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·yük Harpten 
· "i tifakı müs 
• '' y 1 en can anıy 

4lmanya, ltalqa, Avusturya r 
tında q zli bir ittifak akdetm · ler 

-

ve lngiltere ile teşriki 
olmak emelleri 

Fransayı kuşatmak 
mesaisine mani 

41111.aııya Akdeııizde ita/yaya ınüzaheret vaadiııde bulunınuş 
- Yazısı 9 uncu saylfamızdadır -

s·ze nasıl 
kitabı ıazı 

..... y4 
'll~)Uk şehirlerdeki talebe ile ır.o 
"Y•cakları 

doğru mudur, 
Yazan 
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~erber r 
Pazar tatilindeıı 
~ikaııet edig-orlar ,, 

ti' lllartta yapllacak kon-
8'nın çok mUnakaşah 
•çrnek ihtimali var 

(ra.zıst s ıhıcii.d.o) 

"------
Zühre Ylldızı· 

~rı parlak safhasına giriyor 
75 Martta ayla yıldızı gök 
yüzünde ganyana görebileceğiz 

' "' •emavt hadiseye alt tafsilfttl g ncu say.tamızda 
~ okuyunuz. 

~e!l,.ek gokuşundp kanlı bir vak'a 

Siz namussuzlar sizi'.,, 
Metresini fi.çıkı ile yakalayan 

D H.alil ilıisiııi de bıçallladı 

) k11 l.itt 8abah saat 10,30 da Zeyrek 

1 

ve hemşerilerinden biri ile son gİ.İn· 
1 tlltt.J-

"i.l kanlı bir vaka olmuş. lerde münasebet peyda etmiş ve 
~ pek tabii olarak bunun Halil tara-
~~U dönen bir katil, elindeki fmdan keşfedilemiyeceği kanaatini 
~ kurbanlarını kovalamış ve besliyerek iki tarafı da idare etmeye 

~d~kı;a şişlemiştir. karar vermiştir. 
~~lae şu şekilde gecmiştir: Fatmanm ikinci göniil verdiği 
~ l\J·lYada Tepe köyünden Kü- adam, Mehmet oğlu l\ lchmet adın
~~ ıl Osmanm Fatma adlı bir da 33 yaşlarında bir delikanlıdır. 
~~ "ardır. Mehmet evvelki geceyi Fatma 

lrtıa, Halilin tamdıklanndan (Sonıı: Sa. 4 SU. 3) 

Cenevre' de 
Dün de müzakere
lere devam olundu 

;ene\Te, 10 (Hususi) - Sancağın 

statüsiinü ve teşkilatıesasiye kanununu 
hazırlamakla mükellef olan eksperler 
komitesi dün ğlcden sonra mesaisine 
devam etmiş ve Sancağın harici işle
rinin müstakbel idaresine, beynelmi
lel anlaşmaların imzası ile katiyet kes 
bedişinc, Suriye dcvletile para sistemi 
lttlhadma dair olan meseleleri gözden 
geçirmiştir. 

Komite, bugün, müşahitlerin Bayır, 
Bucak ve Hazine nahiyeleri hakkında
ki mütalcalarını dinliyccektir. 

r---------------V ekili er Heyeti 
Dünkü toplantısın-

da radyo işile 
meşgul oldu 

Ankara, 10 (Telefonla) -
İcra Vekilleri Heyeti bugi; n 

saat 17 de toplanmış ve top· 
Jantı geç vakte kadar sürmüş 
tür. 

Vekiller Heyetinin bu top
lantısında Etimesutta kurul· 
ması kararlaşan ve Markoni 
müessesesine ihale edilen bü 
yük telsiz istasyonuna ait 
mukavele esasının görüsüldü· 

ı ~i.i söylenmektedir. --
Dahiliye Vekili 

Ankarada . 
'Ankara, 10 (Telefonla) - Dahiliye 

Vekili ve C. H. P. Genel Sekreteri B. 
Şükrü Kaya bugünkü Toros ekspresile 
saat 5.50 de şehrimize dönmüş ve is -
tasyonlda Vekalet erkanı ile Halk Par
tisi azaları ve memurları tarafından 

karşılanmıştır. 

Fransız Senatosu is
tikrazı k;ıbu l etti 

Paris, 10 (Hususi) - Senato bu -
gün mi1Ji müdafaa istikrazr kanununu 
1 muhalife karşı· 58, reyle kabul etmiş
tir. Söz alan B. Blum memleket ma -
liyesinin düzelmekte olduğunu ve alı -
nan yeni tedbirlerin buna daha ziyade 
yardım edeceğini söylemiştir. 

Telgraf adresi: Kurun _ İstanbul 
Telef. 21413 (Yazı), 24.310 (idare) . 

Mussolini '.l~ablutJ 

yolullda 

Roma, 10 (Hususi) - B. Mussoli • 
ni. harbiye müsteşarı, müstemleke ve 
matbuat nazırları. milis erkanıharbiye 

reisi ile beraber, bu ak::ım Trablu:;a ha
reket etmiştir. 
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l A türk Ankara a ! 
İki agdenberi ~endi/erine ' Jıası·et 
bulunan Ankaralılar tarafından 
adeta bayram yapılarak karşılandı 

~ lunan Reisicumhur Atc.ıtiirk bugün saat 14,32 de hususi trenle şeh· ~ 
~ rimize dönmüşlerdir. ~ 

~ Atatürk'ü istasyonda Büy:.!k Millet Meclisi Reisi B. Abdülhalik ~ 
~ Renda, Ba~vekil lsmet lnön Ü, Genel Kurmay Başkanı Mareral ~ 
~ Fevzi Çakmak, vekiller, mebuslar, generaller, hükumet erkanı, ~ 
~ halk mümessilleri, istasyonu ve caddeleri dolduran Ankaralılar ~ 
~ karşılamıştır. ~ 

~ iki aydır Büyi.ik Öndere hasret bulunan Ankara bugün adeta bir ~ 
~ bayram günü yaşıyordu. Şehir baştan başa bayraklarla donanmıstı. ~ 
~ Atatürk vagonlarından indikten sonra kendilerini kar§ılamaya ; 
~ gelenlerin birer birer ellerini sıktılar, iltifatta bulundular ve oto- ~ 
ff mobillerine binerek doğruca Çankayaya gittiler. ~ 
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Pazar gilnii 1.<Jtarwul 'ii:::erindc para
§iıtler cıçılacak ... 

Hava bayramı 
Pazar günü yapılacak bayranıda 

Otomobiller halkı Yeşil öye 
birer liraya götürüp getirecek 

Pazar günü yapılacak olan uçuş 1 
bayramına ait hazırlıklara dün de ' 
devam edilmiştir. 

Bayrama iştirak edecek olan Ü
ni~ersite ve lise talebelerini trenler 
mecanen Y eşilköye götiiri.ip getire· 
ceklerdir. Biletler di.in Üniversite · 
ye ve kültür direktörlüğüne gönde 
rilmiştir. 

O gün trenler halkı da yüzde el
li tenzilatln taşıyacaklardır. 

Hava Kurumu bundan başka o· 
tomobiller ile de anlaşma yapmış

tır. Otomobiller Y cşilköye bir ki
şiyi yiiz kuruşa getirip götürecek· 
lerdir. 

O gün merasime tam saat 1 1 de 
lstjklal marşile başlanacak ve daha 

sonra kararlaşan program tatbik e• 
dilecek tir. 

Program şu şekilde tertip. edil
miştir: 

1 - Planörleri yedekte çekme. 
2 - Planörleri haada bırakış ve 

Akrobasi hareketleri. 
3 - Grup halinde motörlü tay

yare.ferden paraşütle atlayışlar. 
4 - Türk Kuşuna yeni yazılı 

iiyelcrin uçurulması. 
Merasimde kolordu muzikası da 

hazır bulunacaktır. 

30 GENÇ DAHA YAZILDI 
Hava Kurumu Türk Kuşu ŞU• 

hesine Oarüşşefaka lisesinden dün 
30 ~ene- müracaat ederek üye yazıl• 
mışlardır. 

., 

kongresi 
•• il 

uzum 
İktısat Vekilimizin bir nutkile dün 

Ankarada açıldı 
'azısı 4 iincü Myıfadn.). 
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i B"ze na 1 Okul ( 
1 kitabı lazım ? 1 
~ 6UyUk şehirlerdeki ialebe ile Köy çocuklarının : 
~ okuyacak~arı kitaplar aras~,da bir fark gözetmek ~ 

' = ii doğru mud~~:andeğil midir? ( 

:;~ •. ... u. J''" ~•ıwı•" "'""" .~"111111ıı 111 ıııı A S I M US "'"'"'""''""'"'""11ııu,1111 11ıııııu111rıııııı~ 

A tatür!~ evvelki gün lstanbu]. 
dan Ankaraya giderken iz. 
mit istasyonunda kendilerini 

karşılıyan vali ile generalleri kabul 
etmiş, bu arada riyaziye ve hen
deae ıstılahlarına dair konuşmuş

tur. iki gündenberi I~tanbulda bu
lunan Kültür Bakanı Saffet Anka
nm da gene ilkokullar ile alakalı

tetkiklerde bulunduğu.rm işitiyoruz 

ve ·kültür işlcrirftıİılı!:de ilkokul ders 
kitaplarının ön plana alındığını gös
teren. bu haberleri büyük memnu· 
niyetle kar§tlıyoruz. 

Memnuniyetimizin birinci sebe- ı 
bi şudur: Bir milletin kültür i§le
rlrde ilkokul dersleri temeldir; bu 
tc.n7.el ne kadar kuvvetli olursa 
Tfü:c usulunun manevi bünyesi de 
o ~r feyiz bulur; böyle olmaz
aıs C}iirük temel üzerine kurulan her 
ıey gibi memleketin kültür binası 
c:b sarsıntılara dayanamaz. Bunun· 
la beraber esefle itiraf etmek icap 
eder ki bugüne kadar bizde birkaç 

ıene evvele gelinceye kadar okul ki· 
taplarının çoğu ehemmiyetçe ikin
ci, 1-\atta bazı üçüncü derecede tu· 
tulmu§tur. Bu kitapların yazılı§ 

tarzına pek dikkat edilmemiıtir. 

Hele ilkokul derslerine esas olan 
ıstılahlarm henüz ilk inkitaf devre
sindeki dimağlara ~ığmıyacak tabir
lerden !eçilmiş olması çocuklanmt· 
zm yetişmelerine büyük engel ol· 
muştur. 

işte ~imdi memleketin kültüı 
temelinde göze çarpan bu noksa
nın bertaraf edilme.,ine sıra gelmi,. 
tir. Öğrendiğimize göre ilkmektep 
derslerinde geçen ıstılahlar mÜm· 
kün olduğu kadar konu'lma diline 
yaklaştırılacaktır. Evvelce Arapça 
köklerden uydurma auretile yapı· 

lan ıstılahlnr yerine Tiirkçe kökler, 
Türkçe köklerden yapılmış kelime
ler ve tabir}çr konulacaktır. Mese· 
la jeometri (hendese) de (amut) 
yerine (dike.y), (zaviye) yerine 
(açı) kelimeleri kullanılacak, (mü
selles) e (üçH.i), (kava) e (yay), 
(kutr) a (çap), (bud) a (boyut) 
denilecektir. 

ilkokullarda bulunan çocukl<'lr 
arasında şehirli, yahut köylü ol· 
mak, zengin, yahut fakir bir aile 
içinde yeti~miş bulunmak gibi 7a
ruri farklar her vakit cılacaktır. O· 
nun için, bu okullar için yazılan 
kit~plarda ona göre dil ku1lanmak, 
kitaplarda gösterilen örneklerin şe· 
hirli veya köylii, zengin veya fa
ldr her çocuk tarafından anla~ıla • 
bilecek surette yazılması lazımdır. 

Türk Dili Araştırma Kurumu 
uzun tetkikler neticesinde ilkokul· 
lar irin jeometri (hendese) ve he
sap derslerinde lüzumlu ıstılahbrı 
karürla§tırmıştır. Bu suretle şimdi 
bu derslerin kitapları yazılmak işi 
kalmıştır. 

Yalnız okul kitapları meselesin
de hallolunacak bir cihet daha var· 
d1r: Okullarda tek kitap usulii ka
bul edilmiştir; e3ns itibarile bu u
.. ul doğrudur; Çocukların ·eline 

hem iyi, hem ucuz k~ vermeye 
yardım eder. Fakat bi.iyük ~ehir
Ierde daha ziyade ekonomi bakı-

nunC.:an aanat, ticaret l.ayat ve fa. 
aliyetlerine k•*:ışacak olan cocuk
ların okuyacakları ders kitapl~rı ile 
köylerde ziraat işlerile uğra~acak 
r~::uklann okuyacakları kitaplar a
rası~da bir fark gözetmek doğru 
mudur. değil midir? Yahut Orta 
Anadolunun yayla çocuklariie Ak. 
denizin sahil çocukları arasmdnki 
iklim ve itiyat farklarının ders ki
tllpları üzerinde bir tesiri olması la
zım mıdır, değil midir? Bu, hal· 
lolunmaya muhtaç bir meseledir. 

Tabii olarak ilkokul kitapların
da böyle bir fark olsa bile bu jeo
metri, yahut hesap derslerinde O· 

lamaz. Daha ziyade coğrafya, ya
hut ziraat ve sanat bahisleri ile Alc\
kalı derslerde olabilir. Herhalde 
bu türlü kitap farkı ile çocukların 
eğitim yollarında değİ§iklik yap. 
mak kabul edilemez. 

Sözün kısası ilkokullarda ço
cuklara telkin edilen fikirler, on
lara öğretilen bütün şeyler Türk 
milletinin hakiki benliğini te~kil e· 
decektir. Onun için bu okullardl\ 
çocukların eline verilecek ders ki
taplarına ne kadar ehemmiyet veri
lirse doğrudur ve yerindedir. 

Llzım olan bir hey'et 
Nurullah Ataç, dünkü Haber'de, ter· 

cüme eserlerimizin çoğaldığına dair bir 
müjde verdi. İnanmz, çünkü, bu işi 
ondan daha iyi takip edecek içimizde 
bugün kimse yok. 

Bu arada bir de şu meseleye doku· 
nuyor: 

"Btzde, kitabın muharririnden veyı 
onun variılerinden izin almak adeti of· 
madıiı İçin, mütercimler, çalıtmalan· 

nın 'bota çıkmıyacaiından emin olamı· 
yorlar!,. 

Öyleyse ne yapalım?. Nurullah Ataç, 
bu derdin devası için şu reçeteyi hazır
lamış ve hatta imza bile etmiş: 

"Devlet bir heyet tetkil edip ona, 
muhtelif dillerden tercüme edilrneıi mü 
nasip olacak edebi eserlerin bir listesi
ni yaptınr. Her kitapçı b.ı.ı listeden intİ· 
hap ettiği İıimleri heyete bildirir; he· 
yet de o kitaplan tercüme ettirmemelc· 
rini kitapçılara bildirir. Bu suretle Jü. 
zumıuz eıerlcr tercüme.inin de önüne 
geçilmiş olur!., 

Kırtasiyeciliği hatırlatmasa fena bir 
formül değil! .. 

r Dü!·~~"~:.!:.~~~d,:-ıJ 
1 Fiyatı 40 kuruştur . 1 j 

- Baba) bıı bo.y niçin böyle hep ci
garal.llrın dıwıamnı h<ılka ya1nyor1 

- Beni masrafa sokmak irin. 

~ünlerin peşinden : 

Ağızda saklanan bir bakla 
Musevil;r arasında Türkleşmek fikri gunun meselesidir; hahamhane,--------------~

laik meclisi ve Musevi cemaati başkam Manıel Franko Tiirkçe çıkan bir Siyaset alenıinde_; 
arkadaşımıza yazdığı mektupta Türk !eştirme i§inin kanun kuvYeti ile tr.· - - - - f 
minini hiikumetten açıkça istedi. Eğer Muse\'iler gerçekten Ti.irkleşme- Milyonlar oynuyor· 
nin lüzumuna kani iseler bunu genr. kendileri yapabilirlerdi; acE\ba bu _,,-
i~e hükumetin müdahalesini i:ıttemenin sebebi nedir? Zanr.e~ilir ki Amerika dürt~ 

Tanınmış Musevi münevveri (Tekinalp) galiba bu suale cevap \'ermi~ öbür ucudur; Yenidünyanın -
olmak ic;in şöyle diyor: dünya ile di.kuı yoktur; yah · 

- Muııevi cemaati başkanı tamamile baklayı ağzından çıkarmadı. pc:k nzdn-. Avrupa harp zelı•ı:!: 
Belki Osmanlılık devrinden arda kalan cemaat ruhuna şuursuz olarak sa· !çinde mnhvots.a bile Büyük H ,ıı 
dık kalmı<;ı bazı muhafazakar unsurln rın gazabına uğramaktan çekindi. Fa· knnşmı! o!ma!dan ağızlan ysJ1 • 
kat hu çekingenlik Kemalist devrinin inkılap;ılık ruh~na uygun değildir . ., Amf'~kalılar kendi kö§~l~rinde ,: 

Tekinalp'm bu ııözi.inü okuyunaı bundan bir müddet evvel (Kema· h<ıt oturacaktır; onun ıçın A 
lizm) adı ile neşrettiği eseri hatırladık; bu eserde Kemalizm re1ımını p~daki sHflh yarışma onlar katlf 

yalnız nazari sahada tahlil ederek kal madığmı, bu rejimin icabını kendi 
cemaatleri arasında filen tatbik etmek arzusunu gösterdiği, yani Musevi 
cemaati başkanının ağzında sakladığı baklayı meydana çıkardığı için mem· 
nun da olduk. 

Fakat acaba ağızlarda saklanan bakla bundan mı ibarettir? 

Hasan Kumçayı 

0-LJNLJN AK/J"LER/ 
Mesut yaşamakla hasta
hğm önüne geçlleblllr mi 

Herkes 000,000 numa
rah blletl arıyor 

İstatistiklerle uğraşmadıkça mes'ut Gariplikler çıkarmakta birinci olan 
olamıyan alimler yeni bir ketiftc bulun· Amerikada hiç aklc gclmiycn bir garip· 

lik daha oldu: 
dular. Söylüyorlar ki erkek ve kadın . .. .. . . 
bütün insanlar, olnuyacak şeyler için Pıyangoda bu}•.ık ıkramıye 000.000 
cndise etmek suretile, hakiki iş görmek· numaraya çıktr. (Evet yanlış okumuyo:su 
ten daha fazla, enerji sarf elerler. nuz: Yalnız altı sıfırdan mürekkep hır .. 

d l.k .. f" t rakam!). Halbuki, piyango biletleri a· FilhakiY.1 gün c ı cnerJı sar ıya r· .. . . 
· d 11· · b · · ·c;in rasında boylc bır numara yoktu. Pıyan· 

mızın yüz c e ısı şu veya u nevı 1§ ı . . .. . 
· · d d.ğ •· d 11. · .. go dolabının ıçıne, yanlışlıkla boylc bır 

ıarfcdılıyorsa a, ı er y.ız e e ısı u-
bahı kı ~ ·d· fi~ konmuş veya baarlırken bu altı srfır-

zülmeler ve bed r ar ugruna gı ı- . . 
dan evvelkı bır rakam çıkmamıı olacak .. 

yor. 
Bazr doktorlar daha ileri gidiyor. 

Mesela Sovyet Ruıyada kanser müte· 
hassısı bir doktor kanserin keder dola
yııile vücut bulduğunu iabat etmiJtir. 
Ve bir çok doktorlar da mes'ut yaljama!t 
suretile hastalıkların en aşağı yüzde el· 
Jisinin önüne geçilebilir diyorlar. 

Posta pulu ile tablo 
yapan ressam 

Fransada ''Müstakil ressamların., 

sergisi açıldı. Bu sergide tabii bir çok 
,güzel tablolar da var! Fakat bunların 
içinde bir de gayet göze çarpan iki tab
lo var: Bu iki tablo posta pulu ile ya

pılmış. 

Tablolardan biri bir krr manzarasını 
göstermektedir. Reaaam bunu 45.000 
posta J'ılundan yapmıştır. Bu 45.000 
posta pulu 93.000 parçaya ayrılarak ya

pıJtınlmı~tır. 

İkinci tablo Belçika kralı Albert'in J 

portresidir. Bu tabloya da, 500.000 par-, 
çaya ayrılan 137,000 pul gitmiş. 

Ressam bu pulları, böyle parçalara 
nyırdıktan ronra elinde, Ur.erindeki çiz 
giler ve resimler müstuna, bir alay 
renkli kağıt bulundurmuş oluyor. Sonra 
bunları, parça parca renk gibi kullana
rak istedi~i resmi yapıyor. 

Bazı ressamlar buna, boya ve fırça 
kullanılmadığı için, tablo diyemiyecek
lerini ve onları san'at eseri sayamıya

caklarrnı söylüyorlar. Fakat, tabloları, 
yapan ress:ın e.~erlerinin bayağı tablo 
!ardan daha kıymetli olduğunu iddia e
diyor. 

- Bugii.Jı uazif clcrinin he7>.'Ji flofjrıt! 
N0<ietı bciykt 

- Dü~t ak~m babam evde yoktu. 

Kimsede bu numarada bir bilet bu
lunmadığı için halk arasında dedikodu 
başladı Ye piyango idaresinin büyük ik 
ramiyeyi kimseye vermemek istediği 

söylendi. Bunun üzerine piyango idare
ıı keşıdeyı tekrar cLmek ısu:aı. buna 
da, evvelki ke~idede kazananlar şiddet· 
le itiraz ettiler. 

Şimdi Amerikan piyango müdürlüğü 
gelecek keıide için 000.000 numaralı bir 
bilet baıtmyor. Herkes de bayilere ışim 
diden bu bileti sipariş ediyor, sanki bü 
)'~k ikramiye gene bu numaraya sıka· 

cakmış cibi ! 

Şu erkeklerln ba,ına 
gelenler 

Alman ceza kanununda değiıiklik

ler yapmakta olan komisyonun rapoda
rından anlaşıldığına göre, Almanyada do 
ğum miktannı arttırmak ı!.izere yeni ba
zı maddeler hazırlanmaktadır. 

Geçen sene Almanyada doğum mik· 
tan 1000 de 19, 1 idi. 1ngilterede ise do
ğum 1000 de 14,8 dir. 

Yapılacak yeni değişikliklere göre 
çocuk düşürmek veya nesli tahdit et
mek gibi haller, cezayı istilzam edecek 
tir. Şu hal:ie yeni bir prensip daha ih
das olunacağı anlaşılmaktadır. O da 
şu ki, bir kadının hSmile kalmasını mu· 
cip olan bir erkek, onunla evli olsun 
veya olmasın, o kadına yardım etmek· 
ten çekinirse derhal hapsedilecektir. 

Bu yardımın muhakkak maddi ol· 
ması icabetmiyor. Bilhassa evli olmı· 

yan annelerin pek muhta~ olduğu ''Ruh 
istirahati., ni, dah~ doğrusu manevi 

- &ık bal; hele! Karı.!'tnı . .açuulan 
tıdm''§ siirükliiym·: Biz de 8(1Çlannı11 
takma oldufiunıı :::annederdik. 

maz. Lot 
·· .. r Hadiseler hemen her ıu•; f· 

türlü dü~ü:ıenleri te!ızip cdı~ 
En ıon olmak üzere V ~~ingtoıt hii
gelen haber şudur: Amerİ~ ıı" 
kumeti 550 milyon Türk hrJ' ıJ 
yakın bir tahsisat ile harp filot:;:, 
yeniden kuvvetlendirmeğe lı bı· 
vermi~tir. Birkaç hdta evvel .,i 
gilterenin çizdiği be! senelik ~
silahlanma programı hatıra .«'at" 
lirae Amerikada görülen yenı h rJ 

it rı•· 
ketin manası k:o!ayca an!aııbr. " 
kikat he.ide Amerfüalılar ket'~ 
menfnatleri mevzuu behto1Uf1 .. 
çok re~Hst dii~iinürler. Onla~~ 
re deniz harp filoları meeelest ii
yük Oltynnus içinde bir kuvvet ıt! 
vazenesi i~idir. fft 

Geçen nisan içinde büyük :" 
harp gemilerinin 35,000 toJ1 1"' 
fazla h-.cimde clmarr~ı esası 

bul edil'1li~ti. Eğer Japonya 0 ~· 
man bu esasn muvafakat etın~lı'' 
olsaydı hi~ şüphe yolt ki Ametl 
lılar bundan biiyük gemiler Y'~ 
caklardı. Belki de bir giin '.-· 
buna mecb11r olaçaklnrqrr. O '( 
lyl J,.J,.,. bi,;yül-ı. ha~iı.n!c . ~· 

milcri Pımama kanehndan ae~ 
çe geçinne1t mümkün olamıY ~ 
için Amerikalılar Büyük Ati•#. 
için ba~ka, Büyük Okyanu• .. ~ 
gene ba§ka olmak üzere iki bil ;.r 

k 
.h. _,, 

harp filosu yapma :; tıyacı•'..~ 

yacakttr; yahut bu türlü ~iif 
harp gemilerini bir denizde~ (il' 
denize geçirebilmek için Nılc• 
kanalını açacaklardır. 

~ 
yardımr. o erkeğin muhakkak .,e~ 
lazım gelecektir. 

Dobra bir karakter 0,, 
Fotoğraf tahlillerinin 14 ün'~c'~ 

· C 1 N d' "'/atcı .k• karikatürıst cma a ır, f tJ"' 

kitap,. müellifinin d:.in bir fotoğr• dlııi' 
lilini verdi. Ethem İzzet için §Öyle 

yor: . ıı.dtl ,J 
"Bütün rikkat ve edebi incehJ'" ıJ' 

men en körpe çamları bile bir .,_.,.e <fi 
M .. bares 

<!evirmekten çekinmez. u .. ııı'tı" 
mücadeleyi çok sever. Fakat dı.ıt ,( 
nnı dnim;; kendine göre seçer; efl &-t._ 
~ b" ·ı ı· 1 n vatal' gı ır mı yon ırası o mıya 
münakaşay.ı tenezzül etmez. ·~ f' 

Gazetecilikte metodu Arnen fi~ 
zete kralı Hcarst ile at b:tşıdır. 'fıt 

1 
}.~ 

ant'ün taliine çok benzerse d•. ~ 
t .,,., -_J. 

Söze ilaveten çıkard·ğı gaze e tst,-
Telrraf değil Son koz olmaır rcııJ 
dir! .. ., 

Bir ilavemiz yok. "' 

Bu da garip bir ban ,_ıto" 
. kası da ıc•: Dünyanın en garıp ban . b'" 1 . B k b b. ·ın bır ef rıkada ! a ın u ne :çı 11,~ =ıarP r.' Bir kere, bankanın n ·a'• . ·rn " ,. 

yok. Sonra. ccklcrinde ne ısı· _
1
• tı 

• I{ rıg· " adres. Bu bankadan yn·nız 0 i~İ:1 t 

lan istifade edebilirler. Fakat mil' ti' 
.,.arip tarafı ~u: Bankanın "tamı: ,e#_ 
n • • •oıar "diye olunmuş., l O mılyon ° rni•f 
yesİ olduğu halde kontrol )<O f 

yok. nere " ( 
Orac.lan muamele gören J{o rr'J'°r'!c 

lan istecli!;l~:i zaman para ya~ 'ıcıd' 
. . . . d'k}erı t ıl' 

ve ıı:!edıklcrı zaman ıste 1 • ·rrı• Jf 
. b.. .. i' ıt1 Af" para alıyorlar. Yanı, utun ah' r j 

zerine kurulmuş. Belki i!in d :ifti" 
h

• ,,,. 
tarafı: Şimdiye kadar da ıç 

olmamışı 



Fikirler ve insanlar 1 

1 ~ ~ ~ 

CANLI MISRA 
Yazan: :-1 

1 Nurullah Ata~I 
~ İiri severim. Ezberimde birçok 1 "monstre" u unutamıyacağınız gibi. Sa· 'rJ lllısralar, beyitler vardır ve bun· nat eseri, fakat tersine sanat· (Güzel 

da ların hepsini bıkmadan, usan - ı mısrala güzel, yani hoş şeyler anlatan 
~ rı, hatta her sefarinde yeni bir zevk mısraı karıştırmamalı: bunun gibi çir -
~~alt. tekrar ederim dururum. Bir kin mısram anlattığı şey lele son dere -
~tiıı' b~ır beyit, bir manzume canlı, ya- cc hoş olabilir.) 
~~, ır Şeydir. O, insan icin bir ah . çirkin mısra da, güzel mısra gi • 
"llır s· ~ 
~in·· ız, ahbnblarınıza her rasgel _ bi. kendiliğinden doğar. Birta -

c ııu ıı zaman onlarla yeni şeyler mi kım nazariyeler, kaidelerle gü -

~ ~rsunuz? Hiç şüphesiz değil... zel veya çirkin mısra vücude getirile -
tla' ların neler düşündüklerini, ha - mcz. İsterseniz deneyin: Çirkinliğe bir 

lı:ı ::ı, hatta anlatmaktan hoşlandık - şahsiyet edinmiş bir tek mısra ııöyliye
~İnlt~ Sycıcri bildiğiniz gibi onlar da mez. Nihayet, birer çirkinlik unsuru sa-

ılerj b·ı· B • · b. · k h f ltj . ı ır. una ragmcn yıne ı - yılan şeyleri bir araya getırere tu a , 
~~ıze tesadüften., biribirinizle buluş- yahut gülünç bir mısra vücude getirir· 
': b~ zevk duyarsınız. Şiir de öyle - siniz; işte o kadar. Güzel mısra da öy

' ır l'llanzumeyi her okuduğunuz Jcdir. Zaten en güzel mısraları, sanat -
~) n !eni bir zevk duymamız için on- leri iizerinde uzun uzun düşünen, birta· 
tııı;nı .bir mana, evvelce hissetmedi - kım ka~dekr kuran "esthcte" şairler de
ıı. G~ır sır keşfetmemiz lazım gel - ğil, o kadar eziyet çekmeği akıllarından 
• dun olur, bir tek mısraı söyler du- bile geçirememiş olanlar söylemiştir. Ö· 

~~tı Urur durur söylersiniz. O gün o tck:Jerinki çirkindir demiyorum: onla
. birıtıuıra haşhaşa, belki biribirimizle rm lıaşka cinsten bir giizcllikleri vardır. 
~ d !ey konuşmadan kalmak i~tiyo - Mesela fransızcada Faul Valcry'nin, 

ll 
emektir. bizde Ahmet lfamdi Tanprnar'm man -

tınlar birer "ır.ey" birer ''sah ıs" ol· zumelerini alın: onları olturkcn t:erçek· 
ı :s • • 

~~sralar, beyitlerdir· Güzellikleri ten bir haz, bir zevk duyanz; fakat bu 
~lh.:ttnda olsaydı 0 manayı kavrar zevk, bu haz gtizcl bir mısram verdi -
ı... ·"'llaz o 1 d b·ı · ı · i'!i cinsten değildir: onlar güzel mıs • "llt . n ar an vazgeçe ı mcmız a- ~ 

tıq,1;!~r.di. (Hatta diyebiliz ki bir şiirin ram ''müslii" (idce'si) dir. Onları okur· 
~hı &ı rnanasmın tamamile kavrana- kcn canlı bir mahlüku, bir ahbabımızı 
~~.ında, bir sır tarafı kalmasınJ.:dır. değil, onların gayetle muvaffak olmu -
~~~bu, bizi çok ileri, karanlık ve u _ bir resmini görmüş gibi oluruz. "Aman 1 
~t b 

1
11.l sahalara götürebilir ... ) Eviniz- deriz, falan noktayı da ne iyi görmüş, 

l ~~nan ve kırılmasından korktuğu _ ne iyi düşünmüş!" Onların karşısında, 
-. ~n içine hiçbi• şey koymadığınız zekanın inşa ettiği bir şey kar§tsrnda 
~İllt oyu nasıl severseniz şiir de öyle olduğumuzu unutanıı:.yız, kendimizi 
I\~ b · liasıl o vazo biraz balçık ve bi- kendiliğinclcn mevcud bir şey karşısın-
tc bi °ladan ibaret değilse şiir de öyle- lda sanamayız. 
ret dtq lllana ve birkaç kelimeden iba- ---------------
lir<ıiğ.t~dir. Vazonun bir hattını deği~-
1lfj1 ~ı.ı zaman bütün güzelliği değiş
• t.. tta mahvolduğu gibi mısram de: 
'it lııü d~i~ince sihri kaybo1ur. tlzc· 

. <11,nanmağn trınommul eden, yani 
\~tinün yeri değişmekle yine hiçbir 
oı;ayb . . • 
1 

etmıycn mısram, manzumenın 

. Olduğuna inanmayın. Yirmi dört 
. u~kttnabilen "Recai'ye - semen gel
~ tnahzende _ oturmaktan,, sözü 

Çok eğlencelidir, fakat bir mısra 
lir F l'' . "c·· .. d· · uzu ı nın: ozum. canım, 

•ın, sevdiğim devletli sultanım" 
.ı bir mısradır; rünkü: "Efendim, 
1. :ıı 

•tn devletli sultanım gözüm, ca -
' dediğimiz zaman mana da bozul -

... , . 

Üniversite hu
kuk fakültesi de. 
kanı Bay Sıddık 
Sami faltültc dc
kanlığmdan istifa 
etmiştir. 

Dekanın idari 
ba7.ı mcsclelerdt: 
rcktörliikle vukua 

• b .. zın ve kafiye de bozulmaz, fa -

gelen anlaı,ı:.ımamaz 
lık yüzünden çekil 
eliği söylenmekte
dir. t11tiin sihir kaybolur . . (Bu misali IJay Suülıl~ Smni 

. b~krar ettim: fakat do'ğru olduğu Dekanlığa ceza profesörü Bay 
ıtçok lclefalar daha tekrar etmekte g.. Tahir'le medeni hukuk profesörü Ea.y 

h 
0trnüyorum.) · · 

c:ı Samim'dcn birinin getirilmek ıhtımc:.-
'ra~ haı, itiraf edelim ki yalnız güzel li vardır. 
, ra mahsus değildir. "Çirkin" 
·~da d •· · ·ı d k egıştırı emez ve onun a en-
tl'lllahsus bir zevki vardır· Misal gös
·~: "On üçünde ödip - Rua yaz -
ıcı ' liasmım mı? _ Muhakkak - u 

)le 
1~,tn." "Doğmuşuz ölmek üzre va 

~ 1 
"Bir dem olamaı: mı ömrü na-

~' Yrnmanı dehirde lengeren'daz!" • 
la. boyıe birçoklarını gösterebilirz. 

~ ~a da dokunamazsınız: çirkinlik-
t ~la ıuıuverir. O çirkin onlara adeta 
tir lct, hiç olmazsa bir şahsiyet ver
ba' Onlar bu çirkinlikle vardır. Ha
~~~ l'lcfret edile::ek §eyler, insanlar 
~le .' hanj bazı kimseleri görünce 

tiniı .. . b" h d : b Urperır, ır aşyet uyarsı -
\ 

0 
lırıa rağmen yine onlara bakmak

~'ı llları düşünmekten kendinizi ala
~ llıı, bu mısralar da işte onlar gi -

Şiire .. 
it t:ib· guzelliğini veren mana olma -
~ d 1 rnısralarrn çirkinlikleri de ma
\ ~ ll\ıc~İldir. Mesela: ''Bir dem ola -

lc11 °ınrü nasaz - Ummanı dehir -
t:c!C~cndaz?" beytini alalım: onun 

\ ~}'! Çı ~arikuHide bir şey değildir a-

Fantoma Mehmedin 
paı·nıak izi 

''Fantoma., Mehmedin Galatada 
Pandispanyanın mağazasındaki kasa
yı soymaktan üçüncü eczada yapılan 

..) 

duruşmasında, cam üstüne parmak i-
zi alınrnıetır. Dün heyet huzurunda 
yapılan bıı muamelede, bir cmniyı:>t 

memuru da hazır bu?unmuştur. 

"Fantomn,, Mehmet, evvelce lstan. 
buldaki mütehassıslar tarafından ve
rilen vak'a yerinde rastlanan parmak 
izlerinin kendisine ait olduğuna dair 
raporu kabul etmiyor, "Başka bir k~ 
kişi ile benim parmak izimi Ankara. 
daki teknik büroya gönderiniz; göre
ceksiniz, ki hangi parmak izinin bana 
ait olduğunu ayırdedemiyeceklerdil': 

çünkü, böyle bir tefrik mümkün dt-
ğildir!,, diyordu. 

Üçüncü cezaya, dlin bir kaç sabı
kalının cam üstüne alınan parmak iz. 
leri de getirilmiştir. Hepsi bir arada. 
Ankaradaki teknik b'üroya gönderile-
ccktir. 

Et ya Ucretlerinde tenziiat 
yapllmıyacak mı 

Berberler ş ·~di 
tatilinden şi Ayet 
76Martta .. lJapılacak k 
münakaşalı feçmek 

&rbe!'lcr cemiyetinin smelik kon. 
gresi 16 mart salı ;ünü Eminönü Hal
k~vindc yapılacakbr. Bu l:.ngrrı.m 

fcvkalrldc münakaşalı ve hararetli gc. 
c;:eceği, idare heyetinin tcn~tt edilece
ği söylenmektedir. 

Berberler cemiyeti idar~ heyeti fr. 
aliyet raporu ile cemiyet hes:ıbatmm 
müfettişler tarafından tctk!k ve tas
vıp olunduğunu gösteren raporunu 
yazmıştır. 

Hatta söylendiğine göre, salı gU:ı

kii toplantıd.ı evvelfl yeni idare he
yeti seçimi yapılac::ık ve ikinci bir top
lantıda raporlar okunup miınakaşa E!

dilecektir. 
Bay İsmail Hakkının reisliğind!} 

bulunan idare heyeti, yeniden seçilmo. 
ıncleri için istifa cdcccklen\ir. 

Kendisile görüştüğümüz cemiyet re. 
isi şunları söylemiştir: 

Berberler ccıniycti rc~i lsnıaH lltık1:ı 

Kültür Bakanının 
dünkü teftiş eri 

Bakan bu arada Rasathanenin 
vaziyetini de gözden geçirdi 

Kültür Bakanı Bay Saffet Arıkan 
diin de §Chrimizin kültür işleri etra
fında tetkiklerde bulunmuştur. 

Bay Bakan öğleden önce kültür di. 
rektörlüğüne gelmiş ve kültür dir~k
lörile g<;ru~crek lstanbul ilk, orta ve 
lise işleri etrafında faahat almıştır. 

Öğleden sonra da Kandilliye gitmış 
ve Kandilli rasathanesi direktörü Bay 
Fatin'le görüşmüştür . 

Rasathanede üç yıldanbcri yapıl· 

makta olan Dimograf dairesine kona. - .. f': # 
cak aletler hakkında i7.ahat almış o- C: 
radan doğruca Pervantarina gitmiş- ~

tir . 
ÖnfunüW.eki cumartesi günü öğle

den önce Pcrvantarina ilave olarak 
yapılacak sanatoryomun temel atma 
işleri etrafındaki hnz1rlıkları gö7..den 
geçirmiştir . 

Bay Bakan bugün de Üniversitede 
meşgul olacaktır. 

ilkokul programları 
değltmlyecek 

İlkokul programlarının yeniden de
ğiştirileceğine dair son günlerde ga
zetelerde yazılan yazılar lamamile asıl 
sıW.ır. 

Kültür Bakanı Bay Saffet Arıkan 
bu mesele ctraiındn kendisi!e görüşc-n 
bir yaz1c1mıza bunun aslı olmadığı ve 
programın beş yıllık tecrübe mahiye
tinde olduğunu Have etmiş; tadile bir 
sebep bulunmadığını söylemiştir. 

Köy okulları için 
yeni bir kitap 

Kültür Bakanlığı köy okulları için 

yeni bir kitap haz1rlarn113tır. Bu kitap 
tek kitap usulüne göre yazılmıştır. 

Evvela hesap, sonra yurt ve yaşamn: 
,.e daha sonra da okuma kısmını ihti-
va etmektedir. Kitabın birinci kısmı 
çıkmış ikinci \'e üçüncü kısımlarının 

da hazırlanmasına ba~lanmıştır. 

ilkokul öğretmenlerine 
konierans 

Martın yirmi be§iııci günü Bay Kc .. 
mal Kaya Üniversite konferans salo
nunda ilkokul öğretmenlerine tabiat 
bilgisi ml!vzuu etrafında bir konf e. 
rnns verecektir. 

Kurban bayram ndaki 
otomobil kazası -

Her iki şoförün de· suçlu 
olduğu teshil edildi 

Mecidiyeköyü ile Şişli nrasında,l 

Kurban Bayramının ikinci günii olan 
kamyonet kaza.sının duruşma.sına, Ü· 

~: ··~ Çırkin olduğu da iddia edile -
~n e Pourons • nous jamais sur 
~t?·· <ica ages - Jeter l'ancre un seul 
~ ~İt~~~ınartine - Le Lac) ... Hayır, 
• "'l(!ııc 1:1lılc o mısraların, beyitlerin 
~rı~•ne has bir şeydir, sırlarını ma· 
"· a ar .. -~ 

Dcnizyolları navlun komisyonu son çüncü cezada, meşhut suç kanununa 
toplantısınd:ı yolcu ve eşya ücretlerin- göre, dün de devam edildi. 

mü:j ve her iki· şoför aleyhinde, ted
birsizlik, dikkatsizlik, seyrüsefer ni. 
zamlarına riayetsizlikten takibat açıl
mıştı. 

Dünkli celsede, suçlu vekilleri ü
çüncü bir ke§Ü istedilerse de, bu is
tek redaedıiaı ve muddciumumi Fer .• 
dun Bagana. esas hakkındaki mütale
asını ··yledi. 

'rlt~· ....... yın. 
" trı c 1 . . • . "?cb• . ser er ıçın yıne sanat cserı -

~)'o b• 1lırjz; çünkü onlar da birer 
t ~ter §ahıs gibi vardır. Onları bir 
t: S l<lınız mı bir daha unutamaz -

0
'1t biçimsiz bir mahluku, bir 

de tenzilat yapılması konuşulmuştur. Bu facianın kurbanı "Derbent,, 
Denizyolları erkanının, ücrette ten7.!· karakolu efradından jandarma Ciha11· 
lat yapma imkanı olmadığını ileri sür beyli Süleyman Hacı Bektaş, su kam
müş olmalarına rağmen komisyon bul yonu çamurluğunda dururken, karşı. 
ciheti gelecek toplantılarında inccdei1 dan gelen tuğla kamyonu ile bulundu
inccye tetkik edecektir. • ğu kamyon arasında kalarak düşüp öl-

düddeiumumilik, gerek seyrüsefer 
fen memuru Yakup tarafından yapı-
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" 1.Jttigımızc göre baz. berber .. 
!er, pazar tatili kanununun çıkması
na sebep olduğumuz için bızi tenkit 
ediyorlarmış... Ben ve arkadaşlarını 

bu kanunun neşrılc berberlere iyi bu · 
hizmette bulunduğumuza kaniiz. Bet·· 
herler tle insandır. Haftada bir gü:ı 
dinlenmek, her sınıf halkıu olduğu gi
bi berberlerin de hakkıdır. 

lfanun çıktı. Sabahtan akşama, hal 
Hı gece yarılarına kadar mittemadiycı. 
ayakta duran berberler bir gün olsun 
çoluk çocuğile başbaşa kalıyor, gezını. 
ye gidiyor. y:ıhut evinde clinlcnıyoc. 

Yalnız benim dükkfı.mmd::ı ~yakta dur 
maktan dört arkadaşım ~:astalaııdı. 

Hatt:i biıi ayağından nm,'lıyat oldu . 
Traş bir ihtıynçtır. Pazar günii tra~ 

olmıyan ya bir gün evvel, yahut bıı 
gün scnıra saçmı kestirecek, sakalım 
traş ettirecektir. Hiç kimse haftadı 
bir giin berberi kapalı diy\!. saçını 6.1· 

kalını uzatacak değil ya! 
Hem bu kararı almak ıçin iki seno 

evvel bir kongre yapl.Jk. Yüzlerce ber
berin bulunduğu bu toplantıda bir tek 
kişi pazar giinii açık bulunmasını is
temedi. O gün müttefikan karar! •r 
verildi. Bir heyet sc;ildi. Uzun teşcb. 
büslcrden sonm ala.kadar makamlar 
incelemeler yaptı. Nihayet pazar tati
li kanunu çıktı. Bu kararm verilmesi
ni istcmiyenler ne için o 7.<ıman toı · 
lantıya gelip de fikirlerini beyan et. 
medilcr. 

Cemiyete aza olun diyı.• baR vuru
ruz, param yok diye atlatırlar. 1\on. 
grelcrc gelmeztcr... Sonra da aleyhi
mizde söylenir, dururlar. Cemiyet i
dare heyeti bu vaziyet karşısında çe
kilmeyi münasip görmüş bulunmakta.
dır. Ne halleri varsa görslinler ... , . 

Diikkfınlarm pazar günleri kapalı 
olmasından zarar gördüğünü ileri sü. 
ren bir berber de 13unları söylemiştir: 

- O cemiyetin teşcbbüsatl nctfoe
sinde pazar kanunu çıktı. Fakat bun
dan çok zarar görüyoruz. l\anunu çı
karanların dükkfmları Sirkeci, Eminö 
nü gibi piyasa yel'inde tli.ikkanları c
lanlardır. O mıntakalarda iş olmadı
ğından bunlar pazar günü kapamakla 
bir zarar görmüs değillerdir. Fakat 
F.."'yoğlu, Üsküdar. Kadıköy. Fatih, 
B~şikt.aş ve diğer semtlerdeki berber
lerin zararları çoktur. Bir çok kimse
ler diğer günler çalıştıkları için pauır 
günleri tr:ı.5 olurlardı. Hele tek başı. 
na çalışanların miişterilcri hep böyle 
idi. Bcrber!cr en fazla yüz tra.şından 
kazanırlar ... Bir ~ok kimseelr iki gün
de, hntlfı günde bir traB olur. Snç 
tra.şı ise ayda iki, üç defadır. Şimdi 
pazar günü bcrbı?rini lrnpnlı gören 
kimse eUne geçirdiği jiletle yuzunu 
kazanırlar ... Btr çok kimseler iki gün
cf a dnhn ucuz bulduğu bu usulü terkct
mcmektedir. J i!ctlc traş daha ucuzd ır 
ama jilet bir kaç senede yüzü mu.)-
mulaya çevirmektedir. Müşteriler 7.3· 

ruret karşısında buna aln;ıyorlar. 1311 
yüze.len hem biz zarar etmekteyiz; lıcm 
de kendi yüzleri bozulmaktadır. 

Berberlerin nazar günlC'ri k .. pah 
olması b"'rberliği mahvedecektir., 

lan ilk keşiften. gerek Yüksek Mühen
dis mektebi profesörlerinden Burhan, 
belediye scyıiisefcr müheııdislerinden 

Tarık ve şoför mektebi müdürü Fik
ri hazır bulunarak yapılan ikinci ke
şiften bahsetti: şahitlerin ifa.de~erini 

de tahlil ederek. netice itibarile tuğla 
kamyoneti şoförü Mikailin yüzde yet
miş beş. su kamyonu şoförü Cnf erirı 
de yüzde yirmi b~ş derecesinde suçlu 
olduklan anlaşıldığını söyledi. \·c iki 
kamyonet arasında kalarak yere dü
şüp ölen jandarma Cihanbeyli Süley. 
man Hacı Bektaşın ölümünden dolayı. 
her iki şoförün de, ecza kanununun 
455 incı maööesinc göıe cezuinnöm,
malannı, ancak Cafer hakkında 59 un 
cu maddenin nazara alınmasını istedi. 

Duruşma, müdafaa ve karar için 
kaldı. 
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~arad_an _ __,t Japonya 

aliye teşkilatı 
Yeni kanun ve kararlarla kuvvetlenil}or 

Sovyetlerle 10 seııe 
harbetıniyecelı 

Paris, 10 CA.A.) - Yeni çıkan "A 
Ncus la Libcrte,, is!mlı haftalık me~· 
muanm bir muharririni kabul ederı 

Japon hariciye nazırı Sato, harıci ı;i. 

yasetinin programını şu suretle anlat
mıştır: 

lktısat Vekilimizin bir nutkile diitı 
Anlcq.rada açzldı 

Ankara, 10 (Telefonla) - Maliye! 
Vekaleti yeni Teşkilat Kanununun eua. 
l;mna uygun ve hazine menfaati ile va· 
tandaş hakkının telifini temin edecek 
seviyede memurlar yetiştirilmesine bü· 
yük bir ehemmiyet vermektedir. Bu mak 
aatla maliye meslek mektebinin ran -
ldımanını artırmak mevzularını çoğalt

mak ve buradan çıkacakları maliye ma
kisesinin en fazla ıslaha muhtaç saha -
sı olan Şark vil~yetlerine göndermek 

Ormaıı kanununun 
tatbikına doğru 

"1 - En aşağı on sene miiddetl" 
Sovyctlcr Birliği ile harbetrncmek, 

Ç klrdek""'iz uru Uzünıün meml kete senede 
On dokuz milyon Uıra gef rıd- ı oUnnıstur 

• 

arzusundadır. 

Vekalet bir taraftan bu suretle me· 
saisine devam ederken diğer taraftan 
memurların halkla en fazla temas ha -
linde olduğu tahsil işlerinde kolaylık 

göstermek ve herhangibir haksrzlığa 

mahal vermemek için azami hassasiyet 
göstermelerini bütün te~kilatından ıs -
rarla istemiıtir. 

Vekalet bu arada maliye memurla -
rının vergi tarhında göster!dikleri alA • 
kasızlığa da temas etmi§ ve maliye me
murlarının maliye dairelerinde evrak 
ve beyannameleri tetkik ve muamelele· 
rini ifa etmekle vazifelerini yapmı~ sa
yılamıyacaklarını, masası başından kr -
mıldamıyan, kanuni hak ve salahiyet • 
lerini kullanamıyan, vazifelerinden ha -
berdar olmıyan memurların maliye teş
kilatında ça1ı§acak vasıflan haiz addo • 
lunamıyacaklarını tabii bulmaktadır. 

Maiyyetinde bulunan maliye memur 
]arını sevk ve idare ve onların faaliyet· 
}erile yakıntlan alakadar olmağa mec • 
bur bulunan malmüdürü, varidat ve dcf
terdaıların diğer hususlarda olduğu gi· 
bi bilhassa veraset ve intikal vergisi 
tarhiyatının aldığı elim vaziyette pek 
büyük mes'uliyet hisseleri bulunduğu 
husucıunda nazarı dikkatleri cclbedil • 
mektedir· 

Bundan sonra bu işleri yapmıyanlır 
veya alakasızlık gösteren memur ve a -
mirler hakkın!da peş şiddetli «zalar tat· 
bik edileceği bilhassa işaret edilmi§tir. 

MaJiye Vekaleti bundan ba~kcı. ver -
gilerin bütün safhalarının, bilhassa ce -
zai hükümlerinin halka anlatılmasını. 

muhtelif sebeplerle tarh ve tahakku • 
kunda güçlüklere tesadüf edilen vergi· 
]er Ü.terinde memurların fada dikkat ve 
allika göstcrmlerini, ölenlerin menkul 
mallarını banka ve sigorta ~irketlerin -
deki para, eshaoı ve tahvillerini. ve ha
yat sigortalan olup olmadığını hassa -
siyetle takip ve tetkik etmelerini bil • 
dirmiştir. 

lsviçrenin bize ihra
catı kontenjan altında 

Ankara, 10 (Telefonla)- Buraya ge
len haberlere göre İsviçre hükumeti, ti
caret müva:ı:enesini lehine çevirmek için 
ba.ıı maddelerin Türkiyeye ihracatını 1 
marttan itibaren kontenjan altına almı§· 
tır. 

Alakadar daire vaziyeti tetkik et -
mekt:dir· 

Ankara, 10 (Telefonla) - Ziraat 
Vekaleti yeni orman kanununun tatbi
ki etrafındaki hazırlıklarına devam et· 
mektedir. 

Bu &abah orman umum müdürlüğli 
erkanının da iıtiraki ile Ziraat Vekili 
B. Muhlis Erkmen'in başkanlığında bir 

2 - Sovyetlerc karşı atfcd.len 
Japon - Alman itilafının askeri bir it
tifak haline gelmesine mani olmak. 

3 - Çin ile müsavi f}artlnr nltıııda 
müzakereye giri§mok .. 

Ankaıa, 10 (Telefonla) - Ozfünl 
standarclız: syonu iı;ini tanzim etmek ı 
i.izcrc toplantıya çağırılan kon;;re bu I 
sabah sa.at onda İktısnt Vekili B. Ce· 
lal Bayar'ın dfülmtc değer bir nutku 1 
ile acıklı. · I 

toplantı yapılmıt ve toplantı saat on Ü· z k . k 
çe kadar sürmüştür. eyre yo ıışun-

İktısat Vekilimiz konsrcyc gelen
lere teşekkür ve tahasnü"lerini bildir
dikten sonra nutkuna şöyle devam et
ti: Ziraat Vekaleti yeni sene faaliyet • k 

pro~ramını tetkik etmek üz:ere jeotekni da kanlı bzr va a 
STANDARDlz.ısrONUN ESASI işlerile me~gul dörl:iüncü seksiyon ve 

haralar - atçılık işleri mütehassısları 

B. Salahc:ddinle doktor B. Titi'yi Ka -
racabey harasına göndermiştir· 
----------------------------~ 

Yunan Kralının 
Giriddeki seyahati 

Atina. 10 (Hususi) - Kral ile Baş
vekil Metaksas Girit adasınldaki seya -
hatlerine devam ederek diln öğleden ev· 
vel Retimnos'a varmışlardır. Ahali ta -
rafından fevk.:"1de parlak bir surette 
kar§ılandıktan sonra Meçhul Asker a -
lıidesine çelenkler koymuşlardır. Ci -
varfjaki bazı köyleri gezdikten sonra 
bu sabah İraklion'a giden kralla başve· 
kil bu adanın ahalisi tarafından da bü -
yük ve hararetli bir merasimle karşı • 
]anmışlardır. 

VEN!ZELOSUN KARISI ATiNAYA 
• GELİYOR 

Atina, 10 (Hususi) - Müteveffa 
V eniz:elosun Pariste ikamet etmekte 
bulunan karısı kocasının istirahati ru -
hu için yıllık dini ayin yapmak ü:ı:ere 
cumartesi günü buraya gelecek. ayin de 
pazar günü başpiskoposluk kilisesinde 
yapılacaktır. 

[ Kıaa Ankara Haber1erı] 
• SIHHİYE ve İçtimai Muavenet 

Vekaleti Ankara nümune hastanesi ldiş 
doktoru B. Rıza Oktay'ı son terakki -
yatı tetkik etmek üzere İstanbul Uni · 
versitesi profesörlerinden B. Kontro -
viç'in yanına göndermiştir. B. Oktay 
ay sonunda dönecektir. 

• ZİRAAT Vekaleti orman fen me
muru yetiştiren orta orman mektebinin 
müfredat programını değiştirmeğe ka· 
rar vermiştir. 

Mektebin kardo ve teşkilatı bugü -
nün ihtiyaçlarına göre hazırlanacaktır. 

* ALMANYA hükumeti memleket -
lerine a:irccek seyyahlar için va:ı:ettiği 

turizm markı istimalini 1 marttan itiba
ren yeni bir talimatnameye tabi tutmak
tadır. 

VonRibbentrop gene 
Loııdraya gilti 

( Ustyam ı inci<lc) 

ile birlikte geçirmiştir. Halil e"'e 
geldiği zaman Fatmayı aramış; bu

lam;\ymca biisbütün şüphelenmiş, 

bir kıskançlık bulmmmn tutularak 

her ikisini de ortadan kaldırmaya 

karar vermiştir. 

Sabah olur olmaz doğruca F at· 

ma ile Mehmedin bulunduğu yere 

gitmiş ve içeri girerek: 

-- Sizi namussuzlar sizi!. 

Diyerek Mehmetle Fatmanm u-

zerine atılmıştır. 

çalışmış· Her ikişi de kaçmaya 

lar; fakat Halil biçağını çekerek 

kadıncağızın vücuduna iki defa 

!aplamıştır. 

Mehmedi de, elinden kaçmama· 

sı için arkasından kovalamış, yolda 

yakalıyarak bıçaklamıştır. 

Mehmet, Halile bir yumruk 

vurarak kaçmak istemiş, fakat on 
beş, yirmi metre ileriye giderek ye

re yuvarlanmıştır. 

Halil 'tekrar Mehmedin yanma 

yakl«şmış ve bıçağile müteaddit ke· 

reler vurmuştur. 
Hadiseyi gören seyyar satıcı 

Sabri, vakayi polise haber vermiş: 

bekçi ve polis yetişerek katili yaka· 

lamışttr. 

Yaralılar hastahaneye knldınl-

mı~lardrr. 

Alm ya a 
Ecnebi tabas111a 111u

kabeleibilmisil 
\ yapılacak 

'fıcaret ve sanayi odalarının, dör
diincU umumi kongresinde , ihracat 
mallarımızın teşkilatlandırılması \"C 

her birinin hususiyetlerine göre stan
dardize veya tipize edilmesi, uzun boy. 
lu münakaşa. cdılmişti. O işin çok ha.
yati bir mesele olarak ele alınması 

kararlaştırılmıştı. 

Türkiye harici ticareti, Türkiye mil
li kalkınmasının vasıtası ve en büyük 
teminatıdır. Bu kadar şumiU!ü ve e
hemmiyetli bir milli gelir bir milli 
servet yolunu, sadece bir kısım vatan 
daşlarm takdirine bırakmak ve hüku
metçe seyirci kalmıya imkan yoktur. 
Hükümet, bu meseledeki rolünü, ala
kadarların mcnf aati ve milli menfaat
lerimizin icaplarına uygun bir şekil. 
de ciddiyetle ifa edecektir: 

M:Ili ve hakiki menfaat. devamlı 

menfaat demek olan ntilli ekonomi i
caplım hcrşeyden öncedir. Kongremi
zin de karariyle bunu tebarUz ettire
ceğinden şüphem yoktur. Srı.dcce tabii 
ve güzel mnl yetiştirmekle mesele bit
miş olmaz. Piynsam:ı ve ticaretin is
teklerine uygun ve rakiplerin tekniic
lerine üstün ve hiç değils~ müsavi şe
kilde, onu hazırlamak ve satışmı tr;.. 
min etmek lazımdır. 

Standardiz:ısyon dediğimiz zaman. 
bu zarureti ve bu mcnfaatleriı· gez 
önünde tutnm5 bulunuyoruz. Ticaret 
odaları kongresinin ehemmiyet ver
diği bu mevzuu, kanunla teyit etmek 
istedik ve harici lic:ırctimizin kontra 
lü için, Büyiik Millet Meclisi, men'1 
t:ığ§i§ k:ıuununa ek olarak bize yen; 
bir kanun bahş ... tti. Bu kanun, ulılmı~. 
Hk adımdır. Bu isctikamette a!ınacck 
kararların, latbikinı tcınin edecek, bir 
kuvvettir. 

:Müstahsillerimizin, t.:ıbıatın ve ik 
ilmin kcndılerine bahşettiği güz0 l muh 
süllerimizi, tcmizhğinc \'C tabi: ncı r
setine kıymadan tüccarım:za yetiştir~ 

Berlin, 10 (A.A.) - Kabine, dün ceklerine ve bunların da ayni ihtimam 
öğld:len sonra toplanmış ve dahiliye ıle müstchlikin istediğine uygun BC· 
nazırına tam salahiyet veren ''Alman kilde işleyip, s.ıt:_a çıkaracaklarına ı 
hudutlarının emniyeti'' ismi verilen ka. timadımız vardır. Diz kkn:ı.. itibarile 
nunu kabul etmi§tir. her birine dü; cok vaz"fcyi tcsbit edn. 

Bu kanunun gayeleri sunlardır: rck, <;alışma lurL.ların1 tevhit etmeıt 
Londra, 1 O - Tiınes gazetesi

nin Berlin muhabirine göre, Lon • 

dradaki vazifesi başına dönen B. 
Kocaelide hayvaıı von Ribbentrop, burada B. Hitler 

ı - Memleketin ve Alman hudutla- ve bu sur\;;tle milli sayin rnuhassıılnıö:
rının eı;miyetini temin etmek için icap nı artırmı~ olaca;;ız. Yerine güre stan 
eden tedbirlerin alınması, <lardaştırnın veya tipleştirım: dediğimi= 

hastalığı var ' ile lngiliz ve Alman münasebetleri 

Ankara, 10 (Telefonla) - Kocaeli meselesini uzun uzndıya tetkik et· 
mıntakasındaki bazı köylerde mevz:ii mek fırsatını bulmuştur. 
mahiyette llümmai kılai hastalığı gö • B. Hitler, Almanya için İngilte· 
rülmÜ!lÜr. 

Ziraat Vekaleti, hayvanların sütünü 
kesen, zayıflatan ve öldüren, yUz:de 
doksanını cla musap kılan bu salgın 
hastalığın önüne geçmek ve bilhaesa İs· 
tanbula yayılmasına mani olacak ted -

re impamtorluğu ile iyi münasebet

ler idame edilmesinin en esaslı me· 

sele olduğu hakkındaki fikrine da· 
ha ziyade sarılacaktır. 

Bu mesele hakkında Morning 

2 - Ecnebi memleketlerde Alman h · budur. Mütehassıslarımız size, i zarı 
mülltiyctlcrinc vaz'ıyed edildiği takdir- bir rtüd Jrnzırlamışlnrdır. Bunlar sıı-~ 
ele Almanyc:daki ecnebilere karşı mu • sizden ricn ettiğimiz işi tc hil içindır. 
kabil tedbirler alınması. Sizin kararlarınızı en isab"tli kamr 

Bu kc;nun ma<ldcsi, bcyndmilcl huku- olarak tc!tıkld edeceğiz. 
ka ait nazik meseleler ortaya koymak ·-
tan hali kalmayacz.ktır. 

Diplomatik mah~fil. bu kanun ma;d. 
desinin. bilhassa Polony<:da Alnı . n te
baası aleyhine alınmış olan istimlfık ted
birlerini istihdaf ettiği zannınd~dır. 

USULUN DUTUN MALLA~A 
TE.~MlLI 

birltr? almak üzeredir. ' 

Odalar kongresi nele göri.işü liirkeıı, ı 

- iyi hatırlıyorum - bazı arkadaşlar 

standardizas;onu bütün mallnrımIZM 
Post gazetesinin tasrih ettiğine gÖ· birden tcımil edilip cdilmiy~ccğini fOr 

Karabiik fabrikası re, B. von Ribbentrop'un Londra· Araplardan da muşlardı. Bu mUnas"bC''I" tcndilcri'1" 

J l ki ya 19 t~şrinisani tarihli lngiliz nö'· şöyle dediğımi sanıyorum: 
ıazır ı arı yardım ı'stemı·ş .. 'er ·s d d' b. d .. t tasma Almanyanm cevabmı getir- ' tan ar ızasyonu ır mo a ış! t -

Ankara, 10 (Telefonla) - Kara- liıkki etmiyorum. Amatör insanlar clt'· 
bükte yapılacak demir ve çelik fabri- mcsi pek muhtemeldir. Madrit, 10 <A.A.) - Madrıt rad- ğiliz. Mcmlt-ket için, milli ekonomi : 
kaları insaatını üstüne alan Bra.ssr~rt Londra, 1 O { A.A.) - R. von yosunda bir nutuk syliycn general di- I cin. mnddi menfaat getirecek faydııi: 

VZVıl!UN lıIE/tlLEKETJMIZE 
flllN ETTIGJ SERVET 

Bu sözleri, burada hatırlatlll8 

f3U itiba::-ia menfaat gördüm: 
Bugan çekirdeksiz kuru Uzilrıl11r 

almu~ bulunmnmı?.ın seb~bı, bU 
iizUmlcr;ın!zin bir an C'vvd tıp d 
resmen tec:bit cdilmesind:!, nlfikS 
lar için de, milli ekonomimiz iç t 
ehemmiyetli \'e maddi bir menfnıı p: 
müş bulundurmamızd l\ dolayıdı~c 
İf1, bidayette, bazı zorlul:lar g u • 
bile, yn°pılmasında milli fayda. b:l rr 
duğu için, vereceğimiz karar!~~ b 
alizasyonu~u mutlaka temin JÇI 

tün kuvvetimizle çalışacağız. 

Çekirdeksiz kuru üzüm,, b~~~ 
caretimizde daima ikinci vey~ 11 SC 
derecede yapılan bir maddedir: eıı bti 
de vasati sekiz milyon lirn geti! 111 
kıymetli mahsul ihracatının, 19 f~ 
yon getirdiği yıl da olmuştur .. 

118
1 

olarak, bir kadirainn.slık ifade~~ ~· 
de de ilfn·e etmeliyim ki, çe~ \'f 
kuru üzUm ihracatımızda. nu de e ' 
tip tatbikatı, diğer ihracat nuı~ f~e' 
mizdeki tatbikattan çok önce ,c 
ba~lamır.tır da. - ... ;il' 

Şu halde çekirdeksiz kuru ~r ' 
memlel~ctimize, her yıl yülcsek b'r ıı • 

'ifC 
Yet temin etmekte olması. 1 zl& ~·· 
tipleştirme bakımından daha fıı \ 
!ışılmış bulunması itibarile, bll ~ıı. ı; • 

ılk olarak ele almI8 bulunına.ınıı 
bet de vardır. • 

~ 

Vazifelerinin biiyük eh~· f 
karşısında, bütün arkadnşlara n1 
fakiyetler temenni edrrim. Mil 
lcrinir.i, hükumet namına yakınd 
kip edeceğim. 

Hepinfa ho~ r;dclini?. • 

ENCÜMENLER SEÇ/MI 

Nutuktan sonra. intihab~tıı. ~· 
mi1' ve umumi reisliğe Celal .,. 11 
reisliğe Rahmi Kögcn; rcjs Jl1ıl ~ 
ğine Şerif Remzi (ihracatçı) ;

1 
t 

(müstahsil}; umumi katipliğe ~'° r.ı 
ret umum müdürü 'Mümtaz; 

11 

kfltip muavinliğine Türkofis tzı:ı1 ~ 
dürü Cemal Ziya; k" tipliklcretiıı • 
har, Zeynel Besim, Dr. Scyfct 
çilmi~lerdir. )11 

.. teriıı 3 _.ı• Bundnn sonra encumen b(>P'"' 

masına geçilmiş ve: İhracat - lıı.JI ı 
d:ın müstehlik rnarşeye kndnr .

0 
i sıtf> 

leri ve apizasyoıı ve dahili ha~ıc , ' 
mukaveleleri tipi i-:ini tetkik 1~11 ı~ 
raat - bağdan borsaya kadar JlP1·c< 
lcri tetkik için temenni - teırıc · 11 

. . ene ıı· 
tesbit icin • namlarıylc Uç c 1'' 
teşkili. az nın dilediği encUJl'le~·tıl o· ' 
disini ltrıydcttirmesi ve reY sa i t r~~ 
maksızın diğer encamcno de lJ'.I v 
Ve ö"'lc:ien sonra tel.rnr t 0 P1 ıı , f • 

knra;la<jlırılarak ccl .eye b!tflll1 

mirtir. 1 
ENCÜMENIJER TOPLı1l~f) t c~ 

Encümenler oğlcd n soJlfıı ~ nlt fi 

beşte toplanarak mc zuın:rııııı. ·ıııfl c 11 
·p1erı " lcri tetkik C'ttiler. Kongre 1 • edilıı1 

martcsıy.! bif rılccc~i tabının 
tcdir. )~ıJI 

lktısn t V ckıli B. Celal 133Y~ ıı 6;1 
f ne r- ~· 

(bugün) murahhası r şcrc ~. ,·crı-"'c 
lu klübünclc bir öglc ycillcgı 
t . t,~., 
ır. rı'Jll ır· 

Eu ~iy:U 'c Vcl.'llc'" .. ES'"d~""Ctl d ıı' 
sı mcbu hrı, ve ga~ tecıler . ıUJll ~ 

Cumn.rt eri gUnU l:;nı 'r ,Ut bııııl'~ 
r7'rıın C ' ı ımrnnu tc;kil eden 1~ ,.c "'1 e ~r 

la.rınm murahhaslar .r"ı ef ;dif· 
\·e:-ecekleri hab~r \·crılnıck 

ı:ıirkrti mümessili B. Mak Kenzi, lktı- Ribbentrop 1:-ondraya. gelmiştir. uja ezcümle demiştir ki: bir yol olduğuna kanaat ettiğimi~ ;. 
sat Yckı\lcti ve Sümerbank umumı-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;-;;--;;-;;;;-~;;;;;;~ Dii~manm taarruzu ba11lam1şlır . d' k' d' !C'm:::=ı~'!'l'K!n:!''Sn""c:.r!=~":"OO-. tJ 

11 c·ın ır ·ı, standar ızasyon mevzuuı•:ı. [JJ;l.,lRılN tı"O .. /Of müdürlugu·.. ile t<'mast.a bulunduktarı Dün tutulan dort lt.alyaıı esirin ifade- 1 i . w. ._ • Dr. fbrahim Ertleniz ı: 1cmm yet verd k ve vereccgız \·e mn.ıi 
sonra. tngiltercyc dönmiiştür. !erine görr, afliler Habeşlere karm har sull rim"zin r:ı mi'himl r ·ndrn baş!t- Necaatin Ata Pg&Jfl r 

B. Mak Kenzi a.y sonunda tekrar Birinci sınıf Çocuk Hastalıkları 1 beden İtalyanları yardımlarına çağır :rnrak bu yolda ilcrllyeceğiz.,. 
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ye ıcad~, 
Ankııraya gelecektir. mütehassısı mışlar ır. Asiler, evvela. Arap!ardaı1, ----------------------- Her gün 16,::!0 daıı rıl'rt 

ln::ıant iı:;lerinde cahı:acuk ola.n fen r. • ç· l I l · l ı sonra Almanlardan, şimdi de İtalyan- Liilelide Tayyare np:ırtII11118t .. 1ıı.tJ' ~ - ~ 11asc1'ı ı·e ocu • w tane e.rı san • bll .. 4 heyetine mensup Uç mühendisle ya. asistarıı l lnrdan yardım istcmiAtir. ltalyanlara !arına göre, hüldımetçiler adetçe foıldl da daire 2 numara ~ de ıer! 1 
rın (bugUn) Karabük'e hareket ede- dn diğerlerinin ayni mukadderatı na- dfüıman ve bi1hassa ınotrrlii İtal) an nı kabul eder. Cumart" 1 s;-Un

3
rast" 

ceklet"dir. Aksaray Millet Caddesi No. 59 da l sip edecektir. fırt.ası karşısında ricate mecbur ka'- den 20 ye kadar muayene P 
tstanbuJdan gelen milhendis de pa. Her gün saat 9 dan 18 e kadar .WAÖLOP OLDUKLARIN/ ITIRAfı' dıklarmı itiraf, fakat milliyetperver- dır. 

hastalarını kabul eder. t '--
zar gUnU inşaat yerine gidecekler ve 1•~-...------------ ED YORLAR } lcrin iddia ctt'kkri cephelerinin IJV"' =--------..-----
derhal i~e başlıyacaklardır. r Parie, 10 (A.A.) - İspanya telgra.f zulmadığını beyan etmektedirler • .... . 
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Tefrika 
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kr. Ne Vakittcnberi Hafüevine hız vermiye uğraşan 
·h~ıa!ıaın, h '' l" f b "ka 1 h d 'I leı-:r u un a :rı memur arının em e aı e-
•.e bir!=' t b" 'I • .• • • d ı· A A Jd kl l'ı .:·: e ır ~ gun ıçın e ge ıp aza yazı ı a-

:ıı " k t~k e, ~-l:;'l~ı erkekli bi:yük bir kongrenin toplana-
llj fll.:~leri yeni baştan ve tam tqkilitla kurup fa. 

Yete D" • d'kl . . .. .. h h . di li .. ~çır ı erınt gorunce em şaştı, em sevın-
~~I alkcvi lı:cllal-ının es-ki komite Üyeleri terzi, ba},. 
~ ':a111{ern~ katibi gibi kimseler ihmd edilrr:ernekle 
i/-

1 
er Yüksek tahsil görmüş, bilgili, İ§ten anlar, 

\:IJıı" •• 

·l> t'Jı5i c'-;t:~ı .!·::.;:mfor iş başma geçmişlerdi. 
tııil l'Q&l'arnh ve ~uut·lu bir çalışma az zamanda randr
~a l\ "et-Jneğe başladı. Kasabada canlı ve medeni bir 
ııı?ilt dalgalanıyordu, Hekim, muallim, mühendis, 
~11:7\J.r gibi kimseler vızır vızır köylere gidip geli· 
l'tı aı-, hasta]ar iyi ediliyor, köylüye hastalıktan ko· 
d,;rnaıt Yolları öğretiliyor, tarlalanndan daha iyi ran. 
v,.ıı~~ •lrnak, mahsulü çürümekten kurtaı·mak, hay
bı ıi"-.ll daha kolay ve verimli bir şekilde çoğaltmak 

111: el'l rcsteriiiyordu. Bunların hepsinden mühim 
~~tak köylü ya~ama isteğini, ir:s"nca yaşama bilginini 
L ·~llrtı;ıf:ı bz.:;lıvordu ·, bunun netiı:-esi clar~k da köy-
"l'e . - . 
•\.: lenıizlik, medeni yapı, istihsalde fenni vasıtalar 
'"•l"o d kııo r u. Es:- sen fo~rika kurulduktan, helt. amde 
tid l)etatifi açıld•kta:ı sonra önce fabrika işçileri, l;"tt· 
llııı~ı 0rılardan gören bir çok köylüler sırtlanndan pıı
~- 12 rnintanlan ve ayaklarından şalvar1an çıkarıp 
ne~Pera.tifin yerli kumaştan yaptırıp takım hali-:ıde 
1,~ llCllza sattığı ceket oantalon kasketten ibaret kı-"•a . -
gı~ğe başlamışlardı. 
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~ C:iilseı·en, Ahmet Turgud'u karan1ık uçurumunda 
İsi ~~dığı melankoliden çekip kurtarmıştı, bunun 
k~ıı ır ki Ahmet Turgut Gülseren'in faaliyetine im
v~ 11 hazırlamaktan sevinç duyuyordu. Bir gün köylü 
bi~ ~trıele işleri konuşulurken genç kız, güzel yüzüne 
it llt daha asalet ve cazibe ilave eden bir sevimli 
~kkiir manaıile: 

~' ': llütün amele, köy1ü, herkes size rr.innett&r ... 
ııt'.. •~inıizde ııizi yoruyoı-ıız; bi]mem hakkınızı na

tıdeyeceğiz ! 
t>~rnişti. Ahmet Turgut: 

~ ... ' Ban~ Şekııpir'in bir ııözüoü hatırlattmı;, diye 
"tit 'rı Verdi, galiba ''V eııedik tadri,, ndedir; muha
c(i~~i~estcki §ahıslm·dan birine bft- münasebetle §U 

dcııı el'i söyletir: 41Memnun olan mükafatını almış 
ektir.,, 

it .ı\J..,.....ct Turgut söyliyeın~..ı: lri vantıklan ettikf,.,.j 
)•l ilıt:eıe, ne koylu, ne de ba~kalanmn hayrı içindir; 

rıı,. Gülseren istediği için .•. 

~\ı .Ahmet Turgut gerçi Gülı;eren'in neş'esini, mem. 
tı;;Yetini görüyor, kendisi de memnun oluyor ve 
~k ece kendi kendisini mükafatını almış sayıyordu; 
tt ~t hu aı·ada köycülük ve içtimai yardım faaliyeti 
Uk"•ıledikçe ve Gülseren bu işlerin içinde dalıp git
t~ ~e J\hrnet Turgut acı bir şe~ilde hissediyordu ki 
i~:.? kı:ı:r her gün biı·a~ c~~ha kaybetmektedir. Gön
ı,~·lltı kanatlan ideal göğünün tatlı havan içinde açı. 
tt.., ).'~kaelcn Gülseren, artık ferdi bir aılon dar çer· 
\·~~~'1nde h1'z ve teselli aramağa muhtaç olnuyacak 
"<l•,.,.t ı· 

~ ~ gc ıvordu. 

Refik Ahmet 
Sevengil 

çeşit, türlü milletlerden türlü kadmlarla düşüp kalk
mış, usanmı§, 'sonra birden bir facia ile hayatı kınl

mı§ ve sözde dinlenmek için Ana.doluya çekilmiş Ah
met Turgut, kn<k yaşını hayli geçmiı, ellisine yalda,. 
mı§ adam yirmi üç yaşında genç kıza "Gel seninle 
evlenelim, gençliğini feda et, benim uzletime gömül, 
seni mes'ut edeceğim!,, mi diyecek? 

Bu düşünce herkesten evvel Ahmet Turgud'a pek 
fazla güJünç, cıüretkaranae ve küstahça :eliyordu. 
Alem re der? Bu, büsbütün başka bir mesele ... Belki 
buna ehemmiyet vermiyebilirdi; fakat Gülseren ne 
der? işte bunu tahmin etmek korkunçtu. Ahmet 
Turgut, herkesten üstün gördüğü bu kızın nazarında 
küçülmcğe, gülünç sayılmağa taharnmmül edemez4 
di; bunun İçin de böyle bir §ey söyliyemezdi. 

Bir zamandır Giilseren'in önayak olduğu ve kendi
sinin de bir in~aat kooperatifi teıkil etmek suretile 
yaı·dım ettiği fabrika amelesi için bir örnek, basit, fa~ 
kat medeni tertibatta evler yapılması itinde bütün 
gayretile orta:va atılıp çalışan sarışın genç mühendis 
Erdoğan, nasdsa hatırına geldi, zihnin~ takıldı, kaldı. 
AU~hım, bu yakışıklı delikanlı ile bu güzel genç ku:, 
biribirlerile ne uygun, kafa, duygu, ya! ve hatta vü
cut ve yüz güzelliği itibarile ne kadar denk birer eş 
oluı·lardı 1 

Ahmet Turgut zihninde Gülseren'in bu çocuğa 
karşt husuai bir temayülünü ifade edecek bir hareke· 
tini, bir sözünü, bir ba!u~ını aradı, aradı, bulamadı; 

yalrıız genç mühendisi içtimai yardım i,lerinde pir 
ıaşkrna. ölesiye, yorgunluktan şakaklan zonklayınca· 
ya kadar çalıştırıyordu; Gülseren'in huyu b1;yle idi, 
kendisi başladığı işte muvaffak olmağı İnat haline 
getirir, öyle çalışır, kC1ndisile beraber az ~k sözünü 
geçirebildiği herkesi de ayni suretle ıürükleyip götü
riirdü; sarışın genç mühendis de genç kızın bir dedi
ğini iki etmh•qrdu; onu:-a gösterdiği yolda kumanda
nına göni'I ve:rmi§ bir fo.dai ha1inde, paralanırca1Hna 
uğraşıyordu. 

Mühendis Erdoğan'ın İyi karakterini. güzel yü
zünü, İnce ve sevimli çizgilerini hatrrladıktan ıonra 
Ahmet Turgud'un dimağmda maziye doğru u:ıa.nan 

bir ı§ık uyandı, genç adamın Gülseren'le arkadaşlı· 
.iında o zamana kadar kendisine tabii gelen bir çok 

hareketlerine, bakışlarına, konuşuşlanna, onu derin 
bir teslimiyet ve itaatle takip etmesine birden 
ayrı ayn manP.lar vermeğe baş1adr; bunları bir ara-

. ya toplayınca karşı1aştığı neticeden ürktü. 

Ahmet Turgut, genç mühendisi galiba kıskanıyor· 
du; bunu kendi kendisine de itiraf etmekten çekini
yordu ama vaziyet bu idi: Acı, acı. 

Ahmet Turgut yıllarca kalbinin sesini dinlemi~, 

onun gösterdiği yolda yürümelde derin bir zevk bul
muştu; şimdi odasmda tek baıına dolaııp dü,ünür
ken inliyordu: 

- Ey akıl, sen ki bütün dünyanın yo]unu aydın· 
latan, asırlardanberi insrınlığı selamete, doğru yola, 
kurtulu,a eriştiren büyük ve ilahi bir ışıkım; ey akıl, 
sen kıuanhk ve fırtır.aJı gecelerde gemilerin yolunu 
aydınlatan halaskar deniz feneri gibisin; kendimi 
rü~garlann ve dalgaların eline düıtrnüş ve karanlıkta 
yolunu ıaşırmış serıeri bir tekneye beflzetiyorum; 
bana yardımcı ol, beni yalnız bırakma, arkadaılığını 
benden eksik etme, beni koru! 

( A rkmıı vnr) 
ltıı S~ki böyle olmasa ne olacak? Sevmiş, sevilmi~, eğ

~ '-~l,, hıksmı, yıJlarca her renkten, her boyadan., çeşit 
-~, --~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~ 

~~elosun mezarının 
~~ti )"ret edilmesi ~~=--=-' ,.~ki~il 9 (Hususi) - Kral ile 
\tı... l\1etaksasın Yenizelosun 
I• 'i? ~· 
,~~lld lYaret etmeleri Ciritte 
t~. t ~ok iyi bir intiba bırak

. \~ ııtıa gazetesi bu hadisenin 
\. l'tıi1leti barışının tamamlan -

~ 111" 
I~ •nıet olduğunu yazıyor. 

....... 
1 ···················~·················= 
'~~ l(URUN i 
~-. : ı.~ıı... l muayene kuponu! 

·' ·ııeı d ' \ '1ıı be Clktorumuz Pazarte31 günleri 
\. ~ !tJa_~ buçuktan yirmiye kadar ga• 
~~t l~ ~eba.nesinde, Cumartesi gilnlerl 
-':\ ~'2ıt en 19 a k~dar LAieli Tayyare 
\\Oltu~ ikinci daire Uç numarada 
'.\ ~lb cutarımrzı yedi kupon muka,,. 
~ ~~ ı.ıı eder. 

~ l'~statıkları doktorumuz da bu : 
. ~iı.. 'tııı lanellinl blrlktlrlp kendisine i 
'lıı."'• a ~ . • ~."''! , 

12 
cuınartesı, salı, perşembe i 

\~. ıtıı~ ar0-31 Aksa.rayda, Mlllet cad- • 
. ._~~&! lltp~a camii karşısındaki mu
bı llq~ Çoculclarınıze. bakacaktır. 

~~ "~ doktorlarımız 
l~c ~ l\(je • 'I:: ~l'rııı:ın dış doktorlarımız da oku~ 
~~~' <l ernirlerine hazır bulunmak· 
'~· k~l>r ~l;:tor-unıuz Fahrettln Dlşmen 

' ·~... 8llkıat caddl'slnde 127 nuına• ı 
lıı · <eııı ' 

t,.\. 1lıı 11<lu gUnleri snat 14 ile 20 ara.: 
~~ıı.~llltıs ~ gibi doktor Necatı Pak~! 
'ı' 0~\ lt.ı.ıy kahmudlye caddesi 1-2; 
\\~ •ı~ \re cuma ı:;ünlcrl ayni 68.at~ i 

..... ~f-~ c:ıarnnızm dişlerine bakacak· i 
'•.,., ~l\Vilerinl yapacaklardır. ! 

................... ·-·-······-~--·--· ... : 

p o 
'==-====={' 

Milli küme ıiıaçları 
Bu haftagapılacakolan büyük uçuş 
bayramı dolay ıs ile f ehir edildi 
Önümüzdeki pazar başlaması karar: ı 

]aşmış olan Milli Kı:ime maçlan aynı 

günde Y eşilköyde yapılacak büyük u
çuş bayramı dolayısile tehir edilmiştir. 

Bu vaziyet kar~ısında fikstür biraz 
karrşmış olmakla beraber geri kalan 
maçların ayın 21 ind~ yapılacağı zanne
dilmektedir. 

Izmir klüpleri 
birleştileı" 

İzmir valisi Fazli Güleç'in riyasetin
de ve klüp murahhaslannın iştirakile 

yapılan bir toplantı İzmir kliibünün lağ 
vedilerek yeniden üç ~uvvetli kfüp ku
rulmasına karar verilmiştir. 

Yeniden kuru1an klilplerden birinci
si: Altay, Altınordu ve Yüce klüpleriq
den müteşekkil ve yeni ismi Üçok'dur. 
Forması siyah - sandır. 

!kinci klübün ismi Doğanspordur. 
r-

Göztepe, İzmirspor ve Egespor'un teş-
kil ettiği bu kltibün forması kırmızı. be
yazdır. 

Üçüncüsü: Karşıyaka ve Bumu va 
klüpleri birleşerek siyah • kırmızı for
ma altında Yaman]arspor ismini almI§
lardır. 

Bu yeni şekillerini umumi merkeze 
de bildiren İzmirliler MilJi Küme maç
larına üç klüp olarak ve eskisine naza. 
ran daha kuvvetli birer kadro ile i~ti. 

rak edeceklerdir. 

Radyo Müsabaka Kuponu 
-11-

isim: 
Adres: 

1 - KURUN 11MART1937 

Atina merkez 
müthiş 

kumandanlığında 
bir facia 

Bir askeri doktor 
mütekait bir bahriye 
miralayını vurdu 

Ayllizamanda nıaktülün hardeşi ile eniştestnı 
ve kendi babasını da ağu· yaraladı 

Atina merkez kumandanlığında bir ı 
hafta evvel müthiş bir facia vukubul -
muştur. Facic:mn kahramanı askeri dok
torlardan yüzbaşı Kustritin'dir. Bu 
doktor mütekait bahriye miralayı K. 
Teodoropulos'u öldürmüş ve maktulün 
kardeşi yüzbaşı V. Teodoropulos ile e
nişteleri Verginidis ve kendi babasını 

da ağır surette yaralamıştır. 
Bu kcnlr haJ.:iisenin sebebi katil dok

tor yüzbaşının krzkardeşile yüzbaşı V. 
Teodoropulos'un evlenmesi meselesi -
dir. 

Yüzbaşı Teodoropulos katil dokto -
run kızkardeşile evlenmeğe söz vermiş 
ve şubatın 15 inde evlenmeleri tekarrür 
etmişmiş. Fa1<at yüzbaşımn ailesi ve 
bilhassa büyük kardeşi mütekait bah • 
riyc miralayı bu evlenme meselesini iti
razla karşılamış ve yüzbaşı <la doktora 
kızkardeşile evlencmiyeceği cevabını 

larak yere düşmüş; akabında diğu iki· 
si de ağır surette yaralanmıştır. Dok -
tor sekiz kurşun sıktıktan sonra rovel· 
verini elinde tutarak ortadan kaybol • 
mak istemişse de yüz başı yarali oldu· 
ğu halde arkasından koşup yakalamış
tır. Bu arada Merkez Kumandam mu • 
avinin odasmdaki müzakerenin netice 4 

sini bekliyen doktorun babası silah ses
lerini iştince odanın kapısını açıp içeri
ye girerken oğlunun rovelverinden çı -
kan kurşunların birisi gözlerinin o:ta • 
sına rastgelerek yere yuvarlanmıştır. 

Katil doktor yakalanmış ve ölen mi· 
raJay morga, yarahJar da hastaneye kal
dırılmışlardır. Hastanede yapılan mu • 
ayencde doktorun babasının gözlerinin 
kör kalacağı anla~ılmıştır. Diğer yara• 
lılardan birisinin yarası ağırca diğe • 
nin hafiftir. 

vermiştir. -----------------
Yüz}>aşr ile kızkardeşinin münase -

betlerini ailelerinin namusunu bozdu • 
ğu kanaatinde bulunan !doktor merkez 
kumandanlrğma müracaat ederek kız -
kardeşine bulunduğu izdivaç vaadin • 
den nükı'.ll eden yüzbaşı hakkmda şika. -
yet etmiJtİr· Atina Merkez Kumandanı 
muavini iki tarafı da dinledikten sonra 
bunların aralan bulunacağına kanaat 
getirerek her ikisini biriden davet ede· 
rek meseleyi tesviye etmeği kararla~ • 
tırmıştır. Bu davete yüzbaşının ölen 
büyült kardeşile eniştesi de i~tirak et -
mi§ ve konuşmalar arasında yüzbaşı eski 
vaadinden• dönmediğini ancak §İmdi ni· 
~an yapıp bir müddet sonra da evlene
bileceğini söylemiştir. Fakat doktor he· 
men evlenmekten başka türlü bir tesvi· 
ye şekli kabul edemediğini bildirmiştir. 
Bu arada söze karışan yüzbaşının bü • 
yük kardeşi doktorun ısranna şiddefü 
muhalefet gösterdiği için doktor ansı -
zrn Brovnik rovelvcrini çekip ateşe baş· 
lamıştır. Rovelverden çıkan kur,unlar -
dLın ilkönce mütekait miralay cansız o-

Gezintiler: 
-----------------'lcwwwz W-

Giritin Yunan Kra
lına verdiği hatıra 

Atina 9 (Hususi) - Gazeteler 
Grit ahalisinin kral ile başvekile kar 
şı gösterdikleri fevkalade hararetli 
hüsnü kabulün teferruatiyle dolu· 
dur. Hanya belediyesinin şcrdle. 
rinc verdiği ziyafette belediye reisi 
krala çok sanatkare.ne işlenmiş bir 
Grit bıçağı hediye etmiş ve bunu 
vatanının ihtiyacı olduğu zaman Ci
ridin Yunan devletine en iyi istihsal 
hizmetleQnde bulunacağını ve en yi

ğit muharipler çıkaracağım hatırla· 
manız için bir hatıra olarak kabule
diniz,. demİ§tir. 

Belediye reisi kralı umumi sulhun 
ve Yunan milleti arasındaki banşm 
tesisine bir rumuz olarak telakki et
tiklerini de ilave etmiştir. 

ACI ŞEYLER 
Arkadaşlarla gençlerden bahse· 

diyorduk. Bu arkada§lar, memle
ketin çocuklarını yakından t~nıyan 
adamlardır. Ônları sınıfta tartmı§· 
lar, sokakta, serbest havalı yer· 
lerde incelemi§lercfü. Demek iııti· 
yorum, ki bizdeki gencin, genç 
olmadan önce geçiı-diği istihaleleri 

bilirler. 

Hepimiz, bazı yeni yeti§melerin 
verdikleri kötü örneklerden sız.la· 
myorduk. Ansızın gözümün önün
de acı bir levha canlandr ve onlara 

anlattım.• Bu levhanın Türk top • 
]uluğuna yeni giren bir haııtalığın 
teı,hisine de yanyacağını umduğum 
ic;in yazmaktan kendimi alamadım. 
Tablo şudur: 

Bir gün (fener) den ( Çartam· 
ba) yolile dönüyordum. Fatih ca• 
mii avlusuna yaklaşırken, önümde 
büyük bir kalabalığın kaynaştığını 

gördüm. 

Yeşil şeritli kasketlerden anla· 
dırn, ki bunlar "Darüşşefaka,, lılar· 
dır. Başlan üstünde kendilerinden 
birinin tabutunu taşıyorlardı. Ço· 
cuklar, arkada§larrnm vakitsiz ölü
münden çok acı duydukları için, 
yavrunun resmini de ııiyah çerçive· 
lerle kuşatarak ellerine almı§lardı. 

S. Gezgin 

Herkee, dertli ve içli bir sessiz•' 

Iikle ~usuyordu. 
Arada sırada bu durgunluğa bir 

hıçkırık damlıyor, tabut gıcırdıya· 
rak dönüyordu . 

Tam avlunun örtasına gelince. 
. kalabalığın fütünden kuvvetli bir 

tekmenin savurduğu bir meşin top 
hışddıyarak uçtu. Futbol oymyan 
yarı çıplak delikanlılar, koşuştular. 

avazları çıktığı kadar bağırıyorlar. 

biribirlerini itip kakıyorlardı. 
Cenaze sağa saptı. Çıplaklar 

sola. Ben, ortada kaldrrn ve dü· 
şündüm: 

Biraz. sonra toprağa konacak 
olan ölü, §U top oynıyanlarm ya· 
şıtıdır. Aralarında bir seviye bir· 
liği var. Belki bunlar da bir başka 
lisenin ayni sınıfında okuyorlardır. 
Önlerinden bir arkadaş tabutu ge· 
çiyor. Ağlıyan bir kalabalık geçi· 
yor. Gömülmeye götürülenin res· 
mi geçiyor. Fakat yüreklerinde 
bir tek SIZI bi}e yok. f 

Memlekette gönül birliği yara• 
tac.ak yollardan uzaklaşıldığını gös. 
teren bu yeni dert üstünde hep 
birden durmalıyız. Sınıf, konfe
rans salona, gazete yaprağı yurtta 
ortak bir hava yaratmak için el ele 
vermelidir. 
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Istanbul muhasarasında 

ORBAN'IN TOPU 
Yazan: Gustave Schlunberger 

-11- Sahte altın bilezi ler 
Bununla berab::r ıu ciheti ıde unut-, dafaası noktasm:lan fevkalAde ehemmi . Fahir, kadına adeta tapan bir 

mamak lazımdır: Fatih Sultan Meh - yeti olduğuna göre bunun takdir edil • adamdı. Saza aşina olması, hot· 
met tarafından muhasara edilen Bizans memiş olması Bizanslıların o zaman ne sohbet bulunması, vücudünün ba
imp::ratorlugu her türlü kurtuluş ü · kad~r biiyük bir gaflet içinde bul:.ındu- cak kısmile, göğüs kısımları ara
mitler:ni de kaybettikten sonra dahi tes- ğunu pek açık gösterir. 
lim olmamış, mücadeleye dev.:m etmiş- Faka• Jstanbula hariçten gelebilecek sında tenasüp bakımından yek na· 
tir. Türk ordusu Topkapı tarafırda a· yardımları tut~biJmek için yalnız Boğa • zarda görüleceği üzere ahenksizlik 
çılan gediklerden içeriye girdikleri za- 1 zın dar oir yerinde Kale yapmak da ka· bulunmasına rağmen, alnından baş
man şehir içerisinde de mukavemetle fi değildi; bir harp filosu lda hazırla - ]ayıp çenesine doğru mütenasip bir 
karşılaş:nıştır. Bun::lan dolayı sacıtlerce mak lazım gelirdi. Bunun için Fatih surette inen yüz ve burun çizgileri 
içeride sokak muharebesi yapılmıştır. Sultan M <"hmet Karadeniz sahillerinde-

erkek güzelliği noktai nazarından itte bu sırada her iki taraftan yarala · ki orrnanlard .. n büyük keresteler getirt-
nanlar ve ölenler olmuştur. Bu netice _ ti, Boğazda bir deniz inşaat tersanesi ona hususi bir mevki vermiyor de· 
yi bir l:atliam hareketi suretinde tasvir kurdurdu· O zaman göre imkan dere - ğildi. 
etmek dogru olur mu? cesinde mükemmel bir harp filosu da Sazını elinden bıraktığı zaman 

Fakat İstanbul muhasarasında bizim hazırla!dı. günün ba,ka bir kahramanına ait 
tetkik ettigiır.iz nokta hadisenin bu saf. Fatihin harp filosu ekseriyetle kü - bir vakayı tıpkı kendi başından gf'Ç· 
hası değildir. M:ıl:s::ıdımız Ortaçağın çük gemilerden mütcsekkil olmasını bir 

1 miıı rribi ballandıra ballandıra anlat-so:ı günlerinde stanbulu feth ve zapte- kusur olarak ileriye sürenler vardır. A- -s "' • • • 

den Sultan Mehmedin bu eseri tahak - nadoludan Rumeliye daha pek az bir za- ması, kendısıne mahsus zarıf ve 
kult ettirirken takip ettiği harp planla- man evvel geçmiş olan Osmanlı devleti- nükteli sözleri bunun yalan olmasına 
ları ile harp usullerinden o zamandaki nin denizcilikte kusurlu olması da tabii rağmen, dinlenmesinde mahzur hı
.Avrupa medeniyeti karşısında fenni olarak görülebilir. Fakat ista~bulun rakmıyordu. 
manasile nasıl yüksek bir tarihi şahst muhasarası başladıktan sonra Fatıh Sul- M k h ak' · k 

· · · . . · k d .. a sat <>tça v ıt gecırme , olduğunu yine Garp tarihçılerının şe· tan Mehmedın bu gemılerı ara an yu- .. .. . · 
hadetlerine dayanarak isbat etmektir rüterek Halice nasıl indirdiği düşünü . zamanı oldurmektı. 
Bu suretle Fatih Sultan Mehmedin şah- Jürse zahirde kutur gibi görülen küçük "Kadın, sevdiği erkeği yalan da 
aır.da o zamana göre dini taasaup bil - gemilerin evvelden ldüşünülmüş bir olsa doğru olarak dinler.,, Bu hük· 
miyen tekniğinin, Türk iradesinin kuv- plan iktizası olması ihtimali de mey • mün mana ve tesirini Fahir pek gÜ· 
vetini ve mcvkiini göstermektir. dandadır. l l 

Sultan Mehmet bir fatih olarak İstan- (Arkası var) 
bula girdiği gün henüz yirmi beş ya - ---------------ı 
ımda bir genç hükümdardı; htlnbulu Yeniden kurulacak 
zaptetmek için dört yıl hazır1ık1ar1a Kaza ve Nahiyeler 
meşgul oldu. Demek ki Fatih Sultan 
Mehmet tstanbulu fcth için ilk planı hakkında bir tamim 
kafasmda kurduğu zaman henüz yirmi 
bi:- ya:ında, adeta çocuk denilecek bir 
çağda bulunuyordu 1 

Bir l:erc bu yaşta olan bir gencin 
asırlarca muh"lsara edilmiı ve her bir 
defasın 'a ınuhasaradan kalın surlarının 
himayesi sayesil'Wde muvaffakiyctlc kur
tulmu5 olan Bizans imparatorluğunu 

ıaptct nck az.mini göstermesi bir hadi
sedir. Sonra kafasına koyduğu bu bil -
yük fil:ri gerçekten tahakkuk cttirebi -
lecek surette bir plan yapması ve bu pil. 
nın tatbik vc:sıtalarını yılmaksızın dört 
stne u ~ r ~.arak hazırlaması ayn bir me
seledir. 

istanbulu zaptetmck için Fatih Sul
tan Mehmedin dört yıl uğra~arak ha -
zırlıdığı planın ilk tatbiki Rumelihi -
sarının yapılması ile baılaıruştır. Zira 
Bizans imparatorluğunun kuvveti sa -
dece İstanbul surları arasmda sıkışmış 
olan kocaman bir §ehir ile asırlardan -
beri bu §ehirdc toplanmıı ole mi.lda • 
faa vasıtalarından ibaret değildi· İstan
bul o zaman hıristiyanlrk aleminin en 
mühim bir merkezi olduğu için Müslü
man bir hükümdarın orduları tarafın -
dan yapılacak muhasara üzerine Bizans 
imparatorluğuna dışarıdan yardımcılar 

gelebilirdi. Vakıa fstanbulun kara hu • 
duttan tamamen Osmanlı idaresine 
gcçmi~ ot:iuğu için bu taraftan gele -
bilecek yardmrlara karıı tedbir alına • 
billrdi. Fakat deniz tarafı tama~n a • 
çıktı. Muhasara halinde Bizansın istim
dadı üzerine hem Karadeniz boğazın • 
dan, hem Çanakkale boğazından gemi -
terle muavenet olabilirdi. 

İşte fstanbulu zaptetmeğe karar ve • 
ren Sultan Mehmedin ilk düşüncesi bu 
tilrlii ihtimallere kaf1ı tedbir almak ol
klu. Dunun için Karadeniz boğazında 
Rumelihisannı yaptırdı. Rumelihisan 
Boğazın en dar bir yerinde yapılmıı ol
Ciuğundan Karadeniz tarafından gire • 
rek Bizansa gelebilecek yardım kuvvet· 
teri Boğazın bu noktasında kolayca tu
tulabilirdi. 

ihtimal ki Sultan Mehmed.in böyle 
(Boğazkesen hisan) nı yapması ile Ma
car topçu mühendisi (Orhan) ın Bi • 
.ıansa gelecek imparatora müracaat et
mesi, İstanbul surlarına müdafaa top -
lan yerleştirilmesini teklif etmesi ara • 
sında bir münasebet vaıHır. Macar mü
hendisi Sultan Mehmedin fstanbulu 

Yeniden kaza, nahiye ve köy ku
rulmrun, kaza ve nahiye merkez.inin 
değiştirilmesi, fek ve ilhak işlerinin 
daha isabetli bir şekilde icrası için 
şimdiye kadar yapılmakta olan tetkik
lerle birlikte bazı yeni esasların göz 
önüne alınması etrafında Dahiliye ve
kaletinden vilayet ve belediyelere yeni 
bir tamim göndrilmiştir. 

Buna göre, merkez değiştirmek, ye. 
niden teşkilat yapmak, fek ve ilhak 
etmek işlerinde idari, içtimai, iktısa. 
di, zirai vaziyetler ayrı ayn göz önü
ne alınıp tetkik edilecek, bu hususta
ki zaruretler tebarüz ettirilecek, esba
bı mucibclcri yazılacaktır. Yollar, şo. 
seler, nehirler, akarsular, geçit yerle
ri, dağlar, köprüleri gösteren krokiler 
hazırlanacak, dörder nURha yapılacak 
krokiler ve bu busustaki tcklifelr 940 
senesinde toplu bir halde Dahiliye Ve· 
kalctine gönderilecektir. 

Sarıyer rıhtımını 
kim tamir edecek 

Belediye tarafından "Şirketi Hay. 
riye,, aleyhine ikinci hukukta açıla::. 

bir davaya, dün bakılmıştır. BclcdiyE", 
bu davada, Sarıyer rıhtımının bir kıs
mının "Şirketi Hayriye,, tarafından 

senelerce evvel konulan dubanın mü
temadi çarpmasile tahribe uğradığını, 
dolayıaile şirketin nhtımın bu kısmı
nı tamir ettirmesi lAzımgeldiğini ile
ri sürüyor. Şirket de, tahribatın du
badan değil, Boğazdan gelip geçen dış 
deniz vapurlarından ileri geldiğini or
taya atıyor. 

Davacı tarafın layihası diğer tara. 
fa tebliğ edildikten sonra, duruşmıya 
devam olunacaktır. 

Amerikan konsoloslujiu 
sefarete raptolunujor 
BUtün ecnebi memleketlerde oldu

ğu gibi Türkiyede de Amerikan kon
solosluğunun • tasarruf maksadile -
sefarete ilhak edilmesi kararlaşmıştır. 
Bu suretle; İstanbuldaki konsoloslukta 
çalışan bazı memurların \'azüclerinc 
nihayet verilecektir • 

:r.::s:::::sı:::s::a:ı:nmr.m::ı:s:::ı:r.mmnn 

Cengel kitabı H 
muhasara etmek için hazırlıklar yaptı • Rudyard Klpllng'de Iİ 
ğnu bildifi için Bizans imparatorunun dilim ze ~eviren: ft 
o .zaman yeni icat edilmit olan topçu nurettln Artam .l.:ı 
kuvveti ile kendisini müdafaa etmeğe 
ihtiyacı bu!undufunu, böyle tiddetli bir lnriliz edebiyatının §aheserleri r 
Dıtiyaç b~da olan imparatordan 

1 
arasında olan bu eser Ulus neş- ı' 

~pacafr 1llnİite mukabil büyük mU - riyatı arasında çıkanlmıştll". 
Jdfatlar alabilece~ini dütünmiittilr. Ha- armrmms: 111 

Jdkaten bCS7le bir teklifin İltanbul mil-

ze an amıı tı. 

Maksada nereden gidileceğini 

bilir, kadın kalbinin hangi istika
metten çalınacağını anlardı. Ada

mına göre gah sazını, gah çenesi
ni kullanırdı. 

Kendinden kaçan kadının üzeri

ne düşer, gerek sazına, gerekse sÖ· . 

süne meclup olanı görünce ondan 
kaçardı. 

Onun kaçması, kadını kendine 

daha fazla yaklaştırmak için kendi 
filozofane düt üncesi idi. 

- Kadm kaOnnı kov..ı.rı 
Derdi. 

Fahir için ya§ mefhumu da yok· 
tu. Genç, ihtiyar, güze), çirkin 

müsavi idi. Hiç birine zahiren il

tifat etmez, anlan yalnız bulduğu 

zaman huzurlarında yerlere kadar 

kapamrdı. 

Bu da onun kadın psikolojisi 

idi. 
- Mavi boncuğum kimde ise 

gönlüm ondadır. 
Şeklini her ka<fına tatbik ederek 

muvaffak olduğuna ihtimal ve

rirdi. 

Şayanı da tıpkı diğerleri gibi bir 

saz meclisinde tanımıştı .• Onun 

için, dedik ya, görüp aevmemeye 

imkan yoktu. 
Kelimenin tam manuile §İp sev-

di idi. 
Onu da ıevdi. 
Beğenerek, ho§una giderek, çıl· 

gmca aevdi. 

Şayan, f(iyle bir tahminle kır
kını geçmişti. Kendisi söz arasın

da yaş bahsine gelince; mümlcür, 

değil, otuzundan bir aclmı ileri at· 

mazdı. 

Çocukça hareketleri belki de 

kendini genç göstermek için bulun

muf tedbiri idi. 

Kadın için tam bir boya malikti. 

Fakat güzellik bakımından bir 

erkeği alakadar edecek hiç denecek 

derecede bir hususiyeti yoktu. 

Meclislerde konuşurken daima 

kendinden bahseder, ailesinden ve 

mazisinden konUflJlaz, zengin ve 

malumatlı, herfeyden_-anlar görün
meyi pek severdi. 

Mektep şahadetnamesini göreıı 

olmamıf88 da, sözüne itimat lazım 

iae lise mezunu idi. Hntta F ran81Z· 

ca da bilirdi. 

Yazan 
·-

KAZIM ÖMER -----------

Fakat aradan uzun zamanlar geç. 

tiği için tabii bu lisanı timdi hemen 

hemt:n unutmu§ olduğu~u sövlerdi. 

Boynundaki inci gerdanlığa. 
her zaman giydiği elbiselere, kolhı
rmdaki bi,kaç sıra altın bileziklere 

bakılınca renginlik yüzünd~n yab<ı· 
na atılacak bir kadın olmadığı gö::e 
çarpa•dı. 

Böyle olmasına rağmen bir ah

babı için onun para sarfettiğini gö
ren yoktu. 

Cömert mi idi} Nekes mi? Bu

nu bir kendisi, bir de Allahütaala 
bilirdi. 

Fahir icin ideal kadın bu idi. 
Günlerce Şayan için yandı, tutuş· 
tu. Saatlerce kafa patlatara,k Sa

yan için vezinsiz, kafiyesiz güfte· 

ler yaptı. Dar musiki ilmile uğra
§arak, didinerek besteler icad etti. 

Çaldı. Rica etti. Çaldırdı. Okudu 
Okutturdu. 

~n, ıakrak, meclisara, ho§· 

sohbet Fahir bamba,ka bir hüviye· 

te gi.inlerce büriindü. Sazını elin· 

den bırakmıyan çocuk, yalnız ken

disini dinlemeyi ve dinletmeyi Şa· 
yana bir imtiyaz gibi bıraktı. 

Y almz onun bulundugu medıs· 
lerde fen oldu. Çaldı ve konu§tU. 

Onun teneffüs ettiği yerlerde ğezdi 
ve dolaıtr. 

Gece içti, gündüz içti. içkisiz 

güni.i, Şayansız zamanı onun için 

bahtlı anları oldu. 

Böylece günler geçiyor, F ahiri 

mecli3ler kaybediyordu. Onun sa

zına ve sözüne müştak olan kadın· 

Jnr günkrcc onu dinliyernediJI'' 

Fahir le Şayan her gün JIJ' 
ribirine yal:ınlaııyor, evlenJlll 

malleri az'IZdan ağıza do 

cı. 

- Yalancı imişler. 
raktım. 

Dedi. 

Zannettik ki arkadaşlatl ,.'( 
için bir yalancılık yapıp bu 
]arına mani olmutlar. fzıı.tl 
süf ettik. 

F nkat esasını gene keneli 

Bir gün Şayana 
r,itmişler. 

Oturup konutmuılar .. ~ 
lenmişler. Zaman gelmlf• 
edip .1yrılmışlar. 

kapıdan çıkınca Fahir 

na sormuş. 

- 'asıl buldun. 
- Hrpsi yalancı 

- Ne!.. .• 
F <:'hirin arkadaşı, sanat._. 

hir Ermeni kuyumcu. ~ 
Kuyumcuyu Şaya'ltn e""'!fı. 

türmekte1ci sebep i~e Fahi 

şahs:na miinhasır bir zeka 
rcsı. 

Sevgilinin boynundaki 

ğa, altın bileziklere kıyın•t 
rnek ic:in. 

Ermeni kuyumcunun 

lcaçp• mı? 

Bunların hepsinin yaıaoc( 
ğunu anlamr§. 'ti' 

Fahir icin o günden soıırf 
na karşı ne aşk, ne sevgİ· 

ölüm köprüsü 
çocuğunu lilümden lıurtal'Jlll' 

13 sene sokağa salıvermemll 
Bir ana 

için 

Fransız gazeteleri bugün yirmi 

dört yatında bulunan bir gencin 

19 24 aeneaindenberi yarı deli ana· 
sının kurbanı olarak ba§ına gelen ga· 

rip faciayı anlatıyorlar: 

F ransanın Sabery §ehrinde otu· 

ran bu çocuğun b:ıbası 924 de öldü· 

ğü vakit anası ~id::!etli bir sinir buh· 
ranına tutulmu~. hastalığın tesirile 

oğlunun da ölebileceği evhamına 

kendisini kaptırmıftır. Aklınca buna 
mani olmak üzere o vakittcnberi ço· 

cuğunun sokağa çıkmasını menet • 
miş ve hatta bütün e!bi .. c'erini par 
ça parça ederek iç çama'.';ırlariylc bir 

odaya kapatmrştır. 

Biçare çocuk tam on üç sene 

kapatıldığı odad:ı i"'kence içinde ya· 
pmıştır. Anneşi ~iddetli sinir buh· 

ranları içinde kıvranar ... k çocuğa mü· 

temadiyen hnsta olduğundan ve 
doktorların sokağa çıkmnsını men -

ettiklerinden bahsede ede çocuğu 

da hftsta oldu3u ve s.,karra ç-kınca 
öleceği fikrini telkin e~mi§tİr. Bütün 

bunların tesiri altında kalan çocuk 

yavat yavaf aptal olmuıtur. Son 
günlerde çocukta eokaia çıkmak İ"İn 
büyük bir arzu bq göetermit ve bir 



Papanın hastalığı 
Y'""'·niden ağırlaştı 

Kendisine dünyanın dört 
tından mektuplar ve ilaç 
teri gönderiliyor 

bir tara-
•• numune-

Bir Amerıkalı da garıp bir ilaç 
tavsiye etti 

ilan Ronıa, Mart (Hususi) - Pa

ta ~ hastalığı yeniden fenalaşma
ııı . §ladı. Bir an için yeni bir 

~~<::e oluyor zannedilmişti. Etra· 
tıiıı • bulunanlar tabii kuvvetleri

tlti"'.n~izam hareketlerini iktisap 
tıJa &ını ve bir iki gündcnberi yazı
~ndan birisinin omuzlarına da· 

' tk tak ağrı, sancı hissetmeden 
ıi.. aç adım atmağa muktedir oldu. 
'11nu .. l P soy üyorlardı. 
~. apanın hastalığı ilk gününden 
J tı Profesör Milani tarafından tc
~ı,r· 1 "e takip edilmektedir. Fakat 

ı.ı ~!\Yanın her tarafından sayısız, 
.~Psız ulimler, Papanın sıhhatile 
~~dar olarak tedavisi için yanın
ı~ ulunanlara yardım etmeye uğ· 
~ı 0 rlar. Ru alimler kadar iyi 
~a Pli birçok saf insanlar da diin
l:ıı llın her kôşesinden Papanın şah
!'!, ~ tnektuplar göndererek behe· 
, 1 şifa vereceği teminatile bir 

~ ~ nıalum olmıyan ilaçlar, ter-
~t de gönderiyorlar. 

llıı Bu mektupların en büyük kıs
d •. 11

1 
\anı tabakası tarafından gön· 

tı 
l'ıı' l'nckte ve hemen hepsinde res-

i ta.Lb k "h . ] . . • ua ete ·arşı ı tıyat ar ve ıtı-

rı ?!ıklar gösterilmektedir. Bun
~tt~ ~cpsi kendi tavsiye ettikleri 
t'ı\i. ll~tin kati ve şifai neticesinde 

1 "''el 91~' ık, birçokları da ayaklan 
suya koymak, sıcak şeyler 

k"k ."e muayyen şekillerde yat
f'ıbj sade vasıtalarla tedavinin 

il bulunduğuna kail. Hastalı· 
1 teşhisi hususu bunlar için ı;ok 
, ~}': Çünkü tavsiye ettikleri ilaç-

Veya tertipler her hastalığa şi
. ~~tır. T ~his için zahmet çek· 
. e değmez! 
'r,,., d b. l .. l.. Si I <- Y<ısm a ır :oy u oven 
ık mezhebinin bu en yi.iksek 

~ ~iıine adaçayı g(indermiş ve 
1
"1 mektupta kendisinin altmış 

tn~<ı b . h 1 h . . "' n erı ayat ve sı l atını a-
' ~)'lna medyun olduğunu temin 

ltkk "Mukaddes papa. Bunu bol 

~~Ul!an, bütün ağrılarından kur
ksın. Sakın tasarruf etmeyi 

?ı.~11n:e. Ben biraz sonra gene 
Ctıri d · · ~· m... emıştır. 

i .'.r Avusturyalı da bizzat ken
~ .\!~erinde şifobahş tesirini gör

~ll~ V<ıktile bir eczacı tarnfından 
?ı P fnkat terkibi meçhul bulu

~( ancak babadan oğula intikal 

~c herkesi ted::ıvi eden bir ku· 
il göndermistir. Bu haptan 

((" ~ 

t tn altı tane alınacak. Beşer 
~lır asıla ile ikişer ikişer yutula-

~ . Avusturyalıya göre hasta-
.1 1cinde bu hapa mukavemet 

lıı1 ecck hiçbir hastalık yokmuş. 
• 

1~ kullanıldığı zaman likör ve 
~tt i k"l d 1 . b' ... ·ı . ~k ç ı er en uç ırısı ıçı mı-

dcr<!n nsağı olmak üzere giinde 

8
. a ılık su içilecekmiş! 

4 
1

~ Napolili de hastalığın bu. 
, :.ıgu uzvun zeytin y<:ığı, sedef 

~ tı<:o ·~ ve papatyayı knrıştıra· 
'illlılan bir merhem ile kapa-

1 l'rııltır tavsiye etmektedir. Bu 

~ 1\ Vatikana gönderdiği mek

~ 1>"• bir dosya halini almıştır. 
. ıı.lln 

\ ı ~· ~azetelerde hastalığın sey-
b111 ıp edip ona göre tavsiyeler· 

~ntnnktadır. 
i'ıd~ ela bir gün Papanın vücu· 

Çıban göründüğünü okumuş 

Ilastalı'[jı yeniden ağırlaşan Papa 

hemen ynzdığı bir mektupta: "Mu
knddes peder, bunun için sakın en

dişe etmeyiniz. Karıma da aynı 

hal vaki oldu. Fakat - nazar değ
mesin - şimdi yüzünden kan dam

lıyacak kadar sıhhnttedir . ., demi]· 
tir. 

Kendilerini mutlaka bir ilac tav· 
siye etmek mer:buriyctinde hisse· 
den birçok saf adamlar da akılları· 

na gelen ilaçlarım tavsiye etmek· 

tedirler. Bunlardan hiç bir ilnc: 
tavsiye cdemiyen birisi de, "Sıhha· 
tinizin yerine gelmesi için sıcak, 

gene sıcak, daima sıcak lazımdır. 
Çünkii sıcak her hastalığın dü ma 
nıdır. J Tem hastalıktan muhafaz<t 
eder; hem de şifa verir.,. demekte

dir. 

Kocakarı ilac;lan tnvsiye eden 
binlerce, on binlerce insanlar arn

smda bir Amerikalının tavsiyesi en 
garibi ve en iskolatiğidir. Bu Ame· 
r~~alı, büyük bir itina ile gönder

diği mektubunda, "Üç ufak leğen f 
alınız. Her üçi.ini.in içine birer lit 
re temiz su koyunuz. Bunları ye. 
dişer dnkika fosıla ile kuvvetli bir 

ate~in tistüne oturtunuz. Birinci 

leğenin suyu iyice kaynayınca içi
ne bir çimçik Natron attıktan sonra 
temiz ve beyaz bir peşkiri içine ba

tırıp ağrıyan yere koyunuz. Yedi 
dak

0

ika sonra peşkir soğuyacak, fa
kat bu arada ikinci leğendeki su 

kaynamı~ bulunacaktır. Bunu da 
birincisi gibi yapınız. Sonra iiı:ün 
çii leğene aynr şekilde muamele z
diniz. Bu usulle hastnlık az miid. 

det sonra köki.inden kaybola 

caktır ... 

Bi.itün bu mektuplar, sağlık ve

rilen tertipler ve usuller biiyük bir 
ehemmiyetle Vatikanın evrakı ara. 

sında saklanmaktadır. Kim bilir 
buları okuyan Profesör Milani bu 

saf insanların tabiatin mukadder 
nizamının, öli.imün bu kadar kc 

!ay yenileceğini düşiinınelerine kar· 

şı ne kadar güli.iyor. 

Hala o eski hikaye-
Sıhhat vekaleti umum hıfzıssıhha 

müdürü Bay Asım §ehrimize gclcrel: 
temizlik işleri etrafında tetkikler yap.

1 mısıtı. Haber verildiğine gl.ire şehır 

haricinde münnsip bir y,:)rdc bir tt>c-1 

rübe fırını in5a edilecek. turada çöp 
ler yakılacaktır. 

Bu usul daha iyi netice verirse şe

hirde topl:ınacak çöpler kamyonlarla 

naklolunup yakılacaktır. 
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Para borsasında bir saat 
Para ve hava alıp satanlar dünya n 

en çevik insanları imiş meğerse ... 
Vatandaş Türkçe konuş!. Fakat tuhaf 
şey!. hangi dilden ve naszl söylenirse 
söylensin, hepsi biribirini anlzgorlar .• 

Düllgaıun dördiincü 
eluiası 

Amerikada muvaffakiyetle 
traş edildi 

En biiyüh parça 

200,(}00 
Liraya .ı;igortalandı 

Cenubi Afrikada fak(r bir çift. 
çı tarafından bulunan bir elmas 
7 26 kırat ağırlığında olup bugi.in 
dünyadll. dördüncü gelmektedir. 
Çiftçi lnrnfından elmas İngilterey<' 

63,000 lngiliz lirası mul;abilindc 
satılmıştır. lngilizler de Elması 
150,000 lira ile Nevyorklu bir kıı· 
yumcuya devretmişlerdir. Kuyum
cunun emrile elmas trras edilmiş, 

Elmas trnş cdi/m('{h'n <'t'l'd uç 
ıııır<;o\ o ,,,.,.,/, \'Or 

Elıırns lmlrmıltığ11 :;cmımı 

. , Tra.~ <>dildi/.tc11 son"" 

muhtelif çesamette bir düzine par
çaya ayrılmıştır. 

Bununla beraber Y onker elması 
denilen bu taşın parçalanması zan· 
nedildiği kadar pek kolay olmamış
tır. Zaten bütün diinycda elmas 

tıraşçılığı ile meşhur adamlar da 

pek azdır ve ~üphesiz ki elmas bun

ların ir;crisinde en dil.katlisıne ver· 
mek lazım geliyordu. 

Bu işi Llızar Kapım j .. :mli bir 

elmc.s mi.iteho.ss:sı üzerine aldı . 

Süphesiz küçük bir hata, tnşın par
çalanıp mahvolmasına sebebiyet ve
rebilirdi. Onun için l...fızar Kaplan 

işe başlamadan evvel elması bir se· 
neye yakın bir zaman tetkikle meş-

Para Borsasında 

Giirültü patırdı olan yerde ilk akla 
gelen şey, muh.:kkak "Kadınlar hama
mı .. ('l}uyor. 

Ben, bunun hiç de doğru olmadığını 
keşfettim. Çünkü en çok gürültii, pa -
tırdı. bağrışma olan yer borsadır. 

Dördüncü Vakıf hanının alt katı, bor
sanın açılışından kapanışına kadar ku· 
]aklan s~ğır edecek bir gürültü patır -
dı ile kaynaşır. M.ütcm:ıdiyen kc~uşan, 
mütemadiyen gırtlaklarını çatl:ıtacak 

kadar bağıranl::r burada her dilden ko· 
nusurlar. 

V<>tandaşları türkçc konusmağa da· 
vet edenler buraya gelmeli. Aralarında 
beş dakika dolaştım. Fakat tuhaf şey! .. 
Ne dilden söylenirse söylensin, hepsi 
anlıyor. 

- Epta misi.. 

Diye bağıran: 
- Si ete i mcdyo IJcmazia .. 
Cevabı ile karşılaşır. 

Biraz sonra; 
- Ben alıyorum .. diyen 

ses. 
türkçe bir 

Para ve hava a1ıp satanlar, diinya -
nın en cevik ve faal insanlarıdır. Bir an 
ye::lerinde duramıyorlar. tçlerind~n bi • 
rine yakiaşmak ve bir gazeteci dili ile 
konuşmak istedim. 

Fakat bir an yerlerinde durmıyan 

ve kimbilir günde kaç defa terliyen bu 
insanlara ne sorabilirdim. içlerinden bi· 
rini bir kenara çekmek zaten miimkün 
degildi. Birkaç dakika içinde belki o! 
günün bütün kazancını kaybedeb:lirdi 1 

Bu gürültüye seyirci gibi duran yaş-! 
lı bir zata yaklaştım: ı' 

- Bunlar her gün böyle midir?. 

Diye sordum. ı 

Adam garip garip yüzüme haktı.! 
Sorgumu hayretle karşıladığı belli idi.\ 
Gerçi Dördüncü Vakıf Hanı asam:ö • j 
rün:len birçok defalar cıkmıştım. Fa - 1 

kat hugün bilhassa bu heyecanı tetki~ 
ediyordum. O güne kadar bor"Sanın k:ı
dınlar hamamından fazla gürültülü yer 
olduğunu anlamamıştım . 

Yaşlı ad::m cev.:p verdi: 
- Bugün :şler hararets:z. 

Artık siz var kıyas edin: lıararetsizi 
bu kadar olursa, kim bilir hıırarctlisi ne 
kadar olac.:k? 

Aramcağız 

galiba: 

konuşmak istiyordu 

- Siz ~edi. bu vaziyeti ilk defa mı 

görüyorsunuz? l 
TCicddüt etmeden karsılıl: verdim: 

gul olmuştur. Ve ancak elmasm 
tabii damarlarım kestirdikten sonra 

tıraş i~ine başlamıştır. Resimde cl
mnsın tabii damarlnrı hesap edile· 

rek nasıl parçalandığını göriiyorsu-

nuz. 
Elmas, evvela iiç esash parçayn 

ayrılmış, daha sonra 12 parçaya 
taksim edilmiştir. l·akat traş ame-

- Evet .. burada ne alıp satarlari 
- Para .. 
- Para mı?. 
İşte bu sual karşımdakini tamamile 

korkut~u. Bana bortayı anlatamıyaca • 
ğma kanaat getirerek başını çevirip u· 
zaklaştı. 

Belki: 
- Bur<?da hava alıp satarlar .. diye "' 

cekti. Fakat cesaret edemedi. 
Meşhur hikayedir. Yolu para borsa· 

sına <lüşen biı köylüye de ayni şeyi söy
lemi§ler ve zavcllı köylü bir gün içi ha
va dolu bir tulumla !damlayıvermiş. Her 
ne ise para borsası öyle bir yerdir, ki 
herkes b!ribirinin parası ile ge!iinir. Bu· 
gün ;ı:arar eden yann kazanırım ümidi 
ile avunur durur· 

T~rihtc, hava oyunu ile milyonlar 
kazananlar varmış. Binbir dalavere ile 
iş yaparlarmış. Fakat bu işe giren her • 
kes kurnazın kurnazı olduğundan mü .. 
cadcleleri hiç bir mücc:delcye benzemez
miş . 

Dir aralık sesler dir.er gibi oldu. El
lerinde bir tek para taşımadan yüzler • 
ce, hinlcrce lira;lan konuşan ve bu ko • 
nuşma ile kazananbr işlerini bitirmiş • 
lerdi. Memnun olanlar, gülenler, so • 
murtanlar biribirlerini iterek ve söyle
nerek kapıya doğru geliyorkrdı. 

Bir aralık müthiş bir gürültü koptu. 
Herkes gülüyor, bağırışıyor ve her dil
den konuşmalar Vakıf Hanının taşlığı
nı dolduruyordu. Şimdi ne somurtan, 
ne dUşünen ve ne kızan vardı. Herkes 
bir tarafa bakıyordu. 

ik: kisi y~şlı bir adamın iki tarafın
dan koluna girmişler, ilerliyorlardı. Or
tadal:inin ~ııpkasında itina ile katlan -
mış b:r kağıt d:ılg<!lanıyordu. Bir genç, 
parmakl::ırımn ucuna basarak ilerledi· 
Sureti mahsusada yapılmış olduğu an -
taşılan bir çengele takılı uzun bir kağıt 
parcasını ihtiyarın paltosuna iğneledi. 
Kahkaha ve güriiltü son haddini bul -
muştu. ihtiyar bir şeyin farkır.':la olma
dan ve memnun olanı da mahzun olanı 
da r,iildürerek sot:ağa kadar cıktı. 

Bu ihtiy<>r. eski knrtlarcanınış. ve 
~alib; kazanarak apnrtım:ınlar yaptır -
dıkt::ın sonra birer b rer tekrar ,·ermiş, 
imdi v::lnı~ zevkini t.:tmin için buraya 

v.elivo;, kulakları S'l 1-ır eden gürültüyü 
;~tl; bir musiki gibi dinliyormu~. 

NA. 

liyesinclc elmas ?-~·rlığındnn 350 
kırat kly!:ıetmiştir. Bu fedakarlığı 

ynprm:.!~. taşa güzelliiiini vermek 
için şüphesiz ki lazım<lı. 

Bu::;ün elde edilen bir düzine 

ta:::tan en ağırı 143 kırattır ve 200 

bin İngiliz lirasma sigortalıdır. En 

kürük tru:m değeri ise 10,000 lngi

liz lirası kıymetindedir. 



Mars ~ıyada görülmemiş 
bir haydutluk 

Bir posta komgonu basılarak şof Ör 
ve kamyon kaçırıldı 

Zabıta bütün araştırmalarına rağ
men şakileri ele geçiremiyor 

Paris 5 (Hususi) - Bir hayli 
zamandanberi Marsilya civarında 

korkunç haydutluk haberleri ortalığı 
altüst etmektedir. Amerika Gangs
terlerinin kullandıkları usullerin de 
üstünde - tabir caizse - daha as· 
ri usuller ile şekavette devam eden 
bu çetenin son yaptığı hmıızlık ev
velkilerden daha çok cür'etli olmut· 

tur. 
Aix - la - Provence §ehrinin en 

kalabalık caddelerinden birinde ak -
şamın saat dokuzunda bir sokak ba
şını dönerek "Maraşal Fos,. cadde· 
sine girmekte olan posta kamyonunu 

alıp kaçmışlardır! Posta kamyonu
nun şoförii bu sokağı döner dönmez 
kırmızı bir kamyonun yol üstünde 
~forduğunu görerek tevakkuf etmiş
ti. Hemen o anda ellerinde röver 
ver tutan iki kişi üzerine hücum ede· 
l'ek şoföre aşağı inmesini emretmiş· 
ler ve itaata mecbur kalan şoförü 

kendi otomobillerine alıp posta kam
yonunun şoförü mevkiine de diğer 
bir mk:ıdaşlannı oturtmuşlardır. 

Bu s:ı.hne yıldırım süratiyle niha -
'ete ererek her !ki kamyon akşamın 
<'n kalcb:ılık saatinde ve ba~tan ba§a 
sokakları dolduran ahalinin gözleri 
('nünde 5\İratle yol almağa başlamış· 
l:ırdır. Hnydutlar esir ettikleri posta 
~oförünü kendi kamyonları içinde 
bir köşeye sıkıştırıp gözlerini de bağ· 
amı bulunuyorlardı. Biribirini ta

kip eden iki kamyon bir hayli kilo· 
metre aldıktiln sonra bir ormanın ya
nında durmuştur. Esir ettikleri posta 
şoföriinü burada serbest bırakmışlar, 
fakat giderken ba1mı arkasına çevi· 
rirse hemen öldüriileceğini tenbih 
etmeyi unutmamışlardır. 

Zavallı şoför hayatını kurtarmak 
sevincile Kalant istikametini tutar ve 
birçok .zahmetlerden sonra ancak 
gece yansı buraya varır ve hemen 
polis merkezine müracaat ederek ba
şına çrcl~nleri anlatır. 

Kamyon aranıyor 
Bu arada Aix - la - Provence pos· 

tasına trene yetişmek üzere gönde
rilen kamyonun hareket saatinde is -
tasyona gelmediği ve trenin postft 
çantalarını almadan hareket ettiği 
bildirilir. 

Trene yetişmediği gibi geriye 
de dönmediği görülen posta kam -
yonunun aranmasına ba§lanır. Ara
dan be~ on dakika geçmeden §ehrin 
bütün sokakları polis kuvvetleri tara 
.fından tutulur ve yüzlerce polis 

kamyo!>-~ aramağa koyulurlar . 
Fakat ne posta kamyonunun ne de 
içindeki paketlerin nereye gittiğine 
dair en ufak bir ip ucu bile elde e· 
-------~---------------------------

ın•••••• .. • KURUN ............... 
tLA!lı' ÜCRF.TU:nt 

Ticaret illnlarmm illn sayı/alarmda 
s:ıntimi 30 kuruştan başlar. llk sa;yı!ada 
250 kuru~ıı. kadar çıkar. 

BUytlk, çok devamlı kıll,.cıcll, renkli illn 
verenlere ayn ayrı indirmeleri yapılır. 
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dilemez. Haydutların aşırdığı pos· 
ta çantaları içinde mutat mektup -
lar, taahhiitlüler ve kıymetli paket
lerden batka banknot olarak 800, 
000 Fransız Frangı da bulunmak -
taydr. 

Ertesi gün haydutlann salıver 
diği ~oför ile birlikte müstantik ve 
Zl\bıta memurları şoförün götürül· 
düğü yerde uzun uzadıya taharriyat 
da bulunurlar iıııe de gene hiç bir 
şey elde edemezler. Haydutların 
C§kali hakkında şoförün izahat ver
mesi dahi mümkün olamamıştır. 

Çünkii adamcağızı yakalayıp gözle
rini bağlamışlar ve l!alıverdikleri 
zamana kadar gözlerini açmamış • 
lardır. YakAladıklan vakit de orta· 
Irk karanlık olması ve haydutların 
~apkalarını gözlerinin altına kadar 
indirmiş bulunmaları çehrelerini g0-
rebilmeaine mani olmuştu. 

Aix - la Provence zabıtası amir
leri dün Mar!ilya emniyet umumiye 
direktöriin i.in riyaseti altında bü • 
yük bir meclis kurarak haydutların 
ele geçme~i için alınacak tedbirler 
hakkında uzun uzun miizakereler
de bulunmuşsa da haydutların ko • 
]ay kolay ele geçecekleri tahmin e· 
ctilmemek tedir. 

Bir miiddet evvel F rcmsız ban· 
kasının Nisdeki şubesine gönderilen 
1,350,000 Frangı soyan şakilerin 

de bunlar olduğu tahl\kkuk etmiş -
tir. 

Vapur gUverteslnde 
doğurmuf 

İzmir limanından hareketle İstan
bula gelen İzmir vapurunda, bir do· 
ğum vak'ası olmuştur. 

Kztlcaköyünden Mehmet kızı Fat
ma, .lstanbula gelmek üzere vapura 
binmiştir. Vapurun güverte~ine çıka..; 
kadın, birdenbire doğum acıları hi~

setmiş ve derhal getirilen belediye ebe
si tarafından doğurtulmuştur. 

Fatma, bir kız çocuğu doğurduğu 

için kıza (Bahriye) adı konmuştur. 

Kadın, vapurdan çıkarılarak Meml~ket 
haatahaneeinc kaldırılmıştır. 

HIER G CD N 
On binlerce vatandaf 

t•rafandan 

Seve seve okunan 
Ve takip edilen 

HABER 
VE 

KURUN 
Gazetelerinin 

KCJÇCK 
ilanlarından 

Re.aınI l!Anların bir 1;:ı.Urı 10 kuru§ttır. 
1'0çilk llı\nlar: 

Bir d"fıı 80, iki defası 50, Uç defası 65, 
dört defası i:S ve on defL~ı 100 kuruttur. 
üç aylık flAn verenlerin bir de!uı br.da• 
vıidır. Ddrt sıı.tm geçen flAnlarm !azlıı. 

iatırlnn be§ kuruştan hesap edilir. 

istifade ediniz 
Herhangi bir ihtiyacınızı bu ga· 
zetclerimize bir küçük ilan ver 
mek suleriyle dehal temin etmek 

i 1 elinizdedir. _ 
: Müracaat yeri: İıtanbul; Ankara 

caddesi V AKIT Yurdunda 

VAKiT Kt;RUN hem do~dan doğıı.ıya.. ken· 
dl tdare~y~nde, bt!m Orhanbey hanmda 

;vA~Propaganda Servisi eliyle llln ka• i 1 Propagand~ servisi 
-~~ ! 
=.'~~~ •f .. ~~!i!!!liiii!!!!!!!!!!!~~~!i!!li!i!iii!~· ıttıı ......... ••••••••••--• ..................... •••&• 

Vagonlar 
Lokomotlfden ayrllıp geri 

,ıtmlye ba,ıamı' 1 

lzmirde bir günde iki 
tren kazası oldu 
İzmirde Gaziemir tayyare mey

d;ınındaki uçuşlardan sonra binleı· 
ce halkı alıp İzrnire hareket eden 
birinci katarda bir kaza olmuştur. 
Tren Kızılçullu ile Kemer istasyo
nu arasında iken üçüncü mevki sa
hanlığında ve izdihamdan dolayı 

merdiYen üzerinde duran B. Sadık 
oğlu 1 3 yaşında Kenan yere dü1· 

müş, ağır surette yaralanmıştır .. 
Kenanm trenden atlamak sur~· 

tile yaralandığı adliyece yapılan tah 

kikat ncisecinde anlaşılmıştır. Ke
nan, başı üzerine düşmüş ve bal'.'ın· 
dan yaralandıktan başka sağ bRcn· 
ğı yere sürttiiğü için etleri parçalan· 
mış ve sıyrılmıştır. 

HastRhaneye kaldmlan Kenana 
ameliyat yapılmış, parçalanmış hal
de bulunan bacak etleri dikilmiştir 
Tahkikatı yapan müddeiumumi 
muavini B. Cevat Özbay, kazada 

makinist ve katar memurunun ha 

ta ve alakaları olmadığını tesbit et· 
miştir. 

Yaralanan çocuk, ifade veremi
yecek bir vaziyettedir. Yaralan iyi· 
leşince kazanın nasıl vukubulduğu 

anlaşılacaktır. 

Aynı gün lzmirde ikinci bir tren 
kazası daha olmuştur. 

Alsancaktan binlerce yolcu alan 
ikinci tren Kızılçullu yokuşunu çı-

karken sinyal verilmemesi yüzünden 

durmu§tur. Sinyal verilince katar 
tekrar harekete geçmİf, haddinden 
fazla olan vagonları çekebilmek için 
lokomotif hamleler yapmağa başla· 
mış, bu yüzden katar ortasındaki 
zincirin kopması ~ebebile ikiye BY· 

rılmıştır. 

Arka tarafta bulunan vagonlar. 
yoku~ aebebile gerisin geriye akmıı· 
ya başlayınca bunlarda bulunan 
halk, feryadı basmış ve kısmen tren

den atlamı§tır. Bereket versin YB· 
ralanan olmamı~trr. Birkaç dRkika 

sonra frenler sıkılmak suretile bu 

vagonlar durdurulmuş ve tekrar lo
komotife bağlanmıştır. 

Mersine yeni iskele 
yapllacak 

Dahiliye Vekili B. Şükrü Kaya 
bulunduğu aırada Mersinin liınan 
işlerile yakından alakadar olmug, 

belediyenin büyük liman projesi 

hakkında izahat ve notlar almıştır. 
Akdeniz sahillerimizin en güzel, 

en modern bir ıehri olan Mersinde 
büyük ve beton bir iskele yaptır· 

mak, müstacel \'C mühim bir iş te

lakki ediliyor. 

İskelesizlik yüzi.inden büyük va 

purlar uzaklarda demir atmakta ve 
bu yüzden yüz binlerce ton hubu
bat kayık ve mavunalarla vapurla· 

ra tahmil edilmekte, Çukurova çift
çisi büyük zararlara girmektedir. 

iskeleden vapura. tahmil maıı 
rafları çiftçi için büyük bir yekun 

te.,kil ediyor. 
Dahiliye Vekilimiz. bu işi müs

tacelen ele alarak Çukurovnlılan 

'!evindirecektir. 

lzmlr Limanında faaliyet 
İzmir Ticaret ve Sanayi odasınca 

hazırlanan bir istatistiğe göre, şubıı.t 

ayı içinde İzmir limanına 131 Türk, 

r osyada hastane 
yapı ıyor 

Köylü 
büyük 

ve kasabalı bütün halk 
bir hamiyet gösteriyor 

Tosya, (Hususi) - Şimali Anado
ludaki yeşil ovalarda yurdumuzun en 
güzel pirinçlerini yetiştiren Tosyalı

lar büyük bir zevkle, tek bir kütle ha
linde çalışmakla, her yeniliği coşkun 
bir SC\•inçle karşılamaktadırlar. 

Yurtları ve yurttaşları için her tür
lü fedakarlıklarda bulunan Kasabalı
lar pek yakmda elektriğe, bir de "H1::: 
tahane., ye kavuşmuş bulunacaklar. 
dır. El ele, başbaşa çalışan bu aziz 

Cenazesi beklenirken 
kendisi geldi 

Ama!\yada tüccardan Ahmet a

dında bir zat, bir iş için Samsuna 
gitmiş, Amasyada bulunmadığı sı· 

ralarda Ahmedin ailesine Samsun· 
dan Rifat imzMile bir telgraf gel· 
mi§ tir. Bu· telgraf ta B. Ahmedin 
öldüğü, cenazesinin ertesi günkü 
trenle AmasyRya gönderileceği bil 

dirilmektedir. 

Bu telgrafı alan aile büyük bir 
teessüre düşmüş, bir taraftan da 
çaresiz teneşir, tftbut ve saire hazır 

latmı§tır. B. Ahmedin dostlarına 
da haber verilmi§, ertesi gün trenin 

muva~alat saatinde bir kalnbalık 
cenazeyi almak üzere istasyona git

miştir. 

Tren durunca, cenazesi bekle· 

nen B. Ahmedin sapasağlam. elin 

de yol çantası ile trenden indiği gö 

riilmüştür. Keyfiyet kendisine bil
dirilip telgraf gösterilince B. Ahmet 

Fena halde kızmıştır; B. Ahmet 
kendisini §akacıktan öldüren ada. 
mm kim olduğunun bulunmasını 

zabıtadan istemiştir. Bu ağır ı:aka 
münasebetile tahkikat yapılmakta -

dır. 

Arap harflerlle ders 
veren kadm 

Gönenin Malkoç mahallesinden dıt 
siz Tatarların Fadime Molla adında. 
elli yaşlarındaki bir katlının küçük 

çocuklara Arap harflerilc kitap okut
tuğu jandarmaya ha~r verilmiştir. 
Jandarma tarafından yapılan ara§ttr
mada !<""adime Molla, çocuklara kit.8p 
okuturken çocuklar ve kitaplarla b ir. 
likte cürmü meşhut halinde yakalann· 
rak adliyeye verilmiştir. • 

Karısını öldüren 
!\:arısı öğretmen :Nebahati çifte tii-

foğilc dört sene evvel öldüren Kırktar.;li 
eski nüfus müdürü Mithat F...dirne <'

ğırceza mahkemesince devam ctmektt'. 
olan muhakemesi neticesinde 18 sene 
hapiı:: ile tarn1inata mahkum edilmiş. 
ti. Temyiz mahkemesi bu karart ta..s
dik etmiş ve keyfiyet alA.kadarlara bıiw 
dirilmiştir. 

yurttaşlarımızın hayırlı işlere Jc~ 
duyduğu milli heyecanı ifade ede!l bit' 
karıdnki resim, Tosyalılarm ~e~ıdetl 
likto çalışarak yapmıya and ıçU 
Hastahane mahallinde alm:nıştrt'· 

Köylü ve şehirli bütün halk bıl 
~·ırlı müesseseyi başarmıya koŞlll 
dır. (X) işaretli zat bin lira yard~ef 
bulunan, tüccardan "Osman 130 
dir. 

Ça111altı tuzlası ge' 
nb;letillyor , 

·~" Ça.maltı Tuzlasında bir elektt1 ~' 
trali kurulması için mün::ı.asa. açı I'~ 
tır. Bazı fenni işler için Tuzlay• ~~ 
ecnebi mütehusıslar Çamaltınırı \~~ 
bakımından dünyada c~iz: ota~ 
tasdik etmektedirler. ~ 

Tuzlanın mühim ihtiyaçlarınd•" ~ 
olan su mc<Jelesi de halledilmİ1 -;t ılı' •• şirket tarafından motörlü sond•J ~ır 
lerile su çıkarma işine baJlanmı~t!f· (1 

rada sondaj işini yapan ~irket f1~ar'r 
üç yüz metre aşağı:•a inmeY' 

vermiştir. t~ıO 
Tuzlarımızın nefaseti ve 11cr ra pi' 

ecnebi ma!tldclerdcn temizliği dtırı ı1 <' 
yasalarında çok iyi tesir bıraI<ı11 
Türk tuzu her yerde aranmıştır· ô•~I 

.. •at c 
ihracatta tahmilittaki sur rdb', 

çok mühim rol oynamıştır· :aı.ı ,uıı 
karşısında Çamaltı Tuzlasının ~ ~·rf 
kü verim kabiliyeti harici isteğ' 1 . tıd' 

•• 1 
lıyamadığından Tuzlanın bir ıııı biti ~ 
yütülerek sene!!~ istihs~lin 300bafl'ıı: 
na çıkarılması ıçın tetkıklere rı g' ! 
mıştır. Bu husus için lstanbu~d~ 5cJ• 
len miihenclislerle Tuzla müdilf dOJtt' 
Bogaç Tuzlanın Karşıyakaya bU,,U : 
uaha dört kilometre uz:atılaralc b't 

· · · ı · · h rıarn•&1 mcsi ısın proJe crını azı 

lamışlarclır. etı' 
d ·ı Jl irıt• ·ı~ 

Camaltı tuzla&lllida ta ı e 1 ,dı . ·m:ı ' 
len sofra tuzu fabrikasında 1 pı.ırl•' 

f . .. .. t \arın ,.;ı rlf nefis tas ıye gormuş uz: . ıııb• 
dat·ı a la ırc:nlc1:::,,tin her tnrafın ' 

ra bö;1clc:-ilmcsinc b:ulan:nıştır· 
1
,t 

Köpek yUzUnden cl-1~ 4"ı· 
b. 1 

Afyonda Ali isminde ır 1;eııdİ' 
tepe köyüne giderken yold3 fl'l 1~tıf• 
. k" .. k b' k" k saldır ıfl sıne ·uru · ır ope · .8rı 

Ali küp~ği elindeki bastonla )bStl'' 

dan ı;avrr.ava ve kovalarııo)'ıl .. · ıı ~· 
· "ptS1 

mıştır. Bunun iizerine ko 

hibi Mustafa uzaktan: dL'fl b' 
h V\'ll0 

- Ne istiyorsun a,, 

herif .. 
Diye bağırmııtır. 

Ali ona: '\ 
• t'•.!Of' ~ O benden ne ı! ı,, 
· ·r •uıil' Di •e ceYap Yermıştı · bv . 

]ca ,.gıı ııı< 
B\I yüzden çıkan tıtfıt ~ 

h'b" M\ls rP mus. köneğin !'la ı 1 k Jdıt'- I• 
. " c u"~lrk elindf"ki rifte'" ıı / 

1. herf1e 
Aliyi" ate~ etmİ§, A 1 

5 Alman, 3 Amerikan, 4 Felemenk, 3 -----------------------
Fransız. 16 lngiliz, 1 Macar, 10 İtal
yan, 2 Norveç, 2 .Romen1 1 Rus ve 5 Yu 

nan vapuru olmak üı..ere 179 gemi gc. 
lip gitmiştir. , 

• 
mü~tür. ( 



lııaıı:ı 
~ ,;hl devletinin ordusu da, ili{ ba -
' · rlj ''e · · B d k "~ cazıptı. u or u as er-

~t; e~· ;, .~aman yeryüzünde mevcut o
~ ~ 'İl~h' rnadenden yapılmış hususi

ıı .lan v;o.rdı; ve bu silahlar, o 
Yery" .. 

de etti; bu tahkimat, çepeçevre on beş 
kilometre uzunluğundaydı. Fakat, bu 
heybetli tahkimatr tekmillemiye vakit 
kalmryacağrnr pek yakında anhyacak. 
Bununla beraber, harp başladığı sırada, 
şarka karŞJ koruyucu kıymet ve ehem • 
miyeti olan birinci ve ikinci sıra surla • 
rm yapılmasr, tamamlanmamıştı. 

· ı 
1 

la: t Uzunc:..~ mevcut olan en iyi 
'iıı ?.t<!fınd:ın yapılmıştı· hlam dev
~ ask·rı . 
1areı• '" e_rı, seyri doyumsuz olan . 

~!~:~:.~;:;ı~~~~rif~~~.0:~a;~t'.~e~~~§~ Harn başlamak Üzer idi: Mone1ollar 
1~ e . ılen zırhlar, vucutlcrını mu- fi' ıı; '5 ' , 

·~!:,~?ı:;a~;.:,;~1~~.~=~~ d~:~~:~.~ sz4zrz tüketecekler miydi ·yoksa? I 

Daha fazla bir şey yapmağa, inşaata 
devamla tahkimatı tekmillemeğe vakit 
yok. O şimdi yaklaşan tehlikeyi bekli -
yor; bütün kuvvetile karştkoymak üze-

~Ot)• en asıl ve m sur atlı atlarrna / ~ , • • 
i!~r.-ı «tdı; efsanevi güzellikte hali -

re ....... 
Cengiz Han, öte yandaki vaziyeti, 

kulaktc:n dolma biliyoı~du. Bizzat gidip 
de kendi gözlerile şöyle bir görmek im
kanını bulamamıştı. Fakat, bu kendi • 
since meçhul memlekete belli bir hede
fe at koşturmak iizere, şu yüksek dağ -
lar üstünden sıçramak istiyordu· De • 
ğişmemek üzere, bir hedef seçmişti. 

B<!ykal gölünden Orta Asyanın yüksek 
dağları aşılarak İrana vardıran mesa -
fe, hava yolile tahmini bir hesaba göre, 
2,000 mildi. Bu 2,000 millik mesafe, kuş 
gibi ve tayyare ile havadan aşılamıya
cağına nazaran, karaıdan aşılması işitil

memiş. görülmemiş güçlüklerle kabil 
olabilecek bir mesaf.edeydi. Şah Meh -
met, bu güçlüklerf.'bildiği için, gelecek 
şeyleri biraz asabiyf'tle beklemek -
le beraber, zaferinden kat'i surette 
emindi. Şahın harp erkanı, Mongolla -
rm ordusu şu yüksek dağlan aşmağa 
muvaffak olsa bile, ordudan mühim bir 
kramınm yoldaki yorgunlukla bitkin bir 
hale gelmiş bulunacağmt ve Mongolla
rrn daha harbin başlangıcrnda sıfın tü "' 
keteceklerini hesaplıyorlardı. 

~ ' atlara! 

· akat, İ··ıa· d 1 · d k arı d ~ m ev etı or usunun u-
'r .:. Yok değildi. Bilhassa, Mon

;1 1 kendilerinden tamamilc. ama 
• ~~ e başka türlü yetiştirilmiş düş
la. tşı!\tnda belli olan bir kusur: 

'• }' 
Q ~ter derecede sert 'değildiler r 

unda 
~ord n başk<!, Şah. ordusuna ücret 

te u: bolayısile, şuradan buradan 
dq, ın~.ni için uğraşmasr icap cdi -
~ilt ~Unkü, içinde bulunan senenin 

r~ P . . 
~tl cşın okrak toplanmış. Şım-

ıı, ec~ k s . ·ı . . d 
~ııı t enenın vergı erını e ev -
~~.0Plarnak yazmıldı. Milletin har -

'iıd 1' hassaten, bu suretle artmış o
t, :rvn 

~&oıı _ı ~et, uzun zamandanberi. 
'tri ~r gıbı demi rleşmiş ve öyle harp 

htd ılc Yekparcleştirilmiş bulun • 
!t u. lialbuki Mongol ordusuna 
.,~ermek lazım gelmiyordu. ticret 

\ 'ıt )" 
~" Uzuınsuzdu, hesaplarında üc -
ıtr 
ııı Yoktu. Mongol ordusunun, 

~rı/~rafı için de memleketten pa • 
hııınıne ihtiyacı olmıyacaktr. Or -

ll'ıasrafı, çok geçmelden ele ge -

YekUn 

çireceği ganimetten çrkaracaktı 1 
Bu arada, gözden kaçmış olması 

muhtemel buJunmıyan bir cihete de işa
ret edelim. Şah Mehmedin, müdafaa 
vaziyetinde kalması gerekti· Onun he
sabına, fatih olarak Mongol arazisinde 
ilerlemenin, şiddetle hücuma geçmenin, 
topraic z.?ptetmenin en ufak bir manası 

bile yoktu doğrusu: Ne zaptedecekti, ki? 
Dağların öteııinlde fethedeceği ne vardı 
ki sanki? Hiç bir §ey, işine yanyacak 
olan zahmetine değecek olan hiçbir şey l 
Kupkuru stepler, çırçıplak dağlar, &on 

derecede iptidai şehirler ve köyler bir 
yığın, gene son derecede fakirane ça
dırlar 1 Bu arada İslam askerinin, öte • 
denberi hücumda en kuvvetli, en şid -
detli, en mukavemet gayrikabil asker, 
okluğunu da kaydedelim; çılgmcasma, 
düsünceııizceGinc, taassupla vecde gc -
tir;n, başdöndüren, ateş püskürten hü

cumlar da! 
Yalnız, burada asıl vatanlarının mer

kez noktalarından uzakta, kendi kendi
lerini yabancr hissettikleri bir memle -

,, 
,, 

ket arazisini müdafaa etmek? Onlar, 
bu noktada pek vatanperverlik hissi 
duymuyorlaridı 1 

Başka bir mahzur da hesaba katrl -
mak gerekti bu arada: Şah, Mongol 
ordusunun kuvveti ve teşkilatı hakkın
da en ufak bir fikir bile edinememişti. 
Ayni zamanda ne zaman ve nerede ilk 
hücumun ba!Jlıyacağı hakkında da bir 
kanaat hasıl edememişti. İstihb;;:rat teş
kilatı yok gibi bir şey; esaslı bir faali -
yet gösteremiyor, bu makine işlemi -
yor, adeta 1 Gerçi bu eksiğe mukabil, 
arkasmda iyi yolların iltisak noktaları 
ve bir l!llta iyi istinat noktalan mevcut
sa da, her saat "gayrimuntazam, vahşi 
yağmaker sürüleri., nin baskınına uğ -
ratılabileceği bir yeıide, bunlar, onun ne 
işine yarar, şimdi? 

O, hiç bir şey bilmiyor, en az bir 
şey bile! 

met, harp erkanile temaslar yapryor. 
Mongollar, o taraflardan sl:ikünedecek
lerdir. Fakat ne zaman? Fakat nasıl? 

Kendisi, oldukça şaşırmış vaziyette
dir. Endişeli, sinirli. Şah Mehmddin et
rafmda tahminen 400,000 kişilik bir or
du var; bu ordu, başlıca Harzem Türk
] erinden müteşekkildir. Bu kadarla kal
mıyor, iranlılann iyi yetiştirilmiş ordu
ları da, Şahın emrine amadedir. Bun -
lardan başka, harp filleri, develi ı-üva -
ri alaylan ve sayısı pek çok olan silah -
h köleler, orldunun peşi sıra geliyorlar
dı· 

O ve yüksek rütbede zabitleri bu -
günlerde yüksek, sükt1ti, sislerle örtü -,1 
lü dağlara bakıyorlar; şark hududunu 
kaplıyan gösteri§li dağlara .. :. .. Şah Meh-

Şah Mehmet, ne yapması gerek ol -
duğunu kat'iyyetle kestiremediği için, 
hiç değilse huduttaki, zaten kuvvetli 
denilecek derecede tahkim edilmiş §e -

birleri, bir kat daha müstahkem bir şek· 
le getirmeği düşündü ve bu düşündüğü
nü, yerine getirdi. Güçlükle toplanabi -
len vergiltr bir araya toplanınca, bu 
paradan bilhassa payitaht olan Semer~ 
kandi büsbütün yeni, gayet şümullü bir 
tahkimle, çepeçevre korumak için istifa· (Arkası var) 

Pe~erube OUMA 
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======l2; Zilhicce 28Zilhicce 
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Saba..tı namazı 
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1117.al&mıda .flldn lfareUI olan.tar, ilse 
rtade muamele aörenlerdU. Rakamlar 
a&&l U 4e kapıuııı Mtjf D,yaUa.r1ııır. 

PARALAR 
•Sterlin 6rn oo Pezeta 

1

• Dolar 1~6 - •Mark 28 -
•Frank Ui - •Zloti 2"2 -
•Liret ı.r ;) - • Pengo 23 -
• BelçikaFr 84 _ • Ley UöO 
• Dr&hmJ 18.- •Dinar ô2 -
• lıvicre Fr ô75 - Yen 
"Leva 2S- •Kron Iınreç 32 -
• Fı.or1n 63 - •Altm 1038 -
•Kron Çek. 75 - •Banknot 247 -
• ŞlUnAvuıı 23 -

ÇEKLER 
• ı....onanı GH- •Viyana 42425 
• Nevyoriı o 7955 • Madrla 115150 
• Parla 17 395 • Berltn l 9i92 
• MUA.ncı ı:>.133;) •VUJO .. 41088 
• Brtı.ıuıeı 4 i234 t Bud&pefı. 43975 

• Atiııa 891693 t BUk.rq 108 795 

•Cenene 34894 • Belgrgd 3469 

• Bofya 648210 • Yokobanu, 2 i9'l5 
• Amsterdıım 1 wO • Mo.akon 24875 
•Prağ 22 8013 • Stokho1m s 1588 

ESHAM 

iş Ba.nkuı 24.40 
• Anadolu 22 GO 

Reji ,-
Ştr. Rayrly 
Merkeı Rank 97 25 
U. Sigorta 
Ponmnoı:rtı 

f'nmtraJ 
•Çimento 

Ubyoo Det 
şark Del 
Bıı.lya 

Şe.rk: ın. eeso.s 
Telefon 

1460 

.-

• • • • ;_~ .. '· • • ... <w. -ı.; - ~ f 
.~ Istanbut· Belediyesi Ilanla·rı .~.~< ı 

•• --r:.. • , r 

Keşif bedeli 15873 lira 22 kurut olan Florya plajı tesisabndan so
yunma kabineleri inşaah kapalı zarf la eksiltmeye konuhnuıtur. Şartna

mesi ve ketif evrakı 80 kuruş bedelle Levazım Müdüriyetinden alnur. iha
lesi 25 mart 1937 per,embe günü sa-at 15 de yapılacaktır. İstekliler 2490 
sayılı kanunda yazılı vesika ile 1190 lira 49 kuruşluk muvakkat teminat 
makbuz veya mektubunu havi tekllf zarflarını ihale saatinden bir saat ev· 
vel Daimi Encümene vermelidirler. (1360) 

Kadıköy ikinci Sulh Hukuk Ha
kimliğinden : 

Halen Bakırköy Emrazı Akliye Hastahanesinde bulunan ölü Gene· 
ral Dr. Esat Işık oğlu Sadullah kardeşi Beyoğlunda İstiklal caddesinde 
284 No. lu Beyoğlu apartımanmm 3 üncü dairesinde mukim Süreyya 
l9tğm va.si tayin olunduğu tarihi ila ndan itibaren on gün içinde kabili 
itiraz olmak üzere alakadarana ili.n olunur. (1350) 

İıtanbul Baroıu Ba,kanlığmdan: 

Dahili nizamnamenin 12 inci mad desine göre Baromuz Heyeti Umu
miyesi 20 mart 1937 cumartesi günü saat 15 te İstanbul Ağırceza mah· 
kemesi salonunda toplanacaktır. Arkadaşlarm gelmeleri rica olunur. 

Ruzname: 
1 - Yeni kaydolunan arkadaılan n takdimi ve bu vesile ile İkinci Baı

kanm nutku. 

2 - Yeni kanun layihası hakkın da malfunat. 
3 - Müddeti biten birinci ve ikinci Baıkanlarla beı üyenin yerlerine 

yenilerinin seçilmesi. 
4 - Mali raporun okunması. 

Istanbul Telef on Direktörlüğünden : 
Muhammen bedeli 2500 lira olan 250 adet kurssuz kombine telefon 

makinesi açık eksiltmeye konulmu§t ur. İlk teminat 187,50 liradır. Fen· 
ni şartnamesi her gün Malzeme Dai reainden parasız olarak alınabilir. 

Eksiltmesi 23 - 3 - 937 : :lb günü saat 15 de Direktörlük binasın· 
da yapılacaktır. Taliplerin mezk\ir günde en geç saat 14 de kadar temi· 
nat akçesile müracaatları l&.znndır. (654) 

Türk Hava Kurumu 
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Türkiye Şeker Fabrikaları 
Anonim şirketi idare meclisinden: 

Türl<iye ~eker Falırikalan Anonim şirketi hissedarlar heyeti umumiyesi 26 
W.ı.art 193 7 cuma günii saat 1 O da Ankara ja İş Bankasındaki hususi dairesinde 
sureti .:diyede toplanacaktır. Şirket esas mukavelesi mucibince Hiakal yüz hisse
ye malik hisserfa::1arın hamil oldukları hisse senetlerini veya bunu müsbit ve
r ;ki içtir"':! gü-1ür. •. :ı bir hafta evvel Anka:ada şirket merkezine, iş. Zireat 
Bani: far:na veya Sümer Banka tevdi ederek birer dühuliye varakası almaları 
rica olunur. 

RUZNAME 

1 - Şirketin 1936 senesi muamelii.t ve hesabatı hakkında Meclisi İdare ve 
mur~•:;pler raporı.:nun c!;unmı::sı. 1 

2 - l ~ 35 cencsi bilanço ve kar ve zarar hesaplarının tasdiki ve idare mec · 
lisinh ıbr<:.sı. 

3 - 1936 senesi temettü hissesinin zaman ve sureti tevzii hakl:ında karar 
ittihuı. 

4 - 193 7 senesi murakiple:inin intihabı ve ücretlerinin takdiri, 
5 - idare mccJ"si azalarına \'r~·ı AA~ ': 1ı-ı:1~1 huzurun tayini. 

• • • 

Türkiye şsker fabrikalar' 
Anonim şirketi idare meclls~nden.: 
Fe,·kaladi! Heyeti Umumiye içtimaı: 1 

2999 num:ıralı Bankalar kanunu hükümlerinin tatbik mevkiine konulmas· 
dolayısile Şirket esas nizamnamesinin 82 nci maddesinin tadili için şirket umu -
mi heyeti 26 Mart 1937 cuma günü saat 11 de Ankarada İş Bankasındaki hu -
~si d;:ıirc:.inde fcvkalz :le olarak toplana caktır. 

En az yüz hisseye sahip olanların yukarıda ycı.zılr tarihte içtima mahallinde 
buluınıaları rica olunur. 

RUZNAME: Esas mukavelenamen in 82 nci madesinin tadili· 

ESKİ ŞEKLi: 

MADDE 82 - ihtiyat akçesi para o
lar .. k hıf .. olunacı:k ve bu para tktısat 
Vekalc!"nce kabul oluna:ak emin bir 
mali müc:;s:seye tevdi olunacaktır. ih
tiyat akcesinin, her zaman paraya de
ğisme:i kabil Devlet veya Türk şirket
leri esham ve tahvilatı iştira edilmek 
suretile de tenmiyesi caizdir. ihtiyat 

aksesi ve aınortİ':;man bedeli olarak ay
rılan mebaliğin balada tayin olunan 
suretlerden biri1e istimalini idare mec
lisi t2yin eder. Fevkalade ihtiyat akçesi 
İdare meclis münasip göreceği §ekil ve 
suretle İ"t"mnle salahiyettar. hatta bir 
hesap devresinin hasılatı, hisselere kfır 

tcvziin~ kafi gelmediği takdirde fevka
lade ihtiyat akr.esinin ide bu hususta 
istimali c;ıizdir. Fevkalade ihtiyat ak
cesi t~clrici surette sermayenin itfasrı 
için dal.i kullanılabilir. 

YEN! ŞEKLİ: 

MADDE 82 - Adi ihtiyat akçesi ka
nunen muayyen olan nisbet ve şekil

lerde muhafaza ve tenmiye edilecektir. 
Kanunen muayyen olen m!kdardan 
kzlası Milli bir bankaya tevdi oluna· 
caktır. 1 

Fevkalade ihtiyat akçesini, İdare 

meclisi. mün:ısip göre::eği §ekil ve su
rette jstimale salahiyettardır. Hatta bir i 
hesap l:levresinin hasılatı, hisselere kar I 
tevziine kafi gelmediği takdirde fevka-ı 
iade ihtiyat akçesinin de bu hususta is
timali caizdir. Fevkalade ihtiyat akçes:

1 
tedrici surette sermayenin itfası için 
dahi kullanılabilir. 

inhisarlar U. ·IVJüqürlüğünden: · 
.. 

5000 Kilo 15 45 
12500 ,, 15150 

8000 " 
16 '60 

10000 " 17/ 70 

35500 
1 - Nev'i ve miktan yukanda yazılı 35500 kilo çivi ~rtnamesi muci 

hince ı:;azarlıkla satın almacakbr. 

il - Pazarlık 12 -- 111 - 1937 tarihine rastlıyan cuma günü saat ır. 

t!e Kabataşda levazım ve mübayaat !Ubesindeki alım komisyonunda yapt· 

lacaktır. 

111 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen !Ubeden alına
bilir. 

iV - lıtekli!erin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte o/07,~ gü

venme paralarile birli!de adı geçen Komisyna gelmeleri ilin olunur. 

(1035) 

•', • j, • •' /. '\, • I 

inhisarlar lstanbui 
başmüdürlüğünden: 

Çamo.ltı tuzlasında sureti mahsusada tesis olunan İnce tuz de
ğirmenind~ s.hhi ve fenni bir surette ihzar olunan ince sofra tuzla:.-. 

yarımıar ve birer kiloluk paketler ve mutbak tuzları c:b ( 50) şer 

kilolu'' içi kağıt l:<ıplı çuvallar içinde sabşa çıkanlmııtrr. 

Sofra tuz:arı ( 64) ve ( t 28) zer paketi havi sandıklara konarak 

ambalajlanmrştır. Paketli sofra tuzlannm beher kilosu Kabataş 
aı!.bannda (9,50) ve mutb:ık tuzlarının beher kiloıu (5,25) kuruş 
fiatla aatılacal..-trr. 

Gerek mulbak ve gerek .iofra tuzlan bir sandık veya bir ~uval

dan d:ıha ez satılamaz. San-dık ve çuval bedelleri tuz fiatm:ı dahil 
olduğundan mü~terilerden ~vnca sandık veya çuval bedeli aran 

mıyacaktır. 

Tuz 1abcılarının inhisarlar lıtanbul 8atmüdürlüğü merkezin~,. 
I ... laf ambanna müracaat rtmeleri ilan olunur. (1184) 

Biocel ... Cıld hüceyratı 
merkezinden istihsal 
edilmiş cild için yeni ve 
kı metli bir cevher 

2 Gün zarfında yaşlı kadınları 
daha genç gösterir 

25 yaşınızdan sonra; 
cildiniz, kıymetli Bio
celini kaybetmeğe baş· 
lar. Eğer hemen bes
lenip ihya edilmezse 
buruşup solar ve ih
tiyarlar. 

50 yaşlarında mil
yonlarca kadmların 

karc:kterleri genç ola
bilir. Fakat, ihtiyar
lamış gibi göründük
leri cihetle erkeklerin 
yüzünde higbir itibar
ları yoktur. Son za
manlarda büyük bir 

Biocel, bu yeni cihl 
unsurunda cildinizin -
kinin aynidir. Adeta 
beşerenin lazımı gay
ri müfarikidir. CiMini
zi açlıktan öldürme -
yiniz. Onu Bioccl ile 
besleyiniz ve yaışlan -
drğımz . zamanlarda 
b:Ie ciltlinHn r!drııa 

taze ve cazip gönrün
mcsini temin ediniz. 

BJOCEL 
tesirini gösterdi 

Tecrüce edEbl:friz 
Biocel'i zengin bir cilde 

malik olan 50 yaşltirında 

bir kadın 30 ve 30 ya§la
rmda bir kaclın 24 ya;:rnda 
görünebilir. Genç kızlar da 
hiçbir vakit göremiyecek
leri şayani hayret bir tene 
malik olurlar. 

alim. Viyana Tıp Fakültesinin profesö-1 
rü tarafından keşfedilen bu yeni cilct rengindeki (yağsız) Tokalon krt4 
unsurunda kemali itina ile intihap mini sabahları kullanınız. Terki • 
edilmiş ı:cns; hayvanlarda gizlenmiş binde "Beyaz Oksijen" bulundu • 
cild hüceyratı merkezinden istihsal ğundan birkaç gün zarfında birbi· 
edilmiş saf Biocel var:Jır· Bu cev- rinl:len daha beyaz üç ]evin üzere 
her: pembe rengindeki Tokalon cildinizi şayanı hayret bir surette 
kreminde cildinizi beslemek ve beyazlatır. Siz de hemen bu 
gençleştirmek için matlub nislıet iki kremi kullanmağa başlayınız. 

dairesinde mevcuddur. Geceleri Memnuniyetbahş neticesinden son 
yatmazclan evvel kullanınız. Beyaz derece memnun kalacaksınız . 

B/OCEL 'li TOKALON kremini 
kullanznzz ve her sabah daha 

GENÇ görününüz 
~---' '~ 

Binlerce T okalcn mÜ§teritti nden müessesemize mektup yazan:a. 

rın müşahedeleri kendiliğinden gelen en kıymetli delillerdir. 

(Tokalon kreminizden bihakkın istifade eltim. Yüzümdeki çirkin 

kabarcıklar zail oldu .... ) 

Z. 8. H. O. Fatsa 

Tokalon kreminin benim cildimin nescine çok uygun geldiğini 
itiraf etmeyi bir ,·azife bilirim. Cildim esmer olduğu halde T okalon 

sürdükten sonra Öcyazlanmakta ve ufak kabarcıklar tamamile zail 

olmaktadır.). 

8. Şehir l. 8. M. Eşi .. Tü. Konya 

, 

Mektuplann ıudlan doıyalanmızda saklıdır. / 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ ' 

----D r. ---.. : lstanbul Defterdarlığından : ~.# N 1 Ş A N y A N Cinsi ve mevkii Scne
1
ik kirası 

1 
Kağı'hanede dere boyundaki seyir Lira 

Hastalarını hergün akşama kadar mahıılii kahve ocaklannın y.iruı pe~·n 
Beyoğlu, Tokattıyan oteli yanında 11 verilmek tarti!e 1 - 5 - 1937 ila 
Mektep sokak :~5 numaralı mua-

yenehanesinde tedavi eder. ; 31 - 10 - 1937 T. ne kadar uzuyan 
Tel: 4.0843 ı bir mevsim için: • 100 

Oreıo~ - Operatör 
•• 

DR· OSMAN ONEH 
idrar yolları, Belsoğukluğu ve 

ERKEKLiK ~'".!'ı~"~'..k~::;., 
:vluavenehcıne llah~eı.aııı Anıtdolu llıtn 

kHr~ı "rı''"'d" .\rpArılıır llıtn -.;o. 16 • 
Ev "111.1:\1 ı·uddl'~I Yıldır Slnı·nıao;ı 

)llıııtııltt Tokıtl Apıtrlımuııı \;ıı. ;ı 

Bahlbl: ASIM US 
· Nqrtyat DlrektörU: Retlk Ahmet Seveııgll 

Divanyolunda Sıhhiye Müzesi altında 

elyevm kahveh::ın~ o.arak ku'lamlan 

lan esk 148 yeni i34 No. lu dükkan: 

Topkı.p!da e:;ki Top;;ular yeni Necati 
20 

bey cadd~3İndc lcş!a altrnds eski 347 "; 
yeni 337 No. lu dükkan: 240 . ı,edel fi. ~ 

Yukands cins ve mevkileri yaz1'1 yerler hizs!armdaki ~jii 
det1er üzerinden açık arttmna usu?ile kiraya verilecektir. Is~~ 
tediye ıeraitini öğrenmelt is~iycn'~···, 1.~ ... - 3 ... - 1.~~? .. !:uodt "',ı 
saat 14 de yüzde 7.5 pey akçelerile Milla Emlak Mudurlüı 
Komisyona ıelmeleri. (M.) (1143) .. 


