür hareketlerinden son dere
ce m!itel assis kalmıştır. 

Kendileriyle vaki olan görüşmeleri· 
miz bize Hatayın kültür işleri hakl:m. 
da bu satırları yazdırmaya saik olmuş
tur. 

Müstakil Hatay devletinin de•;let iş. 
lcrini ycluna koymak için geceli gün
düzlü çalışmakta olduğunu İskenderun 
ve Antakyada çıkan (Hatay), (Yeni. 
gün) gazetelerinde okumaktayız. Su. 
riye iJaresi zamanında bu verimli 
Türk ülkesinin hakikaten çok bakım· 
sız kalmış olduğunu hadiseler bize bü. 
tün çıplakhğiyle ve bir tablo seyreder 
gibi göstermektedir. 

Bu itibarla yeni kurulan bu devlet 
işleri yoluna koymak için her çareye 
baş vurmakta, halkın huzur ve refahı
nı temin için uğraşmaktadır. 

İdare mekanizmasını ellerinde tutan 
şahsiyetlerin vatanperverlikleri, hüsnü 
niyet, tecrübe, şahsi kabiliyet ve ener· 
jileri bütün karışık işleri halletmiye ve 
Hatay ülkesinin halkınmasıru temin e. 
dccektir, Dahili ekonomik, mali işlerle 
birlikte kültür i§leri yeni devletin en 
çok önem ver.diği iılerdendir. 

Türk ırkının 'kahir bir çogunlukla 
bulunduğu Hatay Ulkesinde kültür i§
leri kanaatimizce birinci mevkii işgal 
etmesi icabcden meselelerden olması 
lazım gelir. 

Çünkü yirmi senedenberi Türkler 
bı-r tıı .. ıu 1.UJ'U' el haklardan mahrum 
bırakılmışlardır. Mek.teplerde türkçe 
tedrisatı meflQç bir bale getirilmiı, ta
rih derslerinde ise anavatan tarihi ye. 
rine karz~ık ve hatta bazan da muzir 
ve mentı §eyler öğretilmi§tir. Her şey· 

den önce Hataym teır..iz ve ateşin genç 
liğine ve istikbal için en büyuk bir 
kuvvet kaynağı ve dayanağı clacak ço· 
cuklarına anavatan sevgisini ve Tür'K 
tarihinin büyüklüğünü, Atatürkün bir 
milleti nasıl kurtardığını aşılamak la· 
zımdır. 

Yeni Türk harflerini bütiln halka 
öğretmek için bir zamanlar Türkiyede 
yapıldığı gibi millet mektepleri açmak 
suretiyle genit ha1'k tabakasına öğret· 
mek vakit geçirilmeden yapılması ge. 
rekli i9lerdendir. 

Tilrk olduktan halde yabancı propa· 
gandacılar.n ve cehlin tesiri altında 

kalmıt bir kısım Hataylıları kurtarmak 
en büyük vatan davalarının başıncia 
gelmelidir. 

Hatay Ulkesinde köyler çok geri bir 
vaziyette bulunmaktadır Bunun i~in· 
dir ki, Hatay kültür Bakanlığı billıas. 
sa köy okullarına hususi bir ehemıni· 
yet vermeli ve bunun için şimdiden 

tedbir almalıdır. 

Hatayın kUltUr hareketlerinin ba • 
şında bulunan arkadaş:mız Faik Türk. 
menin hüsnüniyet, ve genç iradesinden 
emin clmakla beraber Hatayın kültür 
itleri için daha esaslı cezri tedbirler 
kültür işleri daha esaslı cezri tedbirler 
almak icabettiği kanaatinceyiz. H<!tay· 
da bugün muht.elif ecnebi mektepleri. 
le beraber azlıklara ait bazı mahiyeti 
tamamiylc açık olmıyan müesseseler 
ve bundan başka Suriyenin kül· 
tür işlerine a!t gizli propagandala;ı 
var.dır. 

Netekim Suriye Hatay alevilerinden 
bazı gençleı:i kenC:i ııam ve hesabına 
mekteplerinde okutmaktadır. Bütün 
bu hareketleri göz önünde bulundur -
mak ulusal bir kültür işidir. 

Bundan başl:a liatayda Türkiyede 
olduğu gibi (tevhidi tedrisat) eı::asınr 

kabul etmek de Türk kültürünü köklcş 
tirme'k için zaruri.dir . 

Bütün bu i~lerin birdenbire Hatay 
ülkesine tatbil:inin ne kadar güç olaca
ğını düşünmÜ}'Or değiliz. Anc"k geniş 
halk tabakasını aydınlatmak için seri 
ve cezri tedbirler almanın da bir zaru· 
ret olduğunu iljaret ediyoruz. 

Hatay kültürilniin gelişmesi için 
Hatayın Baş~ehri Antakyada (milli bir 
kitapsaray) tesis etmek Tür1düğe ve 

muhite ait klasik, ilmi, tarihi, ekcno • 
m.k ve arl;eolojik e:;erleri toplamak d.I 

zu edılen bir dılektir, 

Hatay hükumet progranunda yer a· 
lan turi;:m işleri için Antakyada bir 
mı.ize tesis etmek de çok gereklidır. 

Antakya - İskende un ve çevresinde 
bulunan yerler çok zengin tarihi eser. 
lere malık yerlerdir. 
Buralarda Eti, Yunan, Roma, Bizans, 

Selçuk, Osmanlı ve Haçlı 5eferlerinden 
kalma eserlere sık sık rastlanır. Topra 
ğın altı 1~adar ü:;tü de eşsiz eserlerle 
doludur. 

Halep müzesi bu havaliden toplan -
mış eserlerle bugün hatırı sayılan bir 
müze haline gelmiştir. 

Bunun içindir ki Hatayda vakit ge· 
çirmeden bir arkeoloji müzesi kurmak 
çok isabetli bir iş olur kanaatindeyiz. 
Ayrıca Hatay.ın dil ve tarih hususiyet. 
!erini tesbit etmek üzere bir kurum 
teşkil etmek memleket nam ve hesa • 
bma yap lacak hizmetlerin en verimli. 
!erinden birini teşkil edecektir. 
Hatayın ktiltürii büyük Türk mille

tir.in geniş kültürünün küçük çapta 
bir örneği olmalıdır. Kültürü kuvvetli 
olan yerlerin ne. kadar ileri gittiğini ve 
hayat mücadelesinde nasıl başarılar 

elde ettiklerini görüyoruz. Güzel ve 
müstakil Hatayın bir çok mühim işleri 
arasında tahakkukunu temenni ettiği· 
miz bu işleri de yaııacağını ümit ede. 
riz. 

Hatay maarifinin inkişafını görmek 
her Türk için derin bir sevinci mucip 
olacaktır. 

Hatayın kültür çehresi anavatanrn 

kültür çehresine benzemelidir. Bu ben· 
zeme yükselişinde en büyük rolii oy. 
nayacakttr. 

Evlenme akitl2ri 
Evlerde vaoı'amıvacak 
Evlenme muamelelerinin akitleri 

belediye d:ıiresinde veya muhtar ve ih. 
tiyar heyetinin toplandiğı yerde. yn. 
pılması tasrih edilmişken bazı kıms:· 
terin akdi evlerinde yaptırdıkları go· 
rülmüştUr. Evde, ancak doktor raporu 
ile daireye gidemiyecek derecede has
ta olduğu bildirilenler için akit yapı
labi!irken, hastalığı olmıyanların Ja 
akitlerini evde yaptırmaları. evlenme 
memurlarının menfaat temini için ka
bul ettikleri anlaşıl~nrş. Dahiliye Ve. 
kfıleti bunun önüne geçilmesi için ev. 
lcnme dairelerine eiddetli bir tamim 
gön dcrmiştir. 

Medeni ve içtimai inkılô.bımızın l'U· 

hunn ve cumhuriyet kanunlarma bağ
lılık dnyguhrrna aykırı olan bu gibi 
harekPtlere katiyyen meydan vcrHml· 
vecektir. Evlerde :ı.kit yapanlar görU. 
lürse, derhal cez&landırılacaklardır. 

--o--
Okuma hUnıiyenlerln 

lnızolnrı 
Okuma yazma bi!miyenlerin ticari 

muamelerde kullandıkları mUhürler • 
den ne suretle istifade edecekleri tes. 
bit edilmiştir. 

Heyeti ihtiyariyenin tasdik etmiş 

olması lazım gelen mühürlerle bera • 
ber, mühür sahibinin evrakına aynca 
imza yerbıc parmak izi basması mu
vafık görtilmüş ve bütün muameleler· 
de bu sur~tlc hareket edilmesi bildiril. 
miştir. 

-o-

Rfr sanda ·cı hofl'oldu 
Bu sal;>ah Harem iskelesi açıkla. 

rıncla bir facia olmuştur. Lodos fıru. 
nasına tutulan ve sahil.den bir hayli 
açıkta geçen sebze yüklü bir kayığın 
clen:.Zde bocalamakta olduğu biraz son 
ra da devrildi(!i görülmüştür. 

Sahilde bulunanlar ayni zamanda 
sandalcının feryadım da duymuşlar • 
dır. Bunun iızerlne oradaki bazı kim· 
selerle sandalcılar hemen im:iada kcj. 
muşlarsa da r/Iehnıet isminde olduğu 
anlaşılan sandalcı sulann arasında 

kaybolmuştur. 

Sandalcılar, devrilmiş bir vaziyette 
bulunan ve Tahtaboş isimli ve 3536 nu 

marayı taşıyan kayığı sahile çekmiş • 
lcrdir. 

@i ~ ırlQı nen 

Okunan 

iki vak'a 

A NKARADA oturan bir zat oıJ 
büste geçen bir vaka ile dw\ 

tr mvayc!a yapılan bir haksızlığı baJ 
anlattı. Mevzuları ayni ve ço'k cnterJ 
Scındır. 

Hadise şu: Ankarada malf1ın olduJ 
üzere otobüsler belediye tarafından 1 
dare olunmaktadır. Bir yolcu Sa~ 
pazarında kontrol memurunun ist~~~i 
lıileti aradığı halde bulamıyor ve bil~ 
üzerindeki kayda göre yeni bir bileti 
kes.itmesini istiyor. Kontrol memu 
mi.işteriye bakıyor, bilet aldığı hakkı 
daki sözünü kafi görerek işine deva~ 
ediyor ve diğer bir otobüstin kontroıl 
İ!Sin arabadan iniyor. 

Müşteri mahcuptur, kendisin~ yJ 
bir bilet aldırılmadığı iç.in mUteesai! 
dir, fakat bir daha böyle bir teessilr 
mahcubiyete katlanmaktan kurtulmal 
için biletini muhafaza etmeği kend 
kendine ahtediyor. 

AŞŞEHRtMiZDE bu Mdise 
. . . ~ 

B gören otobüs yolcusu, dün de 
tramvayda bunun aynine §ahit oluyor 
Fakat arada büyük fark var. KantıJ 
mUşteriyi, bilet almadığı halde, aldığı~ 
iddia eylediği için yalancılıkla, ıanf 
yen para vermiş ise, biletçiyi bilet k1 
mediğinden dclayı ıirketin parasını a 
şırmakla itham ve tehdit ediyor. 

Kontrol, biletler üzerindeki kaydı 
göre vazifesini yapmıı olmak is:!n müi 
tedden aldığı bileti mutlaka ibraz et 
mes:ni istiyebilir. İstediği bilet, uçmu•e 
veya camın arasına düşmüş olab .. :rta 
Müşterinin Uç buçuk kurut için yal~e 
söyleruiyeceği asıl olduğuna göre ko~t 
trolün evvela müşt~rl.yi bu şekilde re~ 

.. ..t: .. • • .. • # 

hırsızlıkla itham eylemesine ne hak.ı 

la vardır? tı 

Görtilüyor ki, kontrsl memuru ka1'r 

rarsız ve mütecavizdir. Ve vaziyet, bi· 
let alan ve bilet veren iki vatanclqr-.l' 

sardalye fıçısı gibi dolu olan bir tram 

h . Ca vay arabasında yclcular muvace esın. 

de tahkir şeklinde tezahür eyleme'kte•t-a 
dir. 

••• 
T RAMVA Y şirketi, evvela, vazi·:0 

fe gördürdüğü kontrol mcmur- l c 

tannı milşteriye karıı son derccedf 
nazik davranmağa davet etmeği, sani• c 

yen kontrol vazifesinin biletçiler aley.la 

hinde mutlaka rapor vermek demeJıte 
olmadığını anlatarak onlan, Ankara o• 

tobüslerindekt memurlıı.nn milştcrilere.liı 

karşı aldıkları çok terbiyeli vaziyeti' 
takmmağa ve onlann zihniyetini ta§t' 

mağa davet eylemelidir. 

Bana öyle geliyor ki şirket bunu te-: 
min etmezse, memurlannı arabalardı 

vazife görür zannederken cürmümet 
but hakimleri karşısında bulacaktır. 

K.Ef 

Resim 1 i Hafta' n ı rba~ 
lr 

nncn sayısı 
~·ı.1 

Dolgun münderecatla ve taaJ~ l 
hir ev mecmuası halinde eı 

çıktı 
ere 

/smail llakkı Baltactoğlıı, Kadir1 
Kaflı, M.F. nin yazılarım Aleksı 1'olsl 6ltı 
)'Un .. komşumun anlatlıklan., adlı şımd't 
ye kadar intışa1 etmcmış lzikdyesıni okfr 1d~ 
manzzı tavsıye ederiz. • 

'ille 

Bunlardan b:ışka daha bl~k dlkk•-"i'cı 
değer yazıltır ,.e kadınlara ı, 3mekıJ1:~ı 
\'e fııyd:ılı mnliimatla doludur. l l 

'1:!91 
ha)'. 
~llı 
•ı ~ 

36 S11yfa 5 Kuru~ 

MlYıvez~nıerdetl ~1tl 
isteyiniz ~oı. 
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Yakın yurt tetklklerl - ·- ~ - ,_, -
~~ a A N KARA 

An karanın tarih 

:t' Bu sayfalarda her harta Tilrkfyenfn tUrlU vlH\yet. 
• erı hakkında size bilgiler ,·ereceğiz. Bu hafta ilk ola
'tak Tlirkiyenin idare merkezi olan Ankara vllAyetlnl in 

leyeceğlz: 
Ankaranın tarihte büyük bir önemi vsr1ır. Uzak. 

'""•n dallarla cevrllmiş, basık sırtlarla l apah bir 
8D!ll Oı't'ıl.::ilUU lt "Ve U U.) UA Ull U;:!Jl::UlU Ul:ilUllUt:UU. 

Tepenin enUnden seçen lllncttrU cayı kuze7 tara -
lndan gelen Çubuk çayı ile de birleşir ve Bozkırlar 

~tasından bir şerit gibi akar. 
i,.. Ankaranın tarih bakımından değerini son yapılan 

1Jraştırmalardan görellm ... 
b Bu araştırmalarda, Ankaranın tarihten en-elkl 

lğ"larda 3000 yıl önce Asyadan gelen Eti TUrklerl ta. 
llfından kurulduğu sonucuna varılmıştır. 

Tlirkler, bugün Ankara admı taşıyan bu şehri 
kurarken, şehre bir isim aramışlar, tarihte benzerine 
Ok tesadli! edilen ve Baykal gölüne dökülen küçUk bir 
ehrin ismini ona vernıeği uygun görmüşlerdir. Tarlh

ıJo Ankara ismi Uzcrindc tUrlll bilgiler ileri sürUlmck· 
JCdir. 

Bunlardan biri de Ankova ismidir. Bu isme Bo. 
az köyünde yapılan kazılarda meydana çıkarılan cser-

er üzerinde rastlanmıştır. 
Birçok tarih bilginleri Ankara hakkında tilrlU bil. 

llcr verme ktedirler. 

bakımından değeri 

• 

Bunlara gUre, şelırin attı Gazncll 1\fnhmut zama . 
nında (EngUrü) ls ruiue ~ ... rıı-11' - __ .._ Yıldı

rım Bayezit zamanında da tekra r "Ankara,, olmuştur. 
Ankara birçok savaşlara alan olmuştur. Tarihten 

6 asır evvel Lidyen Kralı bura.dan geçmiştir. BUyük ls. 
kcnder tarafından zaptolıınnn Ankara, bundan sonra 
avu.ıcı111 .ıuu c une gcçmı~ . Hom:ılılnrtıan Auguı:;tus za -
manında çok parlak bir devir sörmUttUr. 

Ankara, Emevllerden sonra Abbasi bUkUmdarla • 
rından Harunürreşldin idaresine de geçmiş, bundan 
sonra Bizanslılara ve Uğuz müslümanlarından. Selçu
kllere ve daha sonra llhanilere geçerek eski sahipleri 
olan Türklerin elinde kalmıştır. 

Ankara, 1914 • 1918 yıllarında tarihte önemli bir 
devir açmış; yeni Türk Cumhuriyetinin merkezi olmuş. 
tur. 27-12-1919 tarihinde Atatürk Ankaraya girerek 
Türkiye Kamutayını ve bugünkU rejimin temellerini 
kurllluştur. 

Ankaranın nüfusu son zamanlarda 1 70 bine yak
laşmıştır. Şehirde modern fabrikalar kurulmuştur. E. 
reğll,Y'e yapılan son demlryolu fabrikalar da kullanıla
cak kömürün daha kolay getirilmesini temin edecek -
tir. 

Ankara TUrklycnin kalbidir. BUtUn gördüğünüz 

yeniliklerin kararlaştığı yer de gene Ankaradır. Siz, 
Ankarayı gördUnUz mU? 

.................... , •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·····•·el!~ ..... ~················ 

r~ tl• H t ı~lt qll~r t 

L ey l ek ler 
Sonbahcr mevsinı i n de 

ve göçler in in 
İlkbahar geldiği vakit de bize baharın geldiğini 

lber veren hangi kuşlar olduğunu şüphesiz siz de bl. 
lrsınız. Kırlangıçlar ve leylekler ..• 

Fakat güzel ve sıcak yaz günleri bitince bu sefer 
hıe bukuşlar sıcak memleketlere doğru yol alırlar. iş
e içinde bulunduğumuz mevsim leyleklerin sıcak 
eınıeketlere doğru göçUdür. 

Öğretmenleriniz, bayat bllglsl ve tabiat bilgisi 
ersıerlnde size bu kuşlar hakkında bilgller vermiş • 

erdir. 

ıı Leylekler; bildiğiniz gibi göçmen yani sıcak mem
ltet kuşlarındandır. 

DUnya yüzünde yaz nereye giderse onlar da oraya 
derler. 

Leylekler ~·azın Türkiye gibi sıcak memleketlere 
~ ~ , 
lerek yuvalarını yaparlar, yavrularını çıkarırlar, u-
'catıarı dereceye kadar IJüyUttükten sonra beraber • 
rıne alıp yine geldikleri uzak diyarlara giderler. LPY· 
tlerın kış yaklaşırken gUney illerine doğru yola çı • 
11ları, ve yolculuk dUzenlerl çok dikkate değer. Bu 
':>'atı bir kervan, yahut ordu düzenidir. Yolda fırtı • 
lara, kartal gibi yırtıcı kuşların saldırışlarına kar· 

'• «uramıyacak pel: genç ya,·rular, ihtiyarlar: kerva • 
il en emniyetli, korkusuz yerinde bulunurlar, sağ 
l, Bol kol, ileri kol, kılnvuzlı:.r, uç takımları hep ye-

göçeden kuşla r, 
sebepleri 

Güvercinle aç ayı 
masalı 

Mini mlnl bir gUvercfn 
Komşusu ac ayı için, 
Gece gUndUz gam çekerdi, 
Kaçıp bir gUn gitsem derdi. 

Güvercin ötmek istese 
Aç ayı da bir hevese 
Kapılarak bağırırdı. 

Dostlarını çağırırdı. 

GUvercln: 

- Güzel kız hu, gUzel kız hu, 
Olayım mı sana komşu? 

Bu gUzel kız ağlıyordu. 
uuzeı .)'"Uuu -r-.1• --·d., 
Durup dedi ki gUvercin: 

- "Yaradıldık gUlmek için, 
Ağlayanı kimse sevmez, 
Bak •evince ko,ar herkes, 

Sana komşu olamam ben, 
Kaçıyorum işte senden!,, 

GUvercln: 

- Güzel kız bu, gilzel kız hu 
Olayım mı sana komşu 

Bu güzel kız ağlıyordu 
GUzel yüzU şimdi mordu 
Durup dedi ki güvercin; 

- "Yaradıldık gülmek için; 
Ağlayanı kimse sevmez, 
Dak sevince koşar herkes, 

Sana komşu olamam ben, 
Kaçıyorum işte senden!,, 
Kanat açıp bağırdı: Huu ..• 

Uçtu, uçtu, uçtu, uçtu. 
Yolda gördU top oynıyan 
Sarışın bir kızla oğlan, 

Güvercin: 

- "Çocuklar hu. Çocuklar hu .• 
Olalım mı kapı komşu?,, 

O sırada hırçın oğlan 
Topu kızdan kaptı hemen. 

- Yapma, diye kız inledi. 
Oğlan topu vermem, dedi. 

Ne gördüler gUverclnl, 
Ne duydular şen sesini 
GUvercln kanat açtı 
Çocuklardan uzaklaştı. 

Dedi: "Böyle kavga eden 
Çocukları hiç sevmem ben 
Bulayım başka bir komşu. 

Uzaklara doğru uçtu. 
Gezdi uzun gUn güvercin 
DUnyaya kUskUn güvercin 

Bir ses duydu .. "kısmetin bu, 

Aç ayı ile yine komşu 
Olacaksın hiç çare yok 

Git yuvana başını sok!,. 
Dalıp dağlar arasına 

Döni11orken yuvasına 

Gü,·ercln hu, hu, diyordu 
Seylm ninni söylUyordu 
Kardeşine beşiğinde, 

Bir çl(tllğln bahçesinde, 

Güvercin: 

- "Güzel kız hu, gUzeı kız hu. 

Olayım mı sana komşu?, 
Karşıladı onu Sevim: 
- Açık, dedi, sana evim! 
Birdenbire bu gUvcrcln 

Sevinmişti için, için, 
Dedi - "Artrk komıpu buldum, 

Aç ayıdan, oh, kurtuldum. 
lşte budur benim evim, 
Sen ne gUzel kızsın Sevim. 
Öyle ise gel hep birlikte 
Yaşıyahm bu çiftlikte ... ,, 

Emin Recep 

( ŞilrlPr ) 

Çiçeklerin dili 
Kar çiçeği ben luıhann 

Bir miijdecisl)im diyor ... 

G iizcl "m:\\ iş,, ben de kırın 

Kiiçiik bekçisi) im diyor. 

Sarı yonca. çiçekleri 
Diyor: Güzel gözlerim pek! 
Diııle)in menekşeleri: 

- Benden güzel yoktur çiçek. 

Altın gözlii pnpatyalar 
Güneş oluyor bize doğar. 
Dl7or; siinbiiller Jdleler 
İçimizde hazine var •• 

Hepsinin başka adı 
Başka şekilde sllsü var; 
l'lne ayn ayrı tadı; 
\Te bnşka bir büyüsü var1 

Bana kahrsn; her çiçek 
Opiilecek, sc\ llccek 
I"akat renkli papatyalar; 
Hcı>Shıdcn güzel gerçek? 

NEBİL FAZIJJ 

Ayhan 
lstaobulu gezdi 

Ayhan bu gezisinde lıtanbulun bütün 

semtlerini, belli başlı anıtlannı, eserle. 

rini birer birer gördü. lneeledi. Gele

cek haftadan itibaren burada ıüıe p. 

zilerini reıimleriyle birlikte anlatmai• 
ba,Jıvacaktrr. 

-
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Küşan sokaklarında göz- rrn etrnfm~ dizildiler. Bunların 
larrnda karııHylo kızı ve oğullari 
lunuyordu. 

leri yaşlı bir kalabalık 
Evlerden ve köşe başlarından 
kadın hıçkırıkları duyuluyor 

Kurbanlnnn nrasında uzun 
nuzlu Asya öküzleri, cins atları 
yunlar, inekler, kecller vardı. 

Kimi heybetli ve azgrn, kiın 
yılamıyacak kadar gUzel, kimi 
llaşarl yahut uysal görUnUyorla 

Birer ikişer ve hepsi de zorla 
rıldılar. Geniş yüzlU, kemikli ve 
kık uzun bıyıklı adamların ko 
havaya kalktı. Yalin ve enll bıcs 
iri birer canavar dişi gibi parlı 
güneşin keskin ışıklarını teplyo 
dı 

3-
iTiZAR: 
Romanımızın <1llnkü tcı.' rika$ında. 

bazı parçaları tertip sırasında T~arış
mış olduğundan evvell,;f gUn bittiği 
yerden b~la.yarak dPt·am ediyoruz. 
SlJyın okuyucuZarımızdan lkür dile. 
riz. 

Bir iki dakika geçti. Balmumu ren. 
gindeki göz kapaklarını kaldırdı. Bu 
sefer yatağını:l sağına sıru'anmış olan 
dört i::sana b:ıktı. Kendisini zorlaya. 
rak gülümser gibi yaptı. Bakııılarmr 

bir an büyük oğlunun gözlerinde tut
tu: 

- Gökbuğa oğlum, yaklaş! 

Diye fısıldadı. 
Gökbuğa onun cılız elini kuvvetli 

avuçlarLJa alarak sıktı. YüzünU yak • 
laştırdı. 

Han sordu: 
- Elçinle evlenmekkn vazgeçtin 

mi? 
- Ona söz vermiştim. !.zin ver de 

senin gibi ben de sözüxde durayım. 
- Bana rahat vermek jçin ynla.nda.:ı 

da olsa vazgeçtiğini söylemeyi dUşün· 
seydin! 

- Aldatmak, rahat olmaktan daha 
mı iyidir Her zaman doğru olmanın 
seni daha çok sevindireceğine eilphem 
yoktur. 

Bu babanın bakışlarında, her şe. 
ya rağmen, oğlunu beğendiğini anla
tan parıltılar vardı. 

- Sağ ol... Ben de sözümde duru. 
yorum. Mı:ı.lav yanıma gelsin! 
Gökbuğa iearct etti ve ihtiyar ve. 

zir Tonuc Hana yaklaştı ... 
Tonuc Han bir fısıltı halinde söy. 

lUyortlu: 
- Oğlumun Elclnt sevmesi, ıı. 

terdim Jd, onun zararına olmasın, is
terdim ki sen benim vezirim değil, 
kardeşim olaydın. Fakat kırda, yol 
Usttinde bulunmuş bir çocuksun. 
TUrk yasasında birblrlle evlenecek 
c~anlarm akran olmaları gerek. 

Elçin, hiç beni ve Gökbuğayı dil· 
ş'inmüyor mu? Sen buna no diyor-

• St'n? 

E 

- Kızımı zorladım. O her şeye kat 
lanmağa rnı.ıdır. Blr tanecik yav. 
rumdur. YUreğlm demektir. Dilerse. 
aiz size kurban ederim. Lft.kln Gök
buğaya sözUm geçer mi 7 

- Anlıyorum ve mademki bu ka. 
dar sevişiyorlar, onları artık haklı 

buluyorum. Fakat yasayı bozınıyn • 
cağım. 

Bu konuşmayı dikkatle dlnllyen 
Kukuş Hanımla Maralın yUzlerl da. 
ha çok sarardı. Acıyan gözlerle Gök. 
buğaya baktılar. Gökbuğa mermer • 
dc!n bir heykel gibi dimdik duruyor. 
du. 

Tonu<: Han: 
- Hepsi yaklaşsın! 
Dedi. 
Yaklaştılar. 

ilan, kesik kesik, fakat oldukça 
tok bir sesle son arzularını bildiri· 
yordu: 

- Gökbuğanm her zaman Türk 
kal:..casını dilerim. Verdiği sözde du. 
rn1.:nğını, doğruyu söyliyeceğinl umu. 
Y"' um. Umduğum gibi yaptı. Bun
dan b6yle de dilediğini yapabillr, dl. 
lellif;:! yere gidebilir. Ll\l~lıı ben onun 
bu yurdun ve yeni hanın yardımcısı 
ol·uasını isterdim. Yurda hizmet 1-
çln her halde han olmak gerek de. 
J:l lir. 
Gökbuğa için verilen hüküm anla • 

ıo:ıuıııştı. lluno. oradakilerden hepsi
nin CzUlıHlklorl, blrai dc6l1jt.ll'llIDCSl 

k'.".!>Jl olmadığı için ister istemez bo. 
yun eğdikleri belliydi. 

Han,. Akbuğaya bakarak devam 
etti: 

- Yurdum, ordum ve mallarımın 
yarısı Akbuğam::ıdır. O benim yerL 
mo f.l'Qecektlr. Türk yasasına ,.e be. 
nim verdiğim örneklere göre hanlık 
edecektir. SUrlilcrlnıi ve mallarımın 
)'arıı,ını Maralla Kukuş alacaltlar -
dır. Gökbuğaya atlarımdan dilediğL 
ııl seçmek \6 kılıçlarımla diğer silAh 
!arımdan dilediğini almak hakkını 

veriyorum. 
Sesi titriyordu. 
- Bunu ben yapm~yorum, yasa öy. 

le istiyor. 
Mala va baktı: 
- Otu.ı yıl bana de~lek oldun. Bir 

yıl süren ayrılrğı:ı anlattı ki, bıraktı
ğın boşluk büyüktür. O:ıu doldura • 
cak er yoktur. Akbuğayı yalnız koma! 
Ona da destek ol. Heııaz pek gençtir. 
Sana benden çok muhtaçtır. Ona ve 

gm ...... ~m::m ............................... .... 

Karamazof Kardeşler 

reviren: Hakkı Süha (;ezgin - 3 
serseri ruhlu bir herif olduğu halde, 
parasını belki şerefdzce fakat herhal
de pek kurnazlıkla işletiyordu. 

Geçmişi karanlık bir "Zangoç,, un 
kızı olan "Sofya tvanovna'', küçUk ya
§ında öksliz kalmış ve General "Voko· 
hov,, un kansı tarafından bilyütü1müş. 
tü. Zavallı bu himaye altında çok ıstı
raplı bir ömür sürmüş ve bir gün ken. 
disini asmağa bile kalkışmıştı. Kızın 

şefkatli, namuslu, uysal olduğunu söy
Jiyenler, kadının da o nisbette sinirli, 
mızmız ve huysuz bir cadaloz olduğu. 
nu saldamıyorlardı. Kızcağızı yeise sü 
rükliyen de galiba bu idi. 

Pavlovis, bunları öğrendikten sonra, 
kızı istedi. Hakkında tahkikat yaptı
lar, sorup soruşturdular ve nihayet 
reddettiler. Netice böyle çıkınca, Fiyo. 
dor, kıza kaçırma teklifinde bulundu. 
Zavallıcık eğer, bu musibetin ne mal 
olduğunu bilseydi, çektiği sıkıntıları 

hoş görür, razı olrr.azdı. 
Ne yazık ki, vaka, bir başka vilayet

te geçiyordu. Sonra. rl l·apıs•nda ca. 
nl,l\~__._~ek hale &cimi§ on altı ya-

şında bir öksüzün istihbarat vasıtaları 
zaten ne kadarcık şeydir? .. Evlenmek 
le nihayet bir kapı değiştirmiş oldu. 
Fiyodor Pavloviç, bu defa çeyiz, dra
homa namına metelik bile alamadı. 
Çünkü, bu rızasız evleniş generali 
kızdır.mıştı. 

Ama, bizim ayyaş, bu defa paraya 
pek ehemmiyet vermiyordu. Genç kı.' 
zın güzelliği ve körpeliğiyle masumlu
ğu onu tatmin etmişti. O vakte kadar 
kaba zevklerle geçinen "Fiyodor.,: Çir 
kin bir gülüşle: 

- Masum gözleri ta ruhuma kadar 
işliyor 1 

Diyordu. 
Fakat bununla beraber, onu ipten 

kurtarmış bir halaskar gururiylc kul -
lanmaktan da çekinmedi. Evi, yine 
kahpelerle dolup bo~alıyor, şehvet sah 
neleri ardı ardına kuruluyordu. Yalrm: 
ailesinin ihtiyar emektarı ''Grigori,. ha 
nımmı müdafaa ediyor ve bu müdafa. 
alarma bir uşak için, pek aşırı sayıla
cak bir hal vererek, cfen.disilc kavga
ya girişiyordu. Hatta bir gün eve do-

yurda hizmette devamet. Söz veri. 
yorsun, değil mi? 

- Ben her zama:ı sizin !!oyunu.tun 
zavallı bir kuluyum. 

- Kulu değil, kolusun! 
Şimdi gözleri Akbuğaya çevrilmls

ti: 
- Oğlum! Halkın rahatına., yurdun 

güzelliğine Çflhş. Açları doyur, çıp. 

laklan giydir. Herkes malından veca.. 
nmdan emin olsun! Her l§te, a.:ınene, 
kardeşlerine, vezirine ve halktan aklı 
erenlere danış! Danışmadan iş yapma! 
Dedelerimiz Hintte, Çi:ıde ve Altay • 
larda böylelikle bUyUk devletler kur. 
muşlnr. Tilrk yasasına ve Türk dini· 
ne sadık kal! Ablak dllşkilnlUğU, al
çaklık ve yalancılık batıdan b!ze yak. 
lnşıyor. İçimize yerleşiyor. ırnçUk, kU. 
çUk hanlıklarn aynlıeımız. bir araya 
gelip de bUyUk bir ha,.ımtık kurama
yışımız bu yüzdendir. Her sabah be
nim gibi sen de bu salonda duvarlar
daki eu bUyUk haka~lnnn ·· '.,;nde eğil! 
Onları örnek tut, onlar kadn.r olmağa 
<:~h!J. Fı~atlan kaçırma. ve bu uğurda 
herşeye katlnn ! 

Sesi gittikçe kısılıyordu. 
Birkaç defa derin derin nef ea aldı 

ve devam etti: 
- Sanmam kf. yann sabah g6zlerlm 

1şık görebilsin! Beni şehir mP.zarlığt
nın ortası:ıa, 'l'Urk yasa ma g8re glS. 
mü.,,! Hoiça knlınl 

O kadar yorulmu§tu ki, göz kapali. 
~arı düşü\•erdi ve başı, bayılır gibf, sa
ga yuvarlandı. 

Hepsinin gözleri ynşarmıştJ. 
Cölc.DuSu.. 11u au.ue:n, ııtuuu ıa.ı. ~a.. 

frna gertiler. Yastıklannt aldılar Ye 
o:ıun daha rahat uzanmasına yardım 
ettiler. 

Bu sırada gözleri karşılaşıyor, 1.a. • 

vallı annenin dumanlı bak:ışlıırı Göli· 
buğanın yüreğini yakıyordu. O en çok 
bıma ür.ülüyordu. Halbuki kadıncağız 
oğh!nun sevgisi:ıi mazur görmekte hfç 
tereddüt etmiyordu. 

Hatta kendi kendine: 
- Elçin de onun yanında ve hanlık 

tahtında oturmağa elbet layıktı. 
Diyordu. 
Ertesi sabah bUtiln Kilşan sokakla

rını gözleri ya5lı yahut yijzlerinde de.. 
rin bir yas olaman büyük bir kıtlab;ı.. 
lık doldurmuştu. 

Evlerden ve köşe başlarından kadm 
hıc:kmklarr duyuluyordu. 

Çilnkü Tonuç han ölmüştü. 

- .. =====>> 
lan bu kaltakları kovacak kadar i§i ile. 
ri vardırdı. 

Ne yazık ki, yavrucağız, kilçilk yaş· 
tanberi çektiği yürek çarpıntısı ve 'kor 
kudan, köylü kadınlarının ''Uğrama., 

dedikleri bir sinir hastalığına tutulmu;ı 
tu. Bazan isteri, öyle çctinlcşirdi ki, 
biçare kadm, ôdcta aklını kaybederdi. 

Bununla beraber Sofya 1vanovna, 
biri evlenmelerinin ilk senesinde, öte. 
ki üç yıl sçnra olmak üzere iki çocuk 
doğurmuştu. Büyüğüne lvan, küçüğü
ne Aleksi adlarını takmışlardı. Kadın. 
cağız öldüğü vakit küçük oğlu henüz 
dört yaş·nı bitirmemişti. Fakat bütün 
ömrünce anasını bir rüya hatırası gibi 
içinde yaşattı. Anaları ölünce, çocuk· 
lar üvey ağabeylerinin akıbetlerine u~ 
radılar. Yani, babaları, onları da unut. 
tu. Bir kenara bıraktı. Onlara Ja yine 
ihtiyar ''Grigori,, baktr. 
Analarını himaye eden, general ka

nsı çocukları Grigorinin pavyonunda 
bulmuştu. Arnda geçen sekiz sene ka. 
d nın hıncını söndürmcmişti. Büyüttü· 
ğü kızrn nasıl işkenceli ve rezalet, hür -
metsizlik dolu bir ömür için.de yuvar
landığını öğrenince, etrafındakilere: 

- Ooh olsun, Allah ona nankörlü. 
ğünün eczasını verdi. 

Demişti. 

''Sofya tvanovna.. nın ölümlindcn 
Uç ay sonra. generclin karısı, kazamt
za gelerek Pavloviçin evine uğramııtı. 
Bu uğrayıı yarım saatten fazla sürme. 

Mevsim so:ıbahar olduğu için ölil 
hiç beklenmeksizin gömülebilirdi. 
Yuğ (1) hemen o gün yapılacaktı. 

Hazırlıklar çabuk bitti. 
Yakın köy ve kasabalardan binler. 

ce ki§\ şehre geliyordu. 
Oğley~ doğru Tonuç hanın ölilsU 

bUyUk bir çadırın ortasına kondu. 
Hayatı:ıda en çok kullandığı §eyler. si
lahları, elbiseleri. ~uçanağı hep etrafı
na dlzilmisti. Karısı ve kızı karalar 

,1 

giymişler, onun yanıbaı;ımda diz çöke. 
r~k sessiz gözyaşla.n dCikUyorlardı. O
ğullan ayakta du:uyorlardı. Başları
nı eğmişler, ıslak bakışlarile ara sıra 
ölUye bakıyorlardı. 

Malav kapıda duruyordu. 
Hanlığın bUyükleri, ordu kumandan 

lan birer birer çadıra giriyorlar, ölü. 
yU son defa saygı ile selamlıyorlardı. 

To:ıuç hanın atı çadırın önünde idi. 
Daha ilerde bUyük bir demir direk 

ve onun etrafında çepçevre odun yığı· 
nı vardı. Tonuç hanın atı oraya götU
rllldil \'e demir direğe sımsıkı bağlan. 
dı. Sonra odunlar tutuşturuldu. Alev. 
ler birdenbire köplirc:ı ejder dilleri 
gibi büyUdU. BUyUdU ve etrafı kapl~ 
dı. At olduğu yerde can acısile çırpı. 
nıyor, tepiniyor, haykırıyor, fakat ktl'!" 
tutamıyordu. Binlerce kişi bu g{iY.cl 
hayvanın çığlıklarınr duydukça baş
larını eğerek derin derin iç çekiyor -
lar, Dünyada hiç kimseyi biriblrinden 
ayırdetmiyen bUytık kuvveti, ölümil 
dUşilnilyorlardı. 

Atr orada kıvrana kıvrana, acı acı 
ki§Iliyerek, cayır cayır yandı, etrafı 
ı....ı ..... .,.;:. ..... ··----- • .. • • - .. -
du, daha sonra birkaç avuç kül halin. 
de direğin dibinde yığılıp kaldı. 

O külleri aldılar, bir vazoya koydu
lar ve To:ıuç hanın yanma götürdUler. 

Sıra kurbanların kesilmesine gelmiş 
ti. Ölünün yakın ve uzak akrabası, 
yedeklerinde birer kurbanla çadı • 

Bıcaklar iniyor: kıllı gırtlalı 

dayandıktan sonra bir ileri bir 
gidiyor ve yeşil clmenlerın Ustur 
luk oluk kan fışkırıyordu: Buğu 
temiz bir kan ... 

Şimdi elleri yalın kılıçlı ati 
çadırla kurbanların etrafında, 

dllerlne lşlrnnce edlltyor gibi hS 
ra haylura dönmeğe bnşlamışlal 

Hepsi de ağlıyorlardı. 
Her dönUşUn sonundn çadırın 

ınsına geldikçe kılıçlar havaya 
kıyor: alınlarının hizasında yu~ 

dan aşağıyo. çekiliyor ve yUzlercU 
ralar acılıyor • 

Yaralardan sıznn lrn.nlar gö~ 
den sızan yaşlara karışıyor: b1 
rada çayın doldurnn binlerce M 
Ustünde hıçkırıklardan bir ug 
yU l•setlyord u. 

Atlılar yedi defa döndüler, 
hizasına her gelişte kanlarlyle 
yaşlarını blribirlne karıştırdılar. 

Tnnuc Hnn mezarına götUrUll 
Atının külleri ve etrafındaki 

ile birlikte gömUldU. 
Mezarının t.lstUne (balbal) Iar 

dlkfldl. 
Bunların sayısı, Hanın yaptığı 

vnşlarda kendi eliyle 6ldUrdUğU 
mantar kadnrdı. 

sarıldı: 

* ft * 
-2-

BİR ADSIZ·•• 

_.,,.. ___ -'" 
- Aka, bizi bir daha babasız t 

kıyorsun. Gitme! Senin adsız oll 
(Arkam uar) 

(1) ôlü gi5mmc 6yint. 
(2) Heykel ooya t~. 

.............. !11111 .... 

ı BugUo SA .!S .. ~.~.Y.ı~ğra~~emasıoda 
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Bugilnlerde şehrimize gelecek 
H A R R Y B A U R 'un ' 

refikası Bayan RIKA RADiFE 
ve GEORGES RIGAUO tnrnfındnn 

KORKUSUZ ADAM 

Mevsimin parlak muvaffakiycU 

SÜT KARDEŞLER 
HENRY GARAT - LUCIEN 

BARROUX ve MEG LEMON• 
NIER tarafından oynanmış §en J 

Kuvvetli ve ateşin dram eğlenceli tir komedi. 

• ' ..... ,'\.' W..• Akşam saat 8,30 da 

di; fakat bu zaman iyi kullanıldı. Va· 
kit akıamdı ve Fiyodor Pavloviç, zil
zurna sarhoştu. Anlattıklarına göre 
daha karşı karşıya gelir gelmez, kadın, 
ona şakırtılı iki tokat atmış, perçimin. 

. den tutarak bir aşağı, bir yukarı çek-
mişti. Sonra bir tek kelime söylemeden 
çocukların bulunduğu pavyona yolla. 
narak onları buldu. ikisi de kirli, pa· 
saklı idiler. Hırçın kadın bu pisliltten 
tiksinerek ihtiyar "Grigori,, ye de bir 
şamar aşkctti ve yavruları götüreceği· 
ni söyledi. 

"Grigori,, mükemmel bir uşak ru. 
hiyle bu tokatı hazmetti ve çocukları 
arabaya kadar götilrdü. Generalin ka
.rısının önünde derin bir sayğıyla eğil. 
dikten sonra : 

- Allah bu iyiliğinizin mükafatını 

versin! 
Dedi. Kadın ise, Allahaısmarlailık 

yerine: 
- Sen budalanın birisin 1 
Cümlesini bir başka tokat gibi savu

rarak uzaklaştı. 
Fiyodor Pavloviç, kendine gelip de 

vaziyeti muhakeme edince memnun 
oldu. Çocukların general tarafın•fan 

terbiye edilmesini resmen kabul etti 
ve şehre inerek yediği to'katların hika· 
yesiylc övünmcğc başladı. 

Bu vakadan pek az zaman s~nra ge. 
neralin karısı öldii. Vasiyetnamesinde 
çocukların yetiştirilmesi için her biri
ne biner ruble bırakıyordu. 

Bereket versin Madamın mirasç' 
' 'Petroviç Poliycnov,, adında namuJ 
bir mareşaldi. 

Meseleyi birkaç mektupla FiyodJ 
anlattı. Fakat sarhoş herif, kati biri 
söylemiycr, işi savsaklamakla vaj 
geçiriyordu. Bunun üzerine Petro~ 
kendi başına hareket ederek çocu~ 
rı yanma aldı. Bilhassa uzun zama~ 
ailesi arasında kalan büyüğüne ki 
hususi bir sevgi besliyordu. BuJ 
bir noktaya okuyucularımın di'kka4 
çekmek isterim: Daha sonralan çoef. 
tarda inkişafını göreceğimiz asıl ,d 
yclerin kaynağı Pctroviçtir. Onun 1 
biyesi sayesinde çocuklann ruhuıl 
bu iyilikler yerleşmişti. 1 

Bu, cmelt yalnız terbiye sahasJ. 
kalmamış paralarını da pek güzel if 
re etmişti. Öyle ki çocuklar rüşte 
dikleri zaman her birinin iki 
rubleden fazla birikmiş harçlıkları 
muştu. Petrcviç kendi kesesindeıt 

bunlara biner ruble ekleme'kten çc 
mcmişti. 

Bunların çocukluklariyle, delik 
lık zamanlarını anlatmıyacağım. 

himce vakalara bile dokururuyacağ 
Biiyüğü 1van, sakin, kapalr idi; 

kat asta küskün bir delikanlı olma 
tı. Yabancıların yanında merhaın 

yaşayan birer sığıntı olduklarını 

erken anlamıştı. Söylenenlere ba 
sa, 1van, daha küçük yaşında iken 

(Devamı var) 
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- KURUN-
·Amerikanın en esrarenqiz cinalJeli : 

.~~:~;·=~~:~;:;. I Niçin öldürdüm? 
falında f»O kuruş; dör<',ı ·wü sayfada 1, "'atı•ı,· meydana çıkaran bı•ı delı'l•. 
ikinci ve Cçllncu:fe 2. bırıncıde 4, bat nı 
lık yanı kesmece 5 liradar. 1 
SQyUk, çok devamlı, klışell, renkli nın v eron '" a hatıra defteri od e " Bobu seviyorum, sev yorum, 

verenlere ll)'rı ayrı indirmeler yııpıhr · f d j d 
Resnıl ilAntarın sontırn. MJlırı 30 kurur sevlyoru m " )~Or u. 
tur, 
ficarf ,:ıahl11tltt olmıyan kiJrl1k ildnlar. 

Ulr defa 30, iki defası 50, üç defası 65, 
ılıırt defası 75 \'e on defası 100 kuruştur 
Uç aylık il!ln vereıılcrın bir dtfası beda· 
\':ııhr l>l\rt satırı ııeçen llllnların faıta 
ıuıtırları tıeş kuruştan hesııp edilir. 

ant hl:met kuponu otflrtnlttt !"O 

.:11k IMn tarlttıl ufi:dt 25 indirilir. 

l\l'RIJN hem do!ı""Udnn doj!ru3a, ken· 
k rl ·-~·:ı tlı 1 ıe yerınrle, hem An oraca · ....... 

•le \'akıl 't'ımlu ollındıı Kl~l\IAl.EDUl~ 
lltE~ ll:lrı hürnMı rll\ le llln k:ıhııl eılrr 

mnronıın h'lrfonıı: 20335) 

RADYO 
P:ıznrlcsl • 7 • 11 • 938 

1~.31 Dihiik bir ,·ırtuoıun pliıklnrı, 13. 
S ı O\"tırı \C h:ıbcrlcr, 13.10 • 14.00 :Müzik 
{h~ll, türknlcri), 18.30 Muılk (\•:ıryctc par· 
t larıl. 19.l!l Sant ayarı ve h:ıhcrlcr, 19.25 
U zık rı.hnseti Cumhur orl,estrnsı: Solist 
s ks:ıfonisİi • Nıhnt Esen in), Concerlo e 
m neur (Jnst"ha Gurcwılı), \':ıls Carec;se 
tnoınenil.o Snvlno), A. Soutlıcrn skctclı 
(.1. Rll.$ ,el Rohnson), J.icwellyn (Hud) 
w.fcdcrts). 19.45 l\onu'imn (hnrtnlık sp~r 
JJctlcelerl), 20.00 l\tiizlk (Tarılldc ı·urk mü· 
zilli: 17 inci \'C 18 ınc:I asır bcstcl.Arlarıııın 
hayal ve eserleri, 21.00 Sn:ıt oynrı ve Arap 
ça söyk\" • 21. 10 J-:Omışm:ı (Doktorun s:ın· 
ti)• 21.30 :\lü:ı;ik (l\iıç!ik orJ,eslra :. Phl~dro • 

'!"Si ( >OrO • uvcrtnr (':\t:ısscncl), Rus r:ıpOl 1 c 
din) Plcıue d:ıın U\Crtür (Suppc), Copp • 

' b ı ı:· ır~·:ınllıe • u,·er-
Ji:ı • !ielck!.\ <ın ( D il es • •1 

" d 
tür (wcbe;)' 2'.!.30 onuşma (sinema per e· 

• • 23 45 • 24 00 Son ha· si) , 22.45 Sıncına se~n. · · · 
herl<'r ''e yarınki prolır:ım. 

15 Yıl Evvel BuP,iin 
Adlı)e \'ekAleli lıalyadıın, hükkA~ kıya· 

fetleri nümunelerl istemişti. htenılen bu 
- el göndcrilnılş -.·e ıerrc<lllen bir numun er . . N" 
'ı ıs ı'lıı o;>rıc-o izıılı:ıt '·crılını5tır. ı u· 

me.r up . • d' 
muneler \'ekiılctçe ıctkık edılme.;le ır. 

Dünkü Hava 
,... - t.... . T"-- -- n,.fıf'lı ,i n'!"I. 

dolu bölgelerinde C'O bu u u ve )'Cr )er 
yağışlı, rliAer bölgelerde anaumi~ll• ita • 
palı geçmiş, rDrgArl:ır, Akdeniz kıyılıırınd11 
şimal, Karıııleniı 1,1) ılıırınılıı, doğu A~~do
luda, cımul.ı! diAcr bölgelerde umurnı)etl.c 
ıa..rhl istikamellcn ortn kU\'\·eıte, Ege denı 
zir.ele ve Akdenlzln şark kısmınd.a şimali 
ıarhl ve garpta kuv\"etli<'e, esmlştır. 

Dün lstıınbuldıı ha' 11 kopalı ve yııAışlı 
1 2.ı sanı uırfındnkl y:ığışlnr metre 

geçm ş, "k ı rı 3 kilo· 
mur:ıhbnına bır:ıktı~ı su mı "l ıırı 1

' 
1 

d 
gr:ım ölçülmüş, rüzsllr ş!ın:ıldcn san yr e 
& • 7 metre hızl:ı esmiştir. Sııııl 14 de havıı 
taıyila 753. t m11imetre idi. öl ede 
Suhuneı en yfıksek güneşte 18·~ ıı d 

11 
d"I 

15.t ,.e en düşük 13.5 snntsrııt ny e ı . 
mlştlr. 

Ut>yo,~lu Hılkevinde hitabet 
mü~ab.:1kası 

Beyoğlu ha.ll~evınden: 
1 - 938-939 yılI konferans SC:ri· 

sinde gösterildiği Uzere, bu yıl. içın 
e\'im.izin ge:ıçler arasında tertıp ey. 
}ediği 10 milsnbakadan birincisine J3.. 
ı t-!l38 pe.zar günü saat 14.30 da. ~
yoğlunda lstiklal caddesinde Nur~zıya 
sokağında Parti bina31r.daki temsıl sa· 

lonumuzda y:ıpılecaktır. 
A> Müsabak"nın mevzuu: lstikldl 

muşını şiir olarak iyi ve güzel ok.~
mak. mar~ olcr:ık usulüne tevfikan soy 
lemektir. 

B) Milı'abakaya yirmi yaşına ka • 
dar (yirmi yaş dahil) her genç iştirak 
edebilir. 

C) MU-;abaka mütehassıs. bir jllri 
hey0 ti huzurunda yapılacahtır. Jüri 
heyı:ti: Şair B:ıyan Şükfı.fa Nihal B~ 
pr, edebiyat öğretmeni Bay Raif Gü. 
ner, vilayet seferberlik müdürü Bay 
Cemal Gönenç, Konservatuvar mi.idil. 
rU Bay Yusuf Ziya Demirci. Konser
\•atuvar yatı mektebi mUdürU Bay Ce· 
mil Dö~cıordcn müteşcltlcildir. 

Çl Birincilim kazan:ma C.H.P. neş
riv:ıtındnn Cumhuriyetin 15 inci yıl. 
dÖnlimil münaf'ccctile neşredilen çok 
kıymetlı bir r.rer. ikinciliği kaza'!lana 
bir kalem mükafat olarak \erilecek. 
tir. 

2 - MUsabakaya istirak etmek isti. 
yen gençler 10-11-938 tarihine ka~.ar. 
hilviyet cüzdanl::ırile. evim!z mUdu\i· 
yetine müracaat ederek k:ıydolunma 3 

n lazımdır. . .. 
3 - Milsab:lkad:ır sonra evırr:ız?1 

~östent şubesi (Bir Kavuk Dcvrıldı) 
ı .... """'""*ı .. ; ... ; n~mttllll',:t ktrr. 

2 

- )(ister Gedeon. cuma.rtesl gUnU 
Uzerlnizde bugUnkU elbiseniz mi var • 

dıT 
Gedeon biraz duruyor, sonra cevap 

veriyor: 
-Hayır ... 
- Oha.lde cumartesi gUnU glymtı 

olduğunuz elbise nerede? 
_ isterseniz.. tsterse:ıiz getlrlrlm .. 
Gedeon eve geliyor, arkasından da 

iki sivil polis kendisini gi~li<'e t.akip ~t 
ktedir Fakat adam evı a.ltlist edın1e . . . 

yor, cumartesi günU giydiği elbıseyı 

bulamıyor. . 
Gedeon e~myor. Sorulanlara bıri· 

birini tutmayan cevaplar veriyor. Bu. 
nun Uzcri:ıe, tahkikat hakimi _D~c: . 

"Nihayet bir ipucu elde ettık.,. d.ı· 
ye dilşlinüyor ve eski halıcıyı tevkıf 
ediyor. . . 

Gedeon saatlerce isticvap edılıyoı:. 
Ad:rm. kendisine isnat olunan cinayet 
surunu şiddetle reddetmektedir. Bu • 
nunla beraber. ke:ıdlsinden yine şUp
he olunmaktadır. 

Karısı ve kızı bir cinayete kurba11 
giden bu adamın soğukkanlılığını mu· 
h:ıfaza etmesi bilhassa nazarıdikkati 
çekiyor. Bu da kendisir.de:ı şüphe e
dilmesinde bir ft.mll oluyor. 

Fakat kendisi bunu şöyle izah edi . 
yor: 

- Ben. realist bir filozofum, diyor. 
Kadere karşı isyan benim akfdetm • 
min reddettiği bir şeydir ... 

Tahkikatta Gedeonun cinayet gece. 
si :ıe vaptığı tesbit olunuyor ve söy • 
ledilderlnin doğru olduğu görülüyor: 
Cumartt'si. pazar gecesi Gedeon kil -
riH• hl .. lrıı h.vr>dP hflifrrln mm<>mtsh,. 
Kahvenın İtalyan olan $&bibi karakol· 
da, mO§terislnln ifadesinin doğru oJ • 
duğu:m söylilyor. Birçok kimseler da· 
ha dinleniyor ve Gedeoııun suc;:sli.Z ol -
duğu anlaşılarak B<'.rbest bırakılıyor. 

Adam, nihnyet, üzerir.e sürülen bil· 
yilk lekeden kurtulmuştur. Tah!dkat 
Mkiminin ~üphesi bo ç·kıyor ve tek • 
rar bir ipucu aranm~;-a başla:uyor. 

BiR KEŞ!F' 
Cineyet mahallinde llk tahkikata 

başhyan heyetin b!lşınd:ı komi!::er Val
lentin buhınmaktadır. Komiser. ertesi 
sabah apartmana tekrar geliyor ve ca. 
niyi bulmı.ya yarıyacak izler arnmıya 
başlıyor. 

Komiserin banyo odası~da bulduğu 
bir §ey vardır. Bu, bir S"bun par~ası • 
dır, fakat garip bir b:cimdedJ;-. sa· un 
bıçakla yontulmuş ve bir kadın b:ı~ı 
şekli verilm1ştır. 

Dikkat edilince görii'iiyor ' ·. bu lm .. 
dm başı Godeonun büyük kızı Ethel 
Kudnere benzemel<tedir!. 
Bu:ıun Uzerine komiser: 
_ Cinayeti işliyen bir heykeltraş • 

tır. diyor. 
lki saat sonra da. aynı cinayete kur-

ban gitmiş olan zavallı kahve garsonu 
Frank Birnesln odasında komiser bir 
erkek cldiveıi buluyor. Bnkryorlar, bu 
eldiven öldtirillen adamın dı>ğil... 

Komiser Valentln bir iki noktayı da 
ha tesbit ettikten sonra kat'i kararını 

veriyor. 
MUddeiumuml Gedeonu serbest ~ı. -

raktığı gün komiser Valentın VMısıs 
Kud:ıerin evıne gidiyor ve buldugu de· 

lilleri gösteriyordu: • . . 
0 dakikadan sonra hadıse!er blrı · 

birini taıcip edecel:tir. 
Ethel Kudr.erin evine girdiği zaman 

komiser in gözUne ilk çarpan şey kü. 
çUk bir mermer büst oluyor. Bu, b"c:ı 
bir kadm başı şekli:ıdeki bir yılıındır. 
Komiser dilckat ediyor: Bu kadm yüzü 
sabun parçası Uzcrıne yontulmuş o · 
lan çehreye çok benzemektedir. 
Kadına soruyor: 
- Bu heykeli kim yaptı? 
- Rob"rt trvin isminde' i bir genç. 
- Robert lrvin mi? !:'rır.ek an:lcniz. 

!e kızk:ır 'ec:inizi öldüren adam ha? 
- A? Katil o mu? !mkanı yok! O-

lamaz! 
Fakat sonra Ethel Kudner, hatırlı • 

yor ki, heykeltra§ kendisini de iki de. 
fa tuzağa düşürmek istemlgtL 

Ethelln kocası avukat Kudner de, 
komiser kendisine bulduğu delilleri 
gösterdiği zaman, ona bazı bildiği şey· 
leri söylüyor: 

- lrvini bundan iki sene kadar ev. 
vel tanıdık. Misis Gedeo:ı gazeteye bir 
ilan vermi3ti, liralık bir oda var diye. 
Baktık bir gün lrvb geldi. 

"O tarihte Ethel ile henüz evlenme
miştik. Yalnız, biribirimizle tanıııyor
duk. 

''İrvin. Misis GedeoLun evinde altı 
ay kadar oturdu. Bu müddet zarfr.ıda 
akşamlan hazan Ronıı1 ile. bnzan da 
Ethel bereber gezmeye çıkardı. ara stt 
a UçlimUz beraber .çıktığımız da olurdu 

"Fakat ben kendisinden hoşlanmaz· 
dım. Etheli seviyordum. Bunu trvin 
de biliyordu. Buna rağme.:ı kıza karşı 
hareketlerinde yine eskisi gibi devam 
ediyordu. Esasen, Ronni ile de kur 
yapıyordu. 

Komiser Valentin soruyor: 
- lrvin, Gedeonlardan çıktıktan 

so:ıra nereye taşındı, biliyor musunuz? 
- Mütemadiyen uykusuzluktan ve 

başağrısmdan şikayet ederdi. Kendi -
si, esrarengiz hayali hislere kapılan, 

ruh n hasta bir gençti. Bizim kayın -
valdeni:ı evinden çıktıktan sonra bir 
sanatoryoma gitti, orada tedavi edile. 
cekti. 

MUHtN BtR VESİKA 

4 Nisan günü komiser Valen tin da. 
ha uıUlıho tıtc ..ı-.tu -ı.t. -....: ••• hun.un· 

la kanaati d<.ba fazla kuvvetlendi. 
Komiser gizli bir çekmecede Vero. 

nikanın hatıra def terini bulmu§tu. Bür 
Je.,k artisti bu d f tcre en beş yaşın.da
dcınberi hııtıralarınt gUnü gününe yaz
mıttı ve büim, aıecelt saö kadar de. 
vam etmi~ti. 

Bu ve&ika, tamamen samiml olc!uğli 
için, bliyük bir kıymet teşkil ccliyor vt: 
I?onn:n·n bütün mazisini ve aşklarını 
aydınlatıyordu. Hatıra dcftcriı i Vero
ni':a o kadar &a umi ve kendisi iç·n 
yazmıştır ki, tamamiyle neşretmek ka. 
bil dcgildir. Çünkü, birçok yerlerinde 
aş' larınr, maceralarını en ince teferru
atına kadar anlatmıştır. 

Veronikanın hatıra defterinde, be· 
raber yaşadığı kimseler de öğreniliyor. 

Bu arada biri var.dır ki Rcnni ondan 
Bob veya Boblıi diye sık aık bahset. 
mcktedir. Bobbi, malUm clduğu üze· 
re, Robeı t isminin kUçi.iltülmiı~ şc-kli 

olarak kullanılır. 
Ronnin n yrdıklanndan, Bob'u ıev 

d" i de anlı:iılıyor. 
Kızın hatıra defterinden Ronniye 

ait oıan kısımları alalım: 

••• 
ı Kanunusani 1932 - Bobbi ismin. 

d"kı bu çocugu ben hakikaten çılgınca 
11ev.yorum ... Dün akşam sarhOjtu ve 
beni tam üç saat bekletti ... Bilmem ki 
kusuruna ba1muyayım nu? 

2 KAnunusani - Bobbi'yi bugiln ıör 
dilm. Aile .. inin hoşuna gitmişim zanne
chyorum. B ınd:ın da me:nnunum. Ken· 
dı&ini o kadar seviyorum ki 1 Bu dere. 
ce büyuk bir sevgi beni ayni zamanda 
korkutuyor. 

3 Kanunusani - Bobbi dünyanın 

en sevil cek çocuğu ... Çok seviyonı.m .. 
Fa1·:ıt niçin bundan bir acı duyuyo
rum? A:ınc:n çabuk gelse bari ... 

4 K unusani - Annem geldi, Şüp. 
hcs!z dünyan n en ıyi kadım c. Diğer 
eve uğ alı, sonra fı'ritz isminde biri i· 
le beraber çıktı. Jc.n gel~ek. Kendisi
ne yal n söylemeye mecbur olduğum 
iç"n utanıyorum. 

S Kanunusani - Bobbi bana Dot. 
tc.n bah~etti. O kadar kıskandım ki 
adeta ö1ece~im ... Kendisini çıldırasıya 
sev~yorum ... Seviyorum, seviyoruı::ı 1 

7 Kanunusani - Fritz'lc bernber 
bir yere gitmek istemiyorum. Bobbi'yi 
kızdırmn··tan korkuyoru:n... Bugün 
gon!üm kendisini. "Yavrucuğum 1 Se· 
ni çok seviy~rum !,, dedi. Meıut mu.. 

yum 1 Bilmiyorum. Fakat hayatımda 
ıimdiye kadar kendimi bu kadar bü
yük bir ıcvinç içinde hissetmedim. 
na: 

ı ı Klnunusani - BugUn bir yazı 
okudum. Orda diyor ki: "Aşk kadına 
sadece ıukutu hayal ve felaket geti· 
rir . ., 

19 Kanunusani - Artık iyice bili. 
yorum ki Bobbi beni seviyor. Ta Ko. 
ronadan kalkmıf, beni gömüye gelmiş. 
Annemle ablam yakında Bricport'a gi 

decekler. 
22 Şubat - Bob ile beraber Merlle. 

re gittik. Çok iyi eğlendik. Eve saat 
11 de geldim. Geç kaldım diye annem 
kızdı. 

23 Şubat - Hastalandım. Gönlüm 
bulanıyor, bapm dönüycr. Mektebe 
gitmedim. Bobbi iyi bir iı bulursa be
raber buradan çıkıp gideceğiz. Aile· 
min yanından aynlnıak için elimden 
geleni yapacafım. Galiba deli oluyo. 
rum ... 

24 Şubat - Dav ve Bobla beraber 
gezmeye gittik. Bob'a karşı olan hisle· 
rimi pek iyi tahlil edemiyorum. Bazan 
öyle oluyor ki, kendisini delice sevdi. 
ğimi hissediyorum. Bazan da hiç bir 
alaka duymıyorum. Hislerim deği§i· 

yor galiba ..• 
26 Şubat - Bob'u göreceğim geldi. 

Günden gline zayıflayorum, korkunç 
bir hal alıyorum. öyle bitkin bir hal· 
deyim kil içimde i1d his var. Biri "e. 
vet,. diyor, ötekisi "hayır,.. Ne yapa· 
c:ağrm, bilmiyorum. Bu böyle devam 
-·-~,_ Bütün 2Unüm ağlamakla geçi. 
yor. Öyle ahmak bir kizlm kl ı 

• • • • • 
ı Kanunusani Hl33 - Yeni bir se· 

ne baıbyor. Ve ben yine hala Bobbiyi 
aevlyorum. 

2 Kanunusani - Bobbi geldi. Mek
tebi b·raknuı. Bugiln güzel bir çocuk 
g8rdUm. Bizim de böyle bir çocuğumuz 
olsa ne iyi olur 1 Küçücük elleri, san 
saçtan, mavi mavi g5zleri vardı 1 

4 Kanunusani - Kristal dansingine 
gittik. Bugün zihnim biraz 'karışık ..• 

g Klnunusani - Bobbi geldi. Ken. 
diıinden nasıl aynlaca&ımı bilmiyo
rum. Bir gün bakacağım iş işten geç. 
mit··· öyle seviyorum ki ı Fakat bana 
ıöre bir adam değil. 

1 g Kanunusani - Sabahtan akşama 
kadar oradan oraya kog!uk durdJk, fa
kat hiç bir yerde evlenme muamelemi· 
zi yaptıramadık. En son Nev Jrrsey'e 
geldik. Yine evlenemedik. Bana güzel 
bir yüzük verdi. 

22 Şubat - Bugün yıldönilmüm. Tu 
valet yapt?m, slislendim. Fakat sabah. 
leyin Bob'la öyle bir kavga ettik ki 1 O 
haksız. Benim vaziyetiml takdir dme· 
ıi lbım. 

24 Şubat - Bob hali i~ bulamadı. 
Ne derece bir işe girecek, bilmiyorum. 
Halbuki blitün ümidimi ona bağladım. 
Eminim ki ümidim boş çıkmıyacak. 

10 Mart - Annemin artık bet pa
rası kalmadı. Bugün yiyecek bir gev 
bile alamadık, Karnım müthiı aç 1 U· 
zun bir müddet B:>bla beraberdik. «av 
ga etmedik. 

KA TlL ARANIYOR 

Komiser Valentln bu Bob ve Bobbi· 
lerin Robert trvin olduğunu biliyordu. 
Fakat, heykcltra§ §imdi nerede idi? 

Ameril.anın en mahir sivil polisle. 
rin.den yUzlercesi Roberti bulmaya 
memur edildi. 

Diğer taraftan, trvinin Nevyorktaki 
evinde yapılan bir araştırma heykeltra· 
tın masum olabileceğ:ne dair beslenen 
ıon ihtimalleri de ortadan kaldırdı: 

Robert'in odasında kanlı bir havlu 
ile bir eldiven teki buldular. Bu. diğer 
teki Birnea'in odasında bulunan eldi· 
vendi. 

Her gün Robert trvin .zannedilen bir 
çok kişi tevkif olunuyor ve serbest hı. 
rakılı yordu. 

Nevyorktaki mücevher miltebuuı • 

Janndan biri hidise ile yakından ala
kadar olmuı ve sırf kendi merakını 

tatmin için katili aramaya batlamıttı. 
Esasen trvini evvelden tarurdı. Poli. 
ae verdiği malUmatt.a da şöyle diyor· 
du: 

- trvinin halinde bir tuhaflık vardı 
iri daıma gözüme ç~:rnıştı. Mesela, 
konu§urken konuşurken birdenbire ll. 
fı dıne, Allaha çevinrdi. Bir gün ba· 
na: 

" - Biliyor musunuz, dedi: bir aea· 
mm hayatındaki en mühim iki ıey ne. 
dir?,, 

''Bilmiyorum, dedim. O zaman ı8y· 
ledi: 

" - Biri cinsiyet, diğeri Allan. Fa. 
kat zannedersem, en kuvvetlisi yine 
Allah ••. ,, 

Bunun Uzerine polise kanaat geliyor 
ki, aradıkları adamın biraz aklından 
zoru vardır ve cinayeti de bu gibi mü
vazenesiz hislerle işlemiştir. 

trvinin odasında Uç te mektup 1 ulu 
yorlar. Bunları heykeltraş Jozef Ge. 
deon'a hitaben yazmıştır. 

Mektuplardan anlaşıldığına göre, 
Robert 8 - 9 Kanunuevvel gecesini, 
bir mUd.:let sonra felaketine sebep ola
cağı ailenin çatısı altında gcçirmifti 
Ev sahipleri ona karyolalanndan birini 
vermişlerdi. Dört ay scnra da Gedeon 
bu karyolada kızının ölüıünU bulmut-
tu . .., 

DtôER VESiKALAR 
VE ŞAHİTLER 

lrvlnin tedavi edilmiş olduğu sana
toryomun ahçısını dinliyorlar. Heykel· 
traş hastahanede bulunduğu milel.det 
zar::nda ahçı ile çok iyi ahbap olmuı 
v ona d rdini dökmüıtU. 

Ahçı anlatıyordu: 

- trvin Misis Gedeon ile Ronniyi 
öldürmeğe ahdetmişti. Onlara karp o. 
lan kini Gedeon'un bilyük kızı Etbelle 
evlenmesine mani elmalarından ileri 
geliyordu. 
"Askında d\iştüğü bu keder onu ay

larca yemiş bitirmiş ve içinde bu iki 
~ ndına 'karşı büyük bir kin doğunnut
ttı. Kadınla kızının odalarında ölll ola
rak bulunduklarını haber aldı~ım za
man hiç hayret etmedim.,, 

Heykeltraşla beraber Gedconlum 
evlerine birçok defa gitmig olan ahçı 
her defasında trvinin evden ~ıkırken 
ıon derece sinirli ve kederli olduğunu 
görmüştil. 

- Kendilerine karşı büylik bir kin 
duymasına rağmen, diyordu. Yine on. 
lara gidip gelmekte devam etmek iıtl• 
yordu. Delikanlının bütün aklı, fıJni 
Ethelle meşguldil. Kızın evlendıği gün 
İrvin müthiı bir buhran icine düıtil. 

(Devamı ftl') 

Şeffaf ndam mevzulu 
bir koof erans 

Profe ör Sgolitzer 

Üniversite radyoloji ve blyolojl 
Profc örü Viyanalı Dr. Sgolitzer, ta • 
rafından yarın saat tam 18.10 da tl. 
niversite konferans ealonunda umuma 
mahsus bir kon.f era:J8 verilecektir. 

Mevzu (Şeffaf) adamdır. Prof~ 
rün fen Aleminde çok tanmm11 bir ıd
ma olması ve mevzuun enteresanlı .. 
bu konf erruıs etrafında bUyUk bir alL 
ka U)'3ndrrmaktadır. 

TURAN TiYATROSU 
1 lk sıınatk~n NAŞtt 
!.uyucu SE:\ltHA, 
f.emnl Sahir blrUka. 
n.t~YADA T A~SI 

Komedi S perde 
v ryete, ıolo, ~ 
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işautl.ec: Hava kuvvetlerimiz 
S EVMEK 

Sevmek ve nefret etmek, yaratmak ve mahvetmek ka:-şılıklı ola. 
ı ak kullanılabilir. 

Sevmenin öyle bir harareti, öyle ılık bir nefesi vardır ld, yarat
rna ancak bu sıcak kucakta yaşar. 

Sevgide ilAh kudreti bulan insanların hatası , sevgiyi 11Ahlara 
benzetnıeleridir. 11Ahlar ancak sevgiye benziyebilir ler. 

Sevginin toplayıcı, yaratı r.1 kudreti bir zamanlar tabiat fllozof
larıııa bile tefekktir mevzuu olmuştu. Toprağın, suyun, rUzgt\rın, ate
ı;in ve bUtUn maddenin inkişatmda scYglnin bUyUk ve llAlılara hAs 
olan azameti ve harlkulAdeli~i daima insan kafasında karanlık ve 
korkunç ufuklu dünyaya açılan ışıklı bir ruh penceresiydi. 

Suyun zerrelerinde, alevin ışıklarında bile bir sevginin parıltı. 
:-.ıuı seyredenler galiba haksız değildirler. . . "' 

\' 8Z8o: Mitat N. T. 

Medeni insan kafası maddeyi artık sevginin ışıklı ve her şeye 
renk \'e mAna dekoru seren gözlerile seyredemiyor. Hilkat hakkında 
:.IUşUncesini lAboratuvarda kontrol eden insan yalnız kendine benzi. 
yE>nler insan hassasiyetini tahrik eden şeyler hakkında se .. ·giyi israf 
c·tmek hakkına malik bulunduğuna kanidir. 

Tayyareci Sadık, Fethi, Nurinin Şamdald mezarları ... 

Fakat sevmek hissi de zaman zaman inhlsarlara ta.hı tutulmak
ta , bir ağacın dalları gibi budanmakta yerine acayip hislerin hallta
ları aşılanmaktadır. Sevginin alabildiğine dal budak salacağı yere ba
zan cılız, soluk renkli meyvalar ,·eren bir ahlAk filizi bağlanır . 

Filizin bUyümesl, çiçeklenmesi ve meyvasmın bUyUmesi, olgun • 
!aşması beklenir. 

Bekleyiş bir hazanı seyretmekten elbette güzeldir. Fakat tabiata 
aykm işlerin çlrkinli~i hazandan daha gUzel değildir. 

Sevmek yaratmak mukabili olunca o bizzat bir ahla.k, bir gaye, 
bir zaaf sayılmaz mı? 

ÇUnkU ·sevmek hodgAmhğın a.dlllğinden kurtulmak, kendin! ve 
!'evdiğ! şeyi kemale doğru sürüklemektir. 

Sevgiyi hayvanlardan biri ile scmbollemek lAzmıgelse o ancak 
şahlknlnrla ve bil)'ilk rüzgArlarla vuruşan kartal olabilir. Kartal yük. 
selmek için halkcdilmiştir. ı 

İnsanları alçaltmıyan sevgiler için hazırlamak ve onlara sevme
n in gUzellfğlni anlatmak sanıyorum bu harap dUnyanın görebileceği 
son saadettir. 

Fakat insanları blribirlerinln sevgisi ile yıkayabllmek için blrl
birlerlniıı gözlerinin içine utanmadan ve nedamet h!ı:;sctmeden baka. 
btlecek bir hale getirmek lAzımdır. Sadri ERTE~t1 

Haberiniz var mı ? farlhf Pn hfr vaprak : - - ........ -. ................................. ·-····-· ...... 
Fareler tayyare 

yer mi? 
Bugün. gazetemizde hava kuvvetle. 

rimiı.e ait bir makalede orada, harpte 
tayyarecilerimizin muhtelif yedek 
parçalarile tayyare yapıp kanatlarına 
ver:ıik yerine paça. suyu sürdükleri
ni okuyacaksınız. 

Makaleyi gören Nizamettin Nazif: 
-Ben, dedi, İstiklal harbinde Kon. 

y ada iken bir tayyarenin tarla farele
r i tarafından yendiği:ıi gözlerimle gör
d üm. 

- Nasıl olur üstat? 
- Kanatlarına sürecek vernik yok. 

tu, paça suyu, bal, patates ve balmu. 
mundan mürekkep bir madde yapıp 

silrmilşlerdi ve hangar olmadığı için, 
t ayyareyi b ir çadır ~ltına koymuşlar
dı. Sabahleyin kalkıp baktık, tarla fa. 
r eleri kanatları bitirmişler! 

Öl Om 
So:ı günlerde üstüste üç kıymetli 

sanatk!r kaybettik. İsmail Müştak, 
Celal Nuri. Ali Dino. Bu mün.asebe~
le meşhur mütefekkirlerden bir kaçı
nın ölüm hakkındaki düşüncelerini 

kaydediyoruz: 

lnsan iyi olursa hiçbir vakit t ama. 
mile ölmüş olmaz. 

Lui BARTU 
Herkesin içinde sevdikleri::ıe ait 

küçük bir mezarlık vardır. Ölüler o. 
rada, hiç kimse tarafından uyandırıl
madan yatar. Fakat, bir gün gelir, 
m ezar açılır. 

Romen ROLLAN 
l nsan hıyatı, Allahın yaptığı gibi 

görünce ona, ölümü de yaptığı:ıdan 
dolayı teşekkür edeceği geliyor. 

Aleksandr DÜMA 
Daha ziyade sevilmek için ölmek 

ne saadettir. 

Şarl Nodye 
Nasıl iyi işlerle dolu bir gün bi7.e 

rahat bir uyku verirse, iyiliklerle do_ 
lu bir hayat ta m2sut bir ölüm verir. 

Kadın düşmanı 
filozof 

\azan : Niyazi Ahmet 
Yunan tilozonarından Talia insan 

doğduğuna ve kndın olmadığına şUk. 

rederek yaşarmış. Onu evlendirmek 
istedikleri vakit annesine: 

- Gençlik evlenme zamanı değil
dir. İ htiyarlıkta ise vakit geçmiş o -
lıı r Bu iki yaş arasında da insan ken 
disin'3 bir karı intihap edecek kadar 
vakit bulamaz. 

Bir gUn Talla evinden çıktı, yıldız. 
ları seyretmek için giderken bir çu
kura dUşmUş, filozofu kurtarmağa 

ihtiy:ır bir kadın koşmuş ve, gUlerek: 

- Gökte olan vukuatı bilmek id _ 
dlasile dolaşağına ayak bastığın ye
re bak da çukura düşme. 

Tallsin muasırı Solon bir gUn ona: 
- Ey Tolis senin evlenmemene hay 

ret ec.liyorum. Çocukların olsa, onla_ 
rın terbiyesi ile meşgul olsan fena 
mı olurdu? 

Sclon ce•:ap vermedi. 

11(1 gUn sonra gene beraber oturu
yorlardı. Yanlarına biri girdi. Bu Ta. 
lisin tanıdığı idi. Sordu: 

- Söyle bakalım Atinada ne var, 
ne yok? .. .. 

- Bir şeyler yok.. yalnız benim 
çıkacağım gUn bir genç delikanlı öl
m UştU. Cenazesine bUtün ahali gel -
dl. Herkes çok mUteessirdi. Babası 

duyarsa çok UzUlUr diye bir mliddet 
saklama~a karar verdiler ... 

Solon sordu: 

- Babası kim imiş acaba? 

- i smini unuttum .. DUyUk bir ft • 
lim imi~. 

- Yoksa adı Solon mu idi? 
- Tam kendisi.. 

Zavallı Solon, oğlunun ölmllş oldu
ğunu duyunca UstUnU başını yırt • 

1 

Bundan otuz sene evvel tayyareler 
havalarda uçmaya başladığı zaman hiç 
kimse bunların bir gün gelip te ken. 
dıleri için büyük bir tehlike teşkil ede
ceğini kestirememişti. 

Fakat bugün insanlar zekalarının 

yarattığı aletin dehşeti altında zebun 
oluyorlar. Her memlekette hava kuv
vetleri deniz kuvvetlerinden pek üs. 
tün yer tutuyor. En kuvvetli ordulara • 
malik bulunan memleketlerin bile bu
gün harpten çekinmeleri hava tehlike. 
sine karşı tam bir emniyet elde etmiş 
bulunmadıklarından ileri geliyor . 

Tayyarelerin iktisadı sahada temin 
ettikleri menfaatlere gelince; bunlar 
sayesinde artık zaman mefhumu yavaş 
yavaş ortadan kalkıyor. Bir günde Av
rupadan Amerikaya geçiliyor. Bir, bir 
buçuk saatte lstanbuldan Ankaraya 
gidilebiliyor ve yakın bir zamanda 
Türk hava işleri teşkilatı sayesin.de hil
kumet merkeziyle Adana, İzmir, Erzu 
ruuı ~ilıi bOtün buyük §ehirler arasın

da, birkaç saat içinde, bağlılık temin 
edilecektir. 

Cumhuriyet hükumetinin her branş
ta olduğu gibi en.düstrinin muhtelif 
istikametlerinae yarattığı ilerle-
melerin başında havacılık da gelmek
tedir. Türk tayyareciliği en modern 
vesaitle mücehhez bulunmakta, kalite 
ve kantite itibariyle de yüksek bir yer 
tutmaktadır. 

Biz.de havacılığın mazilerine doğru 
bir göz atacak olursak görürüz ki; da
ha Avrupada ilk tayyareler uçmaya 
başlarken bunların ileride alacakları e
hemmiyet takdir edilmiş ve bütün Bal 
kan devletlerinden evvel tayyare teş. 
kilatı bizde yapılmı'ştır. Yeşilköy sırt
larında kurulan iki hangar ve beş altı 
tayyareden ibaret elan bu teşkiHitın 
o zamanlar yüksek bir kıymeti vardı. 

Bu pek iptidai vesaitle bile büyük re
korlara çıkan kahramanla;; vardı. Bun. 
lar arasında kazaya uğrayıp şehit dü
şenler de oldu. Sadıklar, Fethiler, Nu. 
riler, fırtınaya tutularak dağlar arasın
da kazaya uğradılar. 

Büyük harple beraber tayyarecilikte 
de yüksek inkişaflar oldu ise de ilk za
manlar tayyare motörlerinin kuvveti 
160 beygirden yukarı geçmemişti. Ce. 
sur tayyarecilerimiz 100 beygir motör 
1ü tayyarelerle Çanakkalede, Kafkas
larda, Kiıtülemmfirede en yüksek dağ. 
lan aşar, çetin fırtınalarda bile deniz
lerde açılır keşif yaparlardı. Türk tay· 
yarecisinin yük::ek kabiliyetine en bü. 
yük bürhan bilhassa istiklal Savaşında 
göstermiş olduğu varlıklar olmuştur: 

pilotlarımız büyiik harpten kalma eski 
tayyare parçalarını birleştirerek, l:anat 
lara vernik yerine paça suyu sürerek 
düşmanın en modern tayyarelerilc çar. 
pıştılar. Yalnız çarpışmakla kalmadı • 
lar, onlar en parlak zaferi kazandılar. 

En modern makinelerle, en teknik 
rr.alzeme ile teclüz edilmiş, sağlam, 

gürbüz vücuda ve yüksek kabiliyetlere 
malik bulunan, fennin biitün incelikle
rini elde etmiş elan bucilnkü Tür1' tay 
yarccisinin, ynrın gfü:tereceği varlık

lar kolayca tahmtn edilebilir. 
I..eonar da Vl Nçt 

Dostlarım, ölmek, ölmek demek de
ğildir. değişmek demekti". 

makla ağlayıp sızlanıağa başlamış, TAYYARENİN GELECEK 

LAMARTİN 
Hayatının başlangıcında giden ne 

mesuttur. 
PJŞKJN 

Ölllm, bütü:ı ıstırapların limanıdır. 
ALAN SON 

o vakit Talls: HARPLERDE ROLU 

- ÜzUlme demiş, oğluna bir şey Gelecek harplerde tayyarelerin ya. 
olmadı. Ben, dUn l.ıann sorduğun su- ratacağı en büyük tehlike kaldırdıkla
nlln cevnbın1 vermek !~in hunu ter- rı tonlarca bomba olacaktır. Tayyare 
tip ettim. 

Şimdi niçin O\'lenmt.!k istemediği. 
mi anladın mı? 

.esası itibariyle topçu ateşini binlerce 
kilometre uzak mesafelere nakleden 
bir vasıtadır. Bu itibarla yüksek uçan 

ve hızlı giden büyük bombardıman tay 
yareleri birinci derecede ehemmiyet 
kazanmaktadır. Keşif tayyarelerinin 
vazifesi bugünkü teknik karşısında ol. 
dukça zorlaşmıştır. Alçaklarda uçmak, 
mukabil avcı filolarının ve topçu ate
şinin tesiri altında tehlikeli, hatta ek
seriya imkansızdır. Yüksek uçuşlar ise 
kıymetli keşiflere imkan vermez. Ha. 
va bombardımanları tehlikesine gelin
ce bombaların en kcrkunçu yangın 

bombaları olacaktır. Bunların tesiri çok 
büyüktür. Zehirli gazlara karşı korun.. 
ma çareleri vardır; fakat yangın bom
baları dehşet verecek kadar tehlikeli. 
dir. 

Tayyareler ve bombalar ne kadar 
terakki etmişse bunlara karşı müdafaa 
vasıtaları da o kadar tekemmül etmiş. 
tir. Bugünkü topçu, geceleri bile iler
liyen tayyareleri daha uzaklardan sezi. 
yor. Onu projektörlerle arayıp bulu
yor ve nişan hattından kaçırmayıp al· 
aşağı ediyor. 

Fakat bütün bunların üstünde ola. 
rak avcı tayyarelerimizin savletine gü· 
venmek lazımdır. Türk tayyarecisinin 
öçl~yi ijlus ~öklerinde ilerlemek teseb. 
busuncre ourunaı:;a& uu nıdnii aman-veı 

dirmemek, cnun üzerine atılıp kanadı
nı kırmak olacaktır. 

TAYYARENİN EKONOMİK 

ROLU 

Tayyarelerin harp meydanlarındaki 
yakıcı, yıkıcı, tahripkar tesirlerine mu· 
kabil iktisadi hayatta verdiği faydala. 
rı tetkik edecek olursak, tayyarer,in bi 
ze uçtı.ığu saha kadar geniş bir istik· 
bal vaadetticini görürüz. 

B:ckaç sene <"vve· t.rine gelinceye k:ı 
dar }alnız be; altı kişi taşıyan yoku 
tayyareleri bugün otuzdan ziyade yol
cu nakletmektedir. Yarın yüzlerce ki
şiyi tam bir emniyetle kaldırıp götü
rebilecektir. Tayyarelerdeki konfor ya 
taklı vagonlardan daha mükemmeldir. 
Avrupa ile Asya arasın.daki hava yol. 
lan için İstanbul en tabii ve hatta 
mecburi bir geçit noktasıdır. Nasıl ki 
Berlin merkezi Avrupada hava yolları 
için dönüm noktası ise 1stanbu1da şark 
ve garp memleketleri arasında daha 
mühim bir merkezdir. İşte bu itibarla 
ulus içinde kurulmakta olan hava şe· 
bekemiz yalnız şehirler arasında değil 

Avrupa ycllarını şarka bağlamak için 
de esas olacaktır. Daha şimdiden Cum.. 
huriyet Hükumetinin büyük şehirleri
miz arasında kurduğu hava postaları 
tam bir muvaffakiyet ve intizamla işle· 
mektedir. 

Tayyarelerimizi kullanacak olan pi. 
!otları yetiştiren Türkkuşu teşkilatının 

geniş ve verimli programı hem askeri 
ve hem de sivil tayyareciliğin ihtiyaç· 
larını karşılamak üzere Cumhuriyet 
Hükiımetinin çok kıymetli bir tedbiıi
dir. 

Tayyare sanayiine gelince yalnız 
motör müst~sna oln.ak üzere doğrudan 
doğruya memlekette Türk perseneli 
tarafından tayyareler yapılabllmekte -
dir. Hüktimet fabrikalarından müt~şek 
kil hususi sermaye ile lstanbulda tesis. 
edilmiş olan tayyarı! fabrikası Avrupa
dakilerinden farksız bir derecede tay. 
yare imaline muvaffak olmuş bu!unu
yor. Bu teşebbüı:iin Giğer ~er:naye sa. 
hiplerine nümune teşkil edilebilecek 
büyük bir vatani hizmet ve ta1':dire de
ğer bir başarı olmak itibarıyle fa1ıı ~ka 

sahibi sayın Bay Nt!ri D-:r.-.irağı t~brik 
etmek vazifemizdir. 
• 

1 Günüıı Akisleri: 

isi ık 
Islık fukaranın düdüğüdür. Bir mu .. 

siki aletini kullanmak zahmetine kat
lanamıyanlar da, bu tabii gürültünün 
zevkinden istifade etmeği düşünmüş.. 

lerdir. Çok defa insanların boş vakit. 
lerinde ıshk çaldıklarım, çalışırke~ 

ıslık çaldıklarım, bir işe giderken ve 
gelirken ıslık çaldıklarını görerek ıs
lrğı:ı maksatsız bir itiyat halinde te. 
celli edebileceğini de kabul etmeliyiz. 

Fakat bu sivri ve keskin ses, hazan 
muhite o kadar zahmet veriyor ki ... 
Islık çalarak çalışan kimsenin her gün 
ayni çeşit şarkısını dinlemekten usanç 
getiriyorsunuz. 

Islık, dudakları:lI istihzadan gayri 
sebepler için dahi oyııatabilmesini öğ
renmiş adamlar için - güzel bir hava 
çaldıkları müddetçe • zevklidir. Hat. 
ta ıslık bir neşe ve saadet alameti o
larak da sayılmıştır. Bir Fransız mu. 
harriri, AınerikaJrlardan bahseden ki· 
tabında o milletin sabahları ıslık ça
larak uyandıklarını yazar. Bu suretle 
o memleketl:ı ne mesut ve kaygısız a.. 
damlarla dolu olduğunu anlatmak is.. 
ter. 

Fakat, ıslık çalmak itiyadında olan 
kimseler.hele kalabalık bir yerde de
vrunlı surette çaldıkları takdirde, z.."'ıı. 
gin bir musiki programı edinmeğe, da
ha doğrusu musiki kültürlerini sağ
lamlaştırmağa muhitin keyfi ve ha.. 
tırı için mecburdurlar, sanıyorum. 

GECE BIDKÇILERİ lçt:-\ BİR 
YENİLİK 

Ckcenin sessiz ve müziç saatleri L 
çi:ıde gözlerini kırpmadan milkimizi 
korumnk gibi ağır ve yorucu bir vazi
feyi Üzerlerine alan "gece bekçileri,, 
lehine bir cereyan başgöstermiş: O 
dayanıklı kahramanların yanıbaşma 
birer küçük radyo makinesi koymak .• 
Böylece bekçiler, arada bir bu radyo. 
nun bir düğmesini çevirmek ve dü:ıya 
çılgınlıklar-. ile temaslarını muhafaza 
etmek SurPtilı> nr.se.... VA n•x---"-j;;r' • 
na-yvcı.meJOrtırn ı~ıenne zanro~l.Rızce 

devam edebilecckformiş. 
Önce Avrupada tatbikine başlanan 

bu usul, acaba bizim memleketimizde 
de bazı yüksek müesseseleri::ı gece 
bekçilerine kadar gelebilir mi? 
Doğrusu pek güzel ve insanı bir fi. 

kir.. Fakat muhterem gece bekçileri
nin, bu radyoların musikisine dalıp 
ta, kanuna muhalif hareket etmek f. 
tiyadında bulunan bazı kimselerin 

t 

gece vakti müesseselere serbestçe gi. 
rip çıkmalan::ıa imkan vermemek §ar
tile ... 

D1NLEN1LECEK SÖZ 
"- Yapmak istediğin şeyi : (Yapa. 

mazsın ! ) diyenlere kulak asma.. E
ğer şimdiye kadar gelip geçmiş olan 
mütefekkirler. muhteriler, sanatkar
lar adım başında karşılarına çıkan ta.. 
nıdıklarının: (Bırak şu işi, sen yapa. 
ma?.Sın ... 0, yapılacak iş değildir!) 
dedikleri.:ıe ehemmiyet verselerdi. Bu 
gün medeniyet dediğimiz şey vücut 
b'!llmu.dı.,, 

H!KMET MüNlR 

1 Uert, derman 1 , ___ _ 
Samatyada.., P. N. V. İmza.sile: 
Otuz lira asli maaşla memurum. 

Yaşım 34. Üç senedir, bir kızla sevi. 
şiyorıız. Aile vaziyeti benim7ı."i.nden 
yUsek. Servet itibarile de öyle. Benim 
bir memur olu§ımı, ailesi tarafından 
evlenmcmi::e mahzıır olarak görü.na. 
yor. Kız, birkaç defa bana kaçacağını 
söyledi. Bmı. 11ütiin kalbimle i.stemek. 
le l>erabrr, mantığım ue şımrum lle 
rrızı olmadım. Bir hafta evvel teklifi 
tekrar etti. l'ine "olmaz!., deyince 
"artık lJcni scmniyorsım!,, dedi. Bu 
derdime dcrmmı lnılmanızı rica ede
cdcrim.,, 

Vaziyetten kızın :>Jlesinf haberdar 
ediniz. Her ~eye rağmen evlenmek ka-

rarında olduğunuzu, saadetinize mani ol 
mamalarını, nazik fakat kati bir li. 
sanla anlatınız. Şahsen bunu yapamı
yacak bir vaziyette iseniz, müşterek 
bir dostunuzun tavassutunu rica edi. 
niz. Eğer kızı:ı nilesinin hakkınızda 
başkn iddiaları yoksa, müsbet netice 
alacnğmızdan eminim. Olma?..sa, tek· 
rnr bize yazınız. 
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Küçük hikaye: 

Padişahı satın 
alıyorum 

Yazan: Kadlrcan Kallı 
O yıl kış daha erken gelmiş, Boğaz

dan esen poyraz lapa lapa kar getir· 
miştl. Şehir, soğuktan büzülUP yatan 
bir insan gibiydi. Sessizdi ve Adeta 
kUçülmUşti.l. 

Cibalfnin dar sokaklarından biri • 
ne kafesli bir pencereden klrll bir ı. 
şık sızıyordu. tçerde dört duvar bo· 
yunca bir sedir vardı. Orada takkeli 
kUla.hlı, sarıklı, cUbbe ve entarm beş 
altı adam bağdaş kurmuşlar, pabuç
larını oturdukları yerlerin önüne bı. 
rakmışlardı. 

içlerinden en yaşlısı kafesli pen · 
cerenin perdesini kaldırdı \'e dışarıya 
baktı. Sonra dipteki kuytuluğa doğ. 
ru se~lendi: 

- Bu havada aslan bile ininden 
çıkmaz. Hele sen bize birer çubukla 
birer "zenci., hazırlayıver! 

Kuytulukta bir kımıldanış oldu: 
- Peki sultanım! ... 
Ve kara kuru bir adam kılıksız ka

fasını bezlryağı kandilinin titrek ı • 
şıklarında parlatarak pencereye doğ. 
ru yürtidil, elindeki kilim parçasını 
perdenin Ustilne gerdi. Şimdi karlı 
sokağa sızan kirli ışıklar da görün • 
nıez olmuştu. 

Bir keııar<la oturan tıknaz ve şiş • 
kin yanaldı, büyücek çeneli bir adaw 
doğruldu: 

- Ben istemem! 
Deminki sordu: 
- ~!cin istemezsin, n~krt? 
- Beni çubuk falan sarmıyor. Hem 

çeldlen korkuya değmez! 
- Şarap daha fena... Günahı da 

var! 
- Allahın yarattığını içmek ne e 

.glinah olsun? Ben çolak Rüsteme gi

tliyorum ! 
Cevap vermelerine vakit bırakma. 

,,an kaI>ıYı acınası ve dışarıdan ka
paması bir oldu. Oraya en 7akın olan 
bir gene, sürgüyü sür dU. 

Çubuk geçmeden Kel Hasan birer 
~ubukla birer fincan kahveyi herkesin 
eline veriyordu. Şimdi herbiri birer 

lı:ulac uzunluğundaki çubuklardan tü 
ttinlerin mavimtrak dumanları kıv
rıla kıvrıla yliksellyor, ha,·ayı doldu
ruyordu. Herbiri onları b\ltün kuvvet 
!eriyle ve ciğerlerinin en derin köşe. 
lerlne sinecek kadar çektikçe kah • 
veden de birer yudum alıyordu. 

Yüzlere şenlik geldi ve deminden. 
beri pek ağır giden konuşmalar hız· 
landı. Kahve ve tUttinün haram oldu

tu hakkında hiçbir din kitabında bir 
söz bile yoktu. o halde bunları yasak 
etmek haksızlık değil miydi? 

içlerin :len en yaşlısı kalın ve ağır 
bir sesle, o günlerde yazılmış bir hlc. 
l'lyeni n iki mısrağını okudu: 

Zararsız bir duban hakkında neyler 
bunca dikkatler? 

l>uhAn Ahı mazlumAnı meneyler bü· 
ner ol.dur. 

O anda kapı zangırdadı ve bir ses 
'gürledi: 

- Bre açın! 
Çubuklar ve kahveler ellerden dUş 

tu; Kel Hasan ispazmoza tutulmuş 
Ciblydi, dizleri birden kırılmışcasma 
Olduğu yere çöktü. 
Kapı yeniden ve daha hızlı sarsıl

~ı. çatırdıyarak açıldı; kavuklu, sa. 
tnur kUrklU, orta boylu, kara saçlı, 
gur ııakallı, kara ve parlak bakışlı 
b•r aıtam kahvenin ortasına kadar 
Sert r.dımlarla yürüdü; arkasmrtan 
da üç kışı ilerledi; dışarda ?:>c11 oa kl
lln!n daha bulunduğu görUltlyordu. 

Öndl'.:kl adam kaşlarını çattı ve 
burn•ırıun dibinden yukarıya doğru 
birkaç derin çizgi uzandı: 

- Bre siz padişah yasağı nedir, 
bilmez misiniz? 

llu, Dördüncü Murattı. Havanın 
ltarh ve soğuk olmasına rağmen ken. 
dl emirlerinin yapılıp yapılmadığını 
' lllamak için bostancılarla beraber 
ltoı ırezmeğe çıkmıştı. Buranın ay • 
dınhk olduğunu ya görmü~, yahut 
hirlsi ona haber vermişti. 

DördUncU Murat, cevap atamayın. 

ca daha çok kızdı: 
- Diliniz yok mudur? 
Gene cevap yok. Beş adam onun ö

nünde yerlere kapanmışlardı. 
Dördüncü Murat, bostancıbaşıya 

emretti: 
_ Dilsiz baş neye yarar? Bunla rı 

yükten kurtar! 
• • • 

Yer yer kızıla boyanan karların 
üstüne tazeleri yağıyordu. Dördüncü 
Muratla bostancılar karla örtülmek 
üzere olan başsız gö\·deleri ve gövde
siz başları çlğntyerek başka sokakla-

ra daldılar. 
Bostancıbaşı bir köşeyi döndü ve 

bir çıkmaz sokağın dibindeki tzbeyi 

gösterdi: 
_Padişahım, Çolak Rüstem dedik. 

lerl zındığın meyhanesi şurasıdır. 
Yanılmıyorsam şu anda içeride kan
dil yanıyor; kendi gibi padişah hain. 
lerl de şarap içiyor, günaha giriyor-

lar! 
Yumuşak karların uzerlnde ne ka-

dar hızlı yürünse ses çıkmıyordu. Bu. 
nun için Çolak RUsteme baskın ya • 
parken yavaş davranmağa ıuzum 

yoktu. 
Dördüncü Murat, oraya doğru yU • 

rildil. Fakat henüz bir adım atmamış 
tı ki, durdu. ÇUnkU izbenln kapısı a
çılmış ve bir adam dı,arı çıkmıştı. 
Padişaha doğru iki adım attı, sonra 
. ıynundan çıkardığı bir şişeyi ağ 
zına götürerek lakır lakır içti. Derin 

bir: 
- Oooohl 
Çekti ve kolunun yeniyle dudakla. 

rını sildi. 
Şişeyi koynuna soktu. GöfsUnU 

kapadr, sağa sola sallanarak ve blr 
şeyler mırıldanarak sokağın ağzına 
dofru 7Urlldl1: 

- He7, Allahım, 70llara ne J'Um11· 
şak halılar sermlşıtn, fakat anlaşı • 
ıan boya bulamamışsın da beyaz yap 
nıışsın bunları! 

Diyordu. 
Birdenbire sarsıldı ve kendisini ya 

kasından tutan bostancının yUzüne 
baktı. Dördüncll Murat ona yaklaşın
ca bostancı bıraktı. Padişah gürledi: 

- Sen, padişah yasağı nedir, btl • 
mez misin? Hani fenerin? ( 1) Ağzın 
tezek kokuyor. Şu zıkkımı içeceğine 

fener alsan ya! .. 
Adam bir kahkaha attı: 
_ onu da içerim, fener de alırım. 

Beni kim sandın? Benden zengin var 
mı dünyada? Ben istesem şu latan • 
bulu satın alırım. HattA ..• HattA, o
nun sahibini de ... Hani, Topkapıda 
oturur, saray denilen bir yer vardır 
orada, işte o adamı, o "cariye oğlu,, 
nu da satın alırım. istersen şimdi. .. 
Söyle ne istiyorsun? Çabuk söyle, zL. 

ra... dl h si O kadar kızgın olan pa şa ın -

nirlerl gevşemişti. 
- sen kimsin? 
_ Ben mi ... Daha bllmlyor mu • 

sun? Bana adıyla sanıyla "Bekri 

Mustafa,, derler. 
Padişah bostancıbaşıya baktı, o da 

1 Öyledl o zaman DördUncU 
bir şey er s . d 
Murat sarhoşu baştan ayağa ka ar 

k damlarına şu emri verdi: 
sUzere a 1 • sttürUo ıizden ister m. - Bunu gu ' 

l Ü DördUncU Murat, ancak 
Ertes g n 

doğru kalkmış, öğleden sonra 
~ğRleye köşkü nün kuştUyU ve atlas 

evan " DU UnUrken 
sedirlerine uzanmıştı. ş 
geceyi hatırladı: 

- Bekri Mustafa denilen o sarhoş 

nerede? hl 1 Getirdiler. Mustafa şimdi ç sa ~ 
!anmıyor \'e sırıtmıyordu. Padlşa 
her halde onun sadece başını vurdur-

bulmuş olacak ki, işkence 
mayı az 
de yaptıracaktı.! . 

Fakat kararını vermeden önce o • 
na akşamki sözlerini hatırlattı. Mus
tafa lnkAr etmedi. Koynundan bir şl-
Şf' ~ıkardı: 

_ Padişahım. bu öyle blr nesnedir 
ki. bir dilenciyi Karun, bir,.c~zzam. 
'ıyı cihangir, en zavallıyı ZUlkar • 

.Gülhane hastahanesinin 
emektar hastası 

Hastahanenin 
ettiği için 

Muztarip insanlığli:ı bütün samimi. 
yeti ile yaklaştığı bir tek insan ve bir 
tek yuva vardır: Doktor ve hastane ..• 
Vilcudünüz rahat, keyfiniz yerinde i 
ken "hastane., adı sizde belki hiçbir 
tesir yapmaz. yahut orayı bir ıstırap 
yuvası diye düşünerek keyfinizi boz
mak istemezsiniz. Bir yazımda "i:ısan 
sıhhatın ve hayatın kıymetini anlama
sı için hiç olmazsa, bir gün hastanede 
yatarak sabaha kadar ıstırap çeken. 
Itri görmelidir. Ondan sonra hayatın, 
rahat bir ı:ıefes almanın ne demek ol. 
duğunu daha iyi anlar,, demiştim. 

Gülhane hastanesinin nöbet bekli. 
yen koridorunda birkaç dakika dolaş
manızda size şifa dileyen insanları:ı 

doktor ve hastaneye yakınlıklılarını 

bütün canlılığı ile gösterir. 
Orası, bambaşka bir alemdir. Bakış

lar başka, yürüyüşler, konuşmalar bam 

başkadır. " 

Hastane memurlannda.:ı birine: , 
- Kim bilir, dedim, şu çatı altında 

kaç bin hasta tedavi edilmiş. kaç dok
tor gelip geçmiş .. 

- Buranın, dediler, canlı tarihi var. 
Hastanenin kuruluşundanberi burada 
buluna.:ı bir zat.. Şimdi hastadır. Kal
binden muztariptir. 

Cidden canlı bir tarihti. !Kendisini 
görmek istedim: 

- Şu ka.rşıki barakalarda ona bir 
daire ayrılmıştır. İstirahat ediyor. 

Dediler. 
Barakalarda beni ilk olarak 

meşhur kan kralı İsmail Hakkı kar. 
tıladı. Her mühim vakadan sonra mat 
baalara ~elmP.k adeti Olduiu ftin 0. 
nunla. tanışmıştık. Beni görür gör • 
mez: 

- Beni mi görmeğe geldin, nereden 
haber aldın 

Dedi. 
-NeyU 
- DUn akf&m 8lmeli Umre olan bi-

rini kurtardım. Tam bir kllo kan ver- , 
dfm. 

Kan kralmm bu gibi vakalan o ka.. 
dar çoktu ve o kadar yazılmıştı ki.. 
Kendisini görmeğe gelmediğimi bir 
türlü anlatmağa vakit bulamıyordum. 
Mütemadiyen söylüyordu. Kollarnu 
açtı. Birer düğilm haline gelmiş damar 
larmı gösterdi: 

- t~e. dedi, vUcudilm de böyle .. Kan 
alacak yer kalınıyacak diye korkuyo. 
nım. Bugün gözlerim iyi görmüyor, 
kulaklarnn da esasen işitmez oldu. Bir 
kaç gün Rekiz on okka börek yemeli. 
yim, ki kendime geleyim .• 

Kan kralı nefes almadan büyük bir 
gUrUltU ile anlatırken yan odalardan 
birinin kapısı açıldı. Pijamalı bir a
dam: 

- İsmail. dedf, nedir bu gürUltU ! 

neyn,, yapar. Bir nesnedir ki dUnya. 
nın bUtün sultanlıklarına, bUtUn ha
zinelerine UstUndUr. 

GUIUmslyerek, sevimll jestlerle söz 
l:rfr~ devam edlyo::-: DJrdUncU Mura 
dın çatılan kaşlarını, teklk sinirle
rini gevşetiyor; gözlerinden taşan 

kızgınlığı yatıştırıyordu. 

Bekri Mustafa şişeyi uzatarak: 

- Eğer bir ceza vermek IAzımsa 

buna veriniz, padişahım. LAkln eğer 
bir defa sihrini denemiş olsanız ye
min ederim ki ona kıyamazsınız! 

Dördüncü Murat onu baştan ayağa 
tadar süzdü: 

-Ver onu! 
Aldı ve ağzına götürdü. Birkaç yu. 

dunı içti, fena değildi. Gene içti ve 
şişeyi boşalttı. 

Ondan 11onra Bekri Mustafa o kor
kunç adamın en yakın dostu oldu. 
Bol bol içiyorlardı ve bir yaz tstan . 
bulda taun hastalığı kırıp geçirirken 
Osmanlı imparatoru en bUyUk şarap 
kadehlerini birer hamlede boşaltıyor, 
şöyle diyordu: 

- Bu yaz Allah kötUlerln cezaları. 
nı veriyor; bu kış da bllere sıra ge. 
lecektır. 

( 1) Geceleri fenersiz gezenler de 
idam olunurdu. 

kuruluşu günündenberi hizmet 
anılıyor «canlı tarih» diye 

Emektar hasta yatağımıa ohlrıırken .• 

- Bir gazeteci gelmiş, akşamki va
kayı anlatıyorum. 

Sonra. bana döndü: 
- Bizim hastanenin, dedi, en emek

tarı, kuruluşunu bile biliyor. Şimdi is. 
tırahatte .. Hem Kurunun okuyucusu. 
dur. Her sabah Kurun okumağa baş. 
lar, gününü onunla geçirir .• 

- Ya .• Öyle mi? 
Dedim ve minicik odaya girdim. San 

ki beni bekliyormuş gibi çok samimi 
ve candan anlatmağa başladı: 

- Evet, dedi, hep Kurun okurum. A
lışkanlık. 

- Hiç dışan çıkmaz mısınız 
- Çıkarım, fakat rahatsızım .• kalp 

ten. • 

- Demek hastanenin kuruluşundan 
beri buradasınız? 

- lık hastalar pJd.iii gllııdenberl .. 
Merhum Doktor Doykenln zamanlan. 

nı dün gibi biliyorum. O zamanlar, ha~ 
buıe ihtiyacı o kadar çoktu ki,, Doktor 
Doyke, durup dinlenmeden çalışırdı. 

Gülhane hastanesinin Türk milletine 
yaptığı hizmetler anlatmakla bitmez. 
Harp seneleri ne müşkülitla.r çeker -
dik. Şimdiki vasıtaları, doktor bol. 

luğunu gördükçe sevinçten gözl~ 
yaşarıyor.,, 

Kan kralı kapıda bekliyordu: 

- Bir yere canla başla hizmet e. 
denler mükafatlarını bulurlar. lşte 
arkadaşım bütün ömrünü bu hastane. 
de geçirdi. Onu bütün hastane adam
ları seviyor. 

Gülhanenin yegane cauı. ı.-.:'L.; ""' P.. 

mektarma eski hatıralarını anlattır · 
mak ona Jstırap veriyor gibi idi. 

Minicik odasmda, Kurunu :ve süku. 
tu ile bırakarak aynldlri\. 

N •..• 

,... 
Beykın « Şekspir » davas ı 

Zaman zaman tazelenen eski bir dava \'ar. llu, edebi bir da,·a mı
<lır? llml bir susayışın itadesl midir? Yoksa bir tarihçi merakının ne. 
tlcesl midir? Bllmcm. Daha doğrusu ben, bu hakikat aşkının arkasm
da derin bir kıskançlığın, kötü bir çekememezliğin izlerini görür gibi 
oluyorum. 

Sanat tarihile, hattA tistüııkörü, uğraşanlar da bu Bey kin • Şcks
plr masalını blllrler. Gftya Şeksplr diye bir şahsiyet yokmuş; onun e. 
serlerinl "Beylan., yazar ve bu i~"retl adı kullanırmış. 

Halbuki bugün, Şcksplrin doğduğu tarih, gün Te saatine Tarın • 
cara kadar bellidir. Vaftiz edll<liğl kilise, doj:',rum slcllinl taşıyan bele
tllfe defteri aranıp bulunmuştur. Babası, anası, dayısı ayn ayn geç
mişin karanlığı içinden çekilip çıkarılmıştır. 

Tiyatroculuğa nasd merak ettiği, hangi tnıplarla turn,elere ~ık • 
tığı, ne gibi vazife Te roller aldığı ortaya konmuştur. 

Bugün bir mezarm, hem <le 300 yıllık bir mezarm şahltllğlndeDJ 
medet umanlara llim TC usul, sadece ba)Tet eder. Bir tarihçi, şair ve 
filozof "Spenser,, öldüğü ,·akit zamanının bütün büyük şairleri birer, 
mersiye yazarak onun mezarına attıklannı yazıyormuş. İşte bu riva. 
yettcn hız alanlar, IAhdi açarak mersiyeleri aramışlar. Eğer "Bey -1 

kın., m elyazıslle yazdığı şiirde "Şeksplr,. imzası görülürse artık asır. 
lardı.r süren şöpheden kurtulunacak ve "Şe.ksplr,. le "Beykin,, ın nynt 
şahsıyet olduğu belirecekmiş. 

Bu mütalAa da, ikinci bir hayretten başka bir şeye yaramaz. Çün
kü Şeksplr \'6 Beykın kadar meşhur ve eser sahibi adanılan, blriblrle. 
rinden ayırmak için mezarlardan medet umulmaz. :Eserleri satır satır 
incelenir. Aralarındaki UslUp, düşünüş, yarD.<lılış, dtı),ış farkları 
bulunur. 1 

350 sene, çllrüyen bir cesetten bir &\'UÇ toz bile bıraknu) acak u. 
zun bir zamandır. Toprak ise, her şe)1 kendine benzeten dünyanın en 
kudretli "tcmsll,, clstdlr. İçine aldığı canlı, cansız Jıcr şeyi to1>rak ya -
par. 

"Omirüs,. için de bir "Vakitler aynı şeyler söylenmiş, tlyad "Ve 0-e 
dlsentn bl~ok bUyük şairlerin en güzel parça1anndan vücudc getlril..ı 
mlş eser olduğu Heri sürülmüştü. 

Fakat sanat ve üslfiptan anhyanlar "1lyad., la "OdJse,, nin 
yekpare varlıklar olduğunu sezip söylemkte gecikmediler. 

Ben, şuna lnanıyonım ki, Şeksplr bu kadar bü.) iik olmasaydı, 

kendisine ortaklar çıkarılmağa çalışanlarla karşılaşmıyacaktık. Şöh. 
ret ve büyüklük, öyle bir şeydir ki, sahiplerini öldükten sonra bile, 
laskançlann dilinden dilşttrmez. 



·-
-Dostlarımızın . baqramı 1 

Falih Rıfkı Atayın bugünkü Ulus
ta çı~<an bir makalesi 

Ankara. 6 (A.A.) - Yarın intişar 
edecek olan (Ulus) ga-retesi "dostları
mızın bayramı,, baı; ığı altında F. R. 
Atay imzasile aşağıdaki malmlcyi ne§ 
redeoektir: 

"Dost Sovyetler Birliği vatand~ • 
lan bugilıı ihtılallerinin yirmi birinci 
yıldönUmUnU kutlamaktadırlar. Lenin 
iktidarı 1917 ikinclte,.rinin 7 inci gU. 
nU teessüs etti. ~rl bir ekonomi, ip. 
tidaJ bir sosyal bllnye, aşağı bir kül
tlir seviyesi, Baltık ve Karadeniz su
larından Uzak Doğuya kadar her ka
na toprak yeniden fethedilerek ve yal 
nız içerdeki irticai orduları ile değil, 
dI§ardan gelen ecnebi kuvvetlerile mu 
cadele olunarak, kurtulacaktı. 

Aksi tahminlerin hepsi boı;, çıktı. 

1938 deyiz, bir rejim için yirmi bir 
ya3, istikrar ve olgunluk ifade eder. 
Bir de Fransız ihtiliLli tarihini hatır. 
layınız: Bastille'i almrnmdan yirmi 
blr sene sonra. Nnpolyonun impara • 
torluğu bile sukut zamanlr.rma yak. 
taşmak Ur.ere idi. Lenin'le bir avuç 
arkada.sının eseri, ye!.-fmu on milyon
ları geçen inkılap gcn.;::liklerine malol
muştur. Bugün ordu ve üniversiteyi 
dolduran gençler, 1917 de henüz doğ
mamı§lardı. 

Sovyet - Türk dostluğu, Atatürk1e 
Lenin tarrfmdan kurultnu!ltur ve ihtL 
lA.llcrimizle yasrttır. İki reb on yedin. 
el asrın sonlarmdan yirminci asrın on 
yedinci yılına kadar. iki Tlıemlcket hal. 
kmı birbirine boğazlı:ıtan iki yüz kil. 
sur senetik, bir dü§manlık ananesini 
tasfiye etmi'"ler ve bu dostluğu, her 
iki taraf için, a.radn'd menfaat ve mU
nasebet1erin en fnydalm ve daimisi ha 
line getirmişlerdir. 

1919 mayısınd'l. Anadoluya av:ık ba
san Atatlirkün ilk kararlarından biri 
'Kafkasyayı ter ·pr "n :mUttc-tlh kıtalar, 
e{ter karaya çıkmak ve Anadolu ı:ar _ 
kında bir ~epbe kurm"ğa te"ebbils ede. 
cek olıırsıt bunu si'rhla karŞJlamak em 
l'lnf wrmelr olmutrtur. 

En mllşkUl devirterdenberl her f m. 
Uhan ve tecrübeden geçen Sovyet -

• 
venı bir 

Türk dostluğunun itimat havası için
de, iki devlet, kendi emniyetlerine ait 
politikalar mı serbestçe takip edegel
mi~lcrdir. Faaliyet!erini içerde, rejim
lerini kuvvetlendirmek ve in§alarmı ta 
mamlamağa hasreden iki inkılap dev. 
leti, dısarda milli hürriyetler ve barış 
preusiplerlnl hakim kılmak hedefini 
gUden bUtUn ga~Tetleri teşvik ettiler. 
Bizim dostluğumuz biç bir zaman kim 
seyc karşı mücadele cephesi olmamış. 
tır. Bilakis herkese açık bir dayanış
ma nizamının kurulmasın.& çalı§mış

tır. 

NerE"de 11ulh ve emniyet davasma 
yardım edilmek l!zımgeımışse, Sov · 
yetler - Türkiye dostluğu, bu hlmıe
te vakfedilmiştir. 

Ankara, kendi eenllklerlnden bir 
hafta sonra, Moskovanm bayramını 

tebrik etmekte daima derin bir haz du 
~ar. Çünkü, iki ir.kılA:o da bütUn ciha. 
nm menfi kehanetleri arasında, ink~r 
edilerek ve iflasları bel=!enerek başla
mış ve yalnızlıklarını birbirlerinin 
dostluklnrı ile teselli etmiş1erdir. Re
iimlerimize ve davalarımızın muvaf
folnyetine knrt\'hklt derin bir hürmet 
hissi ilk zamandanberf. mtinascbctleri. 
mizin csacını teşkil eder. Iki Uç ya.~ far 
kı ile en nazik buhran devirlerini aL 
latan, kemal safh:ıl:ırrna giren ve re
jimlerin hakikt devam inancası olan 
genclikleri yetiştiren inkılaplarnmz. 

bundan sonra dahi, iki bUyllk reisin 
eserini takip edecekler, dostlukla.rıru, 
barış, emniyet, mllJI hürriyetler ve 
beynelmilel dayanışma prensiplerinin 
muzaffer olması lehine kullanmaktan 
geri kalmıyacaklardJr. 

Dostluk politikamızın. bugtine ka
dar gerek milli menfaatlerimiz. gerek 
bı>ynelmilf'l sulh ve emniyet menfa.ati 
lçfn en iyi semere verdiğine ŞUphe ol
mıy:ın istikameti muhafaza edilecek. 
tir. 

7 Teşrin bayramlarını kutlıyan dost 
nı&mleketln balk ~&TiM 1'11Dt1~ 
de uzun say ve refah yılları temenni 
ederiz.,, 

nutuk sövledi 

"Almanyanın imha edil
mesine mani olacağım.,, 

Vaymar, 9 (A.A.) - Bitler saat 15 
te milU sosyalist kongresinin toplan
dıfı büyük spor yerine gelmiştir. 

Thuringe valisi Sauchel, bölgenin 
•llmmı heyecanlı ifadelerle Bitlere 
bildirdikten sonra tezahüratı aÇDlll 
'.99 saat 15.30 da Bitler söz almı§tır. 

Bitler bugilnkU Almanyamn yorul
mıy:uı bir mesaısinin müWaq oldu
funu kaydettikten sonra "1918 Al • 
manyası nasıl kendi hakkım alml§sa 
biz de kendimizin.kiııi aldık,, demif
tlr. 

FUhrer, bundan sonra Vilson illkUle
rlnden, 1918 Alman yasumm başla
dığı demokratik nazariyelerden bahset 
miı ve partinin ıiddet!i enerjisini ka
yıt ve Alman ordusunu methtıaena e.. 
derek ve: 

-J>asifik bir adam ııfatlle, Alman 
ordusu için, diğerlerine de b&l'If Ulzu. 
muna ikna edecek mahiyette o!an bu 
orduya yaratmağa çalı§tım.,, demif -
ttr. 

Bundan sonra Almanların i~ olan 
hakkını kaydede:ı Hitler, sözlerine IU 
llW'etle devam etmiştir: 

"Demokrasi! r, bizzat umdelerlnin 
hikmetini anlıya bilecekler midir? Pren 
a)p'erlmlzle, muazzam neticeler elde 
edip etmediğim!zi bizzat kendiniz tak
dir ediniz. Bazı yabancı gazeteler "Al
manlar bütün bunları müzakere yolu 
119 de elde edebilirlerdi,, diyorlar,, çok 
iyi bllfyoruz ki, bizden evvel A!man 
imparatorluğu bundan başka bir eey 
yapmamırıtır. Ben de müzakereye a
madeyim, fakat Alman hakkı mOza. 
ken edilemez. 

Otoriter devletlerde harbe te§Vfke 
cevaz yoktur, fakat dcmokruide bu. 
u lmkln vardır .. , 
mtıer, Çörçilln, Alman muhacirle.. 

rlnden lttif ade suretile ıimdikl reji • 
min ilgası mUmkUn olduğu hakkmda
ki beyanatına temas ederek: 

Ç5rçll, bu vatan halnlerile daha az 
temas etmiş olsaydı. bu lddianm nasıl 
bir detılik oldufunu anlardı.., 

Demif ve harp lınll!eri hakkmdald 
tenkidine devam etmtettr. 

Bitler diğer miJletlerden kanunu e
llUUetinl defiltirmelerlnl latemeğe 
hakkı olmadıfmı teslim etmekle be. 
r&bı!r. Greenvood'un Avam kamara • 
smda s6ylediıli ve Almanya l'e fta1ya. 
nm imhası temennf11ine dair olan nut
kuna fpret ederek demiştir ki: 

•Parllmento o .ımlarma uygun ola
rak bu adamm bir veya iki ısene hUkft
met azası olmuma mAnl olamam, fa. 
kat Almanyanm imha edilmeaine mL 
nl olacqun.,. 

FDhrer bundan sonra Alman - ttaı 
van dostluğunu methederek demf§tir 
ki: 

'1tatva ile Berlln ne kadar eda o. 
tursa, bizde nin aramak arzusu o ka
dar ortadan kalkacaktır.,, 

H!tıer, nasyonal sosyalizmin en bU
yUk gunınınu 1938 de Almanyanm 
çok daha b'lyUk olması o1duifunu ka
yıt ve Alman mllletinin, harbe tetvlk 
ed-enler daha evvel si1Ah1annı bJrak • 
mak ıartne, slllhlarmı bırakmaı!a A. .... 
made olduğunu beyan ettikten sonra 
son buhran emasmda Atman mll1ett. 
nJn hattı hareketini 6ğmtlf ve nutku· 
nu ~ e5z'er1e blttnnfştir: 

.. Dalma kuvvetli ve itimatlı olalım. 
O zaman bugtın de ve ebediyen de mu
kaddes olan A1mallyanm bqma hiçbir 
9ey ~lmfyecettfr ... 
• Berlln, ( A.A.) - Havas AJanuntn 
hususi muhabiri bildiriyor: 

B. Bitlerin nutku dJf politikada 1e 

Kısa hat icı ha c i İcr: ... 
Moakova,, 6 - Tasa Ajansı bildiri

yor: 
Sovyetler Birliği Yüksek Sovyet 

mecliai, B. Frovski'yi bahriye komiser 
liğine tayin etmittir. 

Sosyalist Partisinin 
Milli Meclisinde 

Belgrad, 6 - Prens Paul, bq akşam 
Belgrada dönecektir. 

Leon Blum şöyle dedi: 
Paris, 6 - Fransız büyük elçisi B. 

Poncet, Romadald vazifesine başlamak 
üzere saat 19.30 da Paristen hareket 
etmigtir, 

Vaziyet o kadar vahimdir ki memleket bizden parl" 
mento polemikleri haricinde yer almaklığımızı bekliy 

Oslo, 6 - Oslo'da bir binada çıkan 
yangında 24 kişi yanmıştır. 

Bclgrad, 6 - Başvekil ve Hariciye 
Nazırı B. Stoyaclincviç, dün Bulgaris
tamn Belgrad sefiri lvan Popor'u ka. 
bul etmiştir. 

Nevyork, 6 - Eski Amerika Reisi
cUmhuru Hoover, yapılan intihaba' 
milcadelelerine iştirak ederek dün Va
şington devletinde kain Spokame'da 
bir nutuk söylemiştir. 

Hoover, müntahiplere ''müstakil a· 
damlardan mürekkep bir parlamento 
vücuda getirmelerini,, tavsiye etmi§ ve 
"yeni ideal,, meteıdlarının totaliter ve 
faş:st prensiplerden rr.ülhem clduğu -
nu söylemiştir. 

Vaşington, 6 - Bir yandan Limada 
bir Amerikan konferansı cereyan eder. 
lccn bir yandan da 10 ve ı ı tlkkantın
da Vaşingtonda Panamerikan demok · 
rasi lehinde bir konferans toplanarak 
fa~izmin Amerikaya nüfuzu meselesi -
nt görüşecektir. 

Boşuna su akıtıldı 
Muş, 6 (A.A.) - Mut kasabasına 

bir buçuk kilometre mesafedeki Bal. 
kaya menbaından medeni ve fenni ve.. 
saitle getirilen tame suyu tesisatı biti 
rllerek, su, bütün halkın cumhuriyet 
hükQmetine karşı içten tezahUrleri a
rasın.da buglin kasabaya akttılmışt.ır. 

S üdetler p~ r tisi 
Nasyonal sosyalist 

par ıslne 1 a l: 

Pnris, 6 (A.A.) - Sosyalist partisi- \ 
nin milli meclisinde Bonne'den sonra 
söz alan sabık müsteşar Moch, siste 
matik bir şeki'de kararnameler ale) 
hınde bulunmak istememekle berabt;r 
hUkumet tarafından ittihaz edilen hnt 
tı hareketin kendisine enmiyet telkin 
euncdığini beyan ~tmiştir. 

Hatip, partiye koffiünist!er aleyhin. 
deki miicadelcye iştirak etmemesi i 
tavsıye etmiş, nihayet komünistleri•ı 
iştirak etmiyeceği bir kabine komb ·• 
nezonu imkanını derpiş eylemiştir. 

Sosyalist partisinin etrafında b:r 
milli toplantş vücude getirilmesi fi!•
rine bağlı kaldığını beyan ed n Rohr ~ 
mebusu Philips'den sonra Lcon Blum 
söz alm1ştır. 

Blum, iktısadi ve mali sahada evvd
ce tasvip edilen planı partinin mem. -
kette yaptığı prop1gandaya bir es s 
olarak kııbul ettiğini söylemiştir. M :; 
zuubahıs mali planın ayan meclisi t ... 
rafından reddı-dılerck Blumun suku. 
tuna sebebiyet verm .. ş olduğu malfu 
dur. 

• Halkçılar toplantısı hakkında m\ 

maileyh komünistler a!eyhinde açıl ı 

mücadcle~te iştirak etmemekte meclı 
sin müttefik olduğunu beyan etmi _ 
tir. 

Sosyalist partisi de radikaller ve k 
münistler aleyhinde uzun bir şik~
listcsi tanzim edebilir. Fakat parti lı 
le bir şey yapmıyacaktrr. Halkçı! r 
toplantısının ihdasına amil olan t -

beplcrin henüz ortadan kalkmadı. ı 
zannedilmektedir. Bununla beraber ra
dikaller ÇPkildiği takdirde halk CI\)· 

hesi mevcudiyetini idame erlemiyecck
tir. 

Bundan sonra parlamentoda ihdas e 
dilecek olan tarzı hareketten bahsede 
Blum, "Bu mti:zakerelerden hllkfunetl 
karşı b'r ilanı harp vıkmaması ica 
ettiği,, kanaatini izhar etmiştir. 

ParH\mento grupunun vbi salAhi 
karşı bf r ilanı harp çıkmaması 1<:8 
ettiği takdirde kontrol lehinde rey ve 
rece?H şUphesi1.dir. 

Grup. son halk cephesi hükfımetinl 
zihniyetine aykın bir zihniyetle tan 
zim edilmiş olan mali planın da ale/ı 
hine reyini kullanacaktır. 

Blum demiştir ki: t 
"Vaziyet, o kadar vahimdir ki. m 

leket biz~en partnmento polemikl 
haricinde. baı::ka bir salıada yer al t 
maklı~ımızı bekliyor.,, 

Ha tin. bundan sonra halk cephel. 
etrafında bir milli toplantı vUcude • 
tirilmcsini tavsi ·e etmiş ve eöyle d 
mfııtir: •t 

''Partinin vazivetin icap ettirdim 
yük m1lli tec:ebbiisleri vanmı:.ğa bazı 
bulundnö-unu göstermeliyiz.,, u 

Bu söz,erl müteakıp celse tat!J ed\_ 
mfstfr. Tahrir komitesi yarm . snba 
tnplanacaktır. Müzakerelere saat 9 
c'levam edilecektir. 

MUstakU radlkallerl 
"ongreslnde 

Paris, 6 (A.A.) - Müstakil radi 
partisinin kongresi bu sabah mesais 
ne devam etmiştir. Sosyal kanunlar 
misyonu reisi Portalier, smıf mücad 
lesini takbih eden bir takrir kabul e 
tirmiştir. Takrirde sınıf mücad le8ini 
zararlı, tesirsiz ve işçilerin menfaa • 
mugayir olduğu kaydedilmektedir. 

·Kıta-ta 
Reic:benber, G (A.A.) - Sildetler 

partisinin naıyonal • Sosyalist partisi • 
ne iltihakı milnasebetlyle tertip edilen 
meraıim diln aqam saat 20 ..:e Reich 
enberg'de batlamııtır. 

Dün Tuna bölgesini işgale 
başladılar 

Kııım ıefi Frank ve Henlein'dter f 
eonra ticaret fuaruım holünde bir nıı

tuk tayliyen Rudolf Hen, .. SUdetlerin 
kurtulmasını,, intaç eden vakayli ha -
tırlattıktan sonra 0diğer ~evletlcrdl! 

bir dilnya harbi çıkarmağa uğrapn,, 

adamlara hUcum etmittir. 

1 
Amlral Hor ti kıtaat başında olduğu 

haade Konıarom'ıt glrdl 
l\ıl 

rek işgal edllen toprakların llacaı'b 
tana raptedlldltlnl llln e1lemekdtl 
dlr. eı 

Naıyonal • Sosyalist Almanyanın 
parllmonter memleketlerde Uçilncil 
Reich'ln dilımantan oldu&unu nazan 
itibare alması llzımgeldiğini Jayleyen 
ve mebuı Grenvood'un Avam Kama -
rumdaki beyanatına telmih •!den Heıı 
Almanyanın aiWıh ve müteyakkb bu. 
lunmaıı lcabettiğini kaydetmiıtir. 

HllkO.met tekilleri kendiıininkine uy 
mad it için diler mf11·tleri imha etmek 
lıstemiyen Almanya 1 dilinin de mah
vedilmeıile r"iiftaade c.miyecektir. 

Heaa, ml' f 'k balyayı alkqladıktan 
ft Hltlerln rol:ınden aitaylfle bahsettik 
ten sonra SUdet memleketlerlnde yakm
da parltmento intihabatı yapılacapu 

a8ylemiı ve fGyle demittlr: 
''Hitler, Relchstag'm tqelddlliinle 

Slldet memleketinlıı Atmanyanm mU. 
temmlm bir cllzil olduğunu iabat edeb:J
me1diğiniz için sizi bir kere daha rey ver 
meğe davet ediyor.,, 

nl bir şey kaydetmemiştir. Bununla 
beraber, harbi tahrik edenler ev\•ele· 
mirde sUA.blannı bırakmak şartlyle 
Almanyanın sUA.hlarını bırakmağa 

Amade olduğu hakındakl luıım ll:ay-

Budapeıte, 6 (A.A.) - Macar Ajan 
11 bildiriyor: 

Macar kıtalan dün aklUD& kadar 
kendilerine bildirilen hatlan i§ıal et -
mişlerdir. Kıtaat her tarafta tavım im 
kinau bir ıevk ve heyecanla karplan
m ıtır. Buıün bütün Tuna bal&eainin 
inali baılıyacaktır. 

Budapeıte, 6 (A.A.) - Naib Horty 
bu aabab kıtaat ba~da Komarom'a 
girmiı ve halk tarafından büyük bir 
ıevk ve heyecanla alkqlanmıftır. 

Bu münasebetle bazı hatipler ~z a
laralc iHal edilen topraklardaki Macar 
tarın din ve smd far!J olmaksızın ana
vatan kardefleri ile tirllkte hudutların 
tadiline çalıtmak arsuıunda oldukları. 
nı bildirmitlerdir. 
•Hatipler birlik lUzumuna mrarla 

kayt ve asaylti bozanlan tübih eyle. 
mitlerdir. 

Naib Horty bu nutuklara mukabele 
ederek, Komarom'a sedakati bugün 
mUkAfatmı bulan yüksek Macar alke
r! anane şehri olarak tellınWmıtır. 

Krtaatm Eıtergom'dan Parkanlye 
geçitl de ayni şevk ve heyecanla attaı
lan:nı111tır. Bu lataatm ba§lftda Macariı 
tan maresall Habsburg hanedamndan 
Af!ldUk Jc-zef bulu •• uyordu. 

MACAR MECLtSt TOPLANIYOR 

de lA.ylktlr. Budapeşte, 6 (A.A.) - Macar Telg-
Buna mukabil, Berllndekl yabancı raf A 1ansı bildiriyor: 

mahfeller, nutkun bazı kısımlarının Meclls tatllden sonra sah gUnU llk 
çok dehşetli olduğunu ve bu bakım. toplantısını yapacaktır. Ba toplatı • 
dan Sarbrtık nutkuna benzedlllnl da Ba,vekll tarafından bir kanan Y. 
kaydediyorlar. ylhası verilecektir. Bu llylha ""kum 

BUhaua lnglll~ politika adamları- lerlne gGre, mecllı, yeni topraklann 
na dotrudan doğruya 7apılan bUcum işgalini aevlnçle karşılamakta, ttal
&711ca tebartıs etUrmekte 'Ye komln ya ile Almanyaya bakemllll kabul 

tem aleyhindeki paktm yıldGntımO gU için yapılan davett tasvip n bu dMt 
nUnde Alman • Japon dostluğundan lmemlt'ket htıkt\metlnln gayretlerini 
biç babaedUmemeıl kayda lAylk gG· samimi teeekkllrle kaydetmekte ve 
rtılmektedir. Viyana hakem kararını tudlk ede • 

Bu kanun mucibince, iade edlıltl 
topraklar ahalisinde evvelce p.11 

mento azası seçilenler, timdi il 
meclislerinde oluyorlar. Kanun, bf 
k<kmete bu işgale alt bllttıa tedbl~ 
rl almak için salAhlyet vermettedll 

Hllkdmet, işgal hatırası olara 
pengölllk lkl milyon madeni l~ 
bastırmata mezun olacaktır. . 

Hariciye nazırı B. Kanya. oa l 
ba gUnn mecliste izahat verecek t 

ınursııyı1 ) an ıoı 
Manilya. 6 (A.A.) - Biltb 1 l 

yangın mahallinde çalıpnalara d ~ 
edilmlı, fakat enku araamda yeni ~ 
setler bulunarnamqtır. 

Bazı cesetlerin ta!Qlmlyle waı_,,. 

kili oldufu zannedilmektedir. Ya 
cak cenue alaymm tarihi henls 
edilmemlt olmak!a beraber bu 
min mütareke bayramından enıe1 
pılacafı nnned:lmektedir, Abl tak 
dircie cenaze alayı, cumartnl ..,a 
zara tehir et'U~ekttr. 

He. ÇJka lşçı partisin 
kararı 

Brüksel, G (A.A.) - Belçlb içti 
tisi bu&Onldl meaaiıini dıt JM>ll 
tetkikine tabsiı etmiftir. 

Bası ha, Burıoe'a bir dlpl 
ajan ıısnderdilmeli aleyhinde bul 
1ar ve z. Spaak tarafmdan ta'ki' e 
bitaraflık plotikamu fiddetle t 

mlflerdlr. 
NUıayet kongre, baylı bir meae 

baddU. ıttiii takdirde, banan h 
ekseriyetini tqkil arumda an1qır 
halledilmesi icabedeceğinl blldirerı 
karar aaretlnl dört mtlttenldfe 
ittifakla kabul etmlftlr. 
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~Galatasaray V efa ile 3-3 b,rabere k 
e~ Maç çok heye- ~,ener sahasında 

ldo 
e~ raksını sahasında B k I canlı oıdu 
:: Istanbulspor ey oz a Fenerbahçe Süleyma · 

niyeyi 5-0 yendi 
Hilal de Topka pıyı 4-3 mağlup etti 

ice 
ve o- o berabere kaldı 

Unli 
an Taksim stadındaki ilk maç istan· 
ıefulspor ile Beykoz arasında oynan~ı. 

Eskidenberi birbirleriyle daima rakıp 
teçinen istanbulspor ve Beykoz ta -

Jtımları oyunun daha ilk dakikalarında 
ıe~arşılaşmayı lehlerine llitirmek için bü 
al !Un enerji ve kabiilyetleriyle çalışma -

la başladılar. 
h Oyun bu suretle mütevazin devam 

eı . d - B {diyordu. Devre ortalarına ogru ey-
e dfozlular sıkı hücumlara giriştiler. Bu 

&ırada Kazım muhakkak iki sayı fırsa 
ı,lınx kaçırdı. 

azı Bu baskından kurtulan İstanbu!spcr 
utar da canlanarak ileri atıldılar ve 

rYunu t~mamen Beyltoz kalesine inti. 
bJal ettirerek bu vaziyeti devre sonuna 

rl 

Calalasaray - V efa 

:adar muhııfaza etmeğe muvaffak 01 -
luıar. 

Buna rağmen gol çıkaramıyan lstan: 
•ulspor muhacimleri yalnız bazı f~rd~ 

rthlikeler yaratmakla kaldılar. 37 ın~ı 
. .. .. dı

Jakikada Seyfinin çok sılcı bır şutu 
tğ: çarparak geri geldi. Devrenin .~on 
L • • • · e guzel tııckıkalarında da Kadırın yın . . 

a1ir vurnşunda top tesadüfen kalecının 

yüzüne çarparak kaleye girmedi. Bir.in 
ci devre bu suretle O - O berabere bıt-

ti. 
iKINCl DEVRE 

İkinci devreye her iki ta'kım ne~ice 
almak azmiyle ve bütün gayretlerıyle 
başladılar. tık anlarda mütevazin d_e -

den oyun devre sonlarına dogı u 
vam e . d' 
Beykozun hakimiyeti altına gır. ~: .. 

Bir müddet istanbulspcr kalesı o;un 
den ayrılmryan Beykozlular sayı çı ar

ğ muvaffak olamadılar. 
ma a d - oyun tekrar Devre sonlarına ogru . 
mUsavi bir vaziyete döküldü. Ve netı. 
cede iki tarafın da sayı yapamıyarak 

0 _ o berabere kaldılar. 

oyunundan bir enstantane. 

Her iki takım bu maça şu kadrolarla 

çıkmışlardı: . 
istanbulspor: Saim - Samıh, Fa -

ruk _ Enis, Seyfi, Tarık - Bahri, Rıd 
van, Cevat, ismet, Kadir. 

Beykoz : Sefa _ - Halit, Nihat -
Sadettin, Mustafa, Macit - Turban, 
Sait, Etem, Gazanfer, Kazım . 

Hakem: Kasımpaşadan Ahmet A-

dem Göğdün. 

Galatasnı·"y lcalecisi kornerden 
bir tehlikeyi atlatıyor .. 

Dün Taksim stadında glliıün en 
mühim macı Galatasaray ile Vefa ara
sında yapıldı. 

Hakem Tnrıkm idaresinde yapılan 
bu maGa Eşfak. Sal!m ve ~lusadan malı 
rum olan Galatasaraylılar şu şekilde 
bir takımla çıkt1lar. 

Galatasaray: Sacit - Lfıtfi, Ad. 
nan - Ekrem, Bedii, Celal - Necdet, 
Si.ileyman, Mehmet, lia)'Ti, Bülend. 

Vefa: Ahmet - Vahit, Orhan -
Abduş, Lutfi. Şükrü. - Ad:ı.an, Muli. 
teşem, Sulhi, Hüseyin. Mehmet. 

Kadıköy stadında günün ikinci kar. 
şılaşması Fenerbahçe ile Süleymaniye 

• arasmda oynandı. 
Şazi Tezcarun idaresinde cereyan e

den bu maça iki takım da şu kadrolar. 
la çıkmışlardı. 

Fenerbahçe : Hüsamettin - Yaşar, 

Lebip - M. Reşat, Aytan, Eıat -
Fikret, Saim, Ali Rıza, Fikret, Naci. 

Süleymaniyc: Muvaffak - Ruhi, 
Demyan - İbrahim, Orhan, İbra
him - Naim, Süleyman, Nedret, Re
vanş, Reşit. 

Geçen hafta Beşi'ktaşla berabere ka. 
lan Süleymaniyenin Fenerbahçe karşı· 

sında alacağı netice merak ediliyordu. 
Fenerbahçcliler de yukanda da görül 

düğü gibi takımlarında bazı degişiklik 
ler yaparak küçük Fikreti sağaçıg:ı 

koymuşlardı. Bu değişiklik dünkü maç 
ta büyük tesir yapmış ve küçiık Fik. 
ret fevkalade güzel bir oyun oynaya· 
rak takımının galibiyetinde amil ol. 
muştur. 

Bu tecrübe ile Fenerbahçenin Niya
ziden boş kalan yere yeni bir istidat 
keşfetmiş okluğuna hükmedebiliriz. 

Maç başlar başlamaz vaziyete der. 
hal hakim olan Fenerliler oyunu Sü

• (UU/in sC1411;/ayı çeviriniz) 

~ 

Vefanın vuruşu ile başlayan oyunun 
ilk akınında top Galatasaray kalesine 
korner oldu. devam eden oyun 26 ıncı dakikada sarayın genç muavini Bediiyı tekme. 

Muhte~min favul atışından yaptığı lcyerek sakatladı. 
Sol köşeden atılan korneri Vefa mer- 11 t k Ve! h~k· • t" lt Yedı"ncı· dakı'kada hakem;.., ·uanlıı:ı go e e rar a a ımıye ı a ı.:ıa ....... ~ ~ 

kez muavini Lutfi yerinde bir kafa vu- d · d b k ·· a· 31 bı"r favul vermesı'ndcn Vefa ''uhte -gir i ıse e u pe uzun surme ı. ıu 
ruşilc Galatasaray kalesine soktu. llk inci dakikada bir kornerden Mehmet şem vasıtasile tekrar bir gol kazandı. 
dakikada olan bu gol Vefalılarm kuv- Galatasarayı tekrar berabere vaziyetP. Galibiyetten beraberliğe düşen sarı 
vci maneviyelcrini yükseltti ve üstüs. soktu. kırmızılılar yeniden çalışmağa başla
te hücumlara başladılar. Bu gol Vefalıları sarstı. Galatasa- dılarsa da sert bir şekilde oynıyan Vc

a~ 
bl 

Vefalılann tazyiki ancak onunc-.ı ray oyun üzerinde hakim vaziyete geç !alılar fazla gol yapmalarına mani 
dakikaya kadar sürdil. Galatasaray a. ti ve 35 inci dakikada Bülent üçüncU oldu ve alacakaranlıkta geço.-ı son da.. 
çılarak sağlı sollu hücumlara başladı, Galatasaray golünü yaptı ve de\Te kikalarda vaziyet değişmeden takım. 
bu akınların birisi:ıde Bülende favul 2-3 Vefa aleyhine kapandı. lar 3-3 berabere bir şekilde sahadan 

k • t ya f 1 Ş 1 a r 1 yaptılar. Celalin çektiği top, Sülcyma. İkinci devreye Galatasaraylıları:ı se· ayrıldılar. A n k a r ada 1 a l nm vuruşile Vefa kalesine girerek ta- ri bir bücumile başlandı. Bu de\-Teden Hakem Tarık, maçr çok fena idare 
it 2 _ Mecit Atlmn. Akını kımlar berabere vaziyete girdiler. hakemin fena idaresi oyunun sertleşJ ederek oyunun çığırından çıkmasına 
ti Ankara, 6 ( A.A.) - Sonbahar at \ 3 _ Galip Yükselin Yavuzu idi. Bir müddet mütevazin bir şekilde mesine sebep oldu ve Hüseyin Galata. sebep oldu. 

1"arışlarının altıncı ·haftası yarışları ----------------------~~:-::::=-::-=-:-=:~=-:-~==::-::;:::=::-::--:----------------------
p'Ugün Şehir hipodromunda yapılmış. - J\L'IlUXun kitap şeklinde roman tefrik.ası -

ilr. Alnan neticeler şunlardır: 
a Birinci koşu: 

t1 Uç yaşındaki yerli yanmkan !ngi 
ı erkek ve dişi taylara mahsustu. Me 
ıafe 1800 metre idi. 
~ l - İbrahim Nalçuun Al Ceylanı 
aı 2 - İsmail Aksoyun Lüksban 
ci 3 - Hüseyin Atakın Friği 

ll:inci koşıt: 
~Üç ve d:ıha yuk:ırı yaştaki haliskar 
.ı cmz at ve kısraklara mahsus olur 
mesafe 2400 metre idi. 
' 1 -Ahmet Atmancm Ozdemiri 

1' 2 - Salih Temelin Taşpınarı 
V çUncü koşu: 

p l1d yaşındaki yerli haliskan !ngi
&..'t erkek ve dişi taylara mahsus ve 
r·~SRfpc;i de 1200 metre idi. 

l - A. Atmanın Kar:wfili 
f 2 - ~alih Temelin Ecesi 

3 - M. Yıldırımın Yı!mnz Kayası 
Dôrc/,incil T:oJu: 

bört ve daha vuknrı ya~taki Yerli 
e varımkan fnf"iliz at ve kısraklrrr 

if'lıthsus o1tın r-?"~nf"sİ d<> 2GCl0 metre 
~I . d . 

-~.~it Tfa'imirı ~ ... -.,n.,.:Yı, 
- Fahri Atlının Andnranbudini 

e"~in"i 1·e son lwşıı: 
lGOO metre mesafe üzerinde yapı· 
n Uç yarımkın Arap ve haliskan .A." 
an erkek' ve dişi taylar::ı mahsus ıdı. 
1 "'afesi 1600 metre idi. 

.. 
r.I. ----~ 
-= ~ 
-'t 
:: 
~ 
o 
• • = -'< -- -~ -= 
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Clrul Stanton ne söyliyeceğlnl şaşırnuştı. 

Hanrl Stanton bundnn iki sene evvel, dolgunca 
bir para ve babasının rızasile bir dUnya. seyahati. 
ııe çıkmıştı. Son defa birkaç ny en-el Blrmanya
dan lılr mektubu gelnılştl. Ondan sonra, kendi
sinden esaslı bir haber alamamışlardı. Ancak ara. 
da bir, sıhhatte olduğuna dair bir satırlık telgra
fı geliyordu. 

Cimi dUştuğU hayretten sUratle uyanarak: 
- Pekal:\, şimdi neredesin.'? IIanri... Söyle. 

sene. 
Telefonun öbilr ucundan bir ltahkaha koptu: 
- Hemen burnunun dibindeyim. Doğrusunu 

istersen adliye binasının tam karşısındaki biraha
nede lılra fcfyorum. Derhal gel. Fnkat çabuk gel 
olmaz mı. Zira burası lcapanacak. 

- Geliyorum, Hanri. .. Hemen şimdi geliyo. 
ruın. 

Telefonu yerine koyarken Snmucl Hop'a dö. 
ııerek: 

- Şu knrşıkl birahaneye kadar gidip gele • 
ceğlın, dedi. Kardeşim gelmiş. Hanı şu iki sene • 
ucnlıerl dUnyayı dolaşıp duran kardeşim.! 

Snmuel llop anlayışlı bir baş lşaretııe: 
- Alfi, dedi. Derhal git.. JUri salona döndUğU 

zaman ben sana haber gönderirim. 
- Teşekkür ederim Hop ... Son ne lyl adam • 

sın? 
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temezdlm. Fakat ne yapayım ki, yavruları gözet
mek IAzım. 

Sonra içeriye girdi. 
O içeriye girer girmez kapıdaki polis yanıba

tıında duran genç bir arkadaşına: 
- Görüyor musun şunu? dedi. Bu adam, Lon

dranın en şayanı dikkat adamıdır. Milyonlarca li
rası var. Ve bu paraları hep cinayet sucluları Uze
rine sarfedlyor. DugUn de buraya gelişinin sebebi 
budur. Harvud'un da mUdafna masrafını bu ada
mın verdiğine katiyen eminim. O Harvud gibilere 
•·yaramaz çocuklar" gözüyle bakıyor. İçeriye girer
ken ne dedi bll!yor musun? "Yavruları gözetleme
liyiz?" diyor. 

- Fakat bu adam serserilere yardım etmekle 
itham edilemez mi? 

Daha yaşlıca olan polis buna ş6ylo CO\ np ver-
d1: 

- Vilyam Kcyzi ldınse itham edemez. Bir kf'. 
re kendisi polis mUdUrilnlln şahsi dostudur. ŞUıı
hell bir adam olsa, o dostluğu kazanabilir mı? 
Vilyam Keyz o kadar ltlbar ,.c haysiyet sahibi bir 
adam olarak tanınmıştır ki, zabıta kendisine yar
dım etmeğe hazırdır. Siz ne söylUyorsunuz? Yit 
yam Keyz şehir içinde bir Aziz gibi teH'lkkl edilir. 
Hal böyleyken onu kim ne ile itham edebilir. On
dan kim şUphelcnlr?, 
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" Ankaradaki lik maçları 

karag··c·· Gençl Hğini 
2 - 1 yendi 

htıtnbuhpor müdafaaıı !>ir 

leymaniye nısıf &ahasına yerleştirmek· 
te geçikmediler. 

Daha üçüncü dakikada günün en mu 
valfak oyuncusu küçük Fikretin sürük. 
lediği bir akında topu kapan Saim ö -
nilndeki müdafileri atlatarak sıkı b::
§Utlc Fenerin ilk golünil yaptı. 

Bu ani gol SUleymaniyelileri sarstı. 
Ve bu vaziyet 20 inci dakikaya kadar 
silrdU. 

Ali Rıza bu sıralarda Süleymaniye 
kalecisinin bloke edemediği topa yeti. 
§erek ikinci sayıyı da kaydetti. 

Beykoz akınını keiiyor •• 

Tam dördüncü dakikada Hilal mu. 
hacimleri &ilzel bir şiltle ilk golü at
mağa muvaffak oldular. 

Bu gol Topkapılıların, açılmasına 

vesile oldu ve soldan inkişaf eden gü· 
zel bir akınla Topkapı forvetleri 13 
ncü dakikada topu Hilal kalesine so· 
karak beraberliği temin ettiler. 

Oyunun bundan sonraki 10 dakikası 
bütün karşılıklı akınlarla geçti. 23 ün. 
cU dakikada Topkapılılar beklenmiyen 
bir vaziyette ikinci golil de atarak ga· 
lip vaziyete geçti... 

Ankara, 6 (A.A.) - Lik maçlarına 
busun de deyam olundu. Havanın 

kar.>alı ve oldukça soğuk olmasına 
rağıııen maçların yaptldığı Ankara • 
gllcU stadı, vaktinden evvel futbol 
meraklılnrı tarafından baştanbaşa 

doldurulmuş bulunuyordu. 
BugUn ilk karşılaşması Harbiye 

ldınnnyurdu ile MuhafızgUcU ekiple. 
ri arasında yapıldı. 

Hakem B. HUseyinin idaresinde 
yapılan bu maçın ilk devresi şiddetli 
esmekte olan rUzgAra karşı oynama • 
ğa mecbur kalmasına rağmen daha 
ziyade Muhafızın baskısı altında geç 
tt. MuhafızgUcUnUn devrenin 9 ncu 
dakikasında yapmış olduğu gole, Har 
blyeliler Habibin 24 nen dakikada. 
bir kafa vuruşundan yaptığı golle 
mukabele etttıer. 

Ve devre de bu suretle 1 • ı bera
berlikle bitti. 

çizerek yakaladığından hakem An • 
karagUcU lehine bir gol kaydetti. 

Bu gole Gençlerbirliği itiraz etti. 
Fakat bu itirazı hakem kabul etmedi 
ve top ortaya geldi ve oyuna yeniden 
!>aşlandı. Gençlerbirliği yediği bu gol. 
den sonra biraz asabi ve fakat eski. 
sinden çolt enerjik bir surette oyna -
mağa ve telafi etmek için var kuvve
t!le çall§mağa başladı. Aradan henüz 
6 dakika kadar geçmişti ki, Reşat ka
le önlerinde ayağına geçirdiği topu sı
kı bir şutla Ankaragücü ağlarına ta.. 
karak takımrnm beraberlik sayısını 
yapmağa muvaffak oldu. 

Bu golll. milteakıp iki tarafın da ça. 
lışmalarmdan bir netice elde edilme
den devre 1-1 beraberlikle bitti. 

AnkaragüçlUler, ikinci devre ba§la
dıktan birkaç dakika sonra hakimi
yeti yeniden tesise muvaffak olarak 
siyah kırmrzı kaleyi zorlamağa başla
dılar. Fakat, <;ok sert oynıya.n Naci ve 
Nuri mlidafaası sarı lftclvertll muha. 
clmlere bir türIU gol yapmak imkanı. 

nı vermiyorlardı. Nihayet 69 ul 
dakikada, AnkaragUcUnil.n hakiki 
gol ile neticelenebilecek bir hUcui 
nu, Gençlerbirliği müdafaası ceza 
hası içerisinde favullU bir surette 
mek te§ebbüsünde bulunduğundan 
kem Ankaragücü lehine penaltı celj 
verdi. Çok uzun süren mUnakaşal 
dan sonra hakem kararından dönl 
eliği için, Ali Rıza. bu fırsatI sıkı 
şutla gole tahvil ederek talmnmrl 
kinci galibiyet sayısını da yaptı. 
Yapılan bu ikinci golden sonra ol 

beklenilıniyecek derecede sert, seri 
fakat heyecanlı bir şekil aldı. Hal 
Ibrahimin çok yerinde ve isabetli 
rarJarı oyunun sonuna kadar zel 
bir surette devamında büyük bir • 
oldu. 

Maç, her iki taraf m da sarf~ 
bUtUn gayretlere rağmen netice 
rinde bir değişiklik olmadığı içln 
Ankaragücünün galibiyeti ile neU 
lendi. 

tKtNCl DEVRE 

lkinci devreye 2 - O galip vaziyet
te ba~hyan Fenerliler sayı adedini ço
ğaltmak için derhal ileri atıldılar. Ve 
5 inci dakikada kale önlerinde topu ka 
pan bilylik Fikret hafif vuru~la topu 
SUleymaniye kalesine sokarak UçüncU 
eolil de çıkardı. Bu golden ıonra SU. 
leymaniye müdafileri ıert hareketlere 
baıladılarsa da bu daha ziyade kendi 
aleyhlerine oldu. 

Bu, oyuncular ilzerinde bir kamçı 
tesiri yaptı. Ve rakiplerini üst Uste bü 
cumlarla hırpalamağa başladılar. 33 
üncü dakikada beraberlik sayısını at. 
mağa muvaffk oldulr. 

lk1nci devrede oyun daha ziyade 
mütevazin bir manzara arzedlyordu. 
Her iki takımın da blltUn gayretleri. 
ne rağmen başkaca gol yapılamadı • 
ğındnn maç bu neticeyi muhafaza e
derek sona erdi. Dün Triko or akım 

Hilal takımı bu beraberlikle de ikti
fa etmedi ve bcı dakika sonra yani 38 
inci dakikada Topkapıya üçüncü bir 
gol daha attı. 

A..~ARAG'OCO' - G. BtRLtGt 
Bundan sonra sıra taraftarlannın 

bir haftadanberl bUyUk bir sabırsız
lıkla beklemekte olduğu AnkaragU. 
cU • Gençlerbirllğl maçına gelmlşU. 

Nihayet bir galibiyet kazandı 

ilk devre de böylece 3 - 2 HiWın 
listünlüğU ile bitti. 

Hakem MuhafızgUclU B. lbrahlmln 
daveti Uzertne takımlar sahaya gel
dikleri vakit, AnkaragUcUnUn sol mu 
avln mevktlnde tstanbul GUnet kltı
bUnden gelen Omerln yer aldığı gö. 
rUIUyordu. 

Şişli 3 -0 yenildi 

25 inci dakikada Esat dördüncU go· 
lU ve 30 uncu dakfkada Fikret begincl
yi yaparak Fener aayı adedini beıe çı
kardılar. 

Mai ta bu tekilde Fenerbahçenin 
5 - O galibiyetiyle bitti, 

Topkapı . Hilal 

Dlln ıUnUn en enteresan karşılaş
malarından biri de Kadıköy ıt<Jdında 

HiW ile Topkapı takımları arasında 

kutılaımaıı idi. 
Birinci kümenin sonuncusunu tayin

de bUyük bir rol oynayacak olan bu 
maç, ıaat 13,10 da hakem lzzet Apağın 
idaresinde başlandı. 

Kuvvetlerin müsavi olması, ve neti. 
eenin derece üzerinde yapacağı tesir 
yllzllnden, karııtaşmanın ilk anından i· 
tlbaren, takımlar çok zorlu ve heye· 
canlı bir oyun tutturdular ... 

. tık dokuz dakika karşılıklı hücum • 
tarla geçti ... 

Havaların yağışlı elması ve sabanın 
çok kaygan bir hal alması kar· 
tısında dahi. bu akınların. hepsi de teh 
likeli oluyordu. 
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tK1NC1 DEVRE 

İkinci devre, birinci devrenin aksi· 
ne ekıeriyetle durgun bir bava içinde 
oynandı. Takımlar yorulmu9 görünü • 
yOf"lardı. Devrenin ilk anları saymz 

geçti ve 16 ncı dakı"kada Hilal dör. 
dilncil golil de atarak galibiyeti garan. 
ti etti. 

Topkapılrlar, ancak 25 inci dakı1ca • 
dan sonra açılarak rakiplerini 11kıştır· 
mağa başladılar ve oyunlarının netice. 

ıine 10 dakika kala üçüncü bir gol at· 
mağa muvaffak oldular. 

Bundan sonra Topkapılıların mağ • 
lCtbiyctten kurtulmak gayretiyle çok ça 
lışmalanna rağmen netice değişmedi vo 
oyun 3 - 4 HiUilın galibiyeti ile bitti. 

TAKIMLAR 

TOPKAPl: Abdülkadir - Hakkı, 

Sabahattin - Mehmet, Tahsin, Be· 
sim - Sabahattin, Sal.ihattin, Kamil, 
Yunuı, Hamdi. 

HiLAL: Suat - Akif, Cevdet - Ga 
lip, Zeynel, Samih - Rauf, Mustafa, 
Naim, tlhan, tnayet. 

Oyun AnknragUcUnUn sol taraftan 
yapmak teşebbUsUndo bulunduğu bir 
hücum lle başladı. Fakat Gençlerblr. 
ltğl bu teşebbUsU akim bırakarak 
derhal mukabil hücuma geçti ve An
karagUcU knleıılne lnd\. Fakat.. A.nk,a... 

ragücUnUn, yerden ve kısa paslara 
dayanan oyunundan basmma kendi 
oyun sistemini kabul ettirmek iste. 
diğl anlaşılıyordu. 

Sarı1Aclvert11lerln bu hAklrolyeU 
çok sUrmedl yavaş yavaş kendini 
toplıyan Gençlerblrltğl AnkaragUctl.. 
nUn kendileri için tehlikeli olan bu 
taıyiklnden sıyrılarak mukabtl akın
lara başladı ve bu meyanda AH kale 
nlcrlnde çok m Usalt gol vaıtyetlnden 
istifade edemedi. 

Vaziyeti gevşek tutan sarılA.clvert
Uler, 21 net dakikaya doğru tekrar 
harekete geçerek blr an için olsun 
mütevazin bir şekle sokmağa muvaf 
fak oldular. Ve Hamdi vasıtaslyle 

sağdan yaptıkları bir iniş, yine Ham 
dinin kaleye gönderdiği şandellle 

topu, Rahim, kale içinde ve bir kavs 

- KURU~un kitap şekllnde roman tefrik.ası-. 
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Galatasaray ve Pera ile yaptığı Uç 
ma!jta da mağlQp olan Romanyanın 
Trikolor takımı dün sabah Taksim 
ıtadmda Şişli ile kar§Ila§mıt ve gUzel 
bir oyunla yegane galibiyetini elde et. 
meğe muvaffak olmuştur. 
Havanın fenalığına rağmen atadı 

dolduran binlerce halkın önünde oy -
nanan bu mlisabakayı Adnan Akın ida 
re etmiştir. 

Siali takımı bu miiaahavava au k.:atlro 
ile çıknuıtır: 

Armanak - Vilastardi, Çakır - A· 
gop, Nobar, Arşevir - Heraç, Şava. 

ri,, Soldur, Mikrop, Diran. 
Romenler evvelki kadrolarını muha· 

faza etmekte idiler. Oyuna çok enerjik 
başlıyan Şişlililer ilk on dakika hakim 
oynadılarsa da netice elde edemediler. 

Romenler onuncu dakikadan sonra 
oyunu mütevazin bir şekle sokarak 
Şişli kalesine sık sık hücum etmeğe 

başladılar. Bu sırada güzel bir a'Jun ya. 
pan Romen solaçığı plase bir vuruşla 
ilk golü attı. Bu golden sonra Şişlililer 
canlandılarsa da beraberliği temin ede 
mediler. Devreyi l - O mağlOp bitir
diler. 

tKlNCt DEVRE 
İkinci devrenin başlangıcından yarı· 

sına kadar elan ktsmı tamamen Şişli. 

11 -.Polis neforı bu sözleri söylerken münakaşa • 
tıın mevzuu olan Vilyaru Keyz, htc mUşlUla.ta uğ~ 
ramadan mahkeme salonuna kadar gelmişti: 

Kapıdaki mUbaşir: 

mUl edem1yecek kadar yaşlandığımı hesaba. kat. 
mıyorum galiba ... Bundan başka, bu auc1uya ya
pabileceğim bir yardım kalmamış olduğunu anlı
yorum. Kurtulmasına lmkAn yok. 

N -c 
~ .. 
~ --~ 

- Buyurunuz Mister Keyz, diyordu. Yerlnl2.l 
muhafaza ettim. 

DUşUk omuzlu, orta :>aşlı \'il;\ am K~) z, a.U
baelre yarım lnglliz liralık blr Lunkııot \'ermek 
ıuretlle bu itinayı ınUkfıfatlnrdırıi1. Sonra gtiltlw. 
ııyerek: 

- TeşekkUr ederim, dostum, dedi... 
Dlnlemeğe geldiğim dava beni pek alAkadar 

ediyor ... Suçluya pek acıyorum. Çok mtitecssirlm. 
Çok ... 

Mahkeme salonunun kesif kalabalığı, hAkl • 
mtn söylediği her sözU merakla dinliyordu: 

- Suçlunun harekfıtına dikkat etmiş olncak
srnız. İki kişiyi öldürmek nevinden gayet ağır bir 
aucla itham edilmiş olmasına rağmen bUtUn mu • 
hakeme devam ettiği müddette metanet, mukave
met göstermek gibi. .. 

Htklmln clddt ve kalın sesi devam ededur -
sun, Vllyam Keyz yerinden kalktı. Ayaklarının 

ucuna basarak, kapıya geldi. Çıknrkeı:ı mUbaşir 

sordu: 
- Gidiyor musunuz efendim? 
- Evet, dostum. Oelmeseymlştm daha iyi e. 

decekmtşlm bu muhakemeleri dlnlemeğe taham-

Sözlerini bitirdikten sonra bu garip adam 
koridora çıktı. Koridorun pencerelerinden blrlntn 
önUne geldi. Bir dakika kadar durdu. Sonra, bir. 
denblre kollarım kaldıraraK gözlerini semaya 
dikti. Bu haliyle, dUnyanın gUnahkfırları uğruna 
carmıha gcrllmiş bir aziz hallol almıştı ... 

• 
JUrl hey.eti, çekilmişti. Ve gazeteciler de, tek· 

rar mahkeme salonuna gelmek işaretini beklemek 
üzere matbuat odasına döndüler. 

Fransız gazetecisi Jorj Fonr muhakemenin 
sonuna. kadar kalmnğa karar verdiğini söylüyor. 
du. Kendi idam hUkmUnU dlnllyecek olan bir a
damı görmek ne enteresan olacaktı .. 

Bu sırada telefon ca.lındı. 
Telefonu eline alan Samuel Hop btr mUddet 

sonra Stnntona dönerek: 
- Seni istiyorlar Cimi! dedi. 
Gene muhabir telefonu aldr. Ve ilk sözU lşt. 

tir işitmez hayrete dUştU. Telefonun öbUr başın. 
dald adam şöyle diyordu: , 

- Den, Hanrlyim. Hanrl!.. Kardeşini tanı -
mndın mı canım? 

- Hanrl mi?. 
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' nin hakimiyeti altında geçmlpe de 
1a bir mildafaa oyunu tatbik eden 
menler gol fırsatını vermeıniılerdii 

Bu sırada 20 inci da'kikadan "' 
Romenler sağdan ant bir hUcum 1 
mışlar ve sağaçığrn gilzel bir ortall 
şııu yakalayan merkez muhacim ti 
ikinci defa olarak Şişli ağlanna tıı 
mıştır. 

Bu gol Uzerine sonra Şiıll ta~· 
ı..:: .. ı.:;.::_ ~-~ .. Y ,.,. \ıh -tuıyıı Cl(' 
şiklil:ler de bir fay.da vcrmemiıtiı 

Vaziyet bu şekilde 40 mcı dakiJC 
kadar devam etmiş ve bu anlarda ~ 
knlecisinin topu kaleden uzaklaştır# 
mış olduğu bir tıırada birdenbire fi 
yan Romen solaçığı b~ kaleye üçi1 
golü de yapmıştır. 

Oyunun bundan sonraki kısmı ild 
rafın da şiddetli akmlariyle geçmif 
neticede Şişli 3 - O mağlup old 
tur. 

iki yangın başlanııı 
Taksimde Arslanyatağı sokağıl 

Rıza apartımanırun kalorifer dairi 

de talaşlar tutuşmuş, söndürülmüf 
Bundan başka Boyacıköyde Rol 

ya ait evin kaplamalan ele'ktrik t 
rinin kontak yapmasından tututıl 
sirayet etmeden söndürülmilştür. 

Oahlliye vekAletıı 
hazırladığı yeni 

Bir ·kanun proje 
Ankara, 6 (Telefonla) - Dahi 

Vekaleti memurlan hakkında haıl 
dığı yeni bir kanun 15.yihasıru Ba1 
kalcte takdim etmiştir. Layiha ha1" 
da aldığım malumata göre milfettil 
sayısı elliye çıkarılacaktır. 

Bu suretle memurlarda gt 
teftiş sırasında görülen ve gerek hl 
alınan sus;larından dolayı tetkikai 
tahkikat neticesinin fezleke ve raf 
bağlanması imkanı elde edilıni§ oll 
tır. Bundan başka teftiş heyetinin 
yıl başardığı işler bir misli artal 
memleketin teftiş, tetkik işleri 1A 
vcçhile temin edilmiı olacaktır. 

Nakit işleri mUdf 
muavini 

Ankara, 6 (Telefonla) - uJ 
Vekaleti Nakit işleri müdilr n:~~ 
Rüştünün Etibankta'ki münhal m~ 
tişliklerden birine tayini kararlaştrl 
mrştır. 

Bir ta;bib 
Atina 

Süleyman Bonövale atfen dünkU 
hamızda kısaca bir beyanat çı 

Süleyman Bonöval dün gazete 
telefon etmiş, böyle bir beyanat 
mcdiğini söylemiştir. 
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Çat~J:a mtistahkem mevkı komutan. 
hğı birlikleri için 13100 kilo patates 
satın ahnacağınd2n açık eksiltme n: 
ihalesi 14 ikinciteşrin 1938 pazartesı 
günü saat 10.30 da yapılalr.ktır. Mu
hammen kıymeti 949 lira 7 5 kur~~tur. 
İlk teminatı 72 liradır. Şartnamcsı her 

"n komisvonda görülebilir. 
tııteklile;inin ilk teminat makbuzu 

veya mcktuplarile beraber belli gün ve 
saatte Fındıklıda komutanlık satın alma 
komisyonuna gelmeleri. (7994) 

••• 
İstanbul komutanlığı ile tümenlerin 

ihtiyacı ola."l 100000 kilo Bulgur satın 
alınacağından kapalı zarfla ihalesi 16 
jkincitcşrin 938 çarşamba günü saat 11 
de yapılacaktır. Muhammen kıymeti 
ı ı 500 liraclır. İlk teminatı 863 liradır. 
Şartnamesi her gün komisyonda görü. 
lebilir. 
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1 t klilerinin ilk teminat makbuzu ve 1 
ya ~:ktuplarile 2490 sayılı ihale ~nii 
ihale sa tinden en az bir s&at evvelınc 

1 d teklif mektuplarını Fındıklıda a ar . 
satınalma komisyonuna vermelerL 

(7995) 
• • • 

OROLOC .. OPERATÖR 

Dr. Kemal Ozsan 
K.araköydeki muayenehanesini (Tü· 

nelbaşı istiklal Cd. No. (380) Ohan· 
yan Ap. Bursa pazarı üstüne) naklet
miştir. Telefon: 41235 

tstanbul komutanlığına. bağlı bir
likler hnyvanatı için 496000 kilo saman 

satın alınacağından kapalı zarfla ihalesi ·--------------• 
ıs ikinciteşrin 938 cuma güne saat 15.30 
da yapıltı.;aktır. Muhammen kıymeti 
11160'• liradır. İlk tenıinatl 837 liradır. 
Şartnnmesi her gün komisyonda görü. 
le bilir. 

İsteklilerinin ilk teminat makbuzu ve 
ya mektuplaiiıe 2490 sayılı kanunun 2 
ve S üncli maddelerinde yazılı vesikala
en az bir saat evveline kadar teklif mek 
rile ber<ıbcr ihale günü ihale saatinden 
tuplarile Fındıklıda komutanlık satına) 
ma komisyonuna vermeleri. (8020) 

• • • 
İstanbul komutanlığmn. bağlı birlik. 

ler hayvanatı için 844000 kilo kuru ot 

satın alınacağından kapalı zarfla llıalesi 
18 ikinciteşrin 938 cuma günü &Qt 15 

de yapılacaktır. Muhammen kıymeti 
24898 liradır. İlk teminatı 1868 liradır. 
Şartnamesi her gün komisyonda görü
lebilir. İsteklilerinin ilk teminat mak. 
buz veya mektuplarile 2490 sayılı ka· 
nunun 2 ve 3 {lnca maddelerinde yazılı 

vesikalarile beraber ihale günü ihale sa. 
atinden en aı bir saat evveline kadar 
teklif mektuplarını Fındıklıda komu· 
tanlık satm alma komisyonuna verm~ 
leri. (8021) 
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Leziz Meşhur Eks r E stra 

S u c u k 1 a ·r ı n ı 
Her bakkal dükkanında arayınız 

~ ~ .·... . . -·· . .• Apikoğlu mnrknsııın dikknt ediniz 19__, 

Cinsi 
ru Muhammen B. 

Beheri Tutan 
Llra K. Lira K. 

Kıynn bıça~ 2WO Ad. 4.79 11975.- Sif 
Bakalit 2 M2 20 m/m 

ilaknlit 2 M2 25 m/m 

Muvakkat 
teminatı 

Lira K. 

Eksiltmenin 
Şekli Saati 

898.- Kapalı zarf 15.-

Ilaknlit 2 M2 30 m/m 380kllo 5.50 2090.-A:ı.Tes156.75 Açık Ek. 15.30 -----Uaknlit 2 M2 35 m/m 10 met.2 
ı Bakalit 2 M2 40 m/m 

l{U§e kAğıdı 120 adet ıı.- 1320.-Slf 99.- Açıl< Ek. 16.-

I - Şartnameleri, resim ve nUmunaleri m'Jclblnce satın alınacak 2500 adet 

ttıynn bıçağı 380 kilo Bakalit ve 120 adet bobin kuşe kfiğıdı hizalarında ya
zılı usullerle eksiltmeye konm.U§tur. 

II - Muhammen bedellerne muvaı< ırnt teminntlrn hizalarında gösterilmls· 
tir. 

Itt - Eksiltme 17-11.938 tarihi:ıe ra ... tlıy:ırı J crşe nb gUnU hizalarında 

yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mubayru t ti ıb ır.de a alı:n komisyonun 

da yapılacaktır, 

ıv - Şartnameler her gUn parasız olarak sözU geçen §UDeaen aımabuecegı 
gibi kıyım bıçağom resmi Bakalit ve kuşe kağıdı numuneleri de görülebilir. 

V - Açık eksiltmeye iştirak etm~k istiyenlerin tayin edilen gUn ve saat. 

lerdd komisyona gelmeleri. Kapalı m rf eksiltmesine iştirak etmek istiyenl!

rin de mUhUrlU teklif mektubunu kaı.ıu ot vesaiki ile yüzde 7,5 güvenme parası 

makbuzu veyıı. banka teminat mektubunu ihtiva edecek ols.n kapalı zarfları
:ıı eksiltme gllnü en geç saat 14.30 a kadar yukarda adı geçen alım komisyonu 
Bagkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri ilan olunur. (7949).. 

• 9 • 

t - JdaremlzJn Çamaltı Tuzlasmd a earbarne ve pro]esl muclblncc yaptın 

lacak elektrik santral binası ve mUgtem lllitmm inşaatı kapalı zarf wıuliyle ek. 
siltmeye konmuştur. 

il - Keşif bedeli 29071 lira 97 kuru§ ve muvakkat teminatı 2180 lira 40 

kuruştur. 

m - Eksiltme 15-XI-938 tarihine rastltyan salı gUnU saat 15 de Kaba• 
taşta Levazım ve Mubayaat Şubesinde ki Alım Komisyonu:ıda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve projeler 1.46 lir a bedel mukabilinde İnhisarlar Umum 
MUdürlUğU Levazım ve Mubayaat Şubesiyle Ankara ve lzmir Ba§mUdUrlUkle , 

rinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isti yenlerin diplomalı mUhe::ıdis veya m1 • 
mar olmaları, olmadıkları takdirde aynıevsafı haiz bir mütehassısı inşa • 

atın sonu:ın kndar daimi olarak iş başında bulunduracaklarını noterlikten mu • 

saddak bir tnahhilt kağıdı ile temin et melerl ve bundan başka asgari 20.000 

liralık bu gibi inşaat yapmış olduklarını glSsterir fe:ıni evrak ve vesaiklnl ihale 

gUnUndcn 8 gUn evveline kadar İnhisarlar Umum MUdUrlilğU ln§nat Şubesine 
lbraz ederek ayrıca eksiltmeye iştirak vesikası almaları lazımdır. 

VI - MUhUrlU teklif mektubunu. k nunt vesaik ile s :ıcı maddede yazılı 1n 
şaat Şubemizden nlınacak eksiltmeye 1~ tirak vesikası ve yUzde 7.5 güvenme pa. 

rası makbuzu veya banka teminat mck tubunu ihtiva edecek olan kapalı zarf

tn.rm eksiltme gUnU e:ı geç saat 14 de kadar yukarda adı geçen Alım Komis. 

yonu Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. "7988,, 

BüYüK PiY GOSU 
Birinci ke~ide: 11 ikinciteşrin 938 dedir. 

Büyük i ramiye 40.0 O liradır· 
Bundan başka; 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle <20.000 ve 10.000) 

liralık iki &det mük!llat vardır .. 

Yeru tertıptcn bir bilet alarak iştirak etmeyı ihmal etmeyiniz. Siz de piyangqnun 
mesut ve bahtiyarları arasına girmi~ olur sunuz .• 
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AMPüL~Rf 
EG

I I • Türk.iye Vekilleri;' '-r,. sl~kt .... ..:. 
A · . - :L e ronı 

ı=r-=A~'E"== .. :MUSfiirşek·eri 1 
ti Tesiri kati alımı kolay en iyi müshil şekeridir ı 
~ Bilumum eczanelerde bulunur. 
:! :::-·::::a :::::---·:::-.1:::::::::::::::: .. -.:::::nKw t=:::::ma:mı::: .. 

Kuruluş taruıı: 18815 

Sermayesi: 100.000.000 TUrk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

!:>' • 

··-
Para biriktirenlere28,800lira ikramiye verecek 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarnıda 
•naz 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çektlecek kur'a lle aşağıdaki 
pll~a göre ikramiye dağıtIIacaktır: 

' Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 ., 600 ti 2.000 .. 

Türk Anonim Elektrik Şirketi Umumiyesi _ Türk Anonün Şirketi 

İSTANBUL .P.K.._Il" 
4 •• 260 

" 
ı.ooo .. 

İSTAN.BUL P.K. 1449. '.40 n 100 •• 4.000 .. 
... -- 100 o 60 .. 6.000 ,. 

120 .. 40 ,, 4.800 .. 
160 " 20 " 3.200 ., 

Bir Hakkı Şöhret var ki bugüne kadar 

Adı tadını 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene itinde ıso liradan afL 
b'I dUşmf7enlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlaai7le verile. 
cektlr. 

tadı adını tekzlb etmedi Kur'alar senede -i defa. 1 EylUI. 1 Blrlnclkft.nun, ı Mart Te ı Ha
ziran tarihlerinde <:ektıecektlr. 

Bahçekapı • Beyoilu - Karaköy - Kadıköy 

ima ca mütercimi 
aranıyor 

Askeri Fahrikalar Umum Müdürlüiünden: 

Al~ncadan Türkxeye ve Türkçeden 'Almancaya mükemmelen tercilmeyc 
muktedir bir mütercim alınaca'ktır. Almanca ile beraber Fransızcayı da aynı 

1 
derecede bilenler tercih olunacaktır. 

İsteklilerin prtlan öğrenmek üzere birer istida ile Umum Müdürlüğüe mü. 
racaatlan. (8030) 

Alemdar sineması 
iki film 

1 - Kontes Valevs'lia 
2 - Büyük Şehir 

TERZi 

Yavuz Sezen 
Faris Kadın, Erkek Terzilik Akade
milerinden diplomalı. 
Beyoğlu - Parmakkapı 113, Tilrk fo

to evi üstünde. 

Nafıa Vekaletinden: 
19 birincik~nun 938 pazartesi gUn U saat 15 de A:ıkarada Nafıa Vekllelf 

binasında Malzeme mUdürlüğü odasın da toplanan Malzeme eksiltme komir 
yonunca gümrüklil Avrupa malt için ceman 6800 lira muhammen bedelli 

34000 kilo 4 m/m lik demir tel ile 120 kilo 1.5 m/m lik demir bağ tellnln 
kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılaca ktrr. 

"Yerli malı lçi::ı de teklüte buluna bilir.,, 

Muvakkat teminat 510 liradır. 

Eksiltme şartnamesi ve tefeITUatı Ankarada Nafıa Vekaleti Malzeme mtt• 
dürlüğünden parasız olarak alınabilir. 

..................... 
isteklilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı 

vesikalarla birlikte ayni gU:ı saat 14 de kadar komisyona vermeleri llzmı. 

dır. (4585) (8026) 

NY. 

Sahibi: ASL\1 US Nesriyat Müdürü Refik A. Sevengil 

(;(iz hcki.ni 
Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanları 

Dr · Murad Rami Aydın Muhammen bedeli yerli olduğu takdirde 48.445 lira ve ecnebi olduğu 
Taksim - Tali!!lhane. Tarlabaşı takdirde de 22.220 lira olan 79 kalem lastik malzeme ve lastik borular 16-12 

caddesi No. lO Urfa apt. -938 cuma günü saat 15,30 da kapalr zarf usulü ile Ankarada idare binasmdı 
Tel: 4 ı 55a satın alınacaktır . ...................... 

Bu işe girmek ı:mycıııt:rın yeril malzeme 1çln 3.633,38 lira ve ecnebi 
malzeme için 1.666.50 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği ve • 
sikalan ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon Reisliğine ver-

7 - 11 - 938 Pazartesi meleri lazımdır. 
~ünü akşamı 20,30 da 
l(r1ıV KARDBŞl.l:U/ 

4 perde koıncıli 

Y ıızıı n: Ili ra!Jo 
t'iirkçcsi: Fikret Adil 

Şartnameler parasız olarak Ankar ada Malzeme dairesinden, Haydarpap_ .. 
ia Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (8007)] 

• • • 
Muhammen bedeli 204776,10 lira olan 9 kale!m küçük yol maızemesl l~ 

- - 12-938 Perşembe günü ~aat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare 

' lor. Necaeddın Atasagun binasında satın aıınacaktır. 

Sabahları 8,30 a kadar ve akşam. 

lan 17 ,20 de Laleli Tayyare A pr. 
2 nci daire No. 17. Okuyucuları. 
mızdan para almaz. Tel: 23953 

Bu işe girmek istiyenlerin 1hoo,ou uranK muvaKKat teminat ııe kanunun 
tayin ettiği vesil:alan ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon 
Reisliğine vermeleri lazımdır. 

1 Şartnameler 1204 kuru~a Ankara ve Haydarpa~a veznelerinde satıl • ----------••-illi maktadır. (7900) 


