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f>ariste Türk - Fransız müza
kereleri Pazartesiye başlıyor 

1 asarruf ve Yerli Malı Haftası 

iktisat Vekilimizin 
mühim bir nutku 

Hariciye Vekilimiz o gün Parise varacak ·ı d"" d" 
ı e un sona er ı 

hemen müzakerelere başlanacak ve 

bir Haftada 

Dünya Siyasasına Toplu 

_ ; I "iktisadi milliyetçiliğimiz 
Sancaga gıden liyetçiliğimizin seviyesine 

siyasi mil
erecektir,, 

Bir Bakış 

Paris müzakerelerinde 
Varılacak netice önümüzdeki haf
ta içinde tahmin edilebilecektir 

ltaly 3 Japonya ile bir anlaşma imzalamıyacak mı? -
lngıltere Habeşfstanın ilhakını tanımayacak - ispanya 
iti hlll bir c;ıkmazda - Paristekl Fransız - Romen 

mUzakerelerinin askeri cephesi de var .• 
İskenderun meo;e!es: Fransa ile Tür- arasrnda pazarteıiy~ laşlayacak ~ıl;ın 

tiye arasında başlayn~otk müzakereler:n müzakerelerin varacağı netice urn•ı 
rıeticesine kadar int.zu devresi geçire· sürmeyebilir. B~?ki ötıümüzdeki haft.'\ 
tektir. Bu devre, r.ihayet Milletler içinde iptidai bazı t':.!'minler yapılat.ıi
Cerniyeti konseyinin yeoni içtima tari~i lir. Ona göre de rr.eoselenin akib~ti 
0lan ikincikanunun •·l• sekizine kaddr hakkında bir teşhis ~onabilir. 
•Urecektir. Fakat ı.·.c.nsa ile T~ı-ki; ~ AS 1 M US 

(B~lemizin tam.amt 4 iinc•( :sayı11.Jm1zdad1r.) 

Eski kral Edvard Mrs. 
Simpsunhı beraber 

ltalyadalar. Amerikaya gidecekler ..• 
re M:sters Simpson cumartesi sab,ıhı, 
"Sthena,. vapurile !skenderiyeyc gc. 
lecek ve oradan Luksor'a gidccckbr. 
KRALIN HATIRATINI YAZMAK 

!Ç1N 

müşahitler 
1ürklere qapılan zülmü 

göz/erile görecekler 

Bu karar San-
caktaki memurları 

hiç de memnun 
etmedi 

Fransız sefiri 
şehrimizde 

Fransız elçisi B. Ponsot 

Roma, 18 (A.A.) - Cenovaue.n ı 
~opo10 d'i Roma gazetesine haber v~ 
l'ıldiğine göre, İngiliz Madam J!!:1y 
~igle'e ait olan Verona yatı Cam1-::ııı· 
~ Cenova.ya gelmiştir. Madam Simp. 
~il ile Dilk de Vindsor'un bulunduk
aıı bu yat elli gUn ka.dar Cenov:ıd-ı 
kaldıktan sonra Amerikaya haref.:cl 
~ecektir. 
~ISIRA GİTMEK !HT!MALl DE 

VAR 
~ahire, 18 - Haberverildiği negö. 

Nevyork, 18 (A.A.) - GazctelPrc 
beyanatta bulunan meşhur muharrir 
La.sker, Amerikan sendikası nanıın•ı _ Paris, 18 (Hususi) - Doktor Te\·. 
eski kral Edvard ile telefonda görüıı- fik Rüştü Aras pazartesi güni.i, B. 
tüğünü ve hatıratrnı yazması için :·ı·,r Necmettin Sadıkla berabe:- buraya ge
disine bir milyon dolar teklif etti<:ıni Iecek, Türk ve Fransız murahhasları 
söylemiştir. 

0 

arasında hemen müzakerelere başlam-
lacaktır. 

• 

Hiüct2metim1ze geçen Şark dem inJollarrnın Sirkeci istasıJonu 

Şark Demiryolları da 
tariha karışı yor 

liat Pazartesinde~ itibaren 
bemiryolları tarafından 

Devlet 
işletilecek 

!sveçin Bern elçisi B. Bethman rl:ı, 
Milletler cemiyetinde sancak mesel~st 

Sonu. Sa. 2 Sii. 1) 

Çizmeyi aşan mütehassıs 
Büyük harpteydi. Orduda1d Alm•11.

lar arasında Pussel PCL§a isminde bir 
zat vardı. Bu zat bir güıı harp .<ırıha. 
swda askeri nakliyatı yapan deve 'ff'.J,

tarlarım görmü§. Kendi lccııdine dü
§Üncrc1:: ''Türkler lıu hayvanlara yüh 
yüldctmektc çok zorluk çekccc';!cr. 
,5ıma bir çare bulayım._,. demiş. D.:ı;e. 
Zerin iki taraf ma merdiven §eldhıdc 
kurulabilecek bir iskele nfrnıımcsi yr(p 
mı§. Fakat lJir Türl• zal>iti "Bu, 1-J öyle 
sizin sanclığıııız kaii~r zor birşcıı dc
i}ildir.,, diycrel~ cleııclcri ı1armak s••
ret ile ııasıl yak yilkletildiğini ve mı. 
sıl yfi.klcrin fadirilcliğiııi gö.cıtcriııcı: 
zavallı Alm.aıı generali hayli utmımı~. 

Bu hıldise §11 cihctl.c maııalı<1ır k• 
A vrupadan getirilecek mü.tcJıassısl'l nı 
yalmz 1.endi 1ncmleketlcrinde rle;Jil. 
bütiiu diinyaoa tam mm§ otoıitc olma
ları ve Türkiycyc getir-ildil.kıı 
sonra da hakilxı.tcıı kendi ihtisasltın 

lıaricinc 0J:mamaları Mzımdır. Ah~i 
takdirde Pusscl Pa.Janın develer için 

~Ükumetimize intikal muamelesi ta
' _en bit.mit olan Şark demiryolları -
~ön.UrnUzdeki pazartesi gününden i

~n. "Türkiye Cumuriyeti devletde-

sine başlanacağı haber alınmıştır. tahmil t:ıc tahliye aleti ioat etmesi 7c..ı-

Uuı1, idaresi tarafından iJletilme-

Şirket murahhasları hata Ankarada bilin.den va.k'alar lxırşısuula kıalırı::. Ya 
bulunmakta ise de bunlar teferrüat ka- rım <ilim. ya1mt yarım mi1tc1ıassıs ile 
bilinden bazı işleri tesbitle meşguldür- tam oalıil a11asında pek fark yoktw. 
lerı (Sonu: Sa. 2 SU. 5' Hasan Kumçayı 

. 
Memleketimizin gittikçe inki '8f eden mali ve iktısadi vaziyetini 
açıkça gösteren rakamlar - Yapılan f abrikalanımz ve ikinci bet 
senelik plan. 

Tasarruf ve yerlimalı hafta.sır.ırı 

dün son günüydü,. Bu münasebetle 
İktisat vekili Bay Celal Bayar d!iu 
akşam saat 20 de Ankara radyo
sunda bir konferans vermiş ve bu kon
ferans İstanbul radyosuna da nakledi.~ 
miştir. 

B. Celal Bayar sözlerine şöyle bl\~· 
lamıştır: 

Sayın dinleyiciler; 
Tasarruf ve Türk malı haftasmı, 

taamül, bu mevzula alakadar vazife 
almış olanlar için, hesap verme haf ta. 
sı haline koymuştur. !ktsat vekili sı
fatile, bundan hususi bir memnuniyet 
duymaktayım. Çünkü, tasarruf ve mi!
li mal hareketi, bir milletin intibah 
ve ilerleyiş hareketinin miyarıdır. Her 
sene, bugünlerde bir yıl evvele baktığı
mız zaman, aradaki mesafeyi görmek ı 
hepimize gönül ferahlığı ve yeni ç:ı

lışma §evki veriyor. 

Saym ııeklimiz bundan sonm art
tırmanın eski teldkkiBi?tl Ucıh ~tm"', 
tasam4/un "Ak ak9(ı knrcıgün içinrlir •. 
sözünil>ı tam tersi ıo1duğunu söylem!§ 
ve şöyle dcmi.ştir: 

"Ak akf.e akgünü hazırlatmak i{'i>t
dir.,, 

büyük küçük işleri, ucuz ve kolay fj. 
nanse etmesi kolaylaşır, berabcri1111t:, 
kasasında para. tutmanın çeşitli mat
zurlan ortadan kalkar, nihayet, ta 
samıf kolaylaşır. 

EKONOMlK~ 
lkt~t . vekilim.it bundan "°""" Tur-

kiyenin elroıwmik kurulma ·tıe knlkıu
ma davasından, bu sa1UJdt;ı rejimlerle 
paramızın lı..--ıynıefüıi;ı sağlam kaldJ.. 
ğındiin baM.ederck şöyle demi§tir · 

Biz enflasyon yani dahilde teda.
vüldek i paranın hacmini §i§irmek po

(Sonu Sa. 6. Sü. 1 ı 
I 

B. Cel<il Bayar sözlerine devam r.

derek bugihıkfi. tasam'/ tel<ikki.,.inin 
"Müptc} kasada, smıdıkta saklanan pa_ 
ra,, olmayıp "Milli istihsale sevkcrleı. 
para,, olduğunu söylemi§ ve şöyk 7 .... 

mi§tir: ihracatın 
Bundan dolayıdır ki, hakiki med~- kontrolü 

ni adam milli şuuru tckemınül etmiş 
adam, cebinde kasasında para. tonı.a1 i 
değil, bir banka çeki karnesi taştyı>n 
adamdır. Bugün, ileri memleketlerin 
hemen hepsinde, gündelik alelade ınar 
raflar dışında bütün tediyeler c:ckl:! 
Yapılır. 

Bu suretle: Para daha emin b".r 
tarzda muhaf nza. edilmiş olur, tic:ı:·, r
haneler için, kasa masrafı hesap kt:ı
feti kalkar. İhtiyaç halinde kredi is
tihsali kolaylaşır, tediyat çekle, hesap 
tan hesaba yapılacağı için bankaların 

Müsabakamız 

Bunu tanıyor musunuz? 
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Yeni taqin o.unan kon
trolörler k<!drosu , 

İktısat Vekaleti • 
nin ihracatı müı-aka
be için aldığı tedbir
ler tatoik mevkiine 
konmalt üzeredir. U
zun . miiddettenberi 

it muhtelif ihracat li -
manlarımızda vazife 
alacnk memurlar, mü 
tehassıslar yanında 

staj görmekte idiler. 
Şirr.di staj müddetle
ri biten memurların 

tayinleri yapılmıştır. Ayrıca, Ank;\rada 
da bir b<'ş_mürakiplik teşkil edilmiş ve 
baş mürakipliğı; uzun müddettenberi is 
tanbnl ticaret odası t~tkik ve iı;tihba -
:-at, son aylarda da sanayi şubesi mü -
<lürlüklerini yapmakta olan Bay Jiakkı 
Neziri getirilmi§tir. 

B. Hakkı Nezihi, bilhascn iktısat sa
hasındaki muvaffakiyctli çıılı§mabrı ile 
kendini tanıtmış kültürü yük~ek bir 
meslekda~ımızdır. Bir kaç aylık müdür
lüğü esn;w;ında odanın san.:ıyi şubesin -
de birçok yenilikler göstermiş. 1 t:ınbul 
için daimi bir sanayi sergisi hazır·:ıma
ğa başlamıştı. Yeni vazifesinde de da· 
ha geniş ölçüde muvaff~k:yetlcr göste
receğinden yeni kadro hakkında An -
kara muh<lbirimizin telefonla verdiği 

malumat şudur: 
Anknra, 18 (Telefonla) - ihracatın 

kontrolü işlerinde çalışmakta olan eks
per heyt'tleri kısa bir müddet zarfrnda 
lağvedilecek ve kadrosunu gönderdiğim 
kontrolörler bu vazife He doğrudan doğ 
ruya meşgul olacaklardır . 

Kadro §Udur, (Kontrolörlerin çalı -

f Lütfen sayıfa1i ~evirirıiz). 
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General Frankonun kuvveti Atatürk' le D ~ 
F ariste Türk-Fran- Şark Demiryolları 11 

On misli art•ış 1 Yenı Jiıgilız kralı ara
sında teati olunan 

telgra/lar 

sız müzakereleri tarihe karışıyor --
(Ustyanı, 1 incide,) ( Ustyanı ı ıncide ) "': 

için mazbata kltibi tayin olunan İsveç Memurların vaziyetinde şimdilik bit ,, ~ 
Eden ispanya işleri için ne diyor? 

Ankara, 18 (A.A.) - Cumhur 

hariciye nazırı B. Sandler'e vekalet değişikl;k yoktur. Bir ihtimale göre at 
ederek bu müzakerelerde bulunacalt· ru memurlar, ''Devlet demiryollan,, nııı 

Tal.avera de la Reirıa, 18 (A.A.) -
Havas ajansı muhabir;nden: Gencr.d 
Franh:o ordusu miktaıının son der~~ 
artması ve bugün, g' çen temmuzdaki 
miktarin on misline ~ıkması dolayısile 

yeniden üç albay ile 59 yarbayuı ve 
215 binbaşı ile 79 yfübaşmın t<ıyin 

edilmelerine mecb.:.riyet hasıl olmuştur. 

lNGlL1Z HAR1C1Yl NAZIRININ 
BEYANATI 

Londra, 18 (Hususi) - Avam i..:a
marasmda dış siyasa Lakkında izlhat 
veren B. Eden, Isı an ya işleri için 
şöyle demiştir: 

Ademi müdahıtleden beklediğim!z 

neticeleri elde .!demedik. Fakat bu 
hal, ademi müdahaleyi imza ve redrlct 
memiz için kUi bir sebep midir? .Zan· 
rum.a kalırsa müdabılenin reddi, bir 
Avrupa harbinin ~nu:;ataralanru yakın
lattınnak olur. İspanya hükumetine, 
Büyük Britanyadan mühimmat sattı'\ 

almaama müsaade etmek harbin cert'· 

yanı üzerinde bir gQna tesir has.tl eti~ 
mez. Bir tesir huauld için Büyük Bıi
tanyanın faal surette müdahalede bıı. 

lunmasx icabeder. Brn~u ise kimse ak
lına getirmez. Adem· müdahale, ah
kamının aşikar bir surette ihlal edilm~ş 
olmasına rağmen bir Avrupa harbin;n 
muhataralannı tebide muvaffak olmı.:'
tur. 

GENERAL FRANKO BASKLlt..AH 
iLE ANLAŞMIŞ 

Bundan sonra B. F.c!en, İngiliz d~p
lomat ve konsolo .. lar> tarafmdan s:ır'<' 

dilen insaniyetperverane mesaiyi se:ıa 
ederek şunları söylemiştir: 

Bu mesai sayesincl,~ İspanyanın :ti· 
mali garbi mmtakasmda semereli net;
celer elde edilmiştir. Bu mıntakada ak 
de dilen anlaşmalar say esinde, Bu :gos 
ilr. Bask hükumeti arasındaki münas~
betler, Burgos ile J...panya hükum"d 
arasındaki münasebetlı-rden daha a..; 
hasmanedir. 

Bqkaru K. Atatürk ile kral albncı 

Corc arasında 

teeati edilmittir: 
aŞAğı~ telgraflar 

Majeste altıncı Coı c 
Londta 

Majestelerinin l.udretli Britan\'ô 
imparatorluğunu teşki! eden milletl~r·n 
mukadderatını ellerin«!' aldıkları esnada 
kendilerine en har v~ kalbi tebrikleri
mi takdim etmek isteıim. Bu vesil~
den bilistifade, majestı lcrile hanedarıı 

kralilerinin saadetieri Britanya mifüt
lerinin refahı ve ıt:etr·leketlerimiz ara
sında mevcut ananevi dostluk bağlan. 
nın takviyesi hakKinJ .. ki en güzel tt:· 
mennilerimi arzederiı:ı. 

K. ATATÜRK 
Türkiye Cumhuriy~ti Başkanı 

Ankara · 

tır. sistemi dahi1Lr1de olmak üzere mevkile· 
FRANSIZ ELÇİSİ ŞEHR1M1ZDE rinde çalışmakta devam edeceklerdir· 

Ankarada bulunan Fransa büyfü: Ancak işten el çektirilen ''Şark demir· 
elçsi Bay Ponso dün şehrimize gP.1- yolları şirketi,, nin mezkı'.ir memurlar' 
miştir. bir tazminat vermesi icap etmektedir ıdı 

Fransız büyük elçisinin bugünlerdt bunun temini i~lerile meşgul olmak U
Parise gideceği şayi olmuşsa da bu zere memurlardan mürekkep bir heyet 
kararın teehhUr ettiği ve kendisini"'I dün akşam Ankaraya gitmiştir. 
noelden sonra gideceği söylenmekte- KURUN: Şark demiryollan istan • ' 
dir. bul - Edirne, Alpullu - Kırklareli ,,e 

SANCAKTA TAHRİK DEVAM Yunanistan cihetinde de Dedeağa~ _... 
EDİYOR Kuleliburgaz hatlarından mürekkeptir· 

Lazikiye, 18 (Hususi) Sancakta Ancak Yunanistandaki hat ayni rni.i' 
Ti.irk unsurunun gösterdiği yekpar~·· esseye ait olmakla beraber istanbuldl!' 
lik karşısında Sancaktaki unsurları bı- kinden ayn hustısi bir idareye tab; uı • 
ribirleri aleyhine tahrik, mandater deY tutmuştur. 

let memurlarının gündelik faaliyetle!"i Şark demiryol!arı İstanbul _ Edir" 
haline girmiştir. Bunun için yaptfan ne hattı üzerinde Çekmeceye kadar iş• 
hareketler arasında Arapların teslihj liyen banliyo seferleri gidip gelme ola' 
brinci planda gelmektedir. rak eniyi bulmaktadır. 

Küseyr köylerindeki Araplar a~ık Bundan başka her gün akşamları A'1 

tan açıga silahlandırılmaktadır. Sazı... rupaya bir ekspres katan İstanbuJda11 

cakta biribirleriyle aralan açık bu:u- hareket ettirilmektedir. Okuyucuları • 

Maden mühendisi 
yetiştirmek için 

' An.\nraJ 18 (T~lefo11ia) - Maden 
tetkik ve arama ens4..itüsü, maden 
mUheodisi ve fen memuru yetiştirm«>k 
için Avrupa.ya taleoo gönderecektir. 
Bunun için yakında JiSP. mezunlan a. 
rasmda. bir imtihan y:ılJrlacaktır. 

IF ransa ile Roman
ya arasında 
Neler müzakere 

olunuyor 

Tahta cülusum mimasebetile hatır· 
nüvaz telgrafxmzı almak, mister presl
dent, beni çok mi.ltebnı.sis etti. Güz~l 

temennilerinize bütün samimiyeli:nl~ 
teşekkür ederim. Memleketlerimiz a
rasındaki dostluk rnüni'ııebetlerinin, ınlJ. 
tekabil menfaatlar ve milletler arasrn 
daki sulh ve refahın inkişafı nelmc t~ 
kamill etmede berdevam olması en h:1r 
emelimdir. 

Amerika 

CO"RC 

ile lnfiltere 

başında 

nan Ermenilerin aralarını bulmak "."C mızın malumudur ki, ekspres katıırl 
bunlan Ta§nak partisi emellerine gö- beynelmilel "Yataklı vagonlar şirketİı• '""' 
re organize etmek çin de geceli gün. ne ait olup ''Şark demiryolları,, kuı:n • li 
düzlü faaliyet sarfolunmaktadır. Yı- panyası tarafmd::ın ancak tahrik edil· 
ne bu maksatla. Musadağindaki Ernıt•· mektedir. 
nilere silah dağıtılıruştır. Şark demiryollarma ait olan ve yi11e 

. Hama, 18 (Hususi) - Üç bitaraf Avrupaya 'giden bir de "Konvansiyonel" 
müşahidin Sancağa gönderilmesi için katan her akşam istanbuldan hareıcet 
Milletler cemiyeti tarafından verilm:Ş etmektedir. Bu katarda da "Beynelrnİ' 
olan karar mandater memurlar ve Vıı. lel yataklı vagonlar şirketi,, ne ait bir 
taniler atasında iyi tesir bırakmamı!j·- vagon bulunmaktadır. 

üzüm işleri için 
toplantı 

bir 

Ank.!lrn1 ıa (Telefonla) - Uzüm 
istand~rdtza.syonu ve tiıüm işlerinin 
kontr 'lü için hazrrfanan nizamname. 
nin tetkik ve münak!lsası maksadile 
fı.•ni,.1~ /apılacağı bildirilen toplantı 
5'ttbat r-<'nlanr.a doğru An.karada ya. 
pılacaktır. 

Bl.l to'pl:ıntı kongre mahiyetinde 
değiTd:r. IktiMt Vc!rftletinln öteden 
beri lc\bul ettiği usnlJere uygun bir 
surette alAk:ıdarlann mütalaala.rmı 

ö)Crenme!< için yapılmaktadır. 

Fındık ve Yumurta Ni

zamnamesi değiştirilecek 
Ankara 18 (Telefonla) - tkfüm.t 

Vekal~ti fındık ve yumurta nizamna. 
meslnln kontrole ait ol:ın maddelerlul 
bugilnfin ihtiyaçlarma göre değiştire. 

cektir • 
Tavukr.nluk ve ynmurtacıbk kon. 

gresi toplınacağı o~lıkında iktisat 
Vekllletinde hiçbir marn.mat yoktar. 

lzmirde Çekikarlin galip 
İzmir, 18 (Hususi) - Çckikarlin i -

kinci maçını bugün A1tayla yaptı. Çe -
kikarlin maçı bire karşı üçle kazanmıt
tJr. Çek oyuncuları bugün daha güzel 
oynamı~!ardır. 

Paris, 18 (A.A.) - Romanya D·~ 
işleri bakanı B. Antt.r.es~o dün B. 
Dclboa, genel kumı;,y baıkanı Gene
ral Gamelin, hava bcl.aru B. Pierre Ccı 

ve milli müdafaa bakanı B. Daladier * 
uzun müzakerelerde bulunmuıtur. 

Petit Joumal gazete.sinin yazdığx1.'a 
göre, müzakereler Ktiçiik Antantxn 
merkezi ve §arki Av~·upada oynadr~ı 

askeri ve ve diplomatik rol üzerinde 
cereyan etmiştir. Ron:.anya ordusunun 
techizi gibi bazı teknik meselelerin gi;;
rlişilldüğil de söylenmektedir. 

Bundan bClfk&, İl. Delbos ve An· 
toneskonun, Küçük Antanta men5up 
devletler ile Fransa aJ i.Sında bir i§ bit· 
!iği tesisi imk:aruannı det tetkik ettikle
ri haber verilmektedir. 

ANTONESKO LONDRAYADA ~J 
GiDECEK?. 

Londra, 18 (A.A.) - Pariste bt.ı· 

lunmakta olan Romanya hariciye nazı
rının Londrayı ziyaret edip etıniyeceği 
hakkında İngiltere ! rkOmetince b\r 

, g{lna'. mahımat alınmamııtır. 

Silah tır. Müşahitlerin Sancak sahasında. el 
yapacakları tetkiklerde bilhassıı. §U Gerek ekspres, gerek konvansiyorı ... 1 

katarları yine Şark c1emiryolları ha• .. 
Va§ington, 18 (A.A.) - Amerikan noktalar derhal gözlerine çarpa.c~ık üzerinden her gün sabahları İstanbul' 

bahriye mahalilinde beyan olunduğuna bir haldedir. gelmektedir. 
. göre, bu senenin sonunda mun~zi ola· 1 - Türkler mandanın başlwı~ı 
cak olan Lonılra d~niz anlaşmasından za.mandari.beri kültür bakımından bir Sabahları 1stanbu11a Edirne arasınd• 
sonra Amerika bUtUn dikkatini filosu _ çok ta,zyiklere maruz kalmışlardır. aynca bir muhtelit katar hareket ettne~ 
nun inkişafma basredecekti,r, öyle ki l'3ilh~ köylerde Türklere mektep aç- tedir ki bu trenle de tüccar eşyası "' 
1942 senesinde Amerikan donanmasr tırmamak suretiyle tutulan yol dikk.v yolcu taşmmaktadır. 
:ıimdiye kadar görUlmcmit bir derece - te layıktır. Kasabalarda ise tale1'cye Alpullu ile Kırklareli arasında da ir 
ye yükselmit olacaktır. 82 kruvazör, milli varlıklarını unutturmak için ":ü· liyen bir diğer katar da Alpulluda mutı· 
destroyer~ denizaltı ve tayyare gçtnist, türlü tedbirler alınmıştır. Türkçe yPri. tclit l:atarı karşıhyarak, Kırklarelir.' 
nlı\ inşaaı pek yakında bitccek"1r. Spn ne Arapça okutulması ' için bazı hlu- gitmek tiz~re yolcuları yagon aktc:.r:nıP9' 
ko~~renin kabul c;~ği 528 ırPlyon d~ ta.assıp k.ıiiSett.ır.ın rnuzanerell1t5 l'~d.1[- y .. p .. -... t~ a ....... ~ı~, "'1'r .. -s·-- 1-•ı;·~ ı1 
tadık kfedf de yalanda· sarfol,una.ca~f1r: yet İlerlet1Im!ştir. Btiiiları görmek ic;J.:.! Bu iki katar da "Şark demiryoıııı 
İngiltere bir mUddet sonra y~i iki müşahitler hiçbir müşkülata uğramı- şirketi,, ne c.ı.itti. 

·ııt 
nrhlırun inşasını bitirecek olduğunçlan yacakla.rdır. Bunların hepsinin haricinde Y1 

Roosevelt'in de otuz beşer bin tonilito- 2 - Türklerin elindeki emlak da tüccar eşyasına tahsis edilen doğr~dS~ 
luk iki zırh1mın inşasını emretıneai. bek- büyük bir süratle bilhassa Halepli A- doğruya İ5tanbulla Edirne ve Kırklar i 
leniliyor. Bu zrrhlıların her bid 50 mil- rap hristiyanların eline geçmektE'dir. eli arasında işliyen bir marşandiz treıı 
yon dolara mal olac.ık ve 38 lik toplar - Bunun için Suriyenin hiç bir mıntaka. lüzum görüldükçe tahrik edilir. 
la techiz edilecetkir. Clmda tatbik edilmiyen kanunlaT ,,,, Bütün bu nakil vasıtahm, yukarıd' 

Hava kuvveti ise 1942 de şimdiki z.ecri usuller tatbik edilmektedir. l 92G kaydettiğimiz gibi pazartesiden itiba'r~1: 
1311 tayyare yerine 1910 tayyareyi ih- da buğdayın kilosu yirmi kuruşa stı.. Türk:.ye Cumuriycti nam ve hesabına 1*. 
t·ıva edecektir. Gelecek senelerde 400 t ld - an tarhedil • ver.,.: .. i b t1 "Ş k d• ı ıgı zaın en aşar ,,.., liyecek1erdir. Ve u sure e ar • 
harp ve tarassut tayyaresi inşa oluna • bir sene sonra buğday kilosunun dört miryollcı.rı şirketi., Unvanı <la tarihe it1' 
caktır. kuruşa düşmesine rağmen 936 ya kıt. tikal etmiş bulunacaktır. 

Bahriye bakanı Svansotı donanma - dar ayni miktarda alınmaktadır. öy~e ____________ ____./ 

u A e _J l e nm harp fi!OSUnUn mücadele kabiliye • zam.an olnıuştur ki gelen Varidat:.}11 r;9 s t ' el 
nUSUSl laare erın tini arttırmak için yardımcı gemilere tohumluk dahi ayırmak imkanını L•ı· r ransız - ovqet ~caT 

gelirleri arttı muhtaç olduğunu beyan etmiştir. laınıyan köylü üstelik borç ederek 1.ıu anlaş"ıası 
..ş.. l vergiyi ödemiştir. Sancağın en zengin !< a.:11 

Anlcarn. 18 (TelefonJa) - Bina ve f zgi/iz -/ta/yan an a~ması m.mtakast olan Amik ovasında. bugı.b Paris, 18 (A.A.) - Dün a :; 
arazi vcrrri,erinin hı•susl idarelert> •• • d. . dı · l · b k ı ~ • 6 ı 936 fr3ıı· b~ h nu k tıleşme ı fahiş bir surette 'borçlu ol.mıyan t~!ı: şış en a an ıgı:ıc;a. . . ı9~· 
devri, bütçeler üzerinde ilk tesinni e z a J köylü ve çiftlik sahibi kalma.mıştrr. sız - Sovyet ticar ·• eınkşması .,,,,ı' 
göstermiştir. 1935 senesinde 62 vill. Londra, 18 (A.A.) - İngilizlerle t- Gayri müsavi nisbetler dahilinde tevzi senesine teşmil ed«"n t:ı anlaşma w· · 
yetin hwn~sl idare b\it.çelerinin yekli. talyanlar arasında yapılan müzakereler edilen vergiler yüzünden bankalara. olunmu~tur. Yeni ar.ıaşm3., ht:t ,.i;.ı 
nu 30,787,083 lira ilcen, bu yıl 6,915,948 neticesinde tam bir itilaf hasıl olmuş borçlu Türklerin miktarı çoğalmakta- memleket arasmdJ tkaret münas:O· 1ı 
Jirıı fazla.sile 37,703,0~1 Jira olmuşt1tr. olduğuna dair olan haber, mevsimsiz ad dır Tun b k bo 1 ı 68 l k tı• ~cakları yerler parantez içinde göe .. dedilmektedir. Hakikati halde ttıünaka- . us an asına rç u o an !erinin inkişafını k:ı~y aşnraca 

terilml.ştı"r) ·• 8 / k l k k · J kal kişiden 65 i Türktür. yeni ahkam: ihtiva c .. ı.ektedir. ~ a l Çl l onnresınuen . p. edilecek bir iki nokta mııtır ve mü 3 u kT ~ · Ba•kontroıo··r ·. Hakkı Nczı"hi ·, muavı·· 5 · • - Sancakta sıhıu teş 1 at Türk _____________ ..... 
:ı tekabil teminatın tcatisınc alt nıctnin k se-

ni Kazım Ziya, kontrolörler: Arif, Cev- sonta._ tanzimi henüz başlamamı§ ve bu teati_ esa.feti aleyhine olarak tanzim ~di1 · ihtiva eden aileler hep Türktür. }.ol~ ı ' 
det, Talat, Has.an (Ankara), ismet, Na- h ·· miştif. Bilhassa Amik mıntakası'1.d;\ la Antakyada Şcmsettinler, Meleİ',1• .. ı·· An!,{ımı, 18 (Telefonla) - Geçen. njn icrasının sarih şekli enuz tekarrilr ıtm .. d 1 . t• ah .ı - _..:ı r 
aih (Trabzon), Sabahattin (Görele), s a muca e esı sure 1 m sus.ı ıı deler, Halefag-3.zadeler, Civelek.z.;ı,vc•l•''' 

) S 
. 

0 
h lerde toplanan ba.hk~thk kongrcsin. ettirilmemiştir. ihmal olun.m11atur. üft~· ... ııd' 

Tahir (Giresun , aıt, r an (Ordu), de kal>ul edilen dıJC"kleri iktisat Ve. İngiliz mahafili, mütekabil teıninatın . ._ Miskizadeler, Büyiik M · .w-; ·.>' 
Nedim (Fatsa), Fuat (Ünye), Galip . ne zaman teatı" edileceg~i hakkında tah _ SANCAC.IN TÜRK OLMADICI fD.. Balcızadelcr, Türkmenza.deler, ~:\,,"' 

kaleti ~tkik büroau t\!tkik etmış ve \ .. 
1

• 
:(Samsun). İsmail (Zile), Arif (İnebo - minlerde bulunmaktan imtina etmekte. DlASI GüLüNÇ BULUNUYOR beyler, Küsayrizadelerin heps_i, ,. ,,·,ıı" 

projede yapılacak tadiller gösteren m:ı ~ "' lu). Mehmet Ali (Bar1m). Salih Zeki di'I'ler. Halep, 18 (Hususi) - Sancağın Su- ya. efendizadelcr, Bereketler .L .... r fiil 
bir raporu Vekalet makamına ver. l t P :cıstanbul), ilhan (Uzunköprü), Ali (İz- ~,·{istinde Araplar riyenin parç.ası olduğunu ileri sürm"'k leleridir. Amiktaki Mursaloğul ar' 11,. 

n:ıir), Reşit (Antalya), Burhanettin miştir r' istiyenlerin müracaatları bütün San- rabeyzadeler, Bahadrrlı1ar, .Altı.ııı ıı)!' 
k h l gül b 1 k 

'l'Tg,f~ 
:<Mersin). Ankarada müthiş ıqama azır anıyor cak mıntakasında .. ünç u uruna ÜI· deler, Sarıcaltlar, Kodalılar, p. .. j.Jl• 

Bunlardan Zileye tayin edilen Seyfi Londra, 18 (A.A.) _ Daily Teb· dır. Türklere muhalif olanlar da bi~ir- metliler, Çirkinoğulları her Tür~~r J3f' 
istifa etmiştir. soğuk Var graph gazetesinin Ku..lüsten haber aldı- ler ki Sancaktaki mühim coğrafya i. ne Yahya efendizadclerdcn, ne 1'1·e 

Ankara, 18 (Telefonla) - ihraca - l simleri Türkçedir: Kozluca, Ka.ra;a- reketza.delerde:ı. Arapça bilenler 
Ankar:ı, 18 (Ttıh'fon1a) - Anka. ğına göre, Arap iht:lalcileri, ngiliz • tın mürakabesi hakkındaki kanun mu - h k t" .. • kıl, Ilıkpınar, Çakallı, Topboğazı, ("q, yoktur. · .ı 

cibince ihracat işlerile uğraşanlardan rada son günlerde \Jn ~.tnedenberi gö. tetkik komisyonunun are e ı guT\ü, kaltepe, Yeniyapan, Üçtepe, Acarkn.v MÜŞAHİT HEYETİ NE zArJ.A~ 
rülmlp.m s~ğuklar ··sı~ dır. Etrafta yahut nebi Musa ba~rra.ını günü ',reni · lOOO'i mütecaviz müktesep 1-ı:ık sahibi k . . Samanlı, Kurtkulak, Değirmenk·ı.şı , GİDECEK?. t~' 

tüccar İktrsat Vekaletine müracaat ede- kar olrluğu halde şehir<' hiç kar düş. den mücadeleye bc:~tama nıyetınde- Reyhaniye, Alaybeyli, Muratpa.şa, K.t· .. rı -
rek ruhsatname talebinde bulunmuşlar- memiştir. Yalnır. Ü~ ~i1n zarfında sü. dider. zılkaya, Dcrindere, Fındıklı, Gedikt.;.. Cenevre, 

18 
(A.A.) - Bügı.ı '111il· 

'dır. Birçok tacirler kan um:_ mer'i yete hunet derecesi sıfrrdı.!l aşağı 7 ile 10 Filistindeki silah I:aÇakçılığı t'!Şkt· pe, P~uluk, lligerit, Demirele, So . kenderun Sancağına g-:decek 
01311 

rJcf' 
girdiğinden haberdar olmadı~~rından aras:n:la k:ıydedtlme'ctedir.. latıru, halen lr:ıka iltica etmiş oh ı ğukoluk, Nergislik, Çınara.lan, Soğu .. şahitlerin tay:ni karı:r!aşacaktır· fJJııı"' 
son dakikalarda müşkül vaziyette kal - Arap lideri Fevzi be\· idare etmek~;- pınar, Soğuksu, Karasu, Karber::, veçten meslekten bir diplomat, ·si .,~ 
mı~r ve Vekalete müracaat etmişler- Yeni 1 ürk - fn~iliz dir. Gökçegöz, Hisarcık, Kayacık, Ord:ır. ... dadan eski bir müste:-deke idar~~;te'W 
*- kl • · Kô.zım Dirik Ankarada yır, Bucak, Hızırbey, Çınarcık, Boğu~t 1svicreden bir zaLitin namzet go 

Gümrük ve inhisarlar Vekaleti ile erıngı oluk, Gelince, Gökmeydan, Beyköyü, mesi istenmiştir. bir1''~ 
llrtıiat Veldleti bu müracaatlarla ya - Londra, 18 (Hususi) - Lordlar ka- Ankara, 18 (Telefonla.) - Bayram i18.h. gibi. Milletler Cemiyetiee mensııPd rı e"' 
kından alakadar olarak ihracatçıların mara9ı, Türkiye ile yeni bir K1iring o- tatilini Ka.yseride ge~iren ikinci umu. BO'TüN BüYüK A!LELER memurla birl'kte iıeyctin Noel e 1tıt'"" 
m!lşkUllerini halletmişlerdir. Ruhsatna- fisi ihdasrna dair olan emirnameyi ta&- mi miücttiş General lCazım Dirik dün TÜRKTÜR vel Sancağa hareıtet edeceği ,atı 

--~-.....~ ......... .--.. ........ -....ı...t-....ıLUo..----L.:llitlı.-CJtını&. tir imi..ze dönmü tür. Sancakta yaşıyan ve fazla nüfusu tadır, *-~~~~~~~.a====..;.....;;.;;.;;;~~..;..:...~~~~.:.._-======-..s:=~:...:..:..::....:.:==-.::===~:..=....:..:: 



1 Seyahat Notları \ 

avaz Faler'de nasıl1 
karşılandı 1. 

-4-

KUltUr ı,ıerl 1 f 

Yüksek tedrisat 
direktör Ü geldi 

Bugün Akaaemide bir 
toplantı ya-,,uıyor 

S - KURUN 19 1. KANUN 1938 ~ 

Eski bir sporumuz ihya ediliyor 

Okspor isimli bir 
cemiyet kuruldu 

Yüksek tedrisat direktörü Bay Ce· 
vat dün Ankaradan şehrimize gelnııf;• 
tir. Bay Cevat öğleden önce Üniv'!!-Zi· 
tede bulunmuş ve rektörle göriiŞP,ı't.:k 
bazı üniversite işlerile meşgul olmuş· 
tur. 

Eski Ok me9danında ilkbahardan 
itıtıaren çaıışmala1a başlanacak 

En eski ve m!lli bir sporumuz olaı• 
ok atma Sporunun ihyası için Beyoa;
lu evkaf müdür~üğü tc;afından e:>asu 
bir şekilde çalışılmaktadır. Müdürl;~k 

Fatih zamanında ok cıtma yeri ola.:alc 
tayin edilmiş olan Kasım paşa ile J-Ias· 
köy üzerindeki Ok meydanın·la •et · 
kikat yaptırtru!, ok atar..lann ayakla 
rınr istinat ettirdiği ayak taşlan ile 
i§aret taşlarının olduğu gibi dudu -

İ)l(ıya 9:dcn fil,omu::un değerli sub,11: kın ea1ci Yunan eserlerini gezerlcrke1ı 

liava açık. fakat serince .. Erker.dcr. ( Program, Averof iJe diğer Yunan harp 
~'lcada§larla hazırlattığımız bir otomo· gemilerinin Falerin beş mil açığına ka
hile binerek Falere iniyoruz. Geniş bul- dar teşyi ettikleri filomuza son selam 
~el& sahile G...ığru ilerled:kçe serinlik toplan atılıncaya kadar büyük bir in -

az daha arLıyor. Denizin üzerinde da- tizam dahilinde tatbik edilmişti. 
~ ile:ilerde kesafet peyda eden bir sis Bahriyelilerimizle Yunan bahriye -
\r: görünürlcrt.le Türk filosundan bir lilerinin tanışmalarından ve aelimlaı • 
~t yok.. 1 malarından sonra aralannda son güne 

Bulvar bitiyor. Yeni 'Falere doğru kld:ı.r devam eden dostluk ve samimi • 
'-tııyoruz. Sis tabakası .:.rasında Türk yet hislerine iştiraklerini, Atina halkı 
~osunu selamlıyacak o!.an Averof ve ilk defa, Meçhul Asker abidesine çelenk 
lıırpid.)lar hayal meyal görünüyor .. Bi· koymak üzere karaya çıkanlan ve A • 
~.dikkatli bakınca da ~ok h~fif bir yol tinada Omonya meydanına getirilen müf 

ilcrliyen Yavuz, denızle sıs arasında rezemize karp gösterdi. 
l~ıc görilnüp kaybolur gibi oluyor. 1 Omonya meydanı halk ile dolmuştu, 
. i'avm, demir mahalline gelmiştir, bu meydana bakan otellerin pencere ve 
ti& Yavaş yavaş azalıyor. Fakat Yavu - balkonlanndm binlerce göz yUrüyliıe 
~ beraberindeki torp:dolarla denizat • hazırlanmakta olan bahriyeliJerimize ba 
,temiJerinden eser yok .. Falcr gazino-

1 
kıyordu. P()lislerin müdahalelerine rağ

~ af.tiride toplanan halk, vazifeleri do- }- men aha1i mü!rczev' urm1' onl~rb lc\a-
~11111\; ct"ıtenacn oraya gClmış olan hali. caklaşmağa ~ah_Şıyor ve erlerimizin her 
~c ~~bit17.ri .. ve po!isler denize göm~!- türlü ~areketlcrini çok dikkatli bir suret· 
~~ gıbi ~orunen Yavuza b3karken .. goz te takıp ediyorlardı. 
>t c torpıdola~ da. anyo.~lar.. Guneı ~ısa bir hazırlık devresinden sonra 

"at yavaş yukselıyor, onde kooıodor b:ıhrıye mızıkası önde olduğu halde müf 
ltl'llisi olduğu halde dört torpidomu ·! reze Omonya meydanından dolaşarak 
~ Yavuzun arkasından ve sisler ara- e.r;ki sarayın parak haline getirilen bah-
ı-...a ı k b. ·b· · • d.. 1 · d b ;ı•n s .yn ara , m ırının umen su· , çesın e yapılan Meçhul Asker abidesi _ 
)..,ı ta!.-iben hafif bir devir yaptıkları nin bulunduğu Sindağma meydanına doğ 
~ 1 .... ·ir mahalle.dne doğru ilerledikleri ru vakur ve muntazam hatvelerle iler • 
l>·tr.·17or. Bu da toplanan halkı tatmin )emeğe başladı. 

!·· . !' ... Gözler bu defa da tahtelba -j Caddenin her iki tarafı halkla dol • 
\ ~-t an yor. F:ık~t su ile bir olan bu muştu. Dükkanlarda Türk bayrakları, 
trı gemilerini görmek o k:ıdar kolay Yunan bayraklarile yan yana asılmıştı. 
~dı. Bir müddet sonra da komodor Yunan kara, hava zabitlcrile polisleri, 
~{r~ğını t~~ıyan Du:nlu~ınar, ~~~ ta.:! Türk sancağı karşısında vaziyet alarak 

tn de dıger tahte,bahırler gorundu. se15m duruyor, şapkalarını çıkaran halk 
~ nunlar da demirlediler •. Artık bek· ter içinde askerlerimizi takip ediyordu. 
·~/~ mısafir. fılonu~ .~üt~n gemile~i gell Meçhul asker abidesinin bulunduğu 
~ti. Faler ıskelesı uzerınde tanzım e- meydanlık ise halkla sanlnuştı. Bura _ 
\ ?\ programı tatbike memur olanlar-

1 
dakiler yapılacak merasimi ıeyriçin da-

bir faaliyet başgörterdi. ha erkenden yer almışlardı. Herkesin yü 
ıı...A.vcroftan. g?~derilen .. ~~r .. istimbot zünde bir memnuniyet gö.rü~üyor, ber-
§Chbendenmızı aldı, goturdu... 1 keste Türklere karşı s;;.mımı bir dost • 

1 ~rkadaşlarda biran evvel Yavuza luk havası esiyordu. 
>il t~ ve amirali sctıimlamak için b~ • I Merasim müddetince halk büyük bir 
~ hı: arzu vardı. Başşehbenderle bı~- sükunet ve merasime karşı büylilc bir 
~t gıden sayt.ıv ve meslekdaş Naşıt hürmet gö;;termiş ve müfrezemiz:, ge • 

\~kı?~ göndermek vaadinde bulun ·ı lirken topladığı tak~ir. hisl~~~i y~:ar • 
~1.1 ıstımlntu beklemeden, halkı .ge -

1 
lanan bir kartopu gıbı bliyute buyüte 

' ~ tre götürüp gezdirmek üzere Pıre - Yavuza dönmüştü. 
~ Faıere gelen motörlerden birine at- lf. ır- it-

le. Türk filosu amirali, kumandanlan ve 
' \ \Jzaktan denize gömülmüş gibi gö - erkanı harbiye heyetleri subay ve er • 
, ~ tıı Yavuza yaklaştık.ça kendisini g~s !eri Yunan kara sulannda bulundukça, 
~du. Motör merdıvene yanaştıgı meslekdaşlarından, siyasi ıi :alden bü • 
it geminin kum:ındanı bizi sevinç-

1 
yük dostluklar görmüşler, ouların yük • 

\t\arşıJadı. Genç subaylarım·z, yağız ı:~k nezakC"tlerile k:ırşılanmış1ar ve ora
~riıniz, dost Yunan devleti kara su - d:ın unutulmaz samimi hislerle ayrıl • 

·ıı t~tla demirliyen bu kuvvetli ve güzel mış'ardır. 
'i 1>'i idareye değer bir kabiliyet gös • I Amiralimizin Sa majeste kral ikinci 
1ıql>0r ve ilk dakikada beraberimizde Jorj tarafından kalr.ılü: dost ve mlitte. 
~,ttııan dost gazeteciler bu busust<ıki fik devlet kralının Yavuza gelmeleri bu 
·~ini izhar eyliyorlardı. 1 hisleri perçinliyen çok yüksek bir 

t' \ ilha sonra amiralimiz de salonun - dosttuk ni;anesi olduğu gibi ziyafet
\~ \ l:ıızctecileri kabul ederek beyanat - 1 lerde iradedilen nutuklarda iki devlet a· 
< \. h-.ıJıındu. Ve bizi karşısında bul - ras·ndaki dostluğun ne kadar kuvvetli 

~dan dolayı sevincini izhar eyledi. olduğunu gfüteren canlı vesikalardır. 
al, gazetelerimizin Türk donanma· ı 

~ lca?'§t gö:;terdiği bu büyük alaka • Kc. IREN 
~d~layr fevkalade memnun ve mü - -------------.,_.

Yeni seyvahlar geliyor , 

Bugiln de Güzel san'atlar akadem1 .. 
e işlerile meşgul olmak üzere saat 1 O 
da Akademide bir toplantı yapılaca't· 
tır. 

Toplantıda ressam ; ,• 1 :· ~' ~ı: , .. , 1 de 
bulunacakt:r. Profesör Akademnin re
sim kısmı etrafında izahat verer~~. 
çalışma şeklini anlatacaktır. Bun·.fan 
başka toplantıda; inşaat işleri ve di.. 
ğer kısımlara ait yapılacak yenilikler 
görüşUlecektir. 

Hocasız mektep 
v:ır mı? 

Bazı gazeteler lstanbuda b!r ilk 
mekteple bir ortaokulda henüz öğrrL
men bulunmadığını ve çocukların oğ
retmensiz kaldıklarını ileri Biirerek 
neşriyatta bulunnıaktadırlar. 

Bu mesele etrafında br muharrM. 
miz alakadarlarla görüşerek vaziytıtt 

tesbit etmiştir. Üsküdar 21 inci ilko· 
kulda bir sınıfta henüz öğretmen btt· 
lunma.dığı doğru değildir. Bu sıntf ın 
öğretmeni ders yılı b~ından itibaren 
mezuniyet almıştll'. 

ğunu meydana çıkarmıştır. 
Ok meydAnmın sahası üzerinde~d 

tetk:kler 2000 dönüm kadar .>lclll bü 
yerin evkafın malı oldıığunu da tzoste ·• 
miştir. Meydanın bazı yerleri bostan 
haline getirilmiştir. 

Ok meydanının eskisi gihi ye ıi 
baştan ihyaSI için ilk bahardan iti-
baren Ç".lışmaya baıianılacaktrr. 

Kasımpaşalrlar da sporun can!an ·( 
maaı ile çok yakından alakacid.r ol· 
muılardır. Turan eenncsi sahibi 'Jay 
Vasıf il~ mütek:ı:t de"lız kaym:ık.ıuı\a
nndan Bay Fehmi ve baytar Bay Saf; 
Nüzhet ön ayak o!an•· "Ok spor., i~it ı
li bir cemiyet teşkil etmişler, .,izaır
~amesıru vilayete vermişlerdir. n • 

cemiyet bir yandan Ok sporunun j-lptt· 

ması ıçin gençleri teşvik edeceğı «;
bi bir yaııdan da Ok sporunun tarih~ 

ctratmda araştırmalarda bulunacJktır. 
Ok meydanın:n tanzimini bütü.1 Ka· 
sımpaşahlar dört göz.e beklemeic:.e -
dirler. Kaaımpaşalılar bu işi bir .11en.t 
davası yapmı§lao: ve partinin mal.i:ıi 
ocak, nahiye kongrelerinde dileklerct: 
bulunmu~lardır. Ok rr.eydanınm ata -
hı Kasımpaşa semtini canlandıra· :ığl 

gibi Kasımpaşayı her yağmur va~ -
dıkça basan cellerin de önü alınmıı 
olacaktır. 

Civarda bulunan bir ilkokulun ?iğ
retmenleri arasında yapılan bir tasar. 
rufla aa bu sınıf doldurulmuştur \"e 
sene ba.nmaanoorl ders yapılmak'.ta.dıt. 
Dıger taraftan Vefa lsesinde ders yılı 
başındanberl birkn.ç sınıf henüz fran· 
sızca öğretmeni gelmediği söylenmek. 
tedir. Bu okulun fransızca öğretmen. 
liğine tayin edilen öğretmen raporlu ~ · 
bulunmaktadır. 

Stadyom açılır "en ,. 
Vak.illerimiz muhar.riri
mize neler söylediler? 

Yerine tayin edilecek vekil öğret
meni vekillere verilen kanuni mMş 
miktarını az buluduğundan vazifeye 
başlamamıştır. Yakında buraya da 
bir öğretmen vekili atanacaktır. 

T~rfl edenler 
Orta tedrisatta 55 lira asıt m~aşl:ı 

terli edenlerin kararnameleri dün Ki.ıl· 
tür Bakanlığından şehrimize gönderı1 
miştir. 

Universne a~lldı 
Bayram milnasebetile kapalı o!an 

üniversite de dünden itibaren de~lf'· 
re başlannııştır. 

C. H. P. 
Viıayet kongresi yarın 

tophn11ıor 
Cumuriyet Halk Partisi İstanbul vi· 

layeti kongresi yarın öğleden ön:e sa
at onıla Cağaloğ1undaki parti merkezin· 
de toplanacaktır. Kongreye ait h.ızırhk
lar bitirilmiştir; tstanbuldaki kaza re -
isliklerinc seçilmiş olan zevat bugün 
saat on beşte vilayet parti merkezinde 
toplanarak yannki kongre münasebeti· 
le müz:akeratta bulunacak1ardır. 

C. H. P. genel merkezince bütün vi
?ayet kongrelerinde merkez namına bi -
rcr mürakip bulundurulması kararlaş • 
tınlmrştı, İstanbul vilayeti Parti kon -
gresine genel merkezce Eclirne saylavı 
Hasa:ı Hayn memur edilmiştir. 

Yarınki kongrede Parti vilayet reisi 
Muhittin Üstündağ vilayet idare heye.. 
tince iki yıl içinde yap:lmrş olan işler 
hakkında hazırladığı raporunu okuya -
caktır. Rapor hayli uzundur. 

Bugünkü müzakere öğleden evvel ve 
sonra iki celse devam edecek; bütün o
cak, nahiye ve kaza kongrelerinden sÜ· 
zülerek gelen halk dileklerinin tetkiki 
uzun süreceği i~in kongrenin birkaç 
gün devam edeceği tahmin olunuyor. 

Ray Saracoğlu Şı1kril Ankara.da stad yom kupasını Fcmerba'fı,çe 1.xıptm11 
· Ceııada verirken 

Ankara, 18 (Hususi) - Ank3.r<'} 
stadyomunun açılışı münasebetile :.'.\.'\ 
zı Bakanlarla görUştüm. Tahassüsleri· 
ni kaydettim: 

Dahiliye vekili ve Parti Genel sek· 
reteri Şükrü Kaya diyor ki: 

"- Türkün ırki ve fitri kuvvetini 
herşeyde olduğu gibi daima yüksek t t· 

tacak olan böyle idman ve savaş saha. 
larını her yere götürmek cumhurh e. 
tin hedef ittihaz ettiği şaşmaz umdelP.
rinden biridir. Bunu her Türk, Tü:·l'İ• 
yenin her yerinde görecektir. Bügün 
büyük Başvekilimiz ismet İnönü, bu 
programın tstanbuldan başlamak ;\7,e. 
re her yerde tatbik edileceğini h~Jıl
mize tebşir etti.,, 

Maarif vekili Saffet Arıkan diy'.lr 
ki: 

"- Vatandaşları açık havada \'e 
harekette görmekle çok bahtiyar1m.,, 

Ziraat vekili Muhlisin sözleri: 
"- İntibalarım fevkalildedir. Onı tl 

içindir ki buradan ayrılamıyor.mı. 

Stadyomun ve onyunun seyrine doya .. 
mıyorum.,. 

SAHA lı!IMARJNIN SÔZLERI 

Saha mimari Viyoletti de şunl.ın 

söyledi: 
"- Allah Türkleri ve bilhassa 1'n

karalıları çok seviyor. Görüyorsunuı 

ya! güneş açtı. Güzel bir gün ba.jlndr. 
üzerinde emek verdiğim ve çok ça!·~ 
tığım bir eserin Türk gençliğinin :~~·. 
fadesine açıldığı bugün <;ok me~·~ 

dum.,, 

lstanbul ft bUrosU 
İ§ kanununun tatbikatını kontrol 

sıa olduğunu ilave ede:ek onlara 
v· \t ~ ISahibi sıfatile ikramda bulunu • 

12, 

• :f. • 

\ ı\t'tık ilk topfar at·lıyordu ... Mera -
l>ro&ramının tatbikine başlanmı§tı. 

ö11ümüzdeki kanunusani ayı içinde 
yeni sen<.'nin ilk seyyah vapuru 400 A· 

merikalı seyyahla §ehrimize &eleeek -.... 

Bilindiği gibi müzakerelerin sonun -
da parti vilayet idare heyetinin men -
sup reisinden maada olan ;ızası da seçi· 
lecekür. 

"-Bu güzel sahada Türk spo!"ı:v
lannın yüksek enerjsini görmek, m:?· 
çı seyredenler gibi bana da en yüksdt 
heyecanı veriyor. Genç neslin mektep· 
lerde iyi programlanmııı ve nizamiar. 
mış beden terbiyesi ile bu gürbUz ve 
azimli arknda.sları arasına ilerde ka
tılmaları için en bilyük itina ile yel~· 
tirilmeleri hedefimizdir . ., 

Gümrük ve İnhisarlar vekili A1i 
Rana diyor kb 

için kurulmasına karar verilen iş bUro
ları faaliyete başlamışlardır. Şehrimiz -
deki büro §efi ve memurları gelmitlett 
ve dünden itibaren faaliyete başlamı§ • 
lardrr. İstanbul iş bürosu §imdilik ti .. 
caret odasında kendilerine verilen iki o.
dada hazırlıklar yapmakla me1gul bu
lunmaktadırlar. Büro, ancak yıibapn • 
dan sonra faaliyete ıcçcbilccektir~ tir. 
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Haftada bir 

Dünya Siyasasına Top u Bir Bakış 

Paris müzakerelerinde 
Varı 'acak 
deki hafta 

netice 
tahmin 

• • •• •• •• 
ıçın onumuz .. 
edilebi ecektir 

ltalya Japonya ile bJr anlaşma lmzalamıyacak mı? -
lng tere Habeş stanın ilhakını tanımayacak - ispanya 
lfl hlll b!r Cjıkmazda Parlstekl Fransız - Romen 

müzakerelerinin askeri cephesi de var .• 

lshenderun meselesi: 

İskenderun mcselest Fransa ile Tür
kiye arasında baılaya! zk müzakereler;n 
neticczine kadar !nt.z.:t devresi geçuc
cektir. Bu devre, r.ihayet Milletler 
Cemiyeti konseyinin yt-ni içtima lari~i 

olan ikincikanunun ı·ıı sekizine kad.ır 
sürecektir. Fakat F.~aa ile T;lr!d; ~ 
arasmda pazartesiy~ taılayacak <lhın 

milzakerelcrin vıracağı netice uzıı·ı 

sürmeyebilir. Be!ki örıümüzdeki hafr.1 
içinde iptidat bazı t~minler yapılau;

lir. Ona göre de n:t'sele:ıin akib•t: 
hakkında bir teşhis lronabilir. 

Şimdiki hal ie Lliı ; davam·zın Fra.~· 

sa tarafından tasdik vt kabul edileceği . 

ni gösteren kuvv~tii um· noktalan .1. 
duğu gibi, aksi is+ikarr t'tlere doğru 'lÜ 
rUklenmek ihtimali d.:. yok deg:ldir. 
Mesel! bazı Fransız r.ueteleri bir ta 
raftan ''Bu meseleyi ııa· için Türk otc. 
nı Tilrke, Arap olanı Araba vermeli ,, 
Dedikleri halde bit' h~·aftan da ''İske -ı
derun meselesi Tü ·kiye ile Fransa an· 
arnda kar§ıhklı bi.:- yar drm misakı ak.:ı 
için bir fırsat haz:ı h~ ..... r .. , tarzında r.l~

talblar ileri ı:Urm-:k' .-:ek Eğer ~t'r 

çekten Fransızl:ır Türk olam Türkr 
Arap olaru Ara•>a v•rmek hususun · 
samimi hareket cd•r use Türkiye~in 

İskenderun hakkmdaY talebini kah ıl 
Cdece!d'!ıdi -, y~l· l"l'•f bu neticeyt ~,] · 

bul etmek i~in TUıkiyc ile bir paza:ı •• 
ğa girmek, buna !car~ bir takım men
faatler ko?armar. ycluna girerlerıae I 
hnddi zat:nde b:ı...it oi~n meseleyi hal 
cdifomcz bir ~ekl~ kc }mU~ olacak!ıtr

dır. 

Uzak Şarkta Bul ... ılar: 
Almanya ile Jap<:nya arasında ko

milnizm aleyhind'! y.lpılan anlaıma

dan sonra, daha bırkaç hafta geçme::H, 
Uzak Şarktan bu anlıı~maya karıı mil

kab:t bir hareket, 'lir c.evap geldi: S·.ı 

cevap Nank!n hilkUr?'ttini idare ed~n 
diktatCSr Çang Kay Şı.:k 'in kendine uhi 
olan bir general taratn.dan esir dilmiş 
olmasıdır. · 

Bu hadise, bilha'lsa Japonya ile At· 
manyada bUyük bir heyecan doğuı·

muı ve dolnıch~ doğruya Sovyetlc-r 
tarafından uyandml:nıı. aonu karan
lık bir vaka olarak telikki edilmitfü· 
Bu memleket gut-te]ninden ''Sovye~

ler Uı:ık Şarkta bir t:ıırp çıkarmak ı .. 
tiyorlar.,, teklinde ıesler yilkselmeğr. 
b:ışlamıştır. 

Almanya ile Japonya arasında ko
münizm aleyhinde yc:plan anlaşma&"l 
sonra aynı ~ekil t1r mahiyette bir !t;ıl · 
yan - Japon itilafı :mza olunacağı :iuyul 
muştu. Hatta bu makt.1tla icabeden vc'li 
kaların haz:rlandığt bile söylenmişti. 

?akat aradan epice bır zaman geçtiği ha~ 
de henüz böyle bir rr.ukavele im7.alar.· 
mış değildir. Onun için İtalyanın Ja
ponya ve Almanya ile olan münasc"ı-:t
lerinl başka yolda ist:rmar etmek ist.:'
diğine hükmol una .,i]i, . 

lıalyn ve İngiltcr<·: 
Avrupa gazeteleriııde son günlerrlı: 

İtalya ve lngiltere n.ünasebatr u:\kr· 
mından dikkate değer tazı neşriyat ol· 
du. Bu neıriyat ar:ı•.,nda göze çan~n 
şöyle satırlar vardır· 

- Londra ile Ron a gizlice AkJeniı: 
meselesi iizerinde kc•nuşuyorlar. Herı 
temin cdild.ğine ~öre bu müzakereler 
yolundadır. Şimdiden Habe~istanda\.i 

·································--·············: 
Para~rz muaqPne ! 

.. uponu 
Bıı llupondan yedııuu birik· 

*- olruyıac:umuz KURUN 
doktorun11 kenıiinı parasrı 

mua vene t"ttıı ebılıı ----·--········---··-·····-··--·-

İngiliz elçil:ğinin koıı:.cılosluğa çevril
mesi mevzuubahistır. Milletler Ce"l·i· 
yetinin önümüzdeıti t.,plantısında Mı· 

sırın da aza olarak 1-abulü dilşii'l:; :. 

mcktedir. Habe~istcJıı imparatorluğu· 

nun sessizce m:zan~· . gömülmesı i :· ı 
bu suretle bir fırsat hazırlanmış ... J ~
caktır .,, 

Bununla berabeT İntiliz Drşişlcı Ba
kanı Eden, bu husU'll.t süal soran ~l · 

zetec!lere, henüz V\.rl.·rcig bir karar o · 1 

Ça.ng Kay Şek 

madığıru söylemekle tıeraber Habe,iı;
tanın ilhakını 1ngilt;:ı rnin tarumıyac;,. 
ğını da tasrih etmiştir. 

/.,panya ı:aziycti · 
İspanya vaziy:ti 1-<.rşısında Fransa 

ile İngiltere müşterel.. hareket ediyorlar. 
Bu hareketin hedefi, biribirile harb~de:ı 
İspanyolları boğu,maktan men için b:r 
çıkar yol bulmaktır. Ortaya atılan fi
kirlerden biri ıudur : İspanyada ha
kim olacak hük0.'tletir anlatılması icın 
memlekette ıerbeat. b:ı intihap yapma':. 
Mesel! evvelce (Sar) oa olduğu ~it . 
arsıulusal bir mUr.ıkal c altında ple':ıi•it 
usulilnc müracaat ctMf k. Şüphe yoY. kı 
mantdd ve hukuki bak:mdan en iyi bir 
usul budur. Fakat bl'yle bir usuıU rta
hilde biribirlerile l:.:ııbetmekte ohıı 
kuvvetler kabul edecekler midir? Etme· 
dikleri takdirde ne y.:pılacaktrr? Bah·~
ıuı bu yolda bir iılt!hap organize f!t· 

mek, harp vasıtalari1c bu• membk~te 
müdahale eden dev}.•\ )erin itlerine ~ : 
lccek midir? Hillba İspanya iti h,Sıa 
bir çıkmaz içinde buh.nmaktadır. 

Antoneskf> Pari.r;ıe.: 
Romanya Dış işler• Bakanı An ton .. , 

ko Varşovaya gitti. Oıada, Avrup;ı.~3 

çıkması muhtemel yt-n: ihtilaflar kar 
,·sında iki mem!eketb alması icatıe1,.n 
kararları konu!tu. Arıtonesko şim li 
de Pariste bulunuyor Cereyan ~d~·ı 

müzakereler hakkında çok sıkı bir k .... 
tumiyet muhafaza el1 il·yor. Burı•ınh 

beraber müzakerelenn Alman - Ji!p·;ıı 

anlaşmasından mütevt'llit yeni vaziv~t 
ile alakalı olduğu ııü·} esizdir. Alm1:ı 

vaziyeti Fransa için adeta bir umm~ .ı 
gibi görünmektedir Romanycl - ~

histan münasebatıııın tc.kviyesinde tim;ı 
olan sebepler ne ise, Pr ansa - Romın 

ya arasındaki müştu ek end · şeler ı?t: 

r;enc onlardan ibar\" tti · Antonesırorıur, 

Pariste General Gamı lın ile de görj ... 
tüğü nazan dikkate .. ırnrrsa Pari'l m1i· 

:ı:akcrelerinde askeri vnivetin de m\ihi-1 
blr mev ;;i tuttut{u ko' ayca anlaşılır. 

~iM US 1 

Kadıköy ikinci ıuJh HııktJk Hak"rn· 
Jiübden: j 

Hırsızlıktan dörtbuçul: sene ha,,~e 
c:\hkum ceneral Hayret oğlu Bah:I ·~ 
Y eldeğirmeninde ıüngertnşı sokağıı! -
da 13 N o. lı evde mukim anas· MU 1 -
kanın vasi tayin o'un~;.ğu kanunu m:· 
deninin 372 inci maddesi muc.binc-:: "-1 

1 Polis Haberleri j 

6ir kamyon bir 
iht·yarı ç·ğnedi 
Şoför Hikmetin idaresindeki ka..'l'l· ı 

yon Ortaköyden geçerken Paşa ma. 
hallesinde oturan 76 ya~larında Hnsa· ı 
na çarpmış, yere düşürerek üstündP.,., 
geçmiştir. Hasan derhal ölmüş, "?Ofıir 1 

yakalanarak tahkikata başlanmıştı-:-
B/R ÇARPIŞM~t - 2262 numaralı 

Bugt·ııe kadar yapılan TÜRKÇE SOZLO ,.e ŞARKILI filmlerin 
rekorunu kıran fiim: 

Çölde Bir Türk Genci 
[ğle\ıCe ~ N~e Kahramanlık · A~l: sergüzeşt ve NEFİS TORK 

mus;kisi 

1 PEK Sinemas•nda hsri ~ aıı 
bir muvaftakP"'Ptle 

gösterıliyor 

o~mohl~ n~ nuınu~ o~muh!l•••••••••••••••••••••~•~•~n•n•~ 
Tarlaba.şında çarpışmışlar her iki oto-
mobil hasara uğramış yolculardan Zç .. 

ki başından, Mustafa çenesinden, Bei
rahpa.şa. hasthaneıme kaldırılmıştır. 

1 
dır. 

ATIN ALTINDA KALDI - Enıı .. 
nönünde Hacıkadın mahallesinde otu- j 
ran 65 yaşında Mehmet, on üç yaşın
da bir çocuğun bindiği atın altın~a 1 

kalarak ağır surette yaralanmış, Ce':'· ı' 
rahpa.'}8. hastahanesine kaldmlmış.tır.

1 MOTOSiKLETTEN DVŞTV - t\~ 
numaralı motosikletle Sultanahm~tre 

tur yapmakta olan Mehmet LQtfi dil!'\
müş, yüzünden ,ellerinden ağır surPt
te yaralanarak Gureba hastahanesine 
knldırılmıştır. 

Emlak ve Eytam 
Harikasındaki 

hadise 

Bu akşam SARA V s.neması 
Göstermeğe ba~lıyncağı ve 

MAUR1CE CHEV ALlER ve ELV 1RE PO?ESCO 

nun son temsilleri olnn 

Günün Adamı 
Şen, nükteli, sevimli filmlerini görmek üzere koşacak halk kütleleri 

tarafından muhasara altına alınacaktır. 
Jıaveten: FOX JURNAL'da sabık lngiliz kralı 8 inci Edvardın hu· 

susi hayatı: Moda: En son suvare mcdclleri. 

24 kanunuevvel Noel ve 31 ·1:anuııuevvel Yıloa~· geceleri 

REVEVONLARI 
iç n haz•r•~run.z va 

Maksim ve Garden 
Son üç ayl klann d.ağıtı:m,sı sıra - damİng Jokantalannda sofraların •• • temin t ~iniz. Her iki dansing 

smda Emlak ve Eytam bankasında beş ·:lynI İc. are albndadır. Aynı eğlenr..ele: aynı )emekler, görülmem ş, 
bin liralık bir açık bulunduğu neticesine numaralar, kotiyonlar, krymetli hediyeler oüyük çiçek muharebeJcrİ 
varılmıştı. Bu tahkikatla me§gul olan konfeti ve aerpantil'!r ... 
müddeiumumi Feridun Bagaaa, bazı ci- Hususi taam fiatları: .MAKSIM'de 400, GARDEN'dc 500 ktll'UŞ 
hetlere ait tahkikat ve tetkikatın evve- Kayıt muamelesine bugürden başıannu~::-. 

~a. bankaca tcsbit ve tebarüz ettirilmesi -,·••••••••••••m•n••••••••••••illl~ rçın, dosyayı bankaya geri göndermiştir. --------------------~ 
Bu cihetler tesbit ve tebarüz ettirile • 
rek eksikler tekmillendiktcn so:ıra, va -
ziyet, kanuni seyrini takip edecektir. 

Tayyareci Kost 
Şehrimize gelen Fransız tayyarecisi 

Kost diln aabah Eakiı1ehire, gitmiıtir. 

Oradan Ankaraya gidecektir. 
Tayyareci Koıt Fransanm Potez tay 

yare kumpanyası 1t'llifetti§lerinden ol -
duğu cihetle bu şirketin Tilrkiyedeki I 
bazı iıtlerile me§gul olmak üzere her ıa
manki gibi gelmiıtir. 

Ramide bulunan• ceset 

'wı ... • 't . • , ı~ ~ . ' ~., . 

G<lklerı paralayan tayyar«>ler - Dalga1art yaran dritnot1ar.. K~ynak 
ve çılgmhk dolu gençlik. .. 

Memleket.. Şeref .. Bayrak . Vuifo !ıissuıı bütün gönüllcTe aııl01ya.JJ 
büyük bir tahes~t. 

RUBY KELLER DlCK PO\VEL LE\VIS STONE 

S A K A R Y A (Eski Elhamra) Sinemasında 
llaveten: 1 - Büyük IWl!et Meclisir:in açılma cöreni ve Ulu ônder 
Atatürkün irat buyurd...ı~ları son nutuk 2 - ~nk:ırada cu;;ıhuri· 

yet bayramında yapılan muazzw1 resmi geçit. 

~~~~~--~~-~~~~~~~~~~-~~~~ 
Ramide bri ceset bulunmuştu. Bu.. •••••••••••••••••im•n•••••••••-'lf 

nun üzerinde çıkan evraktan yirmi be3 
yaşlarında. Kenan isminde bir gencin 
cesedi olduğu anlaşılmıştır. Başına ge· 
len kurşun yarasından, delikanlmm 
bir cinayete kurban gittiği kanaati ha-
sıl olmaktadır. Ceset, kat•t ve etrafn 
rapor alınmak üzere, Morga kaldırıl
mıştır. 

Halkİmızın sevg ı si 

MA~ir'HA ~G~rE~TIHl 0 Dını 
en son ve en güzel filr.1i 

Parisli 
MELEK Sinemasında muvaffak•"' Milddeiumumi Ubeyde ,dün bu talı . , 

kikatla &'ece geç vakte kadar vak'a ye:-

rinde UŞraşmış, birçok kişinin ifadele. ~~··••••••ı•••••••••••••••••·-~ 
yetıe devam edıyor 

rini almııtır. 

Bay Makenzi gitti 
Karablikte demir ve çelik fabrikala

rı kuracak olan Brassert İngiliz şirke -
tinin mali işleri 9efi Bay Makenzi An -
karadan §ehrimize gelerek Londraya 
gitıni§tir. 

Model U~ak Sergisi 
llk defa tertip edilen model uçak 

sergisi bugiln saat 16 da Taksim\tt! 
Cumhur:yet meydanındaki İtC§ hanm
da. açılacaktır. 

öOLE NEŞRİYATI: 
&at 12,30 Pld.kla Türk muaıkıaı. 12,!50 

[Yeni Eserl~r 

"Gayrimenkul Mü kiyetio 
Hüküm'eri,, 

İstanbul birinci ticaret hakyeri re· 
isi İsmail Hakkı Tur, "Bale,, üniver.~i-

tesi profesörlerinden C. Vielıı.ndın mr-~
hur bir hukuki eserinin terciimesıı.\? 

başlamış ve b :rinci, ikinci cUz!erini tc
çenlerde neşretmişti. İsmail Ha 1\!n 

Tur, eserin üçüncü cüzünü de bas'1r
mıştır. "Arkadaş" basımevinde basılı>Jt 

bu üçüncü cüz, "Gayrimenkul mülki~0-
tin hükümleri,, ne da;rdir. 

İtina ile tUrkçeyc çe\.Tilmiş olan 
bu mUhim bahsi okum:ı.larmı, bil'Ur. 
hukukçulara tavs:ye ederiz. 

BEIBDtYESJ ISTANBUL 

Şehir 1iqatrofitl 

Tepebaşı Drarn kısr.ı lllllllJlllllll 
Bu akşam saat 

F·~;rr.:~:=:· ıı!ıııl!~ . 
Bugün saat 14 de Çocuk tı) .ı..ı~~ ç 

FATMACII! ve ak~am saat 20. 

LEYLA ve MECNU~ 

ŞEHZADEBAŞI FERA11 
T1YA TROSUNDA 

Büyük Türk tllüı 
yonisti ve Ma.ny(' 

tizm:ıcısı 

Havafüs. 13,0!5 Plakla ba!lf mtızık. 13,25- ---------------- Pr. Zati Sunguı 
Her gün fevkalli 
de oir programı 
tcmsilleri'1e devaı 

14,00 l\Iuhtellt p'dk neşriyatı. 
AKŞAM NEŞRiYATI: 

Sut 18,30 Pl~la da.nl musikisi. 19,30 şc 
hlr Tiyatrosu komedi ktmnı t.a.r~ 'ındaıı bir 
temsil. 20,00 TUrk ma.ı1kJ heycU. 20,30 MU 
nlr Nurettin ve arltadsşlarr taratnıdıuı Türlt 1 
musikisi \'C halk ~rkılıı.rt. ::?l,00 (Saat ayal 
nı orkc.stra: 

1 Vt'{;lll'r: (Lohengrin> operlll!mdan par 
rala.r. 

2 - T hlkovsky: tGugular gölU) balesln 
den vıı.l:t. 

3 - Dvorak: (SIA\' d:ıJUll) No. 10 
4 - Leha.r: (Eva1 operetinden parçalar . 
IS - Dlrlgo: (Arleltr.ni.D milyonları) 
6 - Mende'sobn: (1Jltbahar §ILrkrsr) 
7 Lehar: (F.lridlrlk) operetinden tir pnrç:ı 
8 - Jllnger <Dünya ne güzel). 
S:ı.l'.t 2" 00 .ı\ja'l'I ve 1 .. .,,..,,. h"'J 1r·I ve crj 

test gtlnUn programı. 22,SO Plakla sololar. 
00 Son. j 

OLUM 
Anadolu Ajansı muharrirlerindc.1 

Salim Hamdinin oğlu Keır.alin ölümü 
ailesini ve bütün tcnıdıklarmr teeS!!;Ür 
i(jinde bırakmıştır. Merh. , diin aile 

k~bri:t~nı~~ defnedilmiştir. Ailesine ta- il 
zıyet.crımızı sunarız. 

ediyor .,,. / 

T.AI{StMDE. MAKS!M VA1?1~ 
T!Y A TRO~T r ·r- \ 

________________ 1Bu akşam saat 21 de 

l 1AVA 
1 

ZOZO DAT.ıll!AS t•ı 
TOMAKOS'la 

Şehrimizde epey miiddettenberi iyi ENAYiLER 
giden havalar, bayram günleri güne§lil Son günlerde 
ve rüzgarsız; ge~tikten sonra, dün boz - Yarın mtı.tine 

mu ve kaoanık geçen bir günden son-
1 ve süvarcde 

ra dUn gece hafif lıir yağmur yağmağa 11 A L I 111 E 

ba§lamıştır. Biletler satılmaktadır. 

'" 
il 



Anasını Gör 
Kızını Al 

Kral Edvard'ın tahttan çekilmesi üzerine 

Dlnya milyarlarca zarara 
11111ıı 11111111ııl"tııtufl1Hllımıııııııı 11111ıııııııı 1 ıuııııırııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınıııuıııııııııııı ı ıııııııııı 1 11 1 1 ıııı11 11 ııııııııııı 11 ııııııııııı 

Roman Yazan: Sermet Muhtar Alus No. 49 
ııı 1111111ıııı 1111111ııııııı 11111ıııııııuııııııııı11111ıııııı11111ııı•ıtı1uıııııı1111ııııııın 1111111ııınıı11111ııı1111111111ııııııı1111ııııı ıı1111111ııııı1111ıııııııı11111ııııı 

Hııfizenin çatlak sesi ortalığı çın • f pekle kedinin bir çuvala giri§lne dön -
tattı: mezlerse kazıtınm şu saçlarımı? .• 
- Güvey ku.mr yüzyazısı gÜnÜ düğün 

evinde ak§&mıa kadar yıUanmaz. Koltuk 
mu, her ne olacaksa olup bitsin; aen 
sağ biz selamet, kurtulalnnl-

(Saatler geçiyor, neredeyse akpm • 
lar olacak! .. Tam vaktindeyiz, haydi 
koltuk! .. Damat koltuğa girecek! •• ) ses 
lezi yükselirken, ortalıkta yeniden bir 
karışma, ko~uşma baı gÖ$lerdi. 

Hafize gelin odasına seill-tmişti. 
Bq ııedirleTe yan gelmiı olan kalburun 
üstündekileri, merhum vali pa§8Dln 
haiıfendisinl, Has ahırlar nazın patanın 
kansile baldızmı sofaya çıkarıp merdi -
ven başında en (nezzariyetli) bir tara
fa mdi. 

Onlardan aıaği kademelerdeki davet
liler d~ mühmaemken teşrifat daire • 
sinde, aıralandaJar. t\'Iercliven de, iki ke
~ olarak yükünü aldı. 

Hotozun, guboyamasının, yemeni • 
Din osamis.i okunııuyacajma nazaran, 
bütün hatunların başlan açık demek. içi 
ölmenxişlerle gençlerin göğüsleri ve kol
lan çıp]aık... önlerinden geçecek ise 
namebrem; kaz.ık kadar herif. Bunurı, 

Merhum vali paşanın hanfendiyle, 
Has ahırlar nazırının haremi ve baldı -
zı, Kemankaşa bayılmışlardı. Neş'e)en • 
nıi~ler. genç~eşmişler, dinçlepniıler, 

~ahrette vebali yok mu? La/ize, tol~ağı yakalayıp kapuyu ara-
Binıaenaleyiı, havatinin hepsi başla- l.ayınoa. 

rma küçücük mendiller örtmüşler, göğüs 
!erini kollarını kanş boyunda yelgazeler 
le guya kapanuşlardı. Ayak takım.ile ço 
c:ukJar yerlere çömelmişlerdi. 

~tukta gelinle güvey hangi yolu 
Wup yürüyecek, keramete vabeste. A
dnn atmağı geçelim, lapmlayacak yer 

, .. ~ 
Hafize çalgıcılara: 

- Vurun artık Haırıidiye marşını! •• 
EmTini dayar dayamaz, Edanın bileğin
den yakalayıp saldırdı ileriye. Sanki yi
ne lUğıt kavaflığı zanaatmı ya.pıyonnu§ 
~ vczm .. -aen ayım kapıyormuşcasma, 

c .: :-.ft .. :kilere göğüs, cımuz, dirsek, çel
, .• .., tekme eavura •vura merdiveni in-
Jj. 

- Hafizannncığım, diyorlardı, içeri
dekileri zinhar rahatsız etme ıe}terim .. 
Acelemiz yok a, bekJeriz .. Artık o ka -
dar da yaşlı mıyız? Takattan, dennan
dan mı düştük rica ederim? •• 

Gelin odasının kapısı kapandıktan 

sonra çalğı marşı kesmişti ama çalgıcı
ların kuJaklan kiri§te vıe sazJan ellerin-
de. Tokmağın açılı§ gıcırtısını duyduk· 
lan anda, marşı teıkrar gÜrletecekler .•• 

Hafize, daha fazla dayanamadı. Or
ta pannaiınm tersile kaoıYT vuTilu

Aldıran yok. .. 

Anahtar deliğine gözünü yapı§brdı; 
çığlığı kopardı: 

- Gelincik, Allah senin layığm1 ver--

Kralın resimlerinde 11üzü sağa mı 
bakacaktı, sola mı? - Edvard -
Simpson macerasının eski safhaları 

Misters Simpson'un 
bulunduğu şehire 
meşhur bir ebe 
doktoru niçin 

gitmiş? .. 
Kral Edvar'dın tahıtan çekilme ha

disesinin bir başka cephesi daha var: Bu 
yüzden dünya ticaretinde bir kaç mil
yarlık bir zarar husule geldiğini söylü
yorlar. 

Hakikaten, lngiltercde ve l n -
gilterenin bütün müstetnlekelerind~ 

Kralın taç giyme merasimi için bil -
yük bir hazırlık yapılıyordu. 12 Ma -
yıs 1937 olarak tesbit olunan ou tarir.
te, bütün İngiliz top.:-,.ıkları bÜY,Ük bir 
merasim yapacak, her yer bayraklar'a_, 
Kralın resimleri ve heykelleri ile süsle
necekti. Aylardanberi dünyanın dö~t 
bir tarafındaki İngiliz topraklann•~a 
VIII inci Edvard'ın heykelleri, rozet· 
teri hazırlanıyor, ğayet kıymetli taı -
lar onun resimleriyle işleniyordu. 

Bundan başka, Kralın taç gıyme 
gününde ken.disine gönderilecek ol<ın 

hediyeler de büyük b;r yekiin tutmak
ta, taç giyme tarihine ancak 5 - 6 
ay kaldzğı için de bu hazzrlıklar ol
dukça ~terlemiş bulunmakta idi. 

Diğer taraftan, yalnız lngiltcrede 
değil, dünyanın bütün memleketle • 
rinde de Kralın taç giyme merasımı 

münasebetiyle onun resmini taşıyan 
mücevherler hazırlc.ımyordu. Fakat, 
Kral tahttan çekilince bütün bu kıy-
metli taş, altın ve elmas yzğını bird~n -
bire yıkılıh ...• 

Neden dolayı iki avukat ile birlik-ı 
te olarak bir operatör geliyor?,, !şte 
gazetecilerin merak ettikleri nokt:3. 
hep budur. Gazetecilerin karşısına Ma 
dam Simpson'un villasında karşı l.il• 

kan sabık kralın mabeyincisi Lord 
Brovnlov bu sual karşısında hayretıe:
içinde kalmış, gazetecilere: , 

- Doktor Kirkvood bir ebe doktor 
değildir. Bu zat sadece Londrada ope
ratörlük eden bir doktordur. Bu dok· 
torun Madam Simpson'un avukatma 
refakat etmesinin sebebi şudur: A vu
kat M. Goddard ilk defa olarak hay~.

tmda. tayyareye binmiştir. Bir ihtiyat 
yapmış olmak için yanına doktor al
m.ağı dilşünm.üştür. Meselenin mahiye
ti bundan ibarettir. Doktor Kirkvocıd 
Madam Simpsonu ziya.ret etmediği gi
bi etmiyecektir de. Buradan doğruC'a 
Monte Karloya. gidec~ktir. Orada bir 
ka.ç gün kalacaktır.,, demiştir. 

Bundan sonra. Lord Brovnlov nı::ı.t
buata bir tebliğ göndermiştir. Bu teb
liğde dahi şöyle denmektedir: 

"Mister Simpson blıra.da hiçbir ve
sikaya imza koymuş değldir. Avukntı 
M. Goddard sadece yanına hususi i~le
rini hal için gelmiştir.,, 

Bu malı1matı veren Fransız gazele .. 
leri ilave ederek diyorlar ki: J)ok-tnr 
Kirkvood geldiği ~\in ertesi s:ıh~h 
erkenden Marsilyaya gitmiş ve lla-

Bu yüzden on binlerce franklık za- --------
rara giren bir Fransız mücevherci-;i 
şöyle dert yanıyor: işaretler: 

- Sekiz ay ~-una '""'''§tXU§IZ 1 Bil-

dam Simpsonu orada ziyaret 
miştir. 

MACERANTN ESKi SAF1IALAR1 

Madam Simps9n etrafında. çıkan ve 
İngiltere tahtında son tahavvülü mucıp 
olan hadiseler iptida şu suretle ba:ıl~
mıştır: Sabık kral Sekizinci Edvar1 
son Akdeniz seyahatinden döndükt<:n 
sonra bir gün Düşes d'York (Şimdiki 
kraliçe) sarayda bir kabul resmi ter
tip etmiştL Bu törene davet edilı:c~:C
lerin listesi içerisine Madam Simpso
nun ismi de kral Sekizinci Edvardm 
emrile ilave edilmişti. Fakat Dii~es 
d'York Madam Simpson'un ismini 1..-et
velden sildi. Bu hadise kral Edv'lrdın 
canını sıktı, her türlü nezaket usnlle
rini bırakarak açıkça iğbirarım irarle 
etti. Kraliçe ise kralın bu harekP İlli 
tasvip etmediğini söyledi. 

Bundan evvel şöyle bir hadise da. 
ha g~mişti: Kral Sekizinci Edvarclın 
babası öldUğü zaman Madam Sim!)soıı 
kraliçeye haber göndererek şahsall ta
ziyet etmek istediğini bildirmişti. Kra
liçe bu talebe karşı: 

- Ancak zevcinizle birlikte geldi
ğiniz takdirde kabul edebilirim ... diye 
cevap vermişti. 

Görülüyor ki mesele siyasi lı~ıd1:oe 

olmazdan evvel saray içinde bir ::ı ı1e 

meselesi olarak meydana çıkmıştı. 

Küçük odanın kapuma geldiler. (Ha • ·ı .,~ ~ 
midive TftM"tl alel'a) i güldür güldür gÜr sın emı.. tün servetimiz de bu boşuna çalış • 

J -~ Ne telaş, ne çırpnuna: ma aras;nda kaynadı gitti. Sekiz ay 
l:iyor, keman, u~ santur, tef, bir kasap 
lıavas:ı: curcwıuile ortalığı giirültüye - Daha ~bek oyruyacak çocuk bil- geceli gündüzlü bir çalışma hem de n'! 

gelen organlar Dile 
boiuyor, çalıtc:ılann hepsi marşm güf- ]ahi! •• Beğendiniz mi yeaği nt.r"~yi?.. güç, ne müşkülatlı bir çalı§ma! ~adri Ertem 

Duvağını arkaya atnu*, yu" zünü tabak "K ı Ed ard' ·nı' ı~u:ıyan Jetini avaz avaz ayuka pkarryorJardı: :I' ra ~ ın resmı ~ Sancak davası Milletler Cemiye - Bize düşen vazife şudur: 
~si gibi açımı,! •• Yatsı olmadan, gü- .. .. dal 1 _,....._ Fak~ 

gumuş ma yon ar yapaCCSAo.uu• ctT ı· F li · Beraber çalıştıgvı asırlarda Ar."p --... 1i im .i1!:1 eh' ah Aı• b ey n .. ......,. .... tu kıl d ·· .. _ _,,_,.. k tine ge ınce, ransız emperya zmı - .. -:r ve n et cuem, ş ınş a ı te ar v -·- ma an, yuz gorwıuu - Kralın yüzü ne tarafa bakaca l Bu, 
ğünü vermeden duvak açılır mı hiç?.. büyu"k bı·r mesele idi. DüşündUm: Kra _ nin organları ateşe haşladılar. Ateş lan millet olarak dünyaya tanıtan, 

Gliv~, geliınin sağ koltuğunda, (a- k l 1 · Zamane tazelerinde mercimek kadar ,a.. lın sagv tarafa bakın.ısı ıamndı. Çü·ı- püskürmenin muayyen formülleri onları müsta i ve hür insan ar sevr 
heate *te) alt sofayı yürürlericen, hay- k h 
kırqan haykırışana: kıl yo ; epsi zırdeli, mor kerakil.. kil, Babası kral Jorge (Corc)'un yüzü vardır. Fakat bu formülleri ileri sür- yesine çıkarmaya çalışan bir unsur 

_ Allahmı seven mapllah desin!. Bilmem ne paşaların hatunlan, 'der· sola bakardı. malumdur ki, İngiliz kral- meğe bile ruhan imkan bulamıyan· koloni idaresine mahkum edilemez. 
- Mauallab mauallah, kırk bir bu- hal yerlerinden fll'laYtp anahtar deliği - !arının yandan alınmış resiınleri.n~e lar hücumu ulu orta yapıyorlar. Em- Bunu sözle, yazı ile, fiille anlatmak-

ne atılmıclardı. · v ı...k b' · •ol -··'· kere mac·-11-L ı. Oğlumuz ıüliin -x sıra ile, birı saga ua :ar, ın "' a.. l . b" A k d ~.... ~,.....-u --, Hafize: v perya izmm ır organı nta ya a tır. 

relinimiz fındık kurtul t _ _._.1- ,___ Kral Jorge'u sola baktığına görBe o~- cürmü meşhut halinde yakalandı. Herkes bunu bilir ve kimse bu 
A 1 .... ...~ ... ·z, n di - § arua ma&ıuı.rahğa döndü. Yolu lunun sa yga bakması llznnd.r. " u dil-

- yo ·- susuy- ...... - e ye h Hukuk bakımından söyliyecek tek hakikatin aksini iddia edemez. sesinizi çıkarmryonunuz?.. Diliniz mi erkanı ve iz'aıu onlar ayak altına aldık· şünce ile madalyo.l kalıplarını azırla-
kuruclu, yoksa dudaklarmı:za kilit mi tan sonra bizlere göre hava hoı ! .. dedi dım. Fakat, tam o sırada birdenbire h.. . sözleri yok. Muahedeler ve devletler- Böyle olduğu için dost F ransanın 
vuruldu? ve tokmağı yakalar Yakalamu kapıyı tınma geldi: Bunu bir kere resmen so· arası hukuku bakımından Sancağın gazeteleri espri bile denemiyecek a • 

Adeti, güveyle gelin kol.kola, etrafa araladı: rup öğreneyim, dedim,. Sefaretlcrc biri bakımından Suriyenin istiklale ka· cayip sözler geveliyorlar. ileri sür -
dizilenlerin arasından geçerek gelin o- - Size fersah Eersah izin, seyredin biri arkasına ınektup yazdım. Cevap- dar haklıdırlar. Milletleri yetiştirme dükleri deliller hakikaten gülünçtür. 
dasına kadar çıkacaklar. içeriye gire - hanıfendiciklerim!.. la:r gelmekte gcci:<iyoniu. Tekrar mek- bakımından Suriyeniin istiklale ka· Mesela çok vatanperver, çok nasyo-

. cekler. Kapı kapanacak. Yarım ıigara Kemankaş derlenip toplanmııtı. Faz- tuplar yağdırdım. Nıhayet cevaplar gel· nalist Le Temps diyor ki: 
İrile::ek kadar bir zaman g .... .Poek, • laya gı•ttı.ö-inin farkına v.::ıı-.. yerm' den ...... ğe baııladı• vuşmaya layık telakki edilmesi, San-
~ -r-

0
• -

4

.... ""'" 
1 • "On dört senedir Türkler hakla -Ebl~ helalim pek beğendiyse biraz kalktı. Eda da duvağını Y'Üzü:ne örttü. Hayret ı Kıalın çehresi sola bak:ı.- cağın müstakil olması için ileri sü · 

daha fazla dunnası kabil. Karıcığının Yine kolkola girdiler. Kapı önünde- cakmışl Çünkil, VIII inci Edvard, bu rülen ve sürülmeyen delillerin birin· rmı istemediler.,, Hakkın on dörtse-
dilberliği aklmm çivisine dokunacak kiler, köşdcapmaca oynar gibi eski yer- ananeyi bozarak, kendi çehresinin d'!' cisidir. ne istememekle iptal edileceğini dün-
raddeyi bulmuşsa on dakikayı, bir çey- )erini kapmağa koşuşurlarken, (Hami • sola bakma6lnt istemiş ... " yanın hangi akıllı adamı iddia ede -

• Suriye 918 de bir işgalle elden 
-reii de atması caız... diye marşı) tekrar ibaşladı. giiveyle ge- MlSTEDcr SlMPSO~'UN BULUNDU- bilir? 

D d ..-.•m ...;;.., kapı vurul--,_· -·',..,.l lWJ çıktı, 921 de bir muahede ile terko -
ışan an °- 6~ a.ıcuı.;, Jin odadan~ .. ar. GU ~EHlRE DOKTOR NiÇiN Gl7'Tlt Hem biz bu sözü kimin ağzın • 

- E artık kafi çocuklar. Yatsıdan Bir şangırtı, ardından 'bir gfunbürtü lundu. 918 den 936 ya kadar ara · 43 Al c!.i 
sonr:ı biribirinize kavuuoıcaksmız! •• tar- Sa'-ık lngiliz kralı Se'·;-:""ci Edvıut k dan işitiyoruz? sene sas ye, 

r- ve toz dumana kanşış. .u ~ dan 18 sene geçti. Bu on ~e iz sene d b 
21oda ihtarlarm sarfec.lilmesi de ekseri- · ile evlenmesi mevzuubahsolan Madam Alsas iye ağıran, yanan, tutu~an 

Şahap, pantalon cebine el claldırrp 'il'- içinde Suriyenin, Lübnanm müsta - h 43 Al k 
Ya harita.da yazılı. Simpson'un Londradan ayrılarak ('ıan veni ayet sene sonra sas~ a-

avur avur kuru ... lar, yirmilikler, onluk - kil l b .. b' dı"lek halı'nde ta ı 1 Şahapla Eda, karınca ezmez yürü - ~ ~ -x saya geçtiği ve orada (Cannes) daki oması eşen ır • vuşan bir memleketten bu cev~"ı a -
lar serpiyor, etraftakiler üniiste, biri - k k B l' h kk k YÜıle merdiveni çıktılar. Gelin odasına d .ı:u villasında oturduğu m.a.lfundur. Bir;:aç hak u etti. u eme ın ta a u u mak hazı'ndir. 
birlerini ite kaka, didikleye iui.ueye, 

rircfiler. Kapı kapandı. serpintileri kapı§ıyorlar, kadmlar: (E- gün evvel Londradan hareket 2den Suriyenin, Lübnanm 18 senede el · .. _ Sustunuz, böylece hakk:mzı 
Ve yukarıda dediğimiz de ayni ay - ld bir İngiliz tayyaresile (Cannes) a üç de ettiği bir hamle, bir harikuladelik 

nına çıktı ... iki dakikayı geçti; beş da- zildim! .. Çiğnendim! •• Helak o uml .. ) yolcunun gelmiş alınası Fransız ga2........ kaybettiniz demek için, insanın hiç 
kikayı buldu; on dakikaya vardı; hala diye çıngır çıngır bağırıyor, çocuklar teciler aleminde bUyU.k bir hadise şe~- değil, beş yüz senelik Türk devleti· olmazsa muasır tarihi tanıması, bil • 

ciyak ciyak haykıncryorlardı. · k 'll t haline koyucu k ırüveyden zuhurat yok. :I' lini almıştır. Zira bu üç yolcudan ikisi nın oruyucu, mı e mesi lazımgelir. 14 sene sustu sa, 
Hafizenin tepesi atnu~b: Has ahırlar nazmnın haremile bal • Madam Simpson'un husu& avulmtla.. faaliyetinin bir neticesiydi. Uzun a • bu sadece bir nezaketin ifadesi idi. 

B 1 v dik A'~- d dızı bile, (Gelin parası uğurludur) di - .. .. U 1 Lo d l T" k h~L= · · · A - una ıaygısız ıgın aı;uı er· rıdtr. Fakat uçunc yo cunun n r::ı..- sır ar süren ur aıumıyetının • Hakların, hürriyetlerin beynelmilel 
ler. Ve•;.. vuz" era har~'en' nı·ce bir bek yerck ete!derini havafayıp ve zıppadak da Charlott.e Queen doğumhanesinin l kl .. l h 1 ld " 

'-&& cımı rap arı isti a e azır amı~ o ugun • · · · b' 'f l k -- t'' 
liyecckler, ayaklanna kara sular mı ine- ortaya sıçrayrp yere bağdaş kurmuşlar, direktörtl olan bir ebe doktor olfüığ-_ .ı garantısını ır vazı e 0 ara us une 

da şüphe edenler varsa kolonilerin 1 1 h k h"' · bah cck? altlarında kalan paralan topluyorlar, va- şayi olmuştur. İsmi (Kirkvood) olıın a an arın a tan, ve umyetten -
" Yaru başındaki sacayaklann kulakla- Ii pa~anmki, kurumluca idüğünden ötü- bu zatın Madam Simpsonu muaye'!'l.e tarihini tetkik etsinler. tŞte Cezair, setmelerini bekledik. Ve nihayet söz 

rına da fıadhda: rü, bu kooanna yanaşmayıp yalnız aya- edeceği veyahut ettiği havadisi Fran· işte Tunus, işte Fas. Cezair yüz se - sırası bize geldi. 
f!JJ - Kan koca tam bir araba beygiri. ğnun önüne dü~en tek kuruşcağızın üs- sız gazetecilerini o kadar heyecana go- nedenberi medeni Fransa idaresin • Sözü unutturmakla hakkın battal 
W llci.:ıi de münasebetsizin, zirzobun son tüne iskarpinini basıp, gözleri güveyde tirmiştir ki gece yarısından sonr-.ı. bir dedir. Fakat niçin müstakil bir dev· edileceğine kani olanlar varsa, onla-

tıul'bllrası... Sen bugüne bakma; yenice gülümsiyordu. düzineden fazla muhbir Madam Sinıp- k l 
~ eleğim, nerelere asaynn?. Yarın ikisi de ~on'un villasına kO§ID.UŞ, bu hususta let halini alamamıştır. Bunun ceva- ra asla unutmryacakları haki at er 

---------'"'---~~~~..._-~----~----~...ı..~---------~----~___,.._-ı.~ . ..l ...ı .__ .... .__ __ .._;;._,.:u:n~rarıQMMC..Du[A,.,auJ;LUıez=---------AilC...illiııt:.u.ı.ı:uı..u.ı;.....c;a.ı.a..YQD bulur, 
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litikasınm aleyh~ndeyız: J?eflasyon ya- milyon, 75 milyon, n,5 milyor.dur. sanayii 1937 senesinde başlıyacak işler 
n1. para ve kredı ?acmını kı~acak po- Bu seneye ait dıi:cr şayanı dikkat arasmdadır. 
litika.ıım da aleyhmdeyiz. Küpte, san- bir nokta: Son iki &~r.e, yani 1931. Tekrar ediyorum, endüstrileımeyi 

d.ıkta, kasada para saklamak iptidail:. 1935 seneleri ilk o.· yı zarfında tic;ıı; Kamalist inkılabın bugüne ait en büyük 
ipe, bir deflasyon hareketi olduğu i· müvazenemiz 6,5 m;lyon lira kadar ~~ millt davası ve Türkiye refahmın en za-
çın de mücadele etmeliyiz. k ik • t ı· tKrtSADl MtLL!YETÇIL1Qt.MlZ ~ . en b~ sene a~r.ı devrede bıl~kis rurı eme ı sayıyoruz. 

1k 
·--..ı• . . .. _ . . . 7 mılyon lıra fazla ıl~ kapanmıştır. tKtNCt BEŞ YILLIK PLANIMIZ 
ti~. ~ıllıyetç~ıg~ız sıyasi mıl· YENİ İTHALAT REJİMİ 

lkbsat vekilimiz bu.nt!an sonra yeni 
sanayi pli~ geçerek §Öyle demit
tir: 

lyetçiliğımızın sevıyesıne erecekf.ir. Bildig-iniz verhil 1 v.::_ • 

Tasarruf h ek t
. ın· k . :ı e, n.a.uunusanı 

ar e ı m ı para ıynıF!tın. 1937 'h" d . .. • d ki · t'kra da . • tarı ın en ı•toa?t-1• konten3an y:ı-
e t• ~ 1 tedı:a YU:uıır. Mıl.lı _para k~y- ni umum ithalatın mikdar itibarile tah -

me ının ıye m vazenesının saln!"Jt:- d.d. · · k 1 tin d Ted' . . · . ı ı sıstemı a dınlmakta ve Kliring ve-
__ :_ __ ~yantiır. tandıye mTüü~az.ek nesmın ya benzeri anla§ma mevcut memleket -
.wG.01.lllJyt va aşm r malnıa 1 d h d . _ • • 
V Tür

. k 
1 

h rtan ~ . er en u utsuz ıtha';.t ımkaru veren 
e o an erşeye a ragbetmc . . .. . . 

dayanır Türk 
1 1 

ta yenı bır re11m ıkame l!dılmektedir. 
• ma ını, ya ruz sa!'Tll- . .. .. 

fun bir ana desteği olduğu içi d, ;.;ı Bu yenı reJımde, cınlaşmalarla Tur 
TUrk olduğu için ve Türk old~ğlı';,;~ kiye ihracatı için istfr.t.al edilecek k,·,.. 
için sevmemiz lazımdır. laylık ve menfaat k ... ~ılığı verile'ıi!.:-
BANKALARIMIZ DüNYANIN EN ~ek maddeler ithali memnu kaltn"-.ı 
EMNİYETLİ BANKALARIN- ıcabeden madde!er ayn ayn listeler 1'a 

DANDm !inde gösterilm''}tir. 

Bankalarnnız Büyük Millet Mecı;. MiLLi GEI tRtMlZ 
sinin kabul ettiği bankalar kanuau- 1933 - 1934 zire\: yılında, yani a-
nun kontrolU altında, mazbut idar~ ve ğustostan ağustosa Türkiye umnm 
ellerdedir. Bütün dünyada en emn~- milli geliri 1 milyar J!'O milyDn Türk 
yeUi bankalarla boy ölçebilecek VclZi lirası; 1934 - ".9JS te ı milyar 2'i0 

>%tte oldukla.rm.ın ifadesini, her ves:. m:lyon Türk lirar,ı; 93 S - 1936 da 

leı:.il-.) işitmekle ve bunu bizzat da söy- 1 milyar 330 milyon Türk lirasıdır. 
lemekle bir TUrk olarak iftihar ve 5u- SANAYllMlZ MA1'ıNELEŞlYOR 
~ duyarım. 1935 yılının ilk 7 ~yında Türldye 

• Celil Bayar bw dan sonra son iı~ 9000 tonluk 6 m.lycn lira değedn le 
ame ıçinde milli bani-alanınızla mem-- makine ithal etm.i~ite,, 1936 ilk 7 ayın
leketimizdeki ecn"bi ı-anka!amun Y!&ı'İ da bu ithalat yü.::de 72 nisbetinde Li,· 
J'•tinİ sözden ııeçıı-m.i~tir. 1933 te· artışla 16000 tona ç•kmıştır. Değ~ti 

iıi mevduat mill. bankalanmı7.J" 1 O milyon liradır. 
141.758.000 lira, ecnebi bankalarmdo ALIM KABiLiYETi VE VERGiLER 
da 49.864.000 lira idi. Bu rakanı 193 t 
de 144.788.000 ile 22.947.00o; 191.'i 
de iae milli bankalaıııruzdaki mevdu~t 
ti9.032.000, ecnebi hnkalardaki mev 
duat iae 38.632.000 Ji, ı olmuıtur. 

:t Bu mevduattan buarruf olunan pa· 
rtıJar da §Unlardr.•: 

1933: Milli bankalarda 52.763.00ll, 
ecnebi bankalarda lu.635.000. 

Memleket zirai 11.ahsullerinin ahır. 

kabiliyeti: 1934 te 1933 yılına naz:ı

ran yüzde 25 arttığı ralde 1935 te yU:
de 43,19 artmı~ttr. 

Vergi tediyeleri sureti umumiye·le 
bütün memlekette ve bilhassa sanayi 
rruntakalarında müstesna bir intizamla 
yapılmaktadır. 

r 1934: Milli hnL.r.lnrda 54.208.00C, KURULAN VE KURULACAK OLAN 
ecnebi bankalarda 12.916.000. FABRiKALARIMIZ 

1935: Milli banltJ\lara 59.274.f)()(), 
omcbi ban!mlarda 12 972.000. 

Diier taraf tan 1934 senesinde m'!m 
l~etimizcle hayat ı:go,....lllan için 1 mil . 
yon 30 bin liralık p'"İm ödenmit \·e 
1935 te bu miktar 1.140.000 lira olmu;ı· 
tur. Bu suretle 193-r; senesinde, <'n 
dokuz bine yalcın 1-.ayoı t poliç~i il~ 2ri 

nÜlyon liralık biT serma.ye temin P.~il
mit bulunuyor. 

PARAMIZ' Kf>RUYAN 
KANUNi.AR 

Bankada olsun. sig .... rtada olsun mil
li tasarrufumuzun em,:yeti ile titiılikJc 
~adarız. 1933 ııenrsinclc. mevdui\tı 

Jrrıruma kanunu ne~re· •ilmişti. Bıı s:· 
nı daha geniı surettt- bankalar kanu· 
nu ile milli tasarrufumuu teminat vc
rilm:ıtlr. 

MEMLEKETIMIZDF iŞ HACMi 
lktia1t.t Vekilimiz bundan aonra 

:memleketimizde hayat si&ortalanna ôrı 
'milli taaarrufun hinıa) eai bakımında11 
ayn bir ehemmiyet,, verileceğini, · ı
nan için yeni ıigorta nıe.nuab konnL
cafmı aöylemit ve .n"mlekettelci ıı t'J 

teaavül hacmine geç-:rek ıu rakaml'lrı 

drretmiıtir: 

Tedavüldeki fTlilli paranın miktan 
(Türk lirası olara.lc) : 

1933 te 146 miJy, n 826 bin kağ.l, 
8 milyon 572 bin :?la.\ eni; 1934 .. e 
158 milyon 157 ~in Uğıt, 9 milyon 
279 bin madeni; 193~ te 162 m lvon 
754 bin kağıt, 16 mi:yon bin made'lt. 

Ticari müvaz~ne 'eıziyetimizi aynt 
ae:neler zarfında gC:tteren rakamTa: 
ıtınla:dır (Türk !!r-is olarak): 

lktısat V ek.ilimiz bundan sonra fal>
rikalanmızdan bahsederek §Öyle demit
tir: 

Endüstrileşme programının tatbiki -
ne başlandığı 1934 yılı mayısından bu -
güne kadar başarılan işleri şöyle sırala· 
yabilirim: 

Programın birinci senesinde temelle
ri atılmış olan Kayseri bez, İzmit kağıt, 
Bakrrköy bez, fabrikaları, bugün devlet 
endüstrisi manzumesinin, mühim cüzü 
tamlan olarak hali faaliyettedir. 

Sümer Bank ve iş Bankası tarafın -
dan müştereken kurulıın Gülyagı fabri
kası faaliyetinin ikinci sezonunu bitir -
miştir. 

Yine aynı şekilde kurulmuş olan Ke
çiburlu kükürt fabrikası, faaliyetini tev
si etmektedir. Proğram mucibince ku -
ruluşlarrnı İ§ Bankasına verdiğinüz-, s~ 

mikok, cam ve şişe fabrikaları malları
nı piyasaya satrr.aktadırlar. 

Proıraının ikinci yılında temelleri 
atılmış olan Ereğli bez fabrikası, yakın
da, faaliyette bulunan pamuklu fahri -
kalan grupuna iştirak edecektir. 

inşası plAna uygun obrak de,•am e
den Merinos fabrikası, Nazilli basma 
fabrikası, Gemlik sun'i ipek fabrikası 

1937 de işletmeye açılması mukarrer 
fabrikalardan dır. 

Proğra.mın tatbikinin üçüncü yılı or
tasındayız. Bu üçüncü yıl zarfında me -
saimizi teksif edeceğimiz büyük iş, Ka
rabükte kurulacak (Demir - Çelik) fab
rikalarıd:r. Bu fabrikalar grupunun için
de ikinci sanayi planımıza giren boru 
fabrikası da mevcuttur. 

İş btı ayın birinde imzalanan kat'i 
mukavelelerle bir İngiliz grupuna ihale 
edilmiştir. iki buçuk sene sonra Türk 
piyasası ihtiyacı olan demir ve çeHği 
tamamen memleket dahilinden tedarike 
başlamış ola:;aktır. 

Şimdi ikinci bir bet senelik pllnın 
da es.-ıslannı tesbit ettik. İcra vekilleri 
heyetince tetkik olunmaktadır. 

Yeni plan ıu fasıllan ihtiva ediyor: 
Madencilik, Maden kömürü ocakları 

işletmeelrl, Mıntaka elektrik santralle
ri, Ev mahrukatı sanayi ve ticareti, Top 
rak sanayii, Gıda maddeleri sanayi ve 
tkareti, Kimya sanayii. Mihaniki sana
yi ve Denizcilik. 

EN BtlYtlK MtLLt DAVAMIZ 

B. Celal Bayar nutkunda bundan 
sonra endüıtrilqmenin bugün en bü • 
yük milli davamız olduğunu aöyliyenk 
fÖy]e dftDİftir: 

Bundan dolayıdır ki, ferdi sermaye
nin bugün gitmediği veya yet
mediği büyük işleri devlet ü • 
zerine alıyor. Ferdin yaptığı, yapabile
ceği veya yapmak istediği büyük kü -
çille Mnayiin ise, her türlü tedabirle 
himayesine koşuyor. Yurdumuzda yal
nız mühim bir vatandaş kütlesini de -
ğil, memleketin bu bakımdan ana poli
tikasını alakadar eden küçlik san'atlar 
da bilhassa meşgul olduğumuz mevzu
lardandır. 

TEKNİK KONTROL 

Memleket dahilinde devlet fabrika
larından başlıyarak teknik kontrol ve 
en rasyonel çalışma §ekillerini tesis, 
tetkik, taharri ve bunları en iktısadi şe
killen.le reorganize edecek ve fabrikala
rı bu bakımdan daimi teknik kontrolü 
altında tutacak, vekalete bağlı bir bü
ro teşkil edilecektir. 

Bu büro aynı zamanda husust te -
şebblislerin de fahriyyen hi2metino a
made olacaktır. Bu bapta hazırlanmak
ta olan proje önümilzdeki aylarda İcra 
Vekilleri heyetine arz edilmiş buluna -
caktır. 

ERGANİ MADENLER! 

tktıs.at Vekil.imiz Eti Bank'ın Eu.li • 
yetine geçerek ıöyle demiıtir: 

Ergani madenlerindeki ecnebi his -
sder, kamilen mübayaa edilmiş ve ·bu 
mühim madenin imtiyazı, tamamen 
Türk sermaye eline geçmiştir. 1938 ma 
yısında işletmeye açılacak olan bu ma
dende istihsal senede 7.500 ila ıo.ooo 
ton safi bakır olacaktır. 

Ereğli kömür şirketi, şirketin biJQ _ 
ınum tesisat ve gayri menkulatı ve ma
den, liman ve şimendifer üzerindeki bil
cümle hukuku ile üç buçuk milyon lira
ya satın alınmıştır. Bedeli on senede 
müsavi taksitle, faizsiz, kömür olarak 
ödenecektir. 

Sayın Vekilimiz bundan sonra di
ğer madenlerimize geçerek Kuvarshane 
bakır madenlerinin mayısta saf bakır 
vermeğe başlıya:ağıru, KUtahya linyit 
ve Simili kurşun havzalarında tetkikler 
yapıldığını, maden araştırma enstitü • 
sünün diğer çalıgmalannı anlatmıştır. 
Diğer taraftan, memleketin elektriklen
me ve sulanma işlerinin de tetkik edil • 
mekte olduğunu söyliyen lktısat V eki
limiz sözlerini şöyle bitirmiştir: 

Epey vaktinizi aldım. Sözlerimi bi -
tireceğim. İktısat Vekili sıfatile, vatan
da§larımıza milli ekonomi davamızdaki 
samimi müzaheretlerinden, bunu milli 
bir cephe vazifesi teliikki etmiş olma -
lanndln, gösterdikleri 11uurlu disiplin· 
den dolayı te~ekkür etmek borcumdur. 

Matbuatımız, her büyük milli işte 
olduğu gibi, bugün, memleketin en bU
yük davası olan, endüstrileşme, iktısa
di cihazlanma i§inde de, büyük ve şu -
urlu rolünü ifa etmektedir. 

BiR, ~ABiTiN 
-l-IATIR-ALAR-i 

Anlatan: IW'lenukli Haydar 
-6-

Veli Pata konafma varınca: 
- Büyük anneni (İsmi Ayte, Mım 

prenseslerinden) dedi, elini öptüm. 
- Küçüle anneni (Çerkes) 
Dedi, onun da elini öptüm. 
Büyük annemizden yüzünü göreme. 

diğim mutasarnf Rauf Bey admda bit' 
büyük oğlu vardı. İki tane de km. Bun
lardan biri sıhhiye başkatibi Sait Be· 
yin haremi Haytjye Hanım, öteki Çam. 
lıcah Ali Beyin annesi idi ki ad:nı u
nuttuğum bir mutasarnfm baremi idi. 
KüçUk hareminden herhalde o zaman 
yaşr otuzdan belki fazla bir oğlu var
dı. Bunun adı Hikmetti. Bir de gene 
ayni kadından Refet isminde diğer bir 
oğlu vardı. Gene küçük annemden ev• 
lenmek çağında iki büyilk ablam var
dı. Bunlardan ba§ka daha çocuktan da 
vardı ki hepsi onu buluyordu. Bütün 
bu karmakarışık vaziyete bir de Paşa
nın müsrifliğini illve ediniz. O vakit 
benim Veliyeddin Pa~ya ev11t olu
ıum ile başuna gelen hali anl~J olur
aunuı:. 

Paşa babam-n bir de iki gözü gör
mez bir mama dadısı vardı ki bu zenci 
kör olmakla beraber aklı yerinde idi. 
Ekseriya yatağında oturur, kahvesini 
orada içerdi Zavalluun haline ben de 
acıdığnn için her yanına gittikçe şeker 
ve saire götürürdiim. Bu türlü ikranı
lanmdan dolayı mama dadımın fevka
lade teveccühünü kazanmı~tım. Meğer 
mama dadın·n dahi benim hakkımda ev
velce malOmatı olmuş. Kend'si Giritte 
büyüdüğü için Rumca konuşurdu. Türk 
çe hemen hemen hiç bilmezdi. Bana 
Rumca olarak: 

- Ah bire, lcaymenif.,, 
Diyerek nereli olduğumu, babam 

anam olup olmadığını, vakit ve hallerini 
sorduktan sonra bir (ah!) çekti: 

- Haydi sen çocuksun, baban olıun 
Pa~anın hal ve vaktini anlamadı mr' 
Vaitlcrfnf tutup tutmryacagını ôğrene• 
medi mi? İnsan bunlan iyice dü1ünU(• 
anlamadan hiç evlldrru böyle bir yere 
verir mi?,, 

Dedi. Sonra ilbe ederek: . 

mma ödedi. Hamdolaun sonra bu Oj~ 
ni kaltağı geberdi. Paşa da kurtuldu. 
Fakat ne çare ki kendisi bitti. 

Bu defa Serezde babasından kalan 
çiftliği satmak için g:ttiydi. Sen o çift· 
liği bilir tn:sin? Çok büyükmüt- Şimdi 
birçok paralar aldı. Borçlan var. Baka• 
lım bu paralar da nekadar devam ede
cek. B:r de Çakmakçrlarda Büyük han 
ka.hnı11t:ır.,. 

Hutasa hiç ummadığım mama dadr 
benim gözümU açtı. Birçok şeylerden 
haberdar etti. LAkin ben'.m yaşım daha 
küçüktü. Mektupla derdimi babama an
latacak halde değildim. Sonra nedense 
Pa~a babamı da çok seviyordum. Onun 
hakkında bir şikayet ho~uma g

0

tmiyor• 
du. Benim biraderim Tayyar ise Har
biye talebesindendi. Hastalığı aebebile 
altı ay müddetle memlekete tebdili ha
vaya gitm · şti. 

Veliyeddin Paşanın evinde bana 
en ziyade ağır gelen terbiyesiz ve ha. 
sut oğlu Hikmetti. Binbir çeş:t haka

. retle beni dövüyordu. Annesinin yalva
rarak beni himaye etmesi de fayda ~e'"• 
mi yordu. Bana: 

- Sen buraya evlitlığa değil, köle
liğe geld:n.,, 

Diyor ve beni kendisine adi bir hiz
metçi yapmak istiyordu. Nihayet kar
deıim Tayyar tebdili havadan geldi. 
Çektiklerimi anlattım. Benim buradan 
mektebe gönderilmek imkanım bulun
madığını söyledim. Tayyar babama tel
graf çekerek "Haydann hayatı tehlik~· 
dedir. Acele aldırmazsanız bir daha gö- · 
remezsinlz.,. diye yazm ş. Babam d.ı 

bu suretle halimi anlıyarak Halil ağa 
isminde birini İstanbula gönderip beni 
buldurmuş ve aldırmıştı. Meğer bu Ha
lil ağa da hayvan bir adammış. Yollar• 
da onun yUrlinden de birçok zorluklar 
çektim. Pa,a babam aynhrken bana oıı 
J..,., Ti.,.. ı,,.~ ... r,. .. ., .,,......,lsti Onn ,.tim· 
den aldı. Beni yollarda ne bir hana, n 
bir otele götürmedi. İstasyon peyl:ele• 
rinde geceletirdi. Ben bundan ıikayet 
ettikçe: · 

- Gurbette böyle şeyler olur. Ta
hammü1 etmeli.,, ·derdi. 

Hasıli Edimeden gimendiferle hudıı· 
du aştık. Ufaktef~k hat nmda kalnu• 
yan istasyonlardan ge_çtik. Filibeye, o
radan da o aıralarda gayet harap olan 
Tatar Pazarcığına, sonra demirc:Iiğile 
me§ohur Radomire, sonra hududu teiki.1 
eden Barakova kSprüsünd"a geçerek 
Cumai BaHra vardık. Köprüde gördü· 
ğilm hal utanılacak bir manzarada :di: 
Köprünün bir tarafında Bulgar, bir ta• 
rafında bizim askeri~iz duruyordu. Bul 
gar nöbetçisinin üstünde mükemmel ts· 
limiye şayağı, ayaklannd:ı telatin çizme 
vardı. Biz'.m nöbetçiyse tesadüfi olarak 
bir zenci idi. Zavallının başındaki fesin 
püskülUnde iplikler kalmamış, tahta ar· 
§akda rüzgar estikçe yer yer bir tarafs 
dönüyordu. Ayağının birinde bir §ıpıtık. 
ötekisinde tahta b:r takunya vardı. Bil 
hal~ görünce gözlerimden yaı gelmişti. 
Hemen arabadan fırlayıp nefere seHi.111 
verdim. Eline bir lira sundum. O tees· 
sürüm hala hatırıma geldikçe yüreğiO' 
ıızlar. 

Meğer babam beni sahiden hast• 
ve ölüm halinde san·yormuı. Beni l;atw 
şılamak için bir adam çıkarmış. Sağ ııa· 
berimi götürürse bir lira müjde verce~ 
ğini söylemiş imi} Bu adam köprÜYe 
geldi. Ba~ını arabadan içeri sokarak: 
"Ne yapıyorsun? beyim, iyimi sin., de
di. Ve sonra koşarak dönüp gitt'.. :Stı 
hal benim tuhafıma g'tmişti. Babam d.I 
kasaba haricinde bekliyormuı. Beni gö
rünce: 

(Devamı t'ar) 

- Oğlum, Paşa yUz sene yanında 
kalsan seni mektebe koyamaz. Bale ken 
di evlatlarından Hikmet haylaz ve ka
lın kafalı. Fakat Refet çok zeki ve gü
zel çalış· rdı. Onu bile ücretini ödiyeme. 
mek yüzünden mektepten çıkardı. Ama 
sakın bu sözleri benden duymuı obxu. 
Oğlum, senin iç!n sel!met yolu bura 
dan doğruca gene babanın yanına git
mc~tir. Oğlum, rahmetli biiyük Pa,a, 
yanı Mustafa Naili Paşa (ki Giritli di
ye §Öhret bulmuştu) vefat ett"ği ~a

man oğullarına yalnız. at olarak dört 

yüz hayvan miras bırakmı1tı. Çiftlik
ler, konaklar, yaylalar, hanlar, hamam
lar, köleler, cariyeler bıraktı ki ben de" 
büyük Paşanın azat ettiği kölesi idim. 
Fakat bizim P~a bütün bunların altın· 
dan g:rdi üstünden çıktı. Bu Paşa çok 
milsriftir. Vaktile Sultan ·Aziz zama· 
n·nda Parise sefir olarak · gitti. Oranın 
kraliçesi (Ojeni), gU%el, fakat p~k kal. 
tak olan bu kadın Paşayı sevmiş, o d=i 
onu sevmi1, Pa§Cl bir defa kendisil'e 
yetmiş bin altın kıymetinde bir· çay ta· 
knnı, ikincisinde kırk bin rra layme
tinde bir kahve takımı hed:ye etmiş. 

Bütün bu takımlar hep elmas ve pırlan
ta ile itlenmişmiş. Bizim bildiğ'miz 
bu hediyelerden başka k'mbilir daha 
neler vermiş Tabii bunların hesabı yok. 
Bunun için Sultan Aziz Paşayı sefit
likten azletti. Kraliçe koca Pad:ıahı dahi 
tehdit ettiği için ikinci defa gene aefir 
yapmağa mecbur oldu. Paşa bu halile 
orada çok borçlandı. Sultan Aziz ·az
letmek iste~ikçe kr~Jiçe padi~ adeta 

1 
darpla telidıt ederdı. Sultan Aziz bır 
kaç defa sef:rin· borçlarını devlet na., r;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-..., 

· 1933 te ihracntm ız 96 milyon 152 
bin, ilhaUltımu 74 milyon 672 bin: 
l,934 te ihracatım·z t.J ' milyo:t 149 ))in, 
itpalatmuz 86 m'.lvo01 790 bin; 19':\~ 

~ de ihracatımız 9 ~ m:Tyon 861 bin, it· 
11alatımız 88 milynn f:-?3 bin lira ıdi. 

• 1936 senesi ilk on ayına a:t veıiyet 
ise, iki evvelki sene il<• mukayeseli ol,t
ıilc: a,ağıdaki gib:dir: 

1934 senesi ilk on .ı ya zarfında ihn
mmu.z yckOnu 65,6 milyon lira iıli . 

\ili eeneeinde bu ra;, m 68,5 milyo,\:t 

~tır. 

Bu 1enenln ilk on ayma ait Y"k\ı.n 
fae 82,840,08~ llr!dn· Yani on dört 
milyon Ura fazladrr. 

Demir ve çelik fabrikaları, rasyo 
nel endüstrilerşeminin en zaruri temeli 
olduğuna göre ehemmiyeti, kıymeti a
şikardrr. 

Ayni zamanda başarılacak i~ler içinde, 
Sümer Bank, Ziraat ve İş B;:,nkalarının 
iştiral:ile Malatyada kurulacak }akarlı 

bez kombinası gelmektedir. 
Halen Türkiye xağıt ihtiyacının % 

50 sini vermekte olan k5.ğıt fabrikası 

1937 de tevsi edilecek ve yanı başında 
ayrıca bir sellüloz fabrikası da kurula -
caktır. Bu ikinci fabrik.,nın makincleri-1 
ni ihale etmiş, temelini atmış bulunu • ! 
yonı.z. l 

Bu ciheti de takdirle kaydetmek va
zifemdir. Gelecek yıl, memleketin daha 
fera~!t neticelerle karşılanacağından 
şüphem yoktur. ÇünkU. işaret ettiği 
yolda tereddütsüz gittiğimiz ve gide -
ceğimiz, bu yolun her merhalesinde ken 
disine inanmış ve bağlanmış olmanın 

payansız ku\'vet, zevk ve neş'esini tat -
tığımız B,ilyük önderin gösterdiği ışığı 
tlkip ediyoruz. 

"""'"'"""' - -re bilirim. • 
1asa1ruf haftası 

miisabal.. a arı 
Tasarruf haftasının son günü olarak 

dün de Halkevlerinde müsamereler ve 
konferanslar verilmi~tir. 

Hafta münas~betile açılan vitrin mil· 
sabakası neticeye ermi~tir. 

T 
• <.'1mtlrt4"81 rAZAR 

akv ·m 19 ı. Ka. _o ı. ı{A. 
=====:::l 5 Şevval 6 Şe\"'ıJ 

Gnn dol°'lf! 7 91 7 22 
,..tııı tlalllJl 16,4.l , ,. .. l 

hat- namu 600 600 
:>ğl• namu- 12 11 ı ez 12 
Ottnm aaınu 14.::\1 , ... ~. 
A.kpm ıı&mllJll 16.4~ ltı-' 4 

.,. • t.ın IUU'll&Z! 18 22 1892 
em ... s 34 ~M 

Tıım •~ ı11a1m .·:; \ ,;;~4 

lthalitımıza gelin"' • ıene aynı sc-

Bütün memleketle karşıkarşıya bulundu 
ğum şu sanıyede, onun büyük varlığı ö
nünde huıu ile: eğilaneyi en büyük vui- l 

Okulla ı da yapılan r,ünl tahrir mil
saookasr da bitmiştir. E-•;ık olnınduk -
tan aonra aonuç belli olac:41ktır. 

Tılm k•••n rıntı-1"! 12 1 ı 
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ı HAB·ER 
Memleketin 

etmek 
kültürüne hizmet 
maksadile 

1 ikinci kAouo l937 tarihinden itibaren 

Lisan dersleri 
Verrneğ~ başlıyor . 
1000 Kelimeyle tertip edilen ve kendi kendilerine pratik lisan öğ-

renmek metotlarının en mük~mmeli olan bu takrirleri, dilimize, 
memleketimizin tanınmış lisan hocaları tatbik etmişler<lir. 

ıK <e ifil <§1 n ık® ınH§U n ® rr n lfi) ® 

Fransızca, Almanca, lngilizce 
Öğrenmek isti yenler bu dersle.-i takip etmelidir. 
Her lisan 90 dersten fazla sürmiyecektir. 

Meııiur ar ve askerler : 
i : . : 
i Üç aylık abone fiy~tı olan 400 kuruş iızerinden % 1 O iskonto 
~ görecekler ve bu miktarı aylık müsa·11 taksitlerle de ödiyebileceklerdir. 
~ 

Aşağıdaki karneyi veya bir suretini doldurup gönderiniz: 

isim ve adresler okunaklı olmalıdır . 

_
1
r HABER ğazetesi"' 

ISTANBUL 

i : 

Gazetenizin Frans.zca, lnglılzce, Almanca l*ı Usan 
derslerine devam için abono oluyorum. Birfncl 
taksit olan 120 kuruş ile gtinder~lmlştlr. 

: 
i . 
: 
: 
e 

Adres: 

imza 1 
-------. 

: 
İ (•) Takip etmiyeceğiniz ders isimlerini çiziniz. 
1 ... _. ............................................................................................................. . 

DAVET 

/sıanbul barosu ba§hanlığından: lstanbul Levazım 8mirliğ r 1 
Dahili nizamnamcrnizin 12 inci mad· Sa t 1 n a 1 m a 

desine göre Baro Heyet; umumiycai 25 Komisyonu ilanları 

kfoun evvel 936 Cumartesi günü İstan- 11ıı11-------------.ı: 
bul ağır ceza mahkemesi salonun.fa 
s'W~ ı 5 de. toplanac.ağmsan mC!lekt1ı--,, 
l:ır n h<;yeti umluUiY~~UJr hulun 4• 
lllii an rıca olunur. O'( • . n"' 

-

Ruzname: 

Baro B<J§kanı 
Hasc!lt Hayri Tarı 

1 - 1936 Yılı idari Raporu. 
2 - 1937 Bütçesinin taetiki. 
3 - Avukatlık kanunu layiha~ı 

hakkında izahat. 

iLAN 
Kadıköy sulh hukuk hakimliğin • 

den: 

Halen Bakır köy emrazı akliye h:u
tancsinde bulunan Urfa da süvari al:ı.yı: 
Yilzbaşılar:ndan Ekrem Giray karısı 
~ünevverin düçar olduğu akıl hasta .. 
lğ1 dolayısiyle Türk kanunu medeni,;1 .. 
nin 355 inci nıaddesi mucibince h.ı • 

Cır altına alınmasına ve 369 u~ıc.J 

l:tıadde mucibincedc babas: Erenki;y 
Sahrayı ced!d Hünkar imamı sokak 
11 No. hı evde mukim maliyeden mii -
tekait babası Mehmedin velayeti al
trna konulmasına karar verildiğinie-ı 
372 inci madde mucibince ittila tarihin
cJen itibaren 10 gün zarfında kai;;ili 
İtiraz olmak üzere dakadarana ilan 
Olunur. 

!LAN 
Oıküdar Hukuk Hakimliğinden: 
Artin v:!kili avukat Raşit Aydrn o~

lu tarafından Kartal kazasına t?.bi 
boıay bağ karyesinJe Temenye mevki
İtı.de sakin Ohannes Tmgır ale;,iıinc 
açılan feshi ak·t davası üzerine müd -
deaıeyhin ikametgahının meçhuliyeti 
?asebiyle ve müdd~i vekilinin talebH! 
ilanen teblrğat icrasına karar verili.) 
tahkikat günü olarak 21-1-937 Pı-r
§eınbe saat14 tayin edilmiş ve bu ba1>
taki dava arzuhali ile davetiye mah · 
keıne divanhanesine asılmış olduğu gib. 
keyfiyet ayrıca gazet.: ile ilan olunu.-. 

iLAN 
I<ad;köy ik;nci sulh hukuk hakim-

ı·~ ~ 
ıgınden: 

1937 senesi başında hakimliğ::rıi 

~ce tayin olunan hilumum vastlerl"! 
~>'Yim ve m:imess:tlerin hesabatr:1:ı 
;-~lacağından bu hususdaki ve3~ -
<tları ve taraflarmılan tutdu~fa~ı 

<.lefterlerile birlikcle azami 15 gün ic! .: 
~c hakimliğim:ze müracaat etm~ieri 
ilan olunur. 

:f. :(.. #j. 

Kuleli Askeri Lisesi icin 28 kalem 
Spor malzemesi 22-t2-93S Salı 
günü saat 15 de Tophanede Satın • 
alma Komisyonunda açık eksiltme 
ile alınacaktJr. Hepsinin tahmin be
deli 4831 lira 50 kuruştur. Şartna
mesi ve nümuneleri Komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin kanuni vesi
k:Jarile beraber belli saate Komis -

yona gelmeleri. ilk teminat 352 lira 
36 l.."Ul'Uştur. (246) (3350) 

:f. :f. :f. 

Asker konağı kalorifer tesisahnnı 
tamiri 24-12-1936 Perşembe gü
nü saat 14.30 da Tophanede Salın • 

alına Komisyonunda pazarlıkla ek -
silbnesi yapılacaktır. Keşif bedeli 
600 liradır. llk teminah 45 liradır. 
İsteklilerin kanuni vesikalariyle he • 
raber belli saatte komisyona gelme
leri. (261) (3549) 

Hastaneler için iki bin adet çeli!< 
somyalı demir karyola 31 12/ 193G 
Perşembe günü saat 15.30 da İstnn
bulda Tophanede Levazım amirliği 

satmahna Komisyonunda kapalı 

zarfla eksiltmesi yapılac:ıkt.ır. T ah • ı 
min bedeli 48000 liradır. llk temina-

b 3600 liradır. Nümunesi Komis -
yonda görü!ebilir.. Şartnamesi 240 
kuruş mukabilinde komisyondan a -
lımr. isteklilerin kanuni vesikal~riy
le teklif mek~uplanru i.lıale saatin -
den bir saat evvel komisyona ver -
meleri.' ..(262~~ (3586)_ 

Selimiye ~skeri ~a~ınal-ı ~Ümer Bank Umumi Müdürlüğündeif 
ma Komısyonu ılanları ' Sanat mektebi mezunn1 
1-Evvelce münakasası yapdan çü 

kalem yaş sebzeye ait fiat komutan
lıkça gali görüldüğünden 19600 ki
lo lahana 19200 Pı•asa 19600 İspa -

nak 21-12-936 Pazartesi günü sa· 
at 14 de Selimiye Asheri Sa~malma 
Komisyonunca pazarlıkla alınacak -
br. 

aranıyor 
ıJ 

l 

Nazilli Basma Fabrikası monta jındn ç~lı~'!!ıak ve ehii~·c:i rrörüleru • 
bilahare fabrika kndı·oouna almn~k il.zere, tc~viyc:i , c:e::~:::.:::i, de::ı:ı~ı, 

su ve buhar borulan tesis:ıtçısı c!ck aik k::ıyn~!;;ç:cı, 75 ~:.;.~:.t m~~~i 
mezunu alınacektır. 

Tdiplerin 25. 12. 936 tarihine kadar /.\nkaradt\ Sü;r-.~r fun~ı; U:-1t.r 
2 - Sebzelerin bedeli 2545 lira mi Müdürlüğüne aşa!Jrd:ıki vcsil:rua rla mii::.:ıc:ı:.~lorı ilan c T't:r : .:.s 

40 kuruştur. Teminatı kat'iyesi 397 
liradır. 

3 - Sebzenin şartnamesi Komis
yonda görülebilir. (3637) 

------mı 
lstanbul Harici Askeri 1 

Kıtaatı ifanJan 
-. ......... mm .................... . 

1 - Eksiltmede blan iş: Pmarhi
sanıı 600,000 kilo yulafı. 

2 - İhalesi pazarlıkla Vizede ya
pdacaktır. 

3 - Yulafın bedeli 37500 lira -
dır. 

4 - İlle teminah 2813 liradır. 
5 - İhalesi 29 / Birincikanun/ 936 

günü saat 15 tedir. 
6 - Şartname her gün Vize Sa • 

tmalma komisyonunda mu eden -
lere gösterilmektedir. (527) (3600) 

1 - Bursa için 8000 kilo, Mu -
danya için 1500, Bandırma için 1500 
kilo sade yağı kapalı zarfla Bursa -

da Askeri SatmaJma komisyonu ta .. 
rafından 4/ 2 ci Kanun/937 Pazar" 
tesi günü saat 11 de Bursada Tüın 
binasında eksilbneye konmuıtur. 

2 - Şartnameleri Bursa Askeri 

1 - Mektep mezuniyet vfls1liası, 
2 - Bonservis, 
S - 3 adet vesika fotoğraf~, 
4 - Nufus ki\ğıdı, 
5 - Hüsnühal vesikasr, 
6. - Sıhhat it ağıdı. 
NOT: 

Nazilli Fabrikası tarafmdan ve rilmiş olan ilan üzerine 
müracaatların Banka Umumi Müdür lüğüne gönderilmesi. 

vaki cleCM!ı 
rri 

Dahiliye Veka etinden 
1 - Vekalet ihtiyacı için alma cak 350 ton kok kömürünün müba-

yaası kapalı zarfla eksilbneye konmuş tur. ne 
2 - Eksiltme 21-12-936 Pa 2artesi günü s::ı.~t 15,3() d:ı Anb.r:ı{a 

Y enişehirde Vekalet binasında toplan acak satmalma komisyonunca y.ar~-

lacak~tr. ıl: 

3 - Muhammen bedel 10500 lirada. ~ 

4 - Muvakat teminat 787 lira 50 kuruştur. L 

5 - isteklilerin buna dair olan şartnameyi Vekalet Leva=::m B\Wol. 

:ıundan alabilirler. 
6 - İsteklilerin 21-12-936 günü saııt 14,30 za kadar teldir me~ 

tuplanru sabnalma Komisyonu reisli ğİne \•ermeleri ve m.-ıkbuz alm::ı.I~~ 
lazımdır. 

7 - Posta ile gönderilecek tekli f mektuplarının yukarıd:ı y~ıh sac:.t
te Rei!lliğe gelmiş bulunması şarttır. Postada olacak g~cikme1er mutebw 
değild~. (1988) (3413) 

satmalma Komisyonu ile İstanbul 1 z.,, i r Be 1 e d iyesi n den a 
levazun amirliği ve Balıkesir Kor t ~~ 
• tı im ko · K da İzmir Belediyesi tarafından İzın ircle yaptmlacak hal S:ı..'1isal h~:.sı -
~a na a mııyonu ve onya 
Kor Satınalnia komisyonundadır. mn Projesi müsabakaya h:onulmuştu r. Tetkik neticesinde beğeni!enle:·den 
Munammen fiatı 9600 liradır. ilkte· birinciye biıı lira ikinciye beş yüz lira verilecektir. 
mjnatı 720 liradır. Şartnamelerini Malumat almak üzere Belediye Başmühendisliğine müracant dil*: 
görmek istiyenler her gün ikinci mad Projelerin nihayet on beş mart 937 t arihine kadar Belediye Rei:s~i5i;ıç te~-. 
dede yazih komisyonlara müracaat lim edilmesi lazmıdrr. (3639) ~ 
edeceklerdir. J __ d ______ J_k ____ f _v __ A __ k--'--IJ 

Eksiltmeye girecekler teklif mek· an arma gene Omutan ıgı D ara 
tuplcrnıu 4/ı ci. Kanun/ 937 Pazar- satına ima komİsyonundan: A11 
tesi günü saat 10 a kadar Bursada 
Askeri Sabnalma Komisyonuna ve • Bir tanesine 825 kuruş fiat biçi len Dokuz yüz:len b;ıı altmış altıya 
recekler veya iadeli taahütlü olarak kadar Battaniye 4-lkincikanun-93 7 Pazartesi günü saat 1 O da kapalı 
kanuni dairesinde göndereceklerdir. zarf usuliyle satın alınacaktır. .ıl 

(536) (3649) Şartnamesi parasız olarak komisyondan alınabilecek olan bu eksirt-
• :.;. :ı. meye girmek istiyen!eı·in altı yüz elli dokuo:: lita elli dokuz k&ruşluk ~f 

Kapalı zarfla münakasaya konu- teminat makbuz veya banka mektub u ile kanun ve ş:\rtnamecle yc.zılı ve.,-

) 350000 kil F b .ka tal' sikalar içinde bulunduı·ub.c.ık teklif m eki.:uplo.nnı belli vakt;nden bi; ~~ 
an o a rı ununa ıp . . 
çıkmadığından 11-İ2_936 dan i- evvel Komısyona vennış olmalan. (2_0_7_1 _) _C_3_6_o_s_) ---------

tibarcn bir ay müddetle pazarlığa .--------·--.ı----:111. 
konulmuştur. Tahmin bedeli 49000 'Cstanbul t~omutan h~ı 
lira ilk teminatı 3675 liradır. Şart • Sahnalma 
nam · .. k ı"sti'y ı h .. Komisyonu Hanıar1 

eyı gorme en er er gun --.ıı 

taliplerin 21-12-936 Pazartesi Eskisehir Tayyare Fabriklsı İ1:İn 

iLAN 

Emniyet Snndığı 

den : 
Galata Arap camii ~eşınc mey..!~ 

143 No lu ta:;han kahvec: :-.:~r~:: yı~ 

da Ilay Sadık Ko~alı oğlu Z. 9. 9~ 

12 - 10 - 936. 12. 10. 936 1nriJk 
günü saat 15 de Erzurumd.a Satm- 150 ton Lavc kömürü açıl;: clrniltme 
alma Komisyonuna müracaatları ile ihalesi 1 S--12-936 Cu.-n.3 gün\j 

(535) {3650) saat 15,30 da yapılacaktır. Muham . !erinde Sa.ıciığımrza bmtl;txğx pa • 
ralar için verilen 12644 ve 14240 7J15rı 

,,. :t- :f. men tutan 2325 liradır. Şartnamesi Nı.:maralı bonolan ve t t:zdamnr l::ayb~·-
1 - Vize, Pınarhisar, Alpullu a- her gün öğleden evvel komisyonumuz tiğini söylemi~t:r. \"en-r; veril~ceğıncı~y 

layla.rınm 37000 kilo z. Danesi, ela görülebilir.isteklilerin 175 liralık ilk csk'sinin hükm:.i olrr.ı} ~ağı ilan olun1a 

38000 kilo z. yağı, 52700 kifo gaz teminat makbuz vı~ya mektupları Be ----------=--------:\:;-:{ 

yağı, 27000 kilo kuru üzüm. ber:ıher vakti muayyeninde F mdık · 
bda Komutanlık sabnalma Komis -2 - lha!eleri ayrı ayrı açık eksilt

me ile yapılacakt:r. 

3 - Zeytinin muhammen bedeli 
10041 lira, Zeytin yağm 22,091 li· 
ra, Gaz yağın 12733 lira kurn üzü
mün 6229 liradır. 

4 - Zeytinin ilk teminatı 753, 
zeytin yağın 14 73, Gaz yağın 968, 
kuru üzüı::ıün -1G3 liradır. 

5 - Hepsinin ih;;-.lesi ayrı ayrı 21 
B. Kanun 936 p-ızcırtesi giinü saat 
14, 15 de Vizede yapılac:ıktır. 

6 - Şartnamelcı· arzu edenlere 
her r,ün Vize Satm::.L-na Ko:ni$yo -
nunda gö!'>terilme!~:edir. 

yonuna ge!mcleri. ( 33G5) 

İs~anbul Komutanhğı birlikleı i 
ihtiyacı ok.n 16000 kilo Pilavlık Pi
r:nç açık eksiltme ile ihalesi lS-12 
933 Cuma günü saat 16 da yapıla -
caktır. Muhammen tutan 4000 lira· 
d:ir. Şartnamesi her gün öğleden ev · 
Ye' Komi~yonumuzda görülebilir. 
isteklilerin 300 liralık ilk teminat 
mektup veya rnakbuz!an ile bera · 
ber ih:ıle günü vnkti muayyeninde 
Fındıklıda Komut~nlık satmalma ko· 
mfoyonun:ı gclr.ıeJcri. (3356) 

TASHiH 

Ôazct~mizin 24. 11. 936 tarihli 

nüshasmm yedinci ı.ayfa ve üı-ürıcsi 

sütunund:ıki üçüncü icra i15.nı;ıcia :l:;tn 
arttırma tarihi 26. 1. S3 7 c:ir. Tnr:hl~ı 

olunur. 

.... -.. ------·-=--·,.,_...,.. •-- 1 --....J?. 
yüz kilo ve 3 fa .. "1C b:n~• ki!:> l:.r:M 
15 t~.n(? bskül ede e!~!:~ltme l!~ ih.8-
lcsi 18-l~-D3:r Cu=ıa gün~ ~:t~ 
15 d(' yapıbc:ıktır. Mubar.:lme:ı f\2• 

atları mec~ıuu 2439 lir:-:.clır Ş~:~lj.:' 

mesi hergün öğ!cden evvel Ko-,,'...; -
yonw:ıuz:b ~örüle!::ıilir. fo~ckliicrin 
188 lirabk ilk teminat makbuz ve;li 
melduplt1.n ile beraber Fır.dıklzdn ~ 
r.ıubnhk Satmalma I~omi:-'· "l'r.a 

(534)_ (3651)_ Beşinci Kor için 12 tane Beşer gelmeleri. (33671• 
itli 



ABONE ŞART LARJ 
Yıllı.il il aytııı e aylık Ayla 

M emJe.ketl.ınlzdı 760 UQ 23~ 110 
Yah:ıncı yerlere lMC r~ •OO lM 

Poeta blrllgtu l l8G 
800 000 

lMl 
ı:1rmJyen yerlere{ 

1'11rldyen1D ber poeta merkez1Dde IUIKUN'ı atıonı yazılır. 

YAZI VE YONE.TIM YERi: 
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o BOZKURT 
T8AŞ BIÇAGI 

B I Ç A K L A R I N ASiDiR 
1 numaraiı SERT 2 numaralı yu 

muıak sakallar için yapılmış ve tl'a! 
olacağınız günleri bıçaklar kena· 
rmda gün iaimJerile gösterilmiştir. 
Türkiyede: 

KUMBARA BIRE, 
1000 

0 Z T 0 R K ISIMLl VE 
OZ TÜRK SAH1PL1 BIÇAK YAL
NIZ BOZKURT VE HALK TRAŞ 
BIÇAKLARIDIR. BU BIÇAKLAR 
HER TORKON BIÇACI OLMA· 
LIDIR. 

·.--........... 
L. 

, , 

" 
Deniz Levazım !Satınaı:-) 
ma Komisyonu ilanlar~_J 

Men:n.a Üeeübahri Satmalma Komisyonundan: 

m· eli 475.000 

Tahmin tutan 
Lira Ku. 

47500. 00 

Kamt••tl•k ihtiyacı için yukarda cimi, mikdan ve tahmini tutan ya • 
.. elemek 23-11-936 tarihindeki ebiltmeainde talip çıkmachğmdan 
apr ıeraJt d.hilincle 21 Birinc:ikinun 936 gününde saat 15 de lzmitte 
r ..... ne bpaı .... ki komisyonda k apah zarf usulile eksiltmesi yapda • 
....... ş.,+ıwwnesi "2" lira bedel mu kabilinde verilebilir. isteklilerin 
-.&2" lira "25" kunq.luk ile teminat ve kanuni belgeleri havi mektupla • 
... muayyen IMtten bir saat evveline kadar komisyona vermeleri. (3341) 

Sit 
Yoğurt 

20000 Kilo 
10000 Kilo 

Tahmin 
bedel 
Lira 

2200 
1600 

3800 

l 
f 

Muvakkat teminab 
lira 

285 

Y 1llranda cim 'ft mikdarlan ile tahmin bedelleri yazılı olan iki ka • 
ima )lJecek ~llrincW:anmı-937 tarihine ra.t)ryan Pazartesi günü aaat 
J4 4. açık ek•11me suretile almacaktır. 

Şvtnameli Koaıiayondan her gün paraaız verilir. 
İateldilerin 285 lirahk muvakkat teminatı latanbul Defterdarlığı Mu

nıı el>e Müdürlüğü ~ yabrar ak mukabilinde alacaklan makbuz 
~ B.nlıra teminat mektubu ile ve belli gün ve saatte Kuımpapda bu -
lıman Komisyonumuza müracaatları. (3646) 

lstanbul Belediyesi ilanları 

Senelik muhammen kirası 72 lir.a olan Balat Hızırçavuı mahallesi -
IÜD Köroiha eobjmda yeni 2 N. h iki kat iki odalı kagir ev teslim tari
hindm mL.aen 937 veya 938-939 aeneleri Mayu sonuna kadar kiraya 
•• •L ııL ir.ete açık artbrmaya konu lmuttur. İatekliler 540 kunqluk ilk 
1 '• ........ ve,.a melı:tubile beraber 4-1-937 pazartesi günü saat 
,..... Dlrimt Encümende bulunma1ıd ırlar. (B.) (3655) 

Sidikede Polia Karakolunun önündeki halka mahsus millet suyu -------------

Göz Hekimi 
OIS •ı-ll'lli41D& memarla ÇefiDe yapıldığı ilan olunur. (8.) (3656) 

1 Jandarma genel komutanlığı Ankara 1 cağa?.;: N~:::.;,7:~~~. 3~ 
Sahnalma komisyonundan • 1 (Cağaloğlu Emn .. ; yanmd•l 

Bir taneeine yüz yİnni bet kurut paha biçilen on bir bin •matra ta. ---•T•cl•cfo•n.•
2
•
2
•
56

•
6
---· 

ahbüdinü yapamıyan müteahhit hes abma 30-B. Kanun. 1936 Çarşam-
ba günü saat onda pazarlıkla sabıı alınacaktır. 

Şartnamesi parasız Komisyondan alınabilecek olan matra pazarlığı -
na ginnek İatiyenlerin yukanc:la yazılı gün ve saatinde ( 1031 ) lira ( 25) 
kUl'Ufluk i8' teminat makbuz veya Banka mektubu ile Komisyona batvur· 
malan. (3578) · 

Kocaeli vilayetinden: 
17-12-936 ta:-ihinde saat on bette ihale edilmek üzere açık ek -

siltme suretile almncağı ilan edilen Vilayet mekteplerine ait bir adet seyyar 

seali siner.ıa makinesi ile 25 metre sessiz filin alıcı makinenin muham • 
men bedeli sehven 1800 lira gösteril mit olduğundan bu ilin yok sayıla -
rak mezlrur makineler prtnamesi ve 2350 lira muhammen bedeli üzerin-

d .. biriaci I:.aıwnun otuzuncu çarıamba günü saat On be!te ihale edil -
mek mere yeniden açık eksiltmeye k onulmuthır. isteklilerin muhammen 
lledelin yüzde yedi buçuğu nisbetind e muvakkat teminat mektubu veya 

Banka makbuzu ile o tarihte vilayet makamına ve ıartnemeeini görmek 
istiyenlerin encümen kalemine müra caatlan. ( 3629) 

Pektorin 
Pektorin 
Pektorin .. 

- Öksürüiünüz mü var ? 
- Nezle mi oldunuz 1 
- Bron$ite mi tutuldunuz ? 

Pektorin'den şaşınagına! 

Pektorin 

Pektorin 

Pektorin 
mıı uHl·HHBI mu fmmı. sımcı 

VEREN' 
TARLADIR 

.. ~ ..,,, 

-- - --.. ,.... .ı~ .,Al 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıflan apjıda yazılı "6" rrUf' 
malzeme her grup ayn ayn ihale edilmek üzere hiza.larmda yazılı gün .,-
1Ut1erde Haydarpaıada 1 inci ifletm~ komisyonu tarafmdan açık eksilt • 

me ile aabn alınacaktır. 
isteklilerin malzeme hizalarında yazılı muvakkat teminat ile kanu • 

nun tayin ettiği veaikalan ve kanunun 4 üncü maddesi mucibince i~ gir -
meye manii kanuni bulunmachima dair beyanname vermeleri limndır• 
Bu i~ ait ıartnameler Hayclarpaıacla 1 ind itlebne Kom.byonu tarafın • 
dan parasız olarak verilmektedir. 

1 - 7,200 M3 çam azmam muhammen bedeli 288 lira ve muvakkat 
teminab 21 lira 60 kurut olup 21. XII. 36 Pazartesi günü saat 1 O da. 

2 - 1 adet cereyanı daimi Elektrik motörü muhammen bedeli 39~ . . .... 
lira ve muvakkat teminab 29 lira 65 kurut olup 21. 12. 38 pazartesı gul1 

saat 10 ela. 
3 -- 87000 adet adi tuila muhammen be~li 565 lira 50 kuru! v• 

muvakkat teminab 42 lira 45 kuruş olup ı1. xn. 38 paznrteıi günü .. -
at 10 da. . 

4 - 45000 adet Marailya biçimi'kiremit 300 adet Marsilya ~içimi Ç8; 
tı kiremidi muhammen bedeli 1704 lira 60 kurut ve muvakkat temmab 12 
lira 85 kuruş olup 21. 12. 36 pazartesi günü saat 10 da. 

5 - 625 rulo ala cins karton bitüme ( 26. 30 ve 40 kiloluk) m\l • 

hammen bedeli 3869 lira 25 kuruş ve muvakkat teminah 290 lira 20 k\l • 
ru! olup 21. Xll. 36 pazartesi günü s~at 10 da. 

6 - 1 O adet dehne makinesi, 1 O adet el testere malrine!lİ muh:lJ!I • 
' men bedeli 2150 lira ve muvakkat teminatı 161 lira 25 kuru! olıll' 

24. 12. 36 perşembe günü saat 10 da. 

1937 YILBAŞI 
Hava Kurumu Büyük Piyangosu 

Büyük ikramiyesi 
500,000 Liradır 

rJ'Dı 
Aynca: 200.000, 150.000, 100.000, 70.000, 60.000, 50.,.ı.i' 

30.000, 20.000, 15.000 Liralık ikramiyelerle (400.000 ve 100.000) li 

iki adet mükafat vardır. Keıide Yılbafl rece9İ yapılacaktır. bi· 
Biletler: (2,5) (5) ve (10) liradır ... Vlllrit kaybetmeden hemcP 

letinizi almız ... 

Sahibi: ASIM US - V AKIT Matbauı Neero]yat Direktörü: Refik A. !.;e\·erı-'il 



Artistler birfbirlerini 
1 

kıskaıiırlar mı? 
~inema, insanın bütüıı 

kabiliyetini göstererek mu\·ar 
f akiyet kazarulfağı bir saha. 
dır. Buraya at7lanlar muhak. 
kak herkesten üstün gelip 
muvaffakiyete erişmek ümidi • 
. ni beslerler. Böyle olunca 
olanları kıskanmaları Hizını 

gelir. Acaba hakikaten böy. 
le midir?. 

'Bunu düşünen bir Ameri. 
kan gazetecisi, .film yıldızlan 
arasında bir anket yaptı \'~ 

artistlerin birbirini çekeme. 
meleri, kendilerinden üstün 
bir çok tanınmış artistlere en 
be!endikleri on artistin kim. 
ler olduğunu sordu. 

Claudette Colbert bu suale 
şu cevabı veriyor: 

1'/LDIZLARIN I'ILDIZI 

. "En beğendiğim 10 artist 
arasında ilk sayabilect'ğim 

istm Marlene Dietrich'tir. Çün 
kü hen, Marlene'i yalnız bir 
yıl"°'ız değil, ~yıldıM<lrın yıL 

dızı sayarım. Bütün llotivud 
onun güzelliğini ve sanattakf 
üstünlüğünü teslim etmiştir. 

'.Marleneden. sonra da şu 
isimleri sayabilirim: Car.ı~ 

Lombard, V. C. FicJds, Clart 
Gable, Charles L..'lugiıfeıa, 
Gary Couper, Joan Gravford, 
Fred M. Murray, Ed\•ard E. 
verett Hortou. ve Edgaı· Ken. 
nedy ... 

Glaudette Colbt.'rtin say. 
dığı bu isimler arasında bü. 
tün dünyada en büyük artist. 
]erden olarak tanınan ancak, 
Marlene ile beraber altı kişi 
var. Otekilerin yerine acaha 
diğer tanınmışlardan bir iki. 
sini daha niçin saymadı'!. 

Yoksa bunlarla arkadaşlığı 
mı var?. 

Claudette, bu merakımızı 
gidermek için şunu ilave edi. 
yor: 

"Bunlar, benim hakikaten 
değerli bulduğum artistler. 
dir Bu intihapta hiç bir arka. 
daşhk hatırı gözetmedim. Ca. 
role Combard'ı bilhassa asri 
kadın rollerinde beğenirim. 

RolUnil tamamile üstüne giy. 
mesinf ve hiç aksamadan oy. 
namasını bilir. 

"V. C. Fielcls'e gelince: 
Kendisini severim!. Fakat 
f1İm1erlni de ondan az sev. 

. 
Marie Belle F~ en güzel -~n(lm6 artist~rinden biridir. Kend~ne büyük şöhret temW. 
eden 11Büyiik oyun,,, "La Garç.onne (La Garson),,, ve "Yan bakireler,, filnıitıden 80nra şimM 

"B"lımıchettc (Blan.şet)" ismindeki yeni bir film çevirmeğe ha?ırla-nıyor. 

mem !. Komedi artisti ola ta'.( 

öteki saydıklarımı ondan son. 
raki derecelere koymağa met". 
burum. 

"Clark Gable, bana da bü. 
tün diğer kızlara verdiği tesi. 
ri veriyor: Korku! Daha faz. 
la bir şey söyliyemem. Ka. 
dınlar bu korkunun ne demek 
olduğunu anlarlar. 

Artist, "Clodette Colb? rt'i 
nasıl bulursunuz?,, suaHne de 
§U cevabı veriyor: 

"- Tanımıyorum!.,, 

"Charles Laughton, gül. 
meden ziyadt: hayranlık ve. 

ren bir komikt.ir. 

"Gari Cooper, ideal bir A. 

meri.kahdır. Onda her kad•. 

nın duyacağı bir teshir kuv. 

ve vardır. 

"Joan Grav.ford'u neşes1 

için beğenirim. O, benin• de 

olmak istediğim, gamsız, ka. 

savetsiz, ideal kadın tipitfir. 

"Fred Mc Murray ile m~ 
filminde beraber oynadım •• 
Son defa da. ikimiz birden bir 

film çevirdik. Onda en f a7.la 

beğendiğim şey, o tatlı te•ıcs .. 
sümüdür. 

"Ed. E. Horton da bh· es. 

rarengizlik vardır. Onun d:ı 

en fazla sevdiğim tarafı Lu. 

dur. 
"E. Kennedy'de kuvvt~1l 

bir heyecan unsuru var .• 

PARA ÇiZ 
VERİ LİJ< ~~ 

~ 
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BU SAYIDA 
Hıkiiqe 

iyisi mi iki , 1' ere 
düşün 

Pirandello 

Deniz 

Deretnot neclir? 
S. M. 

Röportaj 

Hayaller 
kulesinin 
esrarı 

Si~ara satıcılığından 
1evü ·gıldızlıjına 

lstanbul halkı iç.: nde en 
cimri kimierdJr 

1arih 

Tarihte ya~ancı
larla evlenen 

krallar 

AYRICA 
Posta kutusunu 

okuyunuz 
Sinema, Karikatür, 

Çocuk 



Bir tatil haf tasından ·i...>tt~. 
ederek !agilterede k·ı.dı:ı 

.pishanelerini gezen roman. 
Halide Edip "Yedi Gihı,, de 

·örtli1klerini anlatmakta de-

.Karşılarında üç tar:ı.fı ka. 
>alı küçük bir bölme. Mahpus 
ıurada. soyunuyor. Biraz öte· 
e muayene oluyor, F.şyal:ırı
n listesi büyük kara kaplı 

itaplarda. Ya.praklannı birer 
irer çevirdim.. En f u.karacıwııı 

bile dudak boyası ve pudr.\s•, 
utlaka bir cep aynası var. 

Sıhhatleri de;eJ~ile Ü~ 1.~ 
\ - t.. j 

i işe'. ayr;lİyor. Birincileri .v.. 
·ğır işler: badana, boya, ba~çe 
:ve çamaşır .. İkincileri umUIJ1i 
işler ve san'atlarda, üçüncüsii 
1yalnız el 'işlerinde kullanılıyor: 

Sari hastalıkları olanların 
hamam dairesi kırmızı boyalı, 
orada yıkanıyor, , oradan kendi 

j""' - 1 

dairelerine geçiyor ve ötP.id-

lerle ihtilat . etmiyorl~r. 

Aleladelerin hamam ds.:re-
ıindeyiz. Genç mahpuslar ta-· 
vanlan boyuyorl.ar. Her lıa.

manıı tek tek. g~erdiler,. Hat. . . - . 

ta her mahpusıin" hususi sa-

bunlanma. bezini ve hamam 
kesesini ... Muavin Uç dolap aç

tı, o gün çık~aklarm esvapla
rı hazırlanmış. Bir tanesi ş'\• 

yanı dikkat. Büyücek bir aile

den. Zavallı sokaklarda oro.. 
puluk eden bir kadın. Anlaşı

lan bunlar ve sarho§lar en aT. 

ıslaha kabiliyeti olanlar. 

.Aııladım. ki mahp.WJl'!r•n 

yüz.de doksanı fukara. sınıfın
dan, ve cürümleri hep kUçük 

hırsızlık. Yüzde onu yuka!·ı 

sınıflardan. Bunlara • bu ha,. 

pishanenin en büyük cürfünlü· 

leri - en uzun hüküm giyenl\!r 
dahil. En uzun mahkfunjyet 
yüsck dolandırıcılık kısmı. HU. 
18.sa. üç günden on seneye ka
dar mahkQm olanlar var. 

Ar)<adaşım diyor ki: 

- Cürüm umumiyetle ka

dınlaı:cla on dört ile on altı a
rasında başlıyor-. Saiki tuhaf 
olarak cinsid_ir. Silse teallük 

eden cııya ç~lmak, &şıldıır.ına 

hoş görünmek. hevesi. Bun:.ın 

neticesi tabit çocuk düşürmek, 
para çalmak, intihar gibi cU-

, "·~ .. 
1ıı 2 KURUN'un lllvesl 

- • ... : ' 1 ' "' ' • , . 

BAŞBAŞA 
ŞAiR 

~iJinrniyor bıtmiyor ... Yol tükenmiş gün yarı, 
Örülmüı duvarları kara tas ia, demirle. 

~ . 
Dudaklanm bitirmiş taşdaş akan zehirler; 
Sulardan mısra gibi titreşen ışıkları ... 

HAYAL 
Şair! yasın, tasan ne .. Ölüm mü, yokluk mudur; 
Hilkatin ezel sazı, ezel ahengi budur ... 

ŞAİR 
Sesleri tükenmiyor yollarda derin derin; 
Unutiılmu, ananın, kardeşin yeğenlerin .. 

HAYAL 
~_ur ka~a~ k.ız!~nn, gül suyu havuzların, 
Üstünde tüller ·gibi dağıldı kanatların. 

ŞAİR 

Onlar §8falt bağından yaku t bardağı sundu; 
Günlerdir için, için hiç sesi duyulmadan 
içimde bir saz ağlar kararan bo§ ufuktan 
Bir el, kafurclan hir el tellerine dokundu ... 

HAYAL 
Dallarında tüterken ince-an her kokusu, 

• 1_, 

Kekik. renkli dağlardan esmer ölüm kokusu. 

ŞAiR 

Damla, damla kan akar çınarlardan; yapraktan; 
Boynu bükük, hülyalı, ıslanmış gözleriyle, 
iki rriasum beklerken bir yolcuyu topraktan; 
Bir dertlinin dizinde onun son sözleriyle. 
Bitmiyor, ah bitmiyor ... Yol tÜKenmiş gün yarı, 
Kara taştan örülmüş gecen in duvarları ... 

HoUvut-lataııbul Magazin'den SAUH ZEKi AK.TAY 

- '.Ah! yau-

7'Um. .Annen yir 

mi~' dt.ı
Jıa aakallan rt1:. 
madan o 'loada• 

güzeldi kA! 

rü.mlerc varıyor. İntihar, b·.ı

ra kanunlarında hayata kas. 

tetmek cürümleri arasında. !ı:.
tihar eden ölmezse tıpkı biı· a
dam yaralamış kadar uzun St>• 

neler mahkilm oluyor. 

Eğer yirmi beşten evvel 
ınilcrim kadının cürmü tekE:r
rür etmezse kurtulmuş adde

dilebilir. İlk cürmünü yi.rm! 

, beşten sonra yapan kadın he. 

men nadir. Erkeklerde cüriim 

temayülü on altı He on se~iz 
' ' 

arasında. Pek 8.zı cinsidir .. Ek· 

. seri sergU.zeşt temayülündım 

doğuyor. Onlar·da yirmiden E>v~ 

, vcl ıslah olurlarSa.· kUrtutinuş 
sayılabilirler. tık cürmünü on. 

r • • c·ı .. . ~ ,,: .. " 
larda da yiqni ~teır ~nra 

l-"" -· -· il. ! -· 

, yapan ~~!-,Tabii .izli .. 
. ğin artıp eksilmesi cürmiin de 

eksilip; artmasmi mucip ol~ 

yor. 

Hapis~aneıe~ ,, -~~a.~<U 
en çok faydası ~~iUmüş ou.n. 
esaslar şun!ardır, : 

1-T~i/: ·Cürilm işle-ac\t 

. illeti daimi olinlarla , yeniler 
arasında sıkı bir ·kanmtina, 

. Her sırufı ayn tetkike ve k~n. 
. disine göre muameleye,, tabi 
tutmak. , 

1 

2 - Çalııftırma: Maddi kıs
. mi, hapishane işleri, san'at i)ğ .. 

. renme. Manevi kl8DlJ, akşa...ra 

. dersleri, konferanslar, koM<'!• 
ler, aralarında tiyatro oy.ı;ı. 

m.ayı teşvik. Açık ha v:ıda 

spor, zengin bir kUtUph;:uıe. 

Dünya ile al&kalannı muhar .. 
7.a için hapishane gazeteleri. 

3 - Ferdi alaka: Bunun i. 
çiıi nüfusu az hapishaneler f.P. .. 
sisi ve 'memurlara her hapisle 
fert olarak meşgul olmak, fe
rasetini vermek .. 

En son ve pek lazım olan 
bir kısım.da mahpustan çıkın. 

ca .i3 bulacak komiteler ve bu 

komitelerin uzun müddet rr..ah .. 

pusun bayatını takip etm1~İ.ı 

Bu nevikomiteler çoğalıyor~ 

mahpuslıµ-ı1. i§ verm.iye~ esltl 

.zihni)ret de awıyor. Ahali, yı. 
ne bilb"aas:a kadınlar çok :ııa. 

kadar oluyor,-. yardım edi)'o~ 
lar~ 

Drednot ,nedir? 
( 4 üncüden devam) 

Drcadnot•ı-~nt lngilizce koık. 
maz, yılma~ manal':"ına gelL 
yor. .!'Jüy;ilt L"· ıtanya donan
masınd~ ötı•clen t..>eri bu isimde 
birçok gemiler bulunmuştu. 

Aırı*raJ NeJc;;or<.ın ıso.:; de Trn. 
lı.ılgarda F .r ~ !lhız)arla cenk. 
leştiği dona'lma~:nda, 18:;.) de 
Sivastopoh: hvmbardıman e. 
den Jngilterc ı i'.oları içinde, 
gene lngil!z!.-:-in 1877 de, Rus. 
lar üzerine !-"Ünirken Adalar 
önünde demir1ettikleri zırhlı. 

Jar arasında 'l\: cadnough ' adı. 
na rastlanmr,:t•r 

Irn rp g? TIİ 1 ••rine zar.ıan za. 
man aynı i.r.ımi lı.oymak, bun_ 
far eskiyip k~ drodan çıkarı. 
Jmc:a yrrlerinl' yenilerini ge. 
tirmek,' ba~tn l ":gilizJer olmak 
üzere bazt tih, .. ıarca adet ol. 
muştur. işte Drednought d:ı. 
bu kabil i.qimlt•rden biridir. 

1906 da de1?;1.e indirilen son 
Dıednought, bahri devletlere 
bir prototip• o"muş, aynı ör. 
nekte -. ;vapıJan bütün zırhlı la. 
ra adı'ı '!er.!,Tl!§tir. 

Dr~~Pll!':hl.,; ~ınanımr~Jl 
harp gemileri içinde el\ büyük. 

·-ı 1 ;~'/ • J !. • ., ' ·~ 

. cüssede, ~n aiır toplu, en 
kalın Zirhlı ' ür.itelere verilen 
kl:şeleŞnllş !>i'r tabirdir; daha 

1 d:>ğrus·a fennt kıymeti ohm .. 
· yan ve avsm f&rafııidan kal. 
, ]anılan 'bir i(1;!imedir. Aynı 

şekild~i gemilere hiç bir yer • 
de drednot denilmiyor. Bunu 

: icnd eden Jn~:·ırzıer' .ve onlar
i la at hafı 'l>er.ıber oian AıM~ 
rikalılar (batt!c:ship) diyorlar • 

~ Fransızlar ootiruent de ligne), 
; :Japonlar (serhlln), ltalyan • 
kr (Navi di kıtağlia) ismini 
Yeriyorlar. 

1906 da In~ilterede yapı. 

Jnn yeni_ modt'I gemiye Dre'ld . 
. nought' adı konml'.yıp da ba§U 
biri, meseli 'l11dney tesadüf 
~t~eydi, (bııg--irı Japonyanın 

şu kadar rodntyi var. Fran. 
sanın filinta rodneyi saatte 
şu knd'lr mil ~~diyormuş. Bre. 
zi!yanın fiJ!nc". ı·odneyi kara. 
Y~ oturmuş .) ı:oi sözler işi•.ip 

durac:\ktrk. 

190il yıln:C:a kızaktan inen 
Japonyanrn Mit-aza'sı iJe kar. 
şı:aştınp arada);~ büyük f:ır. 

kı göstermek ;~=n 1906 Dr~ad. 
ınought'unun i.i.::tiinlüğünü g(js. 
teelim: 

Tona : 18:!'.0. Sürat: 21,5. 
Top: 10 tn::I? :lO!;, 24 tane 76 
mılimctre. lırl>: Su kcs:min. 
d~ 279/ .t0.2; tnrc.-tlerdt· ,2':'9; 
ltt manda ku1 .~ı~de 279. 

Drednot ıtto~clindeki zıtb. 
lılar umumr:.ı habul edildik~n 
sonra her drvlet adeta yarıp 
çılıı.mış, ftacınıit~ • .., süraü, top. 
Jarı ghtikçı: bfi~ ültülmiiş, \'e 

çojalıı•mıştır. 

Umumi !ıP rn sıralarında 

tonaj) irı 25 - ?~ bin tonu hu. 
Jaıi sü:.er rl:-e•'n•itlar yapılmiŞ 

bunuııia d·l k:::ıaat ediJmiye. 

rek bı:gün "" ! on lngiliz ya. 
p:arındn ~:r;nr Amerikalı. 

laı da 31800, Jı.ponlArda :ıt)(IO 
tonaya kadar yiikselmiştir. 

Büyük tapt:ı toplar da .10;) 
de bırakılmıv~ırak 343. 3.'.")l; .,.e 
406 milimet .. ! çapııt::ı. kad.ır, 

taretlerde üt~r. lı::.tta dörder 
tabiye edil.-;~ sürat de Z!, 
.2.l hatta W m;I€ kadar çıl•ıt . 

rı1m1ştır. 

Şunu da :::öylemeden ge~. 
m:yelim: !lk drednot morie. 
lini ke.şfctm~k en nvel Al. 
manhtra nas!p olmuştur.. .\1. 
DUt.nyalim · ı~! de indirdı~i 

(l-.ramde:'lbu~) , sistemindeki 
diirt zırhlı61- ki bizim Tur. . . 
gnt la Barlıaro~ bunların. iki. 
sitiir - o 78~nna kadar hi~ 
bü· devJett.e !'Ö:-ülmiyen. 6 ta. 
ne 28 Uk .ain:" .ll>PU ,taşıyorıhı. 

- "' ~ u.ydanbcri k1ra ve.r .. 
miyarsımuz. Sizi artık kiram 
olarak kıaQu ı edemem. 

- O b-irşey mit Vç sene
tü:fı.beri vergi vermediğim hal
de beni vergi miikellcflm'indRn 
hariç tutmuyorUı.,. .. 

Buda bir istatistik 
Resmi dairelerdeki hırsız. 

Jıkiarın çoğalması üzerine, 
Amerika mülkiye makamlan, 
memuriyete girmek istiye:ı 

bütün namzetlerin parmak iz .. 
lc.rini almağa başlamıştır. Bu 
suretle 1935 senesinde memu. 
ı·iycte girmek istiyenlerdcn 
163i> kişisinin s:ı.bıkah olduğu 

nnhıf:!ı)nuştır. 

Jluharrir - Sır adındaki eserim,W. meıızuunun M oldu!Jımu 
an~i::ma1 

Patron - O da -aırıoJm.tı~ olaca1c kt ne olduğt{nu bir. t'ih·lii 
-~m.. § 

r •~ 
(__,() ~ 

5 

- Çalıştım, çcıroladım, niha.y~t i.': il~bafü;., tc.1,::.ı t ! ti m, 
- Şa.1uıddw.ımc mi aldın!. . -
- Ne §CIJıail<;tn:ımcsi yahu!. Eıiyli.1• 1erdcıı b ir,in::ı k.zuıt .ı. 

dmı. - KarikatUrdm -
•{,-.... ~ . · ~,.: ,_ -

15 _:: ·KURUN'un IJlvesı 



POSTA~· 
~~~KUTUSU 

KARIM DAYAKTAN 
HOŞLANIYOR; 

f\ E YAPA YIM?.o 
Cevap veriyoruz: 

-----..,...__ __ "Herşeqden evvel karı-
K üçük mü, nızı öpmeğe alışınızı,, 

*=--===s==-==--==--B.. ..k ··? 1 {( uyu m U . Karım daqaktan lı.oşlanıqor. Hatta bunu 
, • kendi6İ bile itiraf etİ.ıyor. Böqıe bır tabia~a 

' Kadınlann bazı kaprisil:. r 
ilaha vardır ki onları büyü 
ınü, yo~ küçük mü saymak 
lazımdır bilmiyorum. Me.selii 
her yeni olan şeyi sevmek. Bu. 
aun daha geniş mi', tarda ola. 
ıuna moda düşkünlüğü adını 

Terebiliriz. Ufak mikyasta o. 
lanına da - küçük veya bu. 
)'ük - kapris diyeceğiz. 

Mesel:l, bunlardan biri: 
Son zamanlarda yemekler. 

4e bir moda çıktı: Yemekten 
aonra mcyva getirildiği za. 
ınan bir küçük tabağın içindP. 
ele su getiriyorlar. Meyvayı 

alıyorsunuz, yiyorsunuz. Son. 
ra elinizi tabaktaki suya batt. 
rarak meyvanın parmakları 

nb;da bıraktığı yapışkanhğ; 

temizliyorsunuz. Güzel bir u. 
eul ! Fakat bayaniar bu in. 
ee kaideyi daha inceltmeği dü. 
şünüyorlar: Sofrada kaç ki. 
§i yarsa küçük tabakla da 
o kadar su getiriyorlar. Bu 
en eziyetten kaçan kadınları 
bile - yenilik olsun diye -
hevesle tatbik ettfklf'.'ri birşe). 

Sofra Adetlerinden bahs. 
t!erken ş•mtt da iHive edeyim 1 

!Hiç bir kadın sofraya çiçek. 
Te yeşillik koymayı ihmnl et.: 
me:r:, misafirlerin yerini -
hUrmet sıralarım göz önfüı. 
Cle bulundurmakla beraber -
~lr kndınm yanına bir erkek 
ıelecek şekilde tayin etmeği 
unutmaz. Banlar, şüphecıiz, 

kffc-iiklerfnden .. 

Şık bir elbise 
-\ :Yakıt - Moda Sen'iaine 

mUracaat edlnb. 

•A 14 KVRUlf• il.Avut 

~ 

Kış için ••• 

ka1şı ~e .,,apalJım?. ~nkara M. n 

Birçok crJl~kler kanlan. 
nm dayaktan hoşlandığını ha. 
kikaten itiraf dmişlerdlr. O. 
nun için düny.t üzerinde böy. 
le bir hare-lcet~t ilk defa !!liZ 

lıarşı karşrrı· o:elmiy'1rsuituz. 

Yazın:zdan aczlnizle bera.. 
her hayretınif.!n de Lüyük ol. 
duğo anlaşıfıı·~,r. Yalnız bir 
dakika düş!hmcniz lıizım: · 

Tıpkı sizin ~öylediğiniz gi. 
b! dayaktan !ıQşlandığını, hat. 
ti\ kendisi •hhı itiraf ed~n 

kadın b;Je tH'ııba, hakikatte 
dayaktan ho~f:ınır mı? 

. Burada bf!" •·oktaya dikkat 
)azım: Day2aktan hoşlanan 

kad•na bu fab1at nereden gel. 
miştir? 

Hakikatt..- \'ahşi bir tabiat 
olduğuna 5Uphe yok. Fakat 
onu kendisi mi elde etti ba. 
kalım? 

Herşeyden cvnl, kadın si. 
zinle e· !enmca~e:P evvel de ay. 
r.ı tabiat i<:cıisinde olabmr. 
Ru takdirde o :ıu udah vazife. 
ı:ıl size dilşmekıe ~raber, ha. 
yatının size tt•kaddüm ede.n 
parçalannı dı karrşhrmak 

lüzumu hastl 9kr. Şu kadar 
var ki şimdive it.adar ~btt 
edilen vak!llıa , kadınlann şt. 

•diyet ettiğiniz t>nstalığa daha 
~ok evlendlkt .. n sonra tutul. 
duklar··nr göstermiştir. Sebe. 
iline gelince: Uasit. Her~ .. 

1
1 den evvt'l karınızla meşgul ol. 
! manız lbmt. Hona yapmadı. · ı it1'1% frtndlr it! onun fç. erimn .. 

de blribalf o1• angt, ıaHt 

hınç ve kinleri buradan dı~ 
n çıkamamal,ludırlar. Bir gull 
> 

böyle bir m:-:ıf~z bulduğu Q. 
':öt de. vazi>d hatta zaranna 
bile olsa, bunu biç bir vadt 
düşünmedeıı. · bırikmiş sevgi 

ve kinlerin it:Lbettirdlğl her,. 

şeyi yapmaya kendislnt m~ 

tedfr buluyor. 
" Ktsaca: Gir~z evvel de 
söylediğimiz gibi. karınızla 

meşgul olmuyorsunuz. Karı. 

nızrn dayak vemek arzusunUJl . 
okşanmak ve sevilmek hissin,. 

ıien Ueri g .!ldiiine emin ol. 

malısınız. (..'iir·lı.ii bütün in .. 

sanlar yalnı.ı U:l şey önünde 

baş eğmişlt>rdk: Zulüm ve 

şefkat. 

Eğer, karınız sizin tarafı,. 

nızdan dövU1ır.~k ,·esitesini ha,. 

zırltyorsa, h:-rşeyden evvel 

onu öpmeı?c '.llrŞ '.nız. Çünkü 
Jıir bir kadın yoktur ki hır 

öpüşün tath mr.akhğı altında 

gevşemiş ve i)• bir karakter 

göstermiş olma.qın. Sadec~ 

eğer tçinlzdP. böyle bir his duY, 

madığını ~yJiyecek olursa.. 

ıuz, o zaman flize nrilecek 

cevap da ba4:fka olacaktır .• 

Tekrar t>di' oruz: Karınıa 
dayaktan hoı,lanryol', fakat 
sis ODU stn~·orq,nız derhal 
.artdflimtı tedanrt tatbik 

·edlnfı. Ba mh,ı tabiat, bör. .. 
191141 Wr Wı'ri ialJıorl.. 

. 

stanouı naıKı ıçınae en 
Rozet dağıtan çocuklar 

an .latıyor •• 

auazlar para 
vermezıer mi 
Ençok para veren?er 

zabitlermiş •• 

M.illl bayram günlerinrfe 
eokağa. çıkarsanız ilk kar~ıl~ 
eacağmız ve belki ilk görüş.--· 
ceğiniz kimseler ellerinde bir~r 
kutu ve sepetle dolaşan çocnk 
lardrr. 

Bazan. kız, hazan E!rkek çift 
!er halinde dolaşan bu çocuk· 
!ar uzaktan üzeİin1zô doğru 
koşarlar, biri boyununa a.stığt 
küçilk sepetten etrafı tırtıllı 

yuvarlak bir klğrt çıkarıp or. 
tasındaki iğne ile y&karuz:ı. tut 
turur .. ve bir adını geri çekl· 
lir. Akabinde ikinci çocuk o-
lindckl kutuyu bir aşağt bir 
yukarı salladıktan ve içind<'ki 
paralan şıkırdattıktan sonra. 
onünUze tutar. ta hamiyetin!.ze 
)almıştır. Yelek cebinde pır. 
mak uçlarile arayıp bulduğu

ııuz birkaç parayı uzatılan kl4· 

Yazan: 

Yekta Ragıp 
•• o nen 

tunun dar deliğinden içeri a
tarsınız. 

Bu çocuklar bir hayır cı?· 

miyeti ruınıma rozet dağıt.ıp 

para toplamaktadırlar. Ibyır 

cemiyeUerl senenin millt ve 
dinl bayram gUnlerinden boş 
buldukları günleri rozet gilnU 
addederek cemiyetlerine bu şc. 
kilde varidat temin etmek~. 
dirler. 

çünc\i günü de iki cemiyet ro
zet dağıttırdı. Sonuncu gün 

Eminönünde göğsüme yeş~l 

renkli bir rozet takan çocukll\.· 
nn kutusuna ufak bir rakamda 

para attıktan sonra: 
- Dunın bakalım, çoclk· 

lıı.r dedim. Siz vazifenizi yap· 
tınız. Şimdi de sıra benim!.. 

İki küçük benim bu sözle· 

rimden çekinir gibi oldular, UP.

şaladılar. Beni nıuh&kkak oo

miyet mensubu bir milf P.tti~ 
zannetmişlerdi. Küçükleri_. faz· 
la üzmemek için hüviyetimi 

söyledim. Konuştuk: 
- Kaç saattenberi dola~ı. 

yorsunuz? 

- Sabahın sekizindcnberi .. 
yani yedi saat oldu. 

- Ne kadar para topladt· 
ruz? 

- Atılan paraları saymı

yoruz ki bilelinı. 
Mamafih kutuyu tutan bir 

kaç kere salladı. Sonra tahml
ıµ bir rakam olarak şunu hÖY• 

ledi: 
- Eh- 2--3 lira kadar hir 

şey olmalı? 

- Kadınlar mı, erkekle,_. 
mi çok para veriyorlar! 

- Erkekler çok veriyorlar. 
Bilhassa zabitlerden on kuruş 
bile ata.n oluyor kutuya. .. Ka· 
dmlar ise: 

- Oğlum. .. §imdi çekil de
yip bizi iteliyorlar .. 

- Kadınlardan yaşlı ve 
gençler arasında bir fark var 
mı? 

. - Var! Gençler g\17.el, gU. 
.zel çantalanm çat diye açıp 

içinden az, çok birşey çıkarıp 

verilorlar • ., Yllli k&dmlar ise: 

- Sana vereceğime fık~I'1'· 
ya veririm diyorlar ... 

- Erkeklerin en cimri!tri 
kimler? 

- Yahudiler ... 
- Bunlar hep erkek mi y:ı? 

Yahudi kadınları yok mu? 
- Var ... Onlar da erkekl()

rinden geri kalmıyorlar ... "::;~ 
dl bozuk yok! Sonra. .. ,, diyc,r. 
lar. 

- Hat Unuttuk. Pa.pazhı.r 
hiç vermiyorlar ... 

- Papazları nasıl tanıyor.. • 
sunuz? Onlar biulep fark!ı ·~i
yinmiyorlar ki... 

- Tanıyoruz işte ... Siyah ~'· 
biselerinden, duruşlarından ta 
mamen kesilmemiş olan s.."ç· 
lanndan fil~n ... 

- En a.z ve en çok verilen 
para. ne kadar! 

- En a.z on para, en ·çok 10 
kuruş veriyorlar. 

- Hele birkaç kişi kutu· 
nun üzerini okuduktan sonr~ 
"Ben ha.yanlan sevmem. Ro
zeUerini do takmam.,, diyor· 
la.r. 

- .Akşama kadar ne kadar 
toplıyablliyorsunuz? 

- Belli olmaz.. ~ok dol:ış· 
mam.tza, havanın gUzelliğirı.e 

bakar. Ama 5--6 liradan far
la. toplıyamaz bir kutu ... 

- Sizin kazancınız ne bu 
işte?. 

- Bedavadan bol bol ~er.· 

nıek.. Tren., vapur, tramvlly, 
tünel bedavadır .. Eskiden lo
kantalar da bedavaymış nmn 
nedense kaldırmışlar bu adeti. 
Biz yetişemedik o zamanlara ... 

Saate sık, sık bakıyorlar. 
dı. Sepetli olan dayanamadı: 

- Ada vaptn unu kaçımır • 
yalım. Müsaade edenerıiz de
di. Ve yıldırmı Sfbl yuıJIDdao 
uzakl&§tılar ... 
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Drednoı nedir? 
Eski harp gemileri. ilk zu hll. 20 inci yüz yılın başındaki klasik 

zlrhlılar ve zirhlı krovazbrler. Tsuşima muharecesınden 
a11nan ders. Prototype ilk drednot ... 

En eski ç~ft~a::dan 19 uncu 
yüzyıJın ~·ar.sına k~.i~ıa denız 

cenklerini yapan harp gemile. 
ri hep tabt,da:.tdı. nu gemi. 
]eri yağlı paçavra, gregeois 
ate§i, tüfe!~ vı? top atınçlan. 
na karşı miimkiin olduğu ka. 
dar koruy~~ı.:&:ıPk. kolayca 
yanmamaları·ıa delik deşik 

olup batma..,nıarına mani ol. 
mak için 12 !.1cı yüzyıldan ve 
Normandlu <1ı:.r;ndenbcri bir 
~ok tedbirlt!Y ııl•nmış, gÜ\'erte. 
lcr. bordalar. n .... alar kat kat 
mantarlar, h:tJ 'an derileri, 
kal:n halathrla. hatta li~2 
deki Cebelüth;·I:; muharebe. 
sinde kurşun levhalarla kap. 
lanmıştı. 

Bunılan 80 yıl önt<-kı Kınm 
&ıvaşında, ~n-:ı.stopolu kuşa. 

tan lnziliz, Fransu:, Türk üç 
ambarhları korvetleri, avizo. 
Jan hep ah~J'tı. Bu muha. 
rebede ve 18."l5 yılında, Fran. 
sızlar, Rusyanın Kin:>0urn 
(Kılburnu) kalesi önüne (yü. 
ser batarya) hırı.ini verdikleri 
demir k.aplıL ıll-ı"J gemiler ge. 
tirdilt>r. 

Zırhlı hartJ ı,t:misi yapmak 
fikri ilk dt:fa olarak bu ba. 
taryalardan nkıa geldi ve ge. 
~e Fransızlar J~36 v~ 18:->8 de 
( Normandit>) ·we (La gloire) 
f!rkateynl~l'ir.i ~ırh levhalar. 
la ku~;uttrlar. Bundı-.n ıı-:onra, 
l:ahri devl~l!l'l" hep bu usulü 
tatbika ko ,u1d '· 

ilk zırh! : 'n.- •ı su kc.-,imleri 
lJOydan boyu, ltmen hemen 
güverteye kadu ince bir de. 
mir tabaka&~'" örtülüyordu. 
Bu tabaka ~· r:de, ön ve ar. 
ka taraflarian aıınarak ma. 
kinenin, kaza11·arın bulundu. 
ta noktalan. yani en can 
yeri olan orb kısma alındı. 

Yavaş y:ıv;-ı~ demirin ka. 
Jrnlığr artm!tlı. Cephanelik. 
l tr, toplar. '<aptan kuleleri 
zırh içine koTidu. Dahasonra 
ılemlr yerin.- en ~ert çeliklı•r 
l ; ollanıldr. 

20 inci yü·tpl.n başlarında 
bütün dünyaı1 ıki zırhh harp 
gemileri baCJb~ iki sınıfa ay. 
rılmrş gibiy«li: llnttıharp zırh. 
Jrlarr, zırhh ~ı-uvazörler. 

Bunlar şekli, taksimat, zırh 
nevi, top t:ıl;i yesi itibarile 

S. 4 +KURUNun tLA VESt 

1875 de denize indirilen "Droo.dnough.t,, 

birçok değj~ikUkler ge~irdik. 
ten son.-:ı aşağı yukarı klasik 
bir h:irl ald ılar. 

Hattıhnrp z·rhhlarında 10 
bin - 15 bin ton hacim; sa. 

atte 16 - 18 mil sürat, baş. 

ta \'e kıçta tc!< tarete çifter 
çift.er konmnc:; dört tane 305 
veya 280, ve yahut 240 mili. 
metrelik Mylil: çapta top; 

1935 yılında, bilyük bahri tU.vletlel"i'ı hi.ıttıharp zırhlısı itiba
rile derece oo kuwefLcri: 

.Amerika: 15 zırhlı, 435.41JO ton 

lngilkre: 12 zırhlı, 368.650 ton 

Fro.nsa: 9 ::rrhlı, 185.925 fa-tı 

· .~ ... '~'::,. 
laponya: 6 ::ırhl1, 184.080 ton 

" 

1t4lya: 4 zı.rhlı1 86400 ton 

bordah; rda 10 - 14. taııc 152, 
16:>, 170 mi!!ır.ctreıik orta çap. 
ta top; saır _y2rlerde hafif 
toplar. 

Zırhlı kru,·azörl-.arde de: 
6 bin - 13 hin ton hacim; 
19 - . 20 mil sfü.tt; ön ve ar. 
ka t.aretlerde dert tane 23' 
veya 203 milundrelik, borda. 
Tarda 10 - 14 tane 152, 120 
milimetrelik hl? ve hafif top. 
lar. 

19().1 senP-;i:~ le, Rus - Ja. 
pon moharehcı-iııin arifesinde, 
o devrin en inükemn:el ve bL · 
rinci sınıf r.•rl·Marindan olan 
Japonyanın (Mikaza) sı, şu 

ebat ve techi7::ıtta idi: 
Ton.:ı: 15,440. Sürat: 18 

mH. Zırh: Su kesiminde 
.229/102, büyük taretlerde 
229/152, kuma:ıda kulesinde 
356, giiverted~ 102/62 milimet. 
re. Top: Başta ve kıçta 4 
tane 305, borlfalarda 14 tane 
152, diğer Y<~r!erde ~ 20 tane 
'16, 2 tane 47. 4 tane< 42 mili. 
metrelik. 

Do esnahrda Jngilizler_. 
top çapı büyüklüğünün kıyme. 
tini anlamağa başlamışlar ve 
tezgahta balı--:-ıan King EcL 
nrd VII ti~!ndeki 6 gemile. 
rine. fazla o :aı ak dört tane 
de 234 .;nU>metrelik toplar 
koymuşlardı. , 

Rus - Japôr. harbinde, 
'J:/ mayıs J90:t deki Tsuşima 

deni7. cenginde~ .Tapon amirali 
Togo, Rojefftl c.nskinin filo. 
sunu mağlup \'C darma dağın 
etmişti. B11 c::ırpışma lngiliz 
bahriye m;ib,.n~is!erine bir 
del'S oldu. onl:ı .-a yepyeni bir 
in,.ut çığm açtı. 

Anlamışlt!nh ki deniz. sa. 
yaşında en büyOk rolü oynı. 
yan; biiytik too büyük gemi 
-ye sürattlr. Binaenaleyh baş • 
bca ehemmiyeti hattıharp 

.zırhhlanna vennek. bunların 

ağır ~aptakl dört topunu ço. 
ialtmak; tıl1:ı.Hannı yükselt. 

· mek, yollannı artırmak. 

Bu maksatlar görülerek 
pllnlan hazrrlanan ilk gemi, 
!ngilterenhl P.>rtsmouth ter. 
.saMSinde tttylha konmuş ft 
Dreadnoôght ismi verilmiş o. 
1U mırhhdır. 

(&mu: 15 incide) 

Qad11tl1P~ 

Geyiklerin gözlerinden 
neıes aldığını 

biliyor musu.nuz? 
An dünyasının payitahtı 

lngilterenin Oçinkusiv köyün
dedir. Buradalli arılar günde 
bin yumurta yumurtluyorlar. 
Muhtelif arı kolonileri vardır. 
Her kolonide yazın 120,000 
arı bulunmaktadır. Kışın bu 
miktar 15,000 adedine iniyor. 
Fakat bu an payitahtının en 
,ayanı dikkat ta.rafı, bal yap
mak için teessüs etmemiş ol
masıdır. Gerçi buradaki arılar 
her sene i1ç ton bal yapıyor. 
Fakat arılar, bilhassa ilmi tet
kik için de kullanılmaktadır. 
Burada anJann hususiyetleri 
tetkik edilır ve hastahklan 
araştırılır. Alınan neticeler, 
l»tltün dünyadaki ancılar& 
radyo ile bildirilir. 

Burada anlann hayatını 

tetkik etmek ytizilndendfr ki 
. ' 

,bugüne kadar arılar hakkın-
·bilinegelen bazı yanhş maltl
mat düzeıtilmiştir. ve yeni bir 
'°k maltmat alınmışbr. 

Anlar huysuzlanmağa ~ 
layınca kendilerini tabii ha
Y,ata avdet ettirmek için ne 
ya~ılır bilir misiniL.? Uzerle
rine duman sıkılır •. 

* • • 

Bu da bir 
MODA 

Nasıl 
cesa
retiniz 

var 
mı? 

lngiltercrıin zabıta kuneti 
için yapılan mnsraf, senede 
10,000,000 sterlini bulmakta
rur. HapL-ıhaneleri için dahi 
senede 1,250,000 sterlin harca
nıyor. 

* • • 
Bazı hastaların tedavisine 

yardım etmek i~in şimdi hasta 
bakıcılar tarafından kendile
rine kitap okunmaktadır. Mi
zahi kitapların en iyi tesiri 
yapacağı görülmektedir. 

* • • 
Geyikleri, burunla.rile oldu

ğu kadar gözlerile de nefes 
alırlar. Göz kapaklarının M
men altında bir hava mecrası 
bulunmaktadır. 

* •. ~ 
Kızlar yüzmeyi erkekler

den daha çabuk öğreniyorlar. 

* • • 
Bisikletler için Berlinde ye: 

ni bir şey icat olunmuştur. 

Bisikleti yolun ortasında dik 
durdurup zincirleyip kilitJe
meğe yarayan bu alet, bizim, 
paramızla beş kuruşa satıl

maktadır. 

c 

D 1 K K A-T 
ikinci ilavemez 

içinde bulundu,ğumuz 
haftadan itıbaren 

ÇARŞAMBA günf er-1 
. verilecektir 

Her Cumartesi ve Çarşamba 

Pek yakında 
KURUN ilavelerinde okuqacaJ!ınız 

meraklı yazıiardan bıri: 

Bugünkü meşhurlar 

Nasıl yaşadıklarını 
bilıyor musunuz? 

Her sınıf halkı a~akadar 
edecek 

·bir 
fevkalad~ 

• 
serı 
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Çoca il 
.................................................................. 

Hoş sözler: .., ~ _ _, 

Ağlama zamanı 

.Akp.m yemeğiru bitiriyor. 
lardı. Sofraya en iyi mer:a 

, getirilmieti. Tam bu sırada lrA
pı çalındı. Müvezzi bir telgr~f 
getirdi. Anne merakla açıp o
kudu. Büyük kızka.idqi ö!mii!. 
İCçllk Sevim bir annesinin bir 

1 babasının yüzUne bakarak sor. 
4u: 
· - Hemen şimdi mi ağ1n
Jtm, yoksa meyva yedik ':.ın 
.Onra mı? 

Hastalığı nerede 
inıiş?. 

Gündüz o gün yapnıtıcl'{· 

tan hutalandı; okula gitmek 
jatemiyordu. Annesi hekin:e 
Jıaber gönderdi. Doktor muıı. 
yeneden evvel sordu: 

- Söyle bakayım neyin 
:var? Neden giklyet ediyor
aun? 
L - Okuldan bay doktor! 

Hangisi iyi?. 
Gtbıdtlz hastal&DJDJ{~. He

Jdm getirdiler. Güzelce mu. 
'8De ettikten 80lll'& dedi ki: 

- Yavrwn, il&çlanm içer . 
91L Yemek yok! Perhiz edecek 
.uı. Şa;vet yeraen ölünün hal 

Gt1ndll& bir dakika dütlbı. 
~ llOIU'a sordu: 

- Aç yagamık mı daha 1-
'-'• tot ölmek mi! 

Tenbel değil 
..- Gene o gün Turgut dersini 
bllmemiftl. Öğretmen kendi
lin1 paylıyordu: 

- Tenbel, bir gUn olsun 
ksini öfrendiğini görmiy<-
•miyim? 

- Bay öğretmen hi«: de 
itenbel değilim, yalnız dcr:ıler 
l»eni sevmiyor. Aramız iyi de-

lil-

larzanın son hikayesi 
Tarzanı biliyorswıuz. Hanı 

şu vahşi ormanların çocuğu .. 
olan kahraman! Belki de onun 
prenses Nakonıyayı ka§ırdJlı. 
m da i§itmışs.inir.dir. İşte hü
kfunet hem bu kahramanı elo 
geçirmek, hem de prensesi kur 
tarmak için il7.erlne asker gön 
dermiye mecbur oldu. Sık or
manlar içinde ytlrilyen bu :.s. 
kerter g&ılerlnl dört açmıf, 
cla1m& tetikte, aiaçlar U'UID• 

da yavq yavq ilerliyor, her 
tarafı g&ılilyorlardı. 

Tarzaıı bir alaç Ur.erinden 
bwılan gördü. Onlar da an.. 
disini görmtıolerdi. İçlerindm 
biri hemen yaymı gererek btr 
ok attı ve 1Jain'dı: 

- Nihayet seni yakalıy:ıca. 
ğız!. 

Tan.an bUyflk bir kahk'lha 
ile cevap verdi: 

- Vah, vah zavallı kann
calar! Bir kartalla mı uğraş
mıya geliyorsunuz? 

Askerlerin reisi, adamlan. 
na cesaret vermek için dedi 
ki: 

- İyi dikkat edin! Bu vah-
• §1 adamın, bu insan yUzlU' ca. 

nava[J!l elinden prenses No. 
koniyayı muhakkak kurtarma .. 
lıyız. 

Askerler bağınp çağırıyor, 

en müthi§ .küfürler savuruyır 
lardı. Fakat Tarzan hiç oralı 
değildi. KUfürleri dinlenıedi 

bile. Bulunduğu ağaç alttM 
askerlerin gelmesini bekledi. 
Btiytık bir ustalıkla ağact..b!l 

eğildi. Çok çabuk ve çok kuv
vetil bir hareketle göz yumup 
açacak kadar bir zaman içlnie 
askerlerden birinin aUAhlarmı 
yak1eladJ Arkadan geJenler hl.. 
nu görünce korku ve ppmhk. 
la ne yapacakıanm f&IJl'dı!&r, 

Tan.an yay JnıllanmHmr 

çok iyi bllfyordu. l>Uflnanl:ırr· 
na göz açtırmadan blriblri qr. 
dlma ot yatdıimıJa bqlaU!, 
Oldarm her blrl de hedefine 

. ilabet ediyordu. Tarzan durmu 
yor, boyuna ok atıyordu. Al· 

. .kerler yaralandıkça yerlere 
. yuvarlanıyor ve mUthif fıul. 
. tiler çıkanyorlardı. BUyüli 

yapl'aklar arasında 11klaıım.ıı 
olan Tarzanı vurmak kabil ot. 
madığını gördtlkçe öfkekJi.';l· 
den kuduranlar, bağmp çağı
nyor, akıllan BU'& onu korku. 
taca.klannı umuyorlardı. 

Yavq yavq askerler ara
sında korku ve cesaretablik 

. büyüdü. Her biri sessiz seda
sız gelecek olan merham~ts:Z 
bir okla vurulma aıraamı bek
liyordu. Bu kadar ümitsizlik 

Bay Gümgüm kayak aporu 

sayılası 
11ttu11ıııııı1t11111ı11t1111nıfll'Ml1Ud,.....Mlllllllll...,. 

~k Bilgii;, 1 
- Alp dağlarının tepelcr :r.. 

de, bazan kış ortasında biie 
güneş yakıcı ziyalar saçar. 

- Filipin adalarında B:ı. 
godo kabilesinin kadınları ı!i.]
lerinin ucunu sivriltmek irin 
törpületirler. 

- Tarihin en eski zam:uı .. 
larında insanlar saati anla. 
mak için gölgelerden istifade 
ederlerdi. Sümer Türkleri du,. 
var saatini bu esas U7.erine yap 
J111Şlardı • 

içinde artık intizam ve itaat da 
kalmadı. Bu çok fena bir ~J:• 
di, ZabiUer kocaman palahn• 
m sallıyarak askere yeni baş. 
tan nizam vermiye çalqıyor
lardı. 

Bu sırada Tarzan yapı'&)G. 
lar araamdan çıkarak haykm. 
dı: 

- Sa.km hat PalalaruUll 
indirin. Onlar benim esirim. 
dir. Hiçbirinin kılına dokunııı 
manızr llltemem. Yoksa .. 

Askerlerin relai Tarzanm 
dediğini yapauya çoktan l'UI 

idi. Yalım kraldan korkuyor
du. Bunun için 800 kurtulut 

. çareainl kaçmakta buldu ve 
aakerlerine knmanda verdi: 

- Sağdan geri, m&rfl 
marş! 

Tarzanm cam sıkıldı. O, l>.s 
aakerlerin bazısını tanıyordu. 

. Onlar da Tarzanı seviyorl!l!,"~ 
Bu işe gönül iateğile değiı_ 

zorla gelmişlerdL Ormanhı m 
çocuğu onlan kurtarmayı <lU.. 
etınüyordu. Fakat zabitl.,ri:ı 

zorlamaaile öyle hızlı ka<,:ıyor. 
. !ardı ki birlw.; dakika içinde 

düz ovaya gelmişlerdi. Tai>lt 
Tarzan ağaçtan inemezdi. 

Memnun olduğu birşey v:U" .. 
sa o da bir bölük milli asked 
büyük bir bo~ uğratın&• 
sıydı. 

Haqaller kulesinin 
esrarı nihaqet 

bir hakikat oldu 
Dünvada hiç bir şeyin birbir~n

den ayıramadığı iki aşıkı 
ölüm de ayıramıyor 

Hindistandaki meşhur Tac 
M.ahol sarayı büyük bir tan. 
hi eser olduğu kadar bUyilk 

bir efsanenin de sahnesidir. 
Orası hem büyük bir aşkm 

sarayı olmuştur, hem de Şa

hın kansının türbesi. 

Efsaneye göre, Cihan . l h1. 

, ~acmahal'i yaptıdıktan sonra: 
·:ilk gece orada büyük bir melı-

1tap ilemi tertip ediyor. ·un 
§ah Cihanın kansı Sullftn 
Kümtazl mahal tereflne verdi.. 
ği ziyafetten 80DI'& gece yarı-

' ama kadar ~arkı eöyleneı1:k, 
• çalgı çalmarak vakit p;irilf-

. 7or. 
Gece yarısından sonra Şali 

CUıan'la Sultan :ammtut ıı.a. 
1 
bal a&raJ,Dl prk fhnalliulekl 

i blMiDe çekiliyorlar. Burul 

1 
Mttııı civara lılkim yi1kse& 

ı bir yerdir ve Şalı Sultanla b&
. raber "Hayaller kulesi,, adını 
~erdiği bu kulede yabp kalk
mak istiyor. 

Kuleye, mermer merdiven. 
lerle çıkılmaktadır. Şahla SuJ

' tan, kuleye çıkıyorlar ve meh-

1 tabı aeyretmeğe batlJJOrl•r • 
, Burada ikisi yanyana bllttln 

, dünyadan uzak ve asude bir 
halde şatranç oynuyorlar. 

Eğer yanlarına kendilerin. 

den bafka ve içlerinden birfoe 
, &gık biriai geline bu kulede 

duraımyacak ve ayağı kaya

' rak qağı yuvarlanacaktır. 

Şah ve Sultan, kulenla bıı 
tııJB11Dma inanarak burada 

JDeB'ut bir h&J.B.t pçiriyorlr.r •• 

KuJenfn böyle bir tdmam 
olup olmadıiz belli dllildir• 

. ~alnm, bmm alda ptütecH 
• ..,. hA&e pçenJerde olmut-

tar: 

kız, bir akşam işıkile Tacına,. 

hal sarayının bu "Hayaller J:.u
leainde,, bulu§ID.ak üzere Eoz

leşiyor. 

O gece de, efsanenin anı~+ .... 

tığı gibi mehtaplı bir gecc..odir. 
İki ilşık kulenin üZerinde bu

. luşuyorlar ve ... 

O mes'ut an ayni zam:u~·la 

büyük bir facianın cereyan Pt. 
tiği dakika oluyor: genç kız. 

mUvaFaJealni kaybederek, ku .. 
leden aplı uçuyor. Fakat. ku· 
lenin tıJmunma inanılır içi.'1, 

genç Jmı periler ça.rpmıfttr. 
Uldn, hldlaıeatn daha :n"

rakll bir tarafı da var: Geng 

Hintli im, ba efaDeye loaa
mamalrta .,. onda lfıklle bu

blfmalrtak1 m•bed• uıl bel er. 
aneyi teertıbe etmek lmif. •• 

Zavallı, böyle bir meram 
kurbanı gitmif olUJOI' ... 

Şah Cihan, Sultan ımmtu 

ve ptranç oyunu bqka bir r.'
hetten daha mevzuumuzu tef. 
kil etmektedir: 

Şah Ciha.n qmanında tat. 
ranç oyunu bir tahta üzerinde 

oyun taşlarile olduğu gibi, ın

aanlar arasında da oynanırmıe. 
Oyun tahtasmdald gibi kutu 
kutu taşlar üzerinde yer o.lan 

. insanlar, biribirlerUe yerlerirJ 

değiştirirler ve böylece bazıl&

n kazanır, bazıları yenilirmiş. 

Hattl, . Şah Cihan'm kansı 

Sultan lııltlmtaz Tac'ı, diğer i• 
mile Banu Sultanı böyle bir o
J.Ull eanaımıda lfazandığını söy 
lerler ... 

Muhakkak olan gudur ki, 

lalı Cihan, Mllmtaz Sultanı 
90ll derece bllyllk bir apta 
aeverm.if. Onmı için yaptırdıfı 

n.n, Sultan K:llmtu, öle6."tt 
aman kocuma töyle demiı-

tir: 
- Ey Şahmı! 1eninle aeı:ıe. 

ı.ce 118\'gi Ye lleYlnç dolu bir 
hayat pçJrdlm. Şimdi llellde~ 
ayrılmadan evel bana iki şey 

vldetmeni istiyonım. 

Şah, Sultanın bu ILl?UIU 

üzerine, kendisine şu vaitlcrde 
bulunmuştur: 

- Tekrar evlenmiyeceğim. 

Bizim aşkımızı gelecek asır

larda yaşatmak için, bu S&ı'ay 
türbe olacak ve öldükten sonra 

beni de buraya gömecekler ... 
Tacimahal, bu suretle, Şnh 

Cihan'la Sultan Mümtazın ev

vebl beraber yaşadıkları saray 

sonra da onlarm mezan oı. 

muştur. Bu saray, hakikaten 

Şah Cihan'm istediği gibi, Ta

cimahal bütiln dünyada ve a
sırlardanberi onların hatır.ısı. 

nı yadettiren bir aan'at eserl

dir . 

Fakat, Tacimahalln mil"· 
libnanlar tarafından tenkit o. 
hman bir noktuı vardır: 

taıAm dinince bitin miııa-

metine açılacaktır, namaz b. 
1anlarm yUzil lılekkeye dött.ük 
olacağı gibi, türbede yatau ~ 
lWerin de bqı Kekte tartıfm
da bulwıacakbr •. 

Halbuki Şah Cihan öleA 
kansını bu türbede, başı Şar. 
ka gelecek vaziyette yatırmJt
tır. Bunun da sebebi, Sultsıı 

Milmtaz'm İranlı olması ve 
SUnnl dininden bulunmasıdır'. 
Silnnt'lerin mezhe~inde e!kl 
lranlılarm dini olan at.ege tap
madan kalma bazı akideler var 
dır. Bu yür.den, onlarca mu. 
kaddes taraf, günetin doğd11ğu 
yer olan, Şarktır. 

- Benim pardesüm yenydL 
- Naatı~ o"lurl O.. ...,....,. ... 1m-.,,,.,. ........... 



Tarihte ya baucılarla 
evlenen krallar 

Hatta içlerinde 
ları Sekizinci 
benzeyenler 

macera
Edvarda 
bile var 

Buflünkü ltaıga kr(llı da uzun müadet 
gızd olarak yaşactığı Rosın ile eıniair 

\ 

)lyık OUhlt\.l!lUyJrdu Çar ildr.fi Alexaıı~eıa. 

Fakat, uat!Jıi seneler geç.. 

V/11 inci Hcnry oo sevdiği kıadın Anna di Bo'leyıı 

· tikten sonrn kral, Madam 
Maintenona Markizlils Unvanı 
verdi. K.:ı'!'tc;r l. ""1l.liçenin ölü. 
münden altı ay sonrct da, sa. 
rayda bir gl'l .. gizli düğün ya. 
pdıyordu: 

Catberina Dolgrruld ile evi~& 
mesi d~ ta1i'1in büyük bir ha. 
dl .. esini' teşkil etmiştir. Çar, 
Catherina !Je 1u.un müddetten 
beri tanışıyor n ~ık sık ken. 
di..crini görm~~c g•diyordu. Fa. 
kat, evlenm~·crlni resmt bir 
vaziyete .sok"'lağz muvaffak 

·olduğu da'.olı: lda talih yardım 
etmedi: 

İngiliz krah Ed,·ardın l'tlrs 
SimpsonJa t•vJrnmek için tah. 
tını terketm~-ı• büyük bir ta. 
rihi hadise olarak kar~ılandı. 
Fakat Avruıı.ı tarihinde har.e. 
dan olmıyan kadınlarla evle. 
men krallara ~'>k tesadüf edil. 
mektedir. 

Bunların b:rroğunu hemen 
burada sayaiıili• iz: 

lngiJter !d~ 8• kizinci Henry 
ne dördünrü lieorge Fran. 
sada on dÖrdH•ıcü Loui.q, Rel. 
fikada ikfn:f ~le:mndrs, Ital. 
. yada ikinci Vittore Emanuele 
hanedan olm·van kad·ntarla 
tvlenmiş?e!'df?. 

Sekizin .. '. Henry, evvel~ 
Catherine '>'ArnP,'onf' ile ev. 
Jenmek i~thord:t. Fakat d<lha 
sonra bir Ttatyım gü·uJi olan 
.Anna ile evıerı'"Mk fikrine düş 
tü ,.e CathPrlr:~'i terkttti. 

J,akin, Aıııı:ı iJe evlendik. 
ten sonra n :Je icinde yeni bir 
facia ba.,:3~ : . Kral, başka 
bir kadını c;t·viyordu Hı bunun. 
la evlenmek iein her~eyi göze 
almıştı. 

Bu hl:)'ük ihtirasın netic~-.i 
olarak Antt.'l. it.lam sPhpasın. 
da hayatt·~~ nı:.kla~trrıldı. 

l"nkat, A,,11,1 lngili:r. tari!ıi . 
Jle, ilerde k~,liı;:P olarak ol :ın 
kızı Elizah<'!h'i lııralim · ştı. 

Gene İngiliz krallarından 
dördüncü reorgr, ' 'eFaht ik<'n 
Mr.'I l<'itz Hf' •hut ile evl~n. 
mi~ti. nu mnr,e,ı-n tıt.kı st>ki. 
2inci F.clv:ud1•; ntN'ernsınn 
ben7er: 

Mrs Fib. H 0 rbe.rt iki k .. re 
~,·lenin ho-.:ırı,11.~ bh· kadın~ı. 
}'nkat M~ Sirrıµ.c;on•lan ı;ok 

daha gençt: : 2S ya~rıtda idi. 

Dört!ün : i Gt>nge ile tar.ı . 

~ıı ;\frs. Herhert, onunla 
Jrnııuıı hari•·i ol:-rak IJirle<ın· e. 
ği kabul c! :ıc"llİ;j ve mfuıtak. 
IK'l lm11lıı f'\'1~nmt>k ı~temisti. 

Bu vn'.!::yt>t kar.şıs;nda Pa. 
padan evle'lmP n•üsaadesi a. 
lındı ve prensll! sevgili&i «:v. 
lendiln. Kral, Mar'cfzle evlenmir;ti. 

Tam :?vlPnetekl~ri gün 
(31 mart lq~l) 1>1r suikast ne. 
tlcesinde Çar öldü. 

Yaralan_n ~·ar, sevgilisi. 
ıain evine ~ö•iirlmüş ve bu sa. 
retle, son .ıt>f"·l ııi Catherlna. 
nın evinde vumışti. 

Catherina. M~larını kese. 
rek se\·giH-;i:-e l>ir kefen yap. 
tı. 

Son asrın k~.!.l~arı arasında. 

XJV i?Wl Louis oo Marki-: Mcnkon 

Belçika kr.ı 1ı ikinci Leopold 
n Jtalyan kr:-lı Yittore Ema. 
nuclc de hırnedan olmıyan 
kadınlarla eYlmmiştir. Bel. 
çika krali~e8i liı Fransız res.. 
samının kız,clır. Vittore Ema. 
nuele de "UZU'.\ müddet gizli. 
yaşad:ğı Jtm;ira ile nihayet 
evlenmiş ve Rc;,inn kraliçe ol. 
muştur. 

Faklt o 7.qman hiç amut. rrli = M 
mıyan bir ~~v olc'u: Pren.s.n 
sarayda verriği Liyafetc Mrı:. 
F.itz Herbert crt.;medi 

nunnn h~r;nc saray bü. 
yük bir e~<4i~:,t: rüş\ü . Yeni 
Düşe8 ~\r:ırı kRhul t·tmemiş 
,.e köyler"~ bı · şatoya (el<il. 
mişti. 

On dör<tÜ:ı<'iı ı ,oui.:::;ıin )far. 
kiz Mnintc•··}n ile et'lcnnı'!si 

~izli o•m•cıst•ı : . On ö:.irdUrrü 
I,01•is, on•~ ,~,., · h:r miirl!l~t. 
te-:ı lıeri c.:·~v:~ ,H· !lu, Fl!l: :ı t, 
re<>mc"l ı>\• I ?ll'll "' t!.rinP iml.rm 
bulam1'·or:1\! Çiinkü l\fa-iam 
M., i:ıt.•no~"·1n rr. " zis: ".Ok tPn. 
kit olunan !1ir k:1dındı. 

Uir m'1~kCım bab.ının ltızı 

olarak h~~L..,h:>rıede cloğ:ın ve 
'küçlik ~·a~ın~nn~ ·cri ıik~iiz ,.c 
sefil bir h,nt ,·aşamış c?an 
Madaın .Maınfr,ıon, lıır krala Rıı.<r Çarı lkinci Alek.s<ınd-r w wlcn 

~ 

t 

·v - ·ııııwupır .rıq·;m,;ı 

~llr bir sesle: 
- Beni kıuruyomnn elemek? 
Diyebildi. 

Giacomiıto :-esinde acı bira. 
' . 
henkte: 

- Hayır. Diye telaşlan. 

dı. Yalnız, !>ur.ulat• gitmeniz, 
evet uzakh1nnnız daha ha. 
~hdır, hoc.tm. 

Gitmek lı~ ! Profesör is. 
•.-mleye çöktinrdi. Birden a. 
yaklanmn artık vücudunu ta. 
eı:r.amadJğını, büküldüğünü 

hissetti. Ba'}I"1 iki eli arası. 
iaa alarak in7emeğe başladı: 

- AJialıım. Allahım. İ>i. 
7ordu. Ne telrL.kef.. Al sana 
'cevabı Pt!ki N-nim bilim ne 
olacak? Ben ne yapacağım! 

:Ne zaman oıdu bu, böyle. Ba. 
na bir keU~e bile olsun çıt. 
latmadın:z. Peki kiminle nf. 
. ~nlandın? 

- Az en~J, burada karar 
-nrdik. Niş,'lnlrm da benim 
~ibi bir yeti•'l çocuğu "e apla. 
ının da arkarla11ı .• 

Profesör l'oti, göz bebekle. 
ri kayık, ağzı bir karış a~ık 
§aşkın şaşkı~ delikanlıya ba. 
~ kaldı. Biı·kaç saniye ~z 
söyliycmedi. Neden sonra mı. 
nldandr: 

- Dem~. Demt~. Herşey 
birdenbire boylı! yaz tistü hı . 

' rakıldı. v~ aı·kada kalanlar 
hi~ düşünüı,nedi ha! 

Giacombı», ?>u ~özlerin al. 
tında gizlenen ittinamı anla. 

..tı . Ruhundıtn kopan sinsi bir 
isyanla: 

- Afleders;nfa ama, beni 
Ur esir, bir kö;<.. mi sanıyordu 
nuz? 

Diye ters!'!r.ıli. 
Profesö~ T'flti sesini yiik.c;eJ. 

terci.: 

- Sizi bir c.~ir nıi sanmak? 
.Srn, e\imin ere.ndisi, 'nğas-ı 
yaptığım ~n mi bunu b.'?na 
~oruyorsun? nuna nnnköl'lü. 
ğ:in dik tiMsı d~rJer. Ilu ha. 
r'!ketimin ne fı-ydası .• ~du ba. 
iQa sanki? His:erimi anlamı. 
ynn aptallann ı• lay:n•?an baş. 

ka neye ma-uz ka'dnn? De. 
ınek, sen de beni, lı;~1erimi 
nr.lamarnışs•n öyle mi? ifaya. 
tının som.m:ı erişmek üzere 
b11lunan bir ihtiyan... ama, 
arkamda, ·}~:tden sonra kü. 
çikük, dör; lr.ışı mamur ve 
la:ıyntta tcıte(ff.ıtt ~Jbi at oyna. 
'tı!bflec:ek mesut bir a le bıra. 
l<P bilmiş olnıa·; na;yn Jile zevk. 
lenmiştim. Pfo .. omino, yetmiş 
yaşındayım hNt. Ve ynkında 
- beolki bf rl<'\I' gÜn !ç:ndt' -
~i7l,...,ı,.n e~<1i ·.en nyr•Jmı~ o. 
lscağ.m. · • 

•ç,\dırdtt\ M. oğlun. "t \\ü. 
tün sen•etimi ü~üuüz~ bırakı. 
yorum. Daiı'\ r.e ıstiy?rsun ?. 
Nişanlının .!<ım olduğunu bll. 
nıiyor, kf'ıuftc,'ni ta!'ımıyor, 

tanımak da i..-;tt'mlyorum. Ma. 
demki sen ~ru:ş.5in, herhal. 
de namuslu ve ıyf bir tuz ola. 
~ktır. Çü.itİ\Ü sen de iyi bir 
delika~JIS"n. Lakin düşün. 

bir an için ~r~ün ki. herşeyi 

nazarı itib~re t-.hn.iığ. dört 
b;r tarafı dii~üntild1iiii bir 
.znmanda sen ondan d!\ha iyi 
hiriSfnı buı'\otazdı:t. Yalnız 
boIJuk ve ref ... h içinde ve pa. 
nılı pullu y~yaenğrndan 

bahsetmek .alıyorum. Zaten 
senin kür:ük n! mesut h;r ailen 
vardı. Ba ,,.. nr bakı~ orsun? 
]J(.ni kapının ·';ş manıfalr sa. 

yarsınız olur biterdi. Ben 
.solda Bıfrrım tM>n. Hem zaten 
r~ kadar öm:"iım k:ıldı ki? 
Huzurum ne<ff'.1 .seni ı:ııkıyor, 
n\dn? Ben .."•c:r:in batan sayı. 

!ırım. Sen i...;tc-miş ol~ydın, 
b~n hatta? thak şimdi bun. 
lan. Yalnız söyle, bu iş nasıl 

oldu böylP.? J!irdP.n n1sıJ ak. 
Jını ka)·betth., Anlat L:ına oğ. 
Jum. Hepıolirt~ !!>Öyle .. 

Profesör l 'ot: tekr~Y ayab 
kalktı ve eJina tekrar d<'likan. 

]ır.ın omuz·ına koymak lc;tedi. 
Delikanlı ad•!ta titriyerek ge. 
ri çtkildi ,.e atıamın temasın. 
dan lmçb. 

- I.akin 011.lrm yor musu. 
ı:uz ·hocam, Farketmiyor mu. 
sunuz ki, büt5n bu iyilikleri. 
niz bana • 

- EePe!. 

- Ooof. Yalnız lnakm1z 
beni. Söy!cmc;re ın«'c-bur et. 
meyiniz. Alla't!ıın, tıazı şeyler 

vardır ki gizliclt:n gizli.ve irti. 
kap · t"dilir "e bunu anlad ·ğı. 

nız, he.r nokt:qından rnahima. 
tmızın oldu/?t! ~ ndan itibaren 

,.e herkesin ~ekienri· j'ini de 
gördüğünü.1. !ı:ı :de mıc;· l olur 
da farkına f'ttımn1.c;ruz. 

- HerkP.<; nıi? Bıına vız 

ı:elfr. Runda •ı ötGrü 

Di:re ha 1kınh r.rof~.c:iir. 
Gincomin•~ miit'itiş hir he. 

yecan sıtr.m.,ile ellerini şid. 

det le sallav:ıl'tl k: 

- Rica crt•!' 'm ya 11117. bıra. 

kınız b~ni. Db·e t<'-rqlcnıli. 

Jlem hocam. :n:ıavenıete ntı•h. 
faç o kndnr .:ol< delitrnnlılar 

, ·nr ki 
Bu ~özler ,.., ti.>i cnnevi'l. 

tlen yarnlaclı. Ilu laflar düpe 
dilz kansına lrnTŞr yapılan 

ı:rı \'nk,cıık~ız ·c galft fah. 

kirin slrkin , ,ır jf~desiydi. 

Yü7.ü bem\~)·,1 \\ts\\d\. \\\a. 
d~tten titr\v~·\!k ve )"Ü7.Ü ho. 
ruz ibiği gibi \;ıp kırmızı kıza. 
rarak: 

- 1\1ede1~ciıı~ genç bir 
kızdır, diye ~ .. ,·ap venli. Ye 

' kekeledi: 

- Va IJnM çok şükür de 
namu.<1lu. faz !<tli ve afif bir 
kız olduğun 1 f!a bilir.::ln. Bu 

darbenden yi!,·tğine int'et>-k za_ 

valhnın. Ç:inkü h'ç sıkılma. 
dan onu .sütlerinle hanc;erle. 

din. Krz·n, bu ~ç·ıullarını 

b."ışka nasıl kıvşılıyaraf,ını sa. 
nıyorı;un av .ın<!k? St>ni nan. 

kör delikanlı c;eni. Çiikü ora. 
da, o kırdı~n .• hançerledijtin 
kalpte sen (ar\lın Gi~comino. 

ÜstelLk bir uı:= tahkir ediyor. 
sun onu. Ula??mı)or musun, 
sıklmıyor mteuıa? Yicdnn 
azabı duyırm~· .• rı lt.arş:mda du • 

rabilecek misiıı bakalım? Bu. 
nu düpedüz y~A:time de ıııöyli. 

yebilir misin! Sanki eht'm. 
miyetsiz bir ~t"y, bir oyun. 

cakmış gibi bu ~ş. Zavallı kı. 

zın seni untu•J başkasını se. 
vece~rini mi .;.!,;•!yo.rsıı n? Yok. 
sa sen de: E~imi salfasam 

ellisi. Diye mı düşünüyor. 

eun? Bütün l.•'lnlan bu cocu. 
ğun annesi!le :t(aLihr misin? 
Neler kuruvo-;f.nn kuzum? Ve 
buna da nuıl r0:.:1ret ettin? 
' Giacomina ~ kadar şaşır. 
m·ştt ki cnap vermekte gti~. 
lük ~ekti: 

- Ben mi? Dedi. Lakin bu 
ı.ı;orguyu asıl t!·ze sormah ho. 

cam. Af bağışl:ı~'lnrz. Fakat asil 

:-iz böyle kon'J~{lyn nasıl ce. 
~ret edelım:·->rsunuz? Her 
halde ciddi değilsiniz? 

Profesör Totı, c·lkrini ha. 
\•ayn kaldır:i• ağzına götür. 

dil. Gözh.~r:-ı! l:ırptı. Uaşını 
şiddetle bir o yana, bir bu 
yana salladı \'P. birdeı~ gözle. 
rinden bir 5·a~ tufanıdır kop. 
tu. 

Uu esnad~ Nini de ağlama. 
ğa başladı. Il ·ınu du\':m pro. 
f es ör, çoc ;1ğ11n ynnıra koştu, 
kucakladı \'e "llınlt!anmayn 
ha:;Jadı: 

- Ilen:m ·~'lvalh Ninim. 
Ne müthiı: hir dnrbtdir bu, 
oğlum. M!!hw,lduk. Bittik 
7 .. walh küçü':.. 1'ir.I. Şfmdi an. 
nen ne olnnk : flöy!t' tccrü. 
besiz ve on:ı destek olacak. 
refnknt ede ~ I< hir kimr<.·~i trn. 

lunmıyan '\"'renle ~e:ı r.e \'a. 
pacnksın?. \tcl'ün. '1et4{ın I. 

Unşını !<al<h d• ve !"57. yuş. 

Jnrı arasıMh, Giac.tminoyu 
r.Uıerek: 

- "K~l\\\\ ~Ct\,~\'\'l\te ~\>'!\\\\, 

ğümden ag\\)'(\\'Um, deli\. S~. 

ni yetiştirdim Sana öz. evim. 
de bir yuv.t 1.1.rdum. Dahoa 
Eenden sitayi~le bahsettim .. ' 
Onun yanın<la methettim n 

onttn seni q :• mek isterKeıı 

ra.c:tladığı pür'.izlerl ortadan 

kaldırdım. SP.··meslne yol ver 

diın ve şintdi rle tam aenf bü. 
tün caniJe ve ıçlen se"Vdiği bir 
sırada, bu aT.ız ~ocuğun anul 

olduğu bir ~·rnda. Sen. s~n. 

Böyle. 

Profesör -.ö1.ünc devam et. 
medi. Ant .-e rnhşt bir tasar. 
~ay1şla, hey !"anla bağ·rdu 

- Bir vaz•fen \'aı Giaeo. 
mino, vicdtır\ lıir vazifen var. 

Bu çocukla 'Jirlikte, niş.anlıma 
tvine gidip l.Pndimi tanıtabil. 

mek ik~idarm ·,:eırsa, hani l. 

Giacomlııo, profesörün it. 
hamlarını 1u .• duk~a, :ıavııl. 

lıhğına ~ahlt olduk<:n ~anki 

ateş üzerin~~ •>tururmuş gibi 
olmasına rağnıcn soğuk Eoıhık 

t.erler döktii. JJele her şe.vln 

ü-.tüne tüy diken bu son teh. 
dide maruz ko :rnca ilerledi, 
rica edici bir tarırla ellerini 
kavuşturarak: 

- Hocam. Hocam. Bir 
iskanda) çılmrr.•ay·nrz l<fl'ndi. 

rıizi de fıleme ~ülünç etmeyL 
niz. 

Diye yah-adı. 

lhtivar :ı~fam hnykrr<lt: 

- Kendi111i fıJeme güıtinç 

etmek mi? nu zavalh masu. 
mun, :ıavallı bir kadının ve 
:ı;enin höyle nıahrnlduğunuzu 

gördükten <iOll" l iılenıe g~ilün~ 

olmuşum. Vı:7. gdir b:ınat. 

Sonra oğ'·ı .-ın dönerek: 

- Haydi oğlum gideliın. 

GitmeHyiz. Dedi. 
Giacomi'lo !htivnrın önüne 

dikil etek sörlcnrii: 

- lhmu ;-ıpmıy:ıcaksı':"llZ 

<~cğ;J mi? 

- l\luhn•:.k::!i yapabilirını 

\ ' e ya l):\t'a ~'"' u:ı . 

lhtiyarn ~özlerinde azmin, 
k !tti kararın ! :ırılhları yanı. 
yordu: 

- Jfottfı. h:ıtta ~eni ev. 
lenmekten mer. irin da h!'IY>ka. 
ılnn dn ko,·rlıırJT1nk elim~e. 

Hak dfişün . f'!c;ın . 8nnn üç ~ün 

milhlet 

C.ocut;'lm elınden tutar;ık 

l;nrıt"m e<ıiC!i:ı ıe <lt•r~n ve de. 
liluın lı,·n bncı-n, tt,; ... ~i: • 

- J,-ı jcıj '"'' 'mrP" verme. 
den evvel iki lftrre düşlin Gl.. 
ftCl'\,..; .. 'l!. 

D-ı'i. 
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'C7ç g!tndenberidir prof t-W 
Ogoatino Totinin el·inde dirlik 
düzenliğin yerinde yeller esi. 
)ordu. Hem de bu rahat 'e 
huzuru, mabii bir .hakkı di~e 

telakki ettiği halde. 
Prof e.sörü yaşının ndamı 

olarak tasvir etmclt oldukça 
güç ve he: bal>a yiğitin de işi 

dPğil. Yetmiş yaşlarında ka. 
dar mrdr. Ufacık tefecikti. 
Muazzam bir ba~ı ,·ardı. Ya. 
ı·aclılışındanberi en.~'l' namına 

bırşcy görmemişti. Çöp gibi 
iki ince b.'\cağın üzerine otur. 
tlılmuş n yamrr yumru \'Ücu. 
diyle de profesör cenapları 

varlığını tam:ımlıyordu. Pro. 
f f-sör Toti ne biçim bir adnm 
olduğunu şimdiye · kadar dü 
~tinmcdiği, bilmediği n bu 
hususta zerrece malCırnatı dn 
olmıtdığı anlaşılıyordu. Aynı 

8 - KUfiUNun JU'f;.;.t 

.-...nla, küçücük, minyon, 
uırif \C d~ha );rmi yedisine 
basmam•ş, karısı Madalena da 
sır.f lrendi şahsını se\·emiyece 
ğini, yalnız onunla alakadar 
oiamıyacağmı bir nn olsun ha. 
tırmdan geçirmemişti. 

Sosyetede bir mevki verme. 
ğt: mu,·affak olduğu fakir bir 
kı:r.ı seçerek onunla evlendiği 
doğru i<li. Madalcna niha~·et 

bir yüksek mektep kapıcısınrn 
kızı idi ,.e pek yakında tekaü. 
rlc SC\kedilerek tabii ilimler 
profesörile evll'!lmişti. 

Profesör cenaplarının te. 
k&üt uluşu ve bu tekaüt mn. 
nşile geçinmesi bir mesele ~
lu l etmiyordu. Zira zengindi. 
liı:ndan iki sene evvel ümit e. 
ılılmiyen lılr mirasa konan 
profesör Toti, çok seneler ev. 
nl Romanyaya gidip de aı::ln 

el·lenmiyen kardeşi, sonunda 
bir dikili afaçsız öliinn ken. 
dİiline şöyle gökten inen bir 
maide gıbi 200,000 lire~"i'' 
kalmışt'. 

Donunla beraber, bütün 
tanların evinde lnzım olan 
ne~ n .sütnlneti yarAtacağı. 

J\l uınmuyordu profesör. Zfra 
bir filozof bulunması itibarile, 
g~n~. güzel bir kadının dah:ı 
f a:::la şeyler lx>klediğfoi, işt!y1ı 
tını beslediğin• biliyordu. E~ ,.,. 
bu sernU- e.\'lcnmeden en·et 
konmuş olsaydı, o Ujmnn iş 

başkalaşır ,.e Madalenaya l:i~· 

parça daha sabırlı olmasını, 

bi,.az daha beklemesini, böy. 
:;f.!lıkle pek gedkmiyecek olan 
ölümüne yetişerek pinpon bir 
ihtiyarla evlenmek fedakarlı. 
kının .mtiksfat·ru göreceğini 

söylemeğe hak kazanırdı. La. 
kin heyhnt ! Bu 200 bin , ... .,. 

ge~. pek geç gelmişti. Zira 
profesör cenaplan ölümile ka. 
J"Sına bırakacağı ehemmiyet. 
11i1 tekaüt maaşile, onun ihti. 
Y&r bir adamla e\·lcnme.-;inh 
f •. dakarJığını karşılıyam·yaca. 
ğı f elscf~ini çoktan kurmuş 
ve daha fena.cıı huna da inan. 
"''§ bulunuyordu. 

Bundan ötürli, bu t.ekaüt 
maaşına artılı. böyle değer:i, 
hir miktar da lmtılıncn, pro. 
fcsör cenapları evinde ihtiya~ı 
olduğu ~ükün ,.e neşeyi tam=ı . 

mile ve katiyetle 1 hnkketti~hw 
açıkça anlatt·.. Rundnn baş. 
kı., e&'\Sınoo akıllı n.• iyi kalp. 
H bir insan sıfatile de, yalnız 
k:ı rısına, pn ra ları bağışlaya. 

rnk iyilikte bulunmadı. Aynı 
zamanda, yüksek mektepte en 
i>·: n parlak tnlehesinden bi. 
ri olnn "hiisnü ahlak ~ahi~i,, 

kibar fr.,·ırlı, old1Jkça 1.ıt .ın. 

gıı~. yak·şıkh ,.e Adeta azi2. 
J't'Simlerindc görülen hultlfl! 
saçlr Gia~omino'suna da hır 

"Jest., te bulunmak istiyordu. 

Evet, ihtiyar profesör Agos. 
tino Toti herşeyi, her ihtimn. 
1i düşünmüştü. Giaçomint1 
Debisi işsizdi, müthiş bir ~ı. 

J\ıntıdaydr. Günden güne ye. 
sc düşüyor, iradesin! kaybe. 
tli)'ordu. Hinaenaleyh o, yani 
prof esür, 200 bin liretiıni yt\. 
tırdığı Ziraat bankasında onı\ 
hir iş buldu. 

Evde şimdi, profesörün 

il 

1 
t:ından köle olduğ'u, tama. 
J\ıile bağlanciıiı citi, ~e· mi. 
ı•imi1ti iki bu~uk ya~larınd!l 

h'.r bebft de vardı. 
Küçük .zalimin türlü yara. 

m&zhklar:r.a, · eğlenmelerin~ 
lı(lyun eğmek, bu sureti~ onu 
nıtmnun etmek, güler görmek 
hayalile fl'"İne koşmal\ için, 
~şam tatilini beklerken. mek 
t\'ı;teki dersler ona ne kRdar 
U7Un ve bltmiyet'ekmi' gibi 
g .. Hrdi. 

Mirası alır almaı: tam teka. 
üt maaşını beklemeden istifA 
euer, böyle Jikle bütün vakti . 
ni çocuğuna hasredecek kadat 
serbest kalabilirdi. Lftkin 
ooyle bir şeyi dt1 asla düşün. 
memişti. Evet, hocalı~ı da 

• 

De§erli ımuh~rr:r 

ibrahfm Ho.~1 

ima ağır bir yük gibi tcliıkki 
etmi:;;ti. Do~ru id;, Lakin 
rr:ademki bir kere kabul et. 
m:şu, sonuna kadar dayann. 
cak n hoca olarak ölecekti. 
B;r de tam tekaüt maaşını ka: 
çır.mak da ayrı bir günah idi. 

Zaten burun için hütün hayatın 
da çahQtrfr çapa1adığının nıl•y. 
vasından istifade edecek birisi 
bulunsun diye evlenmemiş mi 
idi? 

işte sırf bu! fakir ve genç 
bir kıza :iyilik eden bir hayrat 
Habibi olmak gayesi~ evJenert 
prof esöriin kansına ·ka~ı bef!ı 

Jecliği sevgi daha ziyade }'arı 
l>abaca bir afktı, ~~ocufu dot. 

auktan sonra bu .bebaca ~evıi 
daha arttı, kikleudi ve ~ot'u. 
tun kendisine .bdıa dem..sin. 
den uyade Wyill baba diye 
~ağırnwaıı aMta tersih eder 
ıibi oldu. 0-Cuia karşı ~. 
)ediği sevgide &e adeta bir 
tahkir k<>kus11 ıse3li_yordu. Li. 
kin, ne yapa}ilil'.~ elinden iu.• 
gelirdi?. Hini, kendi.tJiİıt> 
baba <!iye seSJen4iği .za:nan. 
ona bir öpücik Qlechuriy .. tin 
rle ka]!yor, 1'e bunn görenle. 
rin, işitenle~in yüzünde hi~ 

de hoşa gitmiye~k bir tebes. 
süm beliriyorau. Ba fena fi. 
kirli, sakat .düşttnceli insan. 
Jar, nasıl olar da, onun kü. 
çUğe karşı beeldiğl o içten 
gelme ft\",gi'.'i; ı ona bir l.:adı. 

Pirandello 
nun ı:en güzel, 
en sevilen ve 
en r~eğenilen 

hikdl}esi 

Ç 
. . 
evıren: 

ib~ahim 
111oyi 

na, hatta p~ n Jyi ltir 
delikanJıya, Jiatti kendisine 
temin ettiği maddi menfaat. 
bri anlsyabilir, k:ıvrayabilir ... 
Jerdi. Evet, kendisine men. 
faat temin etmişti. Zirıı, işte 

bu sayede, ömrünün son ~ene. 
lerini neşeli. civcivli, ve sev. 
ım bir muhitte, yuvada ıe. 
~iriyor n mezar seyahatinin 
son merhn le.cdnde de küçük 
melek gfüi bir arl<adaşı da 
vardı. 

Bırak, bu fena ruhlu itt. 
sanlar, istedikleri kadar, gö. 
nUllerinin çcktifi kadar ~'Ül. 
sUnkr •.. di. ~·.Ilöyle apblca 
kahkaha atm:.k (pek kolay bir 

r 
işti. Eğer .. kendileıini onun 
yerine koymuş olsalardı, iş: 

çek ,lakmC:aıı n ko'la y'ri<ln 
anlayacaklardı. 

Onlar yalnız işin güfönç, 
daha doğru.su kaba tarafı!lı gi; 
riiyorlard•, Zira ·onun h11kiltf 
hislerini kanıyamamışlndı. 

1'e umurundP idi sanki? , ~fa. 
demki mesut idi. 

Bununla heraber, e5eflcr. 
le .söyliyelim ki.. Son üç gün. 
den beri Ne olabilirdi? Mn. 
dalenasmın gözleri ağJam'\k .. 
fan ,kızarmır:; \'e ş!şmişti. Şi:J. 
detli bir baş ağrısından ~J .. 
k:ıyet eclıyor \'e odadan dt~'.
rıya çıkmıyordu. 

Kederli kederli gülümser. 
ken, profesör Toti, bilgiç l>it. 
&"iÇ oosını salladı ve: 

- Ah. Gemçlik. Gençli:..! 
Diye içini ~ekti. Küçük bir 
bulut göJge.'Ji: gerici bir f ır1ı • 
na olsa ~erek. _ 

Nini) e arkadaşl•k ed~rel~. 
meraklı meraklı, oldukça di. 
dirgin, .hatta krzgın bir :h:ılde 

e\ de dolaştı. Kı:r.gindı. Çün .. 
kü, :nihayet ve hakikaten de 
karısı ve Giaçominonun kendi. 
~ine böy!e muamele etmeleri. 
ne bir sebep göre'miyo,·ılu. 
Hem de buna' maruz ka .lacal;: 
bir adam da değ;ldi. Gençle. 
n, günlerini .saymak mecb~ı. 
riyeti yoktu. ~i ra önlerind: 
daha ne günler Ye ne i.cı.tikh.'\L 
ler saklı idi. H.albuki ihtıyar 
bir adam için bir günün kn. 
yıp, heder oluşu hile mUthi~ 
bir darbe idi. Ye bu ane de. 
kin de, üç gündür, kam~ı ken. 
disini (tabirimi affediniz) pic 
gibi ortada b:rakmış ve adeta 
b:ışı kopmuş bir sinek gibi ôz 
evinde kendini kaybetmişti. 

lş~ üç gUndür ki o tatlı, 
insanı büyüliyen sesini, o 
'kadar güzel ve bilerek söyle. 
diği şarkı1arını, köy ttirk~i. 
Jerfoi duymuyordu. Uç glin. 
dür ki, o kadar alışt;l'ı, ad1:. 
ta i~lnfle kaynadığı ihtimıı. 

mından, göze görUnmiyen, zer. 
~ urre sunduğu &)akasından 
ı-rnhrum kalmıştı. 

Nini de, sanki annesinin, 
onunla alakadar olamıyac1k 
1.>;r rndyette oldutnnu bilir; 
r.ıiş, kecıtirmiş ıibi, ağır ah. 
yordu kcndi~inl. Prof·esÖr o. 
na bir odadan öbtlrtint götilrU 

yor - bndi.si d.~ o kadar boy 
Cuirnruı idi ki, çocuğun elin. 
den tutarken. iğilmek lüzumu. 
nu bile hissemiyôrdu. - Nini 
yi piyanonun üzerine (marı. 
yor, parmaklarını tuşlarda 

~ezdirlyor. Derken piyanodan, 
de.rin bir eene.me , ... sabırsızlrk 
iç çekişi ile uzaklaşarak yere 
oturuyor ve atlık oynamak 
tçin çocuğu .sırtma bindirlyo!·, 
gene de avunamıyor. Sersef.! 
'ialdıfını ta cane,·indt>n duyu. 
v!'r, anhyordu. Beş altı di'. 
fa minnacık karısını söyletrr1c . 
f e çalışmış. derdini ii~reıı. 

nıeğe u~raşmıştı. ~ 
- ly; değilsin, bir hoşlui· 

1tit~ediy6rsun değil mi? 
Diye sormuştu. 
Halb;tki Madalena daha 

hala ona birŞf'y a~maktnn çe. 
kiniyordu. Ağlıyor, balkonun 
pancurlarını kapatarak · Ç<l. 

cuiu da uzaklaştırmasrriı d:. 
liyor. Yalnn kalmak, karan. 
l:kta yatmak istediğini söylü. 
yoıdu. 

- Başın mı ağrıyor ~·nv. 

rum? 
Zava·.ıı kızın öyle !enr. 

başı aA'rıyordu .ki. Ortada pek 
ciddi biı· ka,·ganın oldufu mıı. 
hakkaktr. 

Başl.a çıkar yol bulama. 
yınca, profesör Toti, mutba. 
ğn ·indi ve .hizmet~lyi iskandi. 
le kalkıştı. Kanya pe'lc d~ 

öyle .açılamıyordu hani. Zira 
onun kendisine hiç de dost ol. 
mRdığrnr biliyordu. ÇUnk1i o, 

na maflimdu ki, hizme~i ola. 
cak bu nıahluk, elin d~fansın. 
da ağr.ını alabildiğine açıyo: 

(torba değil ki büzesin.) baş. 
kalarının da yaptığı gibi onun 
la zeklerıiyor, bütün kirli· ç.a. 
maŞırlannD ortaya döküyo: \'e 

efendisi'1in "birçok ~rlu öğ. 
renmesi icnbettiğini etrafa 
yayıyorrlu. 

Hiı:metçiden birşey ogren. 
nır~e nıuvaffak olamayınca. 
profe.sör Toti, kahramanc.; 
hir ta,·ır takınarak, çocuğı. 

nnnesinl' getirdi Ye l'n yemi , . .! 
t<'miz elbiselerini giydirmesl. 
ni ~yle<H. 

Madalena sebebini sordu. 
- Oğlanı biraz gezmeğ • 

ç·kararnğım.. Bugün bftyranı 
da :zaten. 7.avallı çocuk evd~ 
lmpalı :kalmaktan pek <lıkılı. 

yor.. Dedi. 
Bu fikir annenin pek de 

hoşuna gitmedi. llüçük ço 
cukle. el ele sokakta ~idin 

profesöre hnlkm nası], hiç de 
s~vim li olmıyan bir glilüşlt! 

güldükforlni ve hatta densiz. 
Hği daha ileriye vardırarak 

Jıayasız bir ıkinaye ile: 
- PNfesör. ~ocuğunuz si. 

zc tam bir lınyrülhnle.f obr.ak 
O kadar benziyor ki!. 

Diyecek kadar u. tanm:uiıııı 

alay ettiklerini pek fyi bili. 
yordu. 

Ukin profesör Toti, e<ö~ün. 
den dönmedi. Nuh dedi, pey. 
gamber demedi: 

- Krndimizi ~lendir.mek, 

' 
, 

biıaz hıwa almak i~in ,«iyle 
bir doll\!jacatız. 

Diye ayak diredi n ~ocu. 

iu Giacomino Debi.sinin .. ,ine 
götürdü. ,· 

~liks.nlı, çocukken ktndı. 
s:ne annelik eden hidrat Y,aş 

bü~üiü hemşfresile birlikte 
y:ışıyordu. llk önceleri, S~n
yorina Agata, karde§İn~ yap. 
tığı iyiliklerden dolayı prof e. 
~ör 'l'oıiye cidden engin min. 
nd hisleri 'besliyorau. O ~
manlu profr-sörün neden 00)' 
le han-ket ettiğini ve snhep. .. - . .._ 

lerini bilmiyordu. Bu i'm içın. 
de nele!·in döndüğünden fR. 
mamile habersizdi. Sinyo~:. 
na Aga.-.ta mutaassıp ve çok 
dindar bir kadrndı. Bundaıı 

ötürü m?selenin ·iç yliı:ün:i an. 
kıyınca, profesörü insan kak 
b:na girmiş rn Giacom•no)·u 
eğri yol;t götüren bir şe}'ta 1 

d:yc tel:"\kki ctmeğe başl;ıdr. 
Profesör Toti, kapıyı ~a1. 

dıktan sonra ıkapıdn olrtukt'L 
uzun hir müddet bekledi. Sin. 
yoriruı Aga ta gelmiş. ufncrx. 
delikten b.ıkarnk, hcme'l l<aç. 
mışt·. Hiç şüphe yok l..i, gi. 
dip, om:n geldiğini kardeşine 
haber ~erecek, sonra J:elip 
knpıyı açtrkt8n sonra, Gi.-ıco. 

minonun e,·de olmadıfmı. söy. 
liyı?eekti. 

Nihuvet göründü. Eu. buz 
gibi dontik, ekşi yüdl, !l'frah .. 
lar gh'miŞ, surnh htlmu. 
nıu gibi sararrmv Te r1izleri. 

(Liitjen sayı/<JF çeutrinfz). 


