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Musolini Libyaya 
gitti? • 

nıçın 
• 

Sovgetler ve Fransızlar bunu lngiltereye karşı 
bir gösteriş sayıyorlar 

So\'yet ajansına göre Maca~Tstandaki 

''Musolininin vaziyeti 
~---~~~~~~~~~~~~~~-.......... 

hadiseden sonra 

sarsıldı,, 
Moskova, 11 (A.A.) - Tas ajan -

sı bildiriyor : 

Evvclis' f.lün Anlaıraya vasıl oa!n Biiyiil~ Ôndcr Ataliirlc istasyonda l•endisi. 
ni karŞUJılıyan Jıiikumct crMnı oo halk arasında 

Ekonomide Milli 
Birlik 

.Mussolininin Libyaya_ se~.ahatın'. Üzüm kongresi murah}ıasfartna Ver ilen ziga-
tahlıl eden Pravda gazetesı ezcumle dı 

yc.r ki : fette Vekillerimiz mülıim nutuklar söylediler 
Bu &eyahat siyasi tezahürdür ve 

Uzum kongresi ile başlayan faallyetlerl · dlAer 
ihracat mallarımız üzerinde çah,malar 

takip edecektir 

bu tezahür, İtalyanın askeri kuvvetini 
ıöstennektcn başka ayrıca iki gaye ta

(Sonu Ba. 4 Sü. 5) 

Bir posta memuru 
Haydarpa,a garında 

Kalite Davası 
"Her çah,an Türkün mlllt disiplin ve ileri tekniğe 

uygun çahşması milll ödevdir,, 

Yazan 

ASIM US 
~ (Yazısı 2 nci sayfada) 

2000 lira çaldır- r 

dığını söylüyor 

' ---
trzurumün kurtuluşu 

e,.zurumlu gençler tarafından 
dün hararetle kut/ulandı 

~r 
~~nılular 'kurtuluşlarınııı on dol>ıc::wıcu yıldöııiilrdiıtii set;iııçle kıdla<lıl.cır. 

Posta nakil memuru Orhan hakkın
da, dün akşam üstü müddeiumumilik -
çe tahkikata el konulmuş, müddeiumu
milik davayı meşhut ıuç kanununa gö
re nöbetçi üçüncü sulh cezaya vermiş, 

fakat hakim, tahkikatın tekemmül et -
mediği kaydile dosyayı geriye gônder -
miştir. 

iddiaya göre, merkezden muhtelif 
yerlere götürmek iizere 3,SOO lira tes -
lim alan Orhan, bu paradan 2,000 lira
yı Haydarpaşa garında çaldırdığından 

bahı:etmektedir. Bu noktadan tahkikat 
ve ta!<ibata girişilmiştir. 

r ayyare piyangosu 
dün çekildi 

50,000 liralık birinci 
ikramiye bllgün 

çıkacak 
Rcs1'ıimizde lm nıüı~cbctıe yapıkın ioplnntı 9örüWyor Tayyare piyangosuunn beşinci ke. 

~ ;~ı~rumun 19 uncu kurtuluş yıldö- site doçentlerinden Ziyaettin., Zekeriy- şidesine dün öğleden sonra .başlanmış 
4~ ~nu kutlamak üzere dün saat 16 da ya ve İbrahim bugünün ehemmiyetin - yedi yüz numara çckiltimiştir. B..ı ke. 
)ttjlıhulda bulunan Erzurum lisesinden den bahsederek kurtu luş savaşına ait şidenin en büyük ikramiyesi olan 
~ıı~cnıcr İstanbul Erkek lisesi salo - bir çok kıymetli hatıralar anlatmışlar - 50.000 lira daha çıkmamıştır. İkinci de 

Ankara, 11 (Telefonla) - Dün açı

lan üzüm kongresinin ziraat, ihracat ve 
temenni adındaki üç encümeni bugün 
öğleden evvel ve sonra, Vekalette ken
dilerine ayrıhın odalarl:ia, toplanarak 
mevzularına dair işleri tetkik etmişler -
dir. 

Encümenler yarın (bugün) de top
lanacaklar ve mesailerine devam ede -
ceklerdir. işlerin cumart~si günkü kon
gre umumi heyet toplantısına kadar bi -
tirileceği tahmb edilmektedir. 

dahiliye, hariciye ve ziraat vekillrrimiz 
kongreyi tcıkip eden meb'uslarımız, is
tısat Vekaleti büyük memurları ve ga
zeteciler bulunmuşlardır · 

Ziyafetten sonra müstahsillerden ba
zıları, daha sonra Vekillerimiz nutuk 
söylemişlerdir. iktısat Vekili B. Celal 
Bayar çiftçinin menfaati, ihracatçının 

menfaati diye bir şey olmadığını ve mil
li ekonomi bakımm'dan tek bir menfaat 
ve yalnız onun icapları mevzuu bahsol
duğunu izah etmiş ve kongrenin bu ba· 
kımdan en uygun yolu en isabetli şekil· 
de tesbit hedefiyle toplanmış ve alaka -

(Sonu Sa. 4 Sü. 5 ) ~ı a bir toplantı yapmışlardır. Top - dır. recede olan ikramiyelerden 12.000 li. 
ı~a hep hlr ağızdan sö~enen İstik- SH~evlerden sonra tamburla milli ra 296 numaraya, 1~000 lira 3~680 ~---~-------------------~~~~ 

''1 · ı numara,,a çıkmıştır. Kesitle bu sabah '"•ııııııınııı111111ıııııı111111 ınıııı111ııı ı ıııı111111ııııı11mıııırn1ın ı ı ıııııı11111 ıııııııı1ı,1ııııııııım1 ııııııunı ıı ııııı11 11 ıııııııı11 1 ııııınn 1 11111ıııı' 

Bugün !ktısat Vekili B. Celal Bayar 
kongre murahhasları ~erefine Anadolu 
klübündc bir öğle yemeği vermiştir. Zi
yafette, murahhaslardan başka, adliye, 

~l:tı: ar§İle başlanmış, ldaha sonra Er - havalar çalınmış ve Erzurum mıl i o - .J • 

~ •_a_ıe_b_eı_e_rd_e_n_M_ur_a_t._ü_ni_v_er_-_y_u_n1_a_rı_oy_n_a_n_m_ış_t_ır_. -------d~e;...v_a_m_ed_i_1e_c_ek_ti_·r_. ------ - ; K u R u N il av esi 
h · 11 ı Türk meyveciligv i için J 
(f esm.i dairelerin · = Yarın birçok merakh yazllar ~a renkll 

dikkatine menfi bir propaganda ) bir kapak içinde veriyoruz 
ll ~ BU SA f'IDA 

,~tee:~;~r::~!ı~:::l~i::~: i Bı·r Hola nda mu·· esse- 1 1 ~ ~ tahdit edebilmek, hem ga E 
~ltiıı ıniindericatını çoğaltarak i Parisli bir aşüfte 
t;~lı Verenlerin dahi ncf'ine olarak D T .. r k m a 11 a r 1 n da n i ~I ~CUlara f:Wa hizmet imkanını ses 1 u §" Kadın ihtira sanın ne demek olduğunu 
~abıırnek için §imdiye kadar bil. ==~ bu yazıda anlayacaksınız 
lıı. l>untolarla dizilen ilanlar, "U. 1 • k A et d • o r 2 
hftı~ ~!kimiz gibi, 16 mart tari. ş 1 ay e 1 y J 
~ n. ltib:ı.re:ı küçük puntolarla -_i_- Bu··yu··k lskenderı·n anası '~t e~ktir. Puntoların yani buru. f 

~~~;·~~ının kuçuımesinden dolayı ileri sürülen iddiaların alakadar ~-- nasıl a··ldu··ru··zdu··.? ~i . ılaniarın gazetede istiap eL 
5 ~ernazarıdikkatcalınarakbu makamlar tara'"ından cerh \ 3 E ~e t dairesinde tc.sbit edilen üc. J ' f E 

~:·~;;.-:ç1~;:.a~~~~ !~:;.:~ edilmesini bekl~qoruz ' ) Denizde yangın ( 
~amaktad~. (Ya=ı 9 uııcMa) ) B~:ı!~:.~a::~ı~:n Ç~~::r b;~:.:::::ı~~2 i 
~ayyare piyangosunda kazanan 1 Bu bir m~cera mı? i 

n u m a r a 1 a r, Onuncu aahilede tam füte haJ;nde ~ Çok meraklı bir polls hlkAyesl ~ 
bulacakaımz '1ıııımıııııuıı ıı ı ıı11 111ıııııı 11 1111ııııı ııı 1 11ıııını ı1111ııı ııııııuııı ıııı ıııuı ııııııııı ı ıırııııııu ı ıııııııııuı1111ııııııuıııııu11ııuııııı ııı1111ıııunııı1tl 
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Ekonomide Milli 
Birlik 

UzUm kongresi ile baflayan faallyetlerl diğer 
ihracat mallarımız Uzerlnde çah,malar 

takip edecektir 
Yazan 

·------- ASIM US 

A
nkarada üzüm kongresi çe· 
kirdeksiz kuru üzüm müstah
silleri ile tüccarlarını dış tica-

retin kontrolü vazifesi ile mükellef 
olan bir devlet dairesinde topladı. 
Bu toplantıdan maksat, milli servet 
kaynaklarının bir parçası olan bu 
mahsulden memleketin mümkün 
olduğu kadar geniş ölçüde fayda. 
lanması çarelerini ve imkanlannı 
aramaktır. 

Hakikat halde bu çareler vardır 
ve bulunmuştur; nazari olarak gi
'dilecek yolun istikameti çizilmiştir. 
Bu da ihracat mallarında tipleştirme 
denilen tedbirin tatbikinden, bir 
cinsin diğer cins ile, yahut iyi mah· 
sulün kötü mahsuller ile karıştml· 
masma meydan vermemekten iba
rettir. Fakat zahirde böyle birkaç 
kelime ile ifade edilen bir tedbirin 
filen tatbiki ve tahakkuku o kadar 
kolay değildir. Çünkü bunun için 
bütün üzüm müstahsilleri ile üzüm 
ihracatını idare eden tüccarlar ve 
teşkilatlar, nihayet milli ekonomi· 
nin bu sahasında alakalı olan devlet 
daireleri arasında anlaşarak teşriki 
mesai temin etmek lazım gelir. iş
te şimdi Ankarada toplantılarına 
devam eden üzüm kongresi bu tür
lü teşriki mesai faaliyetinin bir baş· 
langıcı sayılabilir. 

:Şirkaç yıl evvel Ege mmtak'a
smdaki üzüm müstahsilleri büyük 
sıkıntılar içine düştüler. Üzümün 
kilosu altı. yedi kuruşa lCadar düş
tü. Bu. :fiöı. nı~liyc:tin üçte ikisi bi
le değildi. Tabii olarak bütün var· 
]arını toprağa dökerek bir parça ka
zanç elde edebilmek icin bütün se
ne bekliyen yurttaşlar~ neticede Ü· 

mitlerinin tamtersi bir büyük zarar 
ile karşılaşınca her taraf tan feryada 
başladılar. Bunun üzerine üzüm 
fiatlannda sebepsiz düşkünlüklerin 
önünü almak için lzmirde bir üzüm 
Kurumu teşkil edildi. Diğer taraf. 
·tan lktısat Vekaletince devletin 
umumi ticaret sistemi tayin edilir • 
ken bu vaziyetler göz önüne alındı. 
Muhtelif devletlerle yapılan ticaret 
mukavelelerine faydalı kayıtlar ko
~uldu. Bu sayede bugün artık bir 
kaç sene evvelki ıztıraplı feryadları 
işitmiyoruz. 
• • Bununla beraber üzüm kongre

sının açılış nutkunda Celal Bayann 
işaret ettiği gibi memleketimiz he· 
nüz üzüm mahsulünden elde ede
bileceği tam menfaat gayesine var
mi§ değildir. Üzüm mahsulü sene· 
de vasati olarak sekiz milyon lira 
getirmekredir. Bazı yıllarda ise ay· 
nı mahsulden on dokuz milyon lira 
alındığı düşünülürse vasati rakamın 
h'akiki imkan seviyesinden çok da
ha aşağıda bulunduğu derhal tak
dir edilir. 

Kaldı ki dünya ekonomi buh
ranı milletler arasındaki rakabet 
harbine öyle bir şiddet vermiıtir ki 
bugün ticaret sahasında bulundu
ğumuz seviyeyi hot görerek hare· 
ketsiz duracak olursak yarın o va
sati rakam sekiz milyon liradan da
ha a~ğılnra da inebilir. 
. Sonra bazı seneler memlekete on 
dokuz milyon lira kadar bir servet 
getiren bir milli mahsulün bazı sene· 
lerae hiç birşey getirmemesine dik
kat etmek lazımdır. Neden dolayi 
çekirdeksiz üziim mahsulünün ihra· 
c~tı böyle sıfır ile on dokuz milyon 
lıra arasında değişiyor?. Demek ki 
hariçteki üzüm müşterileri bizim 
mallarımıza rağbet edebilmek için 
baş~:a memleketlerde mahsul olma
rnasmr bekiiyor. Harici ra

0

kabet 
karşısında Türk üzümleri ikinci 
yaftut üçüncü dereceye düıüyor: 
lıte üzüm müstah'sillerile tüccarla
nnm 'devlet himayeai altında karıı· 

lamaya mecbur oldukları mücadele 
cephesi budur. Milli üzüm mahsul
lerimiz harici rakabet önünde ikin
ci, yahut üçüncü dereceye düşü. 
yorlarsa herhalde eksiklik memle
ketimizin ne toprağında, ne de gÜ· 
neşinde değildir. Üzüm müstah
silleri ve üzüm tüccarları devlet teş
kilatlan ile el ele vererek bu müca
dele yoluna girerler ve mücadeledl) 
devam ederlerse neticede mutlaka 
muzaffer çıkacaklarına hiç şüphe 
etmemelidir. 

llave edelim ki buraya kadar Ü· 

züm hakkında söylediklerimiz az 
çok farklarla diğer birçok memleket 
mahsullerimiz hakkında da tekrar 
edilebilir. Onun için Ankarada Ü· 

züm kongresi ile başlıyan faaliyet
leri bundan sonra diğer nevi ihracat 
mallarımız üzerinde de çalışmalar 
takip edecektir. 

Ankarapalas ve 
Ercüment Ekrem 

Ercüment Ekrem bir müddettenbe. 
ri Anka.rada oturuyor; Ankarapala.s. 
ta. .. Bwıu, dünkü bir yazısında • hay. 
di, ifşa eden diyelim _ ü.stad şöyle di. 
yor: 

Ankarapalas, Ankaranın en iyi ra. 
oot nokta$%, havadis borsasıdır. Gün. 
dü::leri lxmıboş görünc1ı bu asri ker. 
van.aaray, a~i.l.m oldu muydu, gilnün 
i:1 adamlarını, siyaset, ticaret ve fi. 
nans kodaman!arını bir araya foplar. 

BÖ'ljl,e yerdf; senin i§in net diyecek. 
Binız., . değil 17!.i~ 

Evet, tarifime göre W.ks ı·e pahalı 
olması icabeden bÖ1jLe bir miiessese. 
de benim gibi müUevazı bir fikir ve 

kalem emekçi.,inin yeri olmanuılıdır. Fa 
kat ( Ankxı.rapalas) da oturuyorum de. 
di i.<Jem, siz benim lcifıma bakmo.yın. 

Bir zcuıumlar, Kaswıpaşrıda omrup 
da bmııı ikrar etmeyi her nedenso 
ve herhalde pek halcs1;; olarak ziıl sa. 
yan insanlar uardı. Bunlara: 

- Nerede ikamet lmyımlluyor1 
Diye sorıı1duğu vakit : 
- Estağ/urulkıh! Bendeniz mit 

Beyoğlunda, Pcrapalasın arkasınd.a ..• 
derlerdi. 

ılfuharrir acizin ae oturduğu1)ı yer, 
An.karapal.asın arkllsında v e çamaşır. 
hanenin ii.stünde kain, ( Anneks) tabir 
olunan aairedir, La.kin herkese bunu 
an1atma7: uzun olduğu için kısar,.a: 

- Ankarapalasta oturuyortı?f' .... 
DcTMyi tniireccq.h lmluyorum ,, 

Hem meme emen, hem 
sigara içen çocukları 
Başkası söylese inanmazdık; bir 

Fransız alimi seyahatnamesindı;: yazı. 
yor: 

Güyan yerlileri arasında henüz me. 
me emen çocuklar cigara içiyorlar. 
mış ... Fakat burada akla geien bir 
sual var: 

Bunlar cigaraya mı erken başla. 

mışlar, yoksa memeyi mi henüz bı. 

- Nasıl olnm.J da ta:;ctiğiııi m1ı. 

haf ruxı, etmiş acaba 1 
- Soğukluğmıa bakılırsa· buz ik>. 

Jabında yaf(lmı§ o1aoak. 

Gün.lerin peŞinden : 

Boğaz içini sevmek bir suçmudur? 
Son günlerde lstanbulda "Boğaziçini sevenler cemiyeti, , kuruldu ; .---/ 

birçok kimseler buna sevindi. Her sene şenliğini biraz daha kaybeden 
zavallı Boğaziçi belki bu cemiyetin gayretile canlanır, denildi. Halbuki 
Son Posta'da yazı yazan Ercüment Ekrem Talu gibi bazıları da var ki 
bu cemiyeti lüzumsuz buluyorlar. Böyle bir cemiyet kurmak Boğaziçini 
sevmek hakkını beş on kişinin inhisarına vermekten başka birşey değildir. 
diyorlar; adeta hiddetleniyorlar! 

Çok defa bir güzel kadın görürüz; birka~ ki i ortaya çıkarak aşık rolü 
oynarlar, o vakit aralarında kıskançlık baş!ar, bu kıskançlığın tesiri ile 
biribirini vuranlar da olur; i§ en ağrr cinayetlere kadar varır . Bu türli.i 
hadiseler karşısında kimse hayret etmez. Çünkü aşk denilen şey iştirak 
götürmez. 

Acaba Boğaziçini sevenler cemiyeti azalarına karşı gösterilen hiddet 
ve asabiyetin saiki de bir kıskançlık mıdır? Eğer böyle ise işte buna 
şaşılır. Zira Boğaziçini sevmekte bütün dünyanın hakkı varsa neden 
dolayı o dünya içinde birkaç kişinin aralarında top!anarak sevgilerini 
açıktan açığa ızhar etmeleri bir suç oluyor? 

Hasan Kumçayı 

G-ÜNLIN AKİSLER./ 
rakmamışlar? Alim bunu tasrih edi. 
yor: 

Bir çok iptidai insanlar ara.3mda 
olduğu ~ibi. Güyanlılarda da çocukla. 
ra uzun müddet meme emzirilir. Mcse. 
la, beş altı , hntta yedi yaşındaki ço. 
cuklar hala meme emmektedirler. 

Fakat, anneleri çocuklarını meme. 
den kesmeğe kıyamadığı o yaşl:ı.rda 
babaları da onları tütün içmeğe alış. 
tırmak ister : Çünkü onun arzusu oğ. 
lunu bir an evvel büyUk adam gör. 
mektir. 

y ctm,iyecek olur sa. mcskcıı yapıp veri. 
ni::::. Az ktıza>ıçlı ailelerin nıcsk1n ih. 
tiyacım gelircılerin yemliği olmaictan 
çıkarını~! 

- Bakınız, lrarşını::dak"i ev sahibi 
~ı yap1yı betbat bir malzeme He 111000 
limya çıkardı. lçiııde ahıra be>ı::::er 7 
apartıman oor. Kaçak taoonarasmı 

bile 50 liraya 7.-iralıyor! 
B"nlar An7rarada nıasal olmcılıdır. 

Ankaramızd.a böyle nice şeyleri 11ıas!l7. 
laştırmcdık mı : 111c.'1ke11 dauası, paha. 
lı drı ol.5a, niha!ıet lıcp.'li kadar prıhalı, 
fa.7.oo.t verimli olmakta, maddi rnancvi 
bir çoğımdan ileridir. 

Siyaset aleminde; - ,_., ,_., ~-

Mussolininitı 
seyahati 

İtalyan BJ.şvekili Mu:ısolinİ ~ 
tidar mevkiine geçtii!i günden c!ll' 
ilk defa olar~k ltaly:ı yanınab! bit 
d:m ayrılrJ•, "Pola,, isminde Ot' ~' 
harp gemisine binerek bir k~''9f ~ 1tr 
ler çemberi ile etrafı çevri~m!f 01~ .~ 
ğu halde Trablus garbe gıttı. boıi ~ 
yan ajansı bu seyah<ltin ~~ rJı' 
şu suretle izah etti: Musso!ını şr 
sır hududundan Tunusa kada~ 
mali Afrika s<ıhilinde yapılan 
ticaret yolunu açac.:lk... . ,,. 

Fakat öyle görülüyor ki b~jıl 
bep İngilizler ile F ransızlan lJ ~· 
etmiyor; bir taraftan Londra•. J)1" 
ğer taraftan Paris hükUmetle~ lef' 
çenin büyük fa!İst meclisi !fili~ h•· 
relerinden sonra yaptığı bu seY~el' 
tin altında ba§ka saikler arJYOf· ~ 
tarafta, "Acaba İtalya ne yaptıl r 
İstiyor?, , sualleri tekrar olunıJJ: ~ 

- Acaba İtalya ne yaplfl 
ti yor? rıJt-f 

Bu suali İptida soran "Sıı le 
Times,, oldu. Şimdi ''Giorı1J1' 
d'ltalia,, bu suale karıı: ··ıt 1' 
Akdeniz anlaşmasile tngilt~~ 
karşı buradaki statükoyü taIW~~ 
br; böyle bir anla~madan . '? bİ 
Muuolininin seyahatinde ~"' 
taknn m analar aramak ganP İşte, onun için, Güyanda hem me. 

me emen, hem cigara içen çocuklar 
görülmektedir. 

mid~?,, diye cevap veriyor. ~ 
Aşkta en nadir ve en Italyanm Akdeniz havzaJ! . J 

değerll şey rinde her memleketten fazla b• •ııt: Matem rengi beyaz da 
olurmuş! 

Burada gece iken orda gündüz o. 
lan yerler olduğu gibi ,matem i~are. 
tinin tamamile aksi olan yerler de var 
dır: 

Mesela, A\TUpalılarda matem iş~ · 
reti siyahtır ya? Çinde bilakis ooyaz. 
dır : Çinliler, ailelerinden biri ölriüğü 
zaman, baştanbaşa beyazlar giyinir. 
leı·! 

Bunun gibi, birisinin ölümüne ma.. 
tem tutmak için garip adetleri olan 
yerler de vardır. Mesela Polinezy~lılar 
sevdikleri birisi öldü mü, dişlerinden 

birini çıkarırlar. .. Kaledonyalılar da 
ell~rindo veya yüzlerinde derilerinin 
bir parçasını yakarlar. 

Fakat, daha az bir "fedakarlık., 
yapmakla iktifa edenler de vardır: A. 

Bir tiyatro muharririne sormuglar: iddiasında bulunduğu malUıl'" :ti" 
- Aşkta en nadir ve en tehlikeli haniya h:ızı eyler vardrr ki b~ır 

şeyler nelerdir? diye. O, ikisine bir aynlmaz bir parçası olan b )!' 
tek kelime ile cevap vermi~: rinden. yahut avlularından _ ~· 

- Samimiyet. komr.o!.. nn çit haklan buJ'": .. r 
F k b 

. ı . . ..trt1 
Karşısmda1dler itiraz etmek Uzere n at u geçıt yer ennın nıiP"~ 

iken o devam etmiş: ti doğrudan doğruya ilene e1' ~ 
- Evet, samimiyet. Çünkü aşkların bine aittir. Başka milletlerin~ 

yüzde doksan dokuzu yalandır. Bir gemilerine Akdenizde geçit ~ 
kere, sevdiği hakkındaki düşüncelerile tanıyan İtalyanın bu deni~e ;.Mil 
insan kendi kendine yalan söyler, son. öyle bir mülkiyet gözü ile bll'';ı.r 
ra sevdiğine yalan söyler. jnkar edilemez. lşte §imdiye Jel Jt', 

Sevdiğinize: "- Bütün sımm ba. İtalya hudutlanndan dışarJY! ...ar 
na dök., derken: "Bana bir çok yalan mryan Mussolininin bu defa ~,;;. ' 
söyle,, demiş olursunuz.. niz suları üstünden Reçerek }. ~t', 

Buna mukabil, aşkta en temsili o. !·aya gidişinde böyle bir rnaıı•, ı 
lan şey de samimiyettir. Yalan!.. dır. / 

İşte, mes'ut aşkları vücuda getiren -- -df 
şey!... Balkan antanll lktl•• 

Konseyi 

Heyetimiz gidigof tt. 
vusturalyalılar ! . Onlar, sevdikleri bi. \ 1 
risine karşı bağlılıklarını ve "canları. VAKiT c~p k:tapları No. 9 
m feda,. edebileceklerini ( ! ) göster. --,-.------------1..-l 
mek için ... saçlarından veya sakalların 
dan bir tel koparırlar! 

Ev 
Falih Rıfkı "Ulus,, da "Ev., başlı. 

ğı altında yazıyor: 
HerkAse sığınabileceği ka<J,o..t mcs. 

lam, birJ:cç çiçek tohumu atacağı ka. 
dar toprnk parçası : Sovyctlcr yıllarca 
tecriibcdcıı sonra mesken mliHkiyctini 
y eniden tesis ettil.cr. Son defa. H. •1S'IJa. 

da iken fü:::: ıl kom iiııist m11har1'irlcri. 
nin kemli ev pl<tııUırı ü:;~indc nasıl 
şcuk ve ihtira.~ut mc~gul o!dukUımw 
hayretle bakm ı§tım. Hafrmlar, yuva 
ve ooak mesken luıvası içiıule>ı l.aşka 

nerede 1.-:ımtuıbHirf Kooperatifleri te§. 

A1cl:sa11dr Ka::bek 

Kafkas 
Hikayeleri 

Gürcüceden tercüme eden 
Niyc:::i Alımct Okaıı 

YAKlT R!TABEvt 
vik ediniz ; kredi fa izler in i a::xıltınız 1•r. --.-------,;;..__------:ı-
müddcti,ıi 11.:::alımz. B ıı tcılbir1er d.ahi Fiyatı: 10 kuruş 

-~ --- - , -
...,,._"r--:a.~- "'-
--~~~ . fJ . . .· :~·. -:- ·:,:~ .. ~::: 

. . . . ... ·~ ...... ·.• ": · ... -- ·. . . .,.~-·-. . . . . ..... __ .. __ 
- Şıt 1.:.a<lmm şapkasıııda Wy var ama, Or!Lllrm şapJ:a.sı 11,çmııyor d.ı kuş 

gibi biz im şapkalarımız uçuyar. 
- Tabii. Çü.nlcü onu götiince bizim aklımız ba§tmı.zdan gitti ... 

ıs ··13 
t Ank.ıra, 11 (Telefonla) -.. )vllt 

ta Trabzon mc busu ve Büyuıc ~ 
Meclisi reis vekili B. Hasan S 01JJI 
reisHğinde Atmada toplana.es.le ,.J;ae 
Balkan antantı iktısadi kon!C- bt' 
memleket imizi temsil edecek ~lııft~e' 
yte bir kaç gi!ne kadar şehrı.11'1 
hareket edecektir. 

Karaçay taştı fi-' 
J>rıl<ll 1 

Ankara, 11 (Telefonla) - .&el' 
ya gelen malfımata göre Ge~ ;ııell 
Karaçay taşmıştır. Dağlardallıc ~ 
kar \'C yağmur suları~chn 11usU(1e)"·e 
Jeıı sellerden kabaran J{araçaY ~ 
istasyonunu kasabaya bağJıyııJl ,111eıı 
iizarind~ld Karasu ltöprü~Unü ı-ı:i )10' 

tahrip etmiş, yolun bir çok ycrlrj6ı~" 
zulmu§. \ 'C su altında ı~aımır~ırj..,..c bıl 
yonla kas:ıba arasında gidip g!' 'rpııı,"' 
sabah tan it ibnrcn tam:ı.nıcn dıl 
~~ ~~ 

İnsanca hiç bir zay·at yol< ' urtıil' ,.. 
mz Ka::ar..a.v 150 hcktnr krdııJ 

_'."iyi su altında b:ra~ 

1 Geçmiş /(u~ 
12 Hart V~" 

G l H · gfo1' enera arın. ,,b-
J tlD11 

(T. 11. R.) Ajaııs1 tarcı ;:1 

liğ cdilmil}tir: . ];il~ 
idıl ttcf il • .in Kıwayı işy:ı.Zıyc) sarıl 

dam Gcncra! S•r ( llaı·iııgtüll aıı ~ 
karip nıcsc!csi hakkında !/a1'-ıt~"~·. 
riste imr.at eıleock olaıı korıfdilıiı!J. 
hazır lmlıınmak üzere da~t ; fll,.ur
dcn riiiıı Ş<1rk .~ifrat ootorılc $ 

dan mü/ arckat ctmi§tir.,_. 



o,, beş günde bir: 
'ııııuınıııı 

ıı1111ıııııı1111 11ııııı111ııı1ııııııı1111ııııııı1unttlt 

Yerimiz yurdumuz belli: 

Halkevleri 
Derdimiz davamız da belli : 

lialk içinde halk için 
Yazan: 

Behçet Kemal Çağlar 

~t •• 
leri, lltnız, yurdumuz belli: Halk-

Oer.ı:_ • • 
~ ı:•z, davamız da bellı: Halk 

/; Ik için. 
:ıtı~ rtık aranmaktan kurtulduk. 
~· dağınıklıktan korkmuyoruz. 

ı.tı" Yurdumuz belli: Halkevle
~to alkevlerinin çatıları altında 
~· §~ir: mimar, mühendis, 
'."tU' ışçı, memur, ressam .. 
i~cl\ duyan ve düşünen insanlar, 
r.Jc"errnek üzereyiz! 167 koldan 
l·· fethe: 

, 0:iYenin manevi fethine çı· 
~ . . .Biz de ırkımızın, ağa
~~ıı.ın keydettiği epopeler 
~ işler yapacağız: Biz de 
' lçı bir nesiliz; memleketi f et· 
sğiı, halkı teshir edeceğiz, 
~kıl he: köşede muzaffer ve ha-
Ü)k~~gız. 

~ ~ ululer, gönüllüler, Halkev· 
~ordusu 1 Bize h~la dudak bü · 
~rb~ar nu bilmiyoruz ve eğer 
~ ... 1~e kusurlarımızın söylemek, t d~~ettnek niyetini göstermeyip 
'lle k bükmekte devam edecek-
D 0tıları adamdan saymıyacağız ! 

~t~İmiz, davamız belli: Halk 
~~ alk için, halkla beraber ça· 

~ i~iy leketi sevenler, inkılabı be-
~llı enler, Atatürkün çocuğu ol
! cfCtef ve rneauliyetini duyan· 

Cncl Sekreteri dinlediniz, va· 
t~~Veti aldınız, icabet etmek-
~l meyiniz 1. 
ke e~leketinizdeki Halkevine, 
~1 Yoksa ellerinizle kurulacak 
' koşunuz!. Onu gayeleri· 
t;- feragatlerinize layık bir se-
~:. Yükseltiniz, besleyiniz, ge· 
fia'~ ve hizmete geçiniz! 

!~evleri an kovanı gibi işle
~ bır ~lusal mabet gibi kutsal
~~ bır karargah ve kışla gil:.i 
"b·· ll Ve nizamı kaynaştırdığı gün 

ı.ırk ~el ~ kurtuluş ve kuruluş gü 
~ tnış olacaktır. 
~~1.ıhitinin Halkevini Halkevi 
~ c Çabalamıyan genç, Türk 
l \> Ve Atatürk çocuğu olmak 

de ~erefini kendisinden nez edi
l emektir. 
•ter · ~r. _ınansmlar, ister inanma· 
~ •ster umsunlar, ister um-
~rtı·t; isterse Halkevinin eşsiz 
~ b- 1Yet ve ulviyetini henüz sa
' ır edebiyat olarak öne sürmü~ 
\ ~tılar: bir gün bu müessese
t İtiba emleket mikyasında mevki 
~kt tı eşsiz olacak, harikulad.! 
'ıet;. bu, muhakkak l Ve 
~ ~ Ct.in servetle, maddi refah. 
lo.t~Yeni tebdirlerle bir türlü bi

i.~rı~~ edebilecek şekilde güler 
\~cvı'Y~n içtimai çehresi, ancak 
~ il}'. erınin yaratacağı hava için
t il~ andıracağı medeni temayül
~;. arak, kadın ve güzel sanat

\ tıld ata tam girer, tesir icra e· 
' 've ~~tan sonra açılacak, gi.ile-
~ ıle gelecektir. 

\ l'tıtnleket, istidatlar ve servet
, !~dil addi ve manevi hazinelerle 
\t~{ 1 •• Tohum bol, iyi cinsten. 
C4ıde 8Urülüyor; rahmet, bereket 
~kı gelecek 1 Yurt feyze gark 

~tit'· İstikbal bizimdir.. · 
~f. b ub· beyenmeyişler, biitün 
~~?j t .ınliklerimiz, bütün mua· 
~~UJ tltı~. yeni, diri ve azimli 
b.~ l>esentliğimizin eseridir. Es
\ ~ ~Yıla bayıla beyendiğimiz 
~. ~}71di ülkümüzün yanmd!l 
~~o lbmızın yanında çürük 
\_; llt\ı~ da ondan beyenmiyo
"Jq t u fikri~izi edebiyat saha· 

ev8ik edelim: 

On beş yirmi yıl önce, bir Türk 
yazıcısı tarafından bir Soytarı ve kızı 

- yahut Türkçe adile bir Sinek!i 
bakkal - yazılsaydı nasıl kıyamet
ler kopar ve yazanın dahiliği, fev · 
kalbeşerliği nasıl haftalarca ilan e· 
dilirdi. Şimdi muvaffakiyetleri içi
mize sindirecek bir olgunluktayız. 
- Başkalarının muvaffakiyetini gün
delik endi~eler veya hotbin maksat· 
larla küçük göstermeye çabalamak 
tereddisini gösteren bir iki madra
bazı hiç hesaba katmıyorum. -

On beş yirmi yıl önce bir şair, 
bir yıl içinde bir mükemmel şiir 
mecmuası, bir de üstelik bir ··Yıl
dız yağmuru,, romanı yazsaydı, 
Garbin hem şiirde hem nesirde mu
a ffak olan nadir dehaları arasında 
birer yer ayrılır ve sütunlar günlerce 
bu tetevvüç merasimile meşgul olur
du; aynı şairin on on beş yıl evv!l 
şimdiki şiirlerinin onda bir değerin
deki mısraları i<'in aynı zihniyet t::\ 
rafından dehası ilan edilmemiş mi 
idi?. 

Şimdi sade kusur bulmaya ça
balayarak tenkide gidiyoruz; çünkü 
yapılanı beyenmemek, daha bü
yük, daha olgun şeyler yapmak az
mini duyuyoruz; kanaatsiz ve emin 
bekliyoruz; öyle bir gelişme ve ol
ma devrindeyiz ve hava o kadar 
cömert ve feyizli ki, herkesten kud· 
retinin en büyük eserini bir an ev· 
vel beklemekte kendimizi haklı gö
rüyoruz. Yoksa, şimdi niçe şair 
veya nasir geçinmiyen ve böyle hfr 
iddiaya henüz kendinde hak gör
miyen olgun insanlar var ki: Bü
tün ömrünü yazıcı tanınarak geçir
miş bazı insanlardan daha muvaf
fak eserler verebiliyorlar: 

Bir "Herkesin kadını,, nın öhi
munu, her yazıcı bir kere tasviri 
denemişken; hangi şöhret, şu mıs
ralardan daha fazla muvaffak ola
bildi: 
Ne zoraki bir gülüş, ne yalancı göz 

yaşı; 

Suratı şimdi lamam kendi malı bir 
surat. 

Ve işte iki mısrada onun ruh 
ve ten hususiyetlerile birlikte ha
yatı: 

Kardan beyaz, pamuktan yumuşak
tı ve sudan 

Şu bardağı beş kuruş olan sudan 
ucuzdu. 

Bunlar, şairliğini yalnız bir iki 
dostun hatırladığı Mekki Sait'in 
mısralarıdır. 

Ve şu satırlarda bir "T anrmm 
ölümü,, nü okuyunuz: 

" ... Bo!luklar, bekleruniyen sa
ğanaklara gebe. Hepimizi bir çatı 
altında toplamanın yolu yok mu?. 
Önderlerin yaktığı çıranın aydınlı
ğında bir sel gibiyiz. Ya bu da ol
masa, ya devirlere kendi cevheri
ni aşılıyanlann fen eri de elimizde 
bulunmasa!.. Ey iman! Ey her
şeyi doğurup besliyen kudret! Has
retiz sana! Sensiz yüreklerimizde 
şüphenin cehennemi tutuşuyor. 

Varlık içinde yoksullar gibi sürü
nüyoruz.. Zavallı Tanrı! Artık 
sen yirminci asır çocuklarına meme 
veren bir anne olamazdın. Beşeri
yet elbet seni de Apislerin, Jüpiter. 
lerin mezarı yanma gömecekti. Ku· 
sura balana T anmn ! Senin de nasi
bin bizim gibi doğup ölmek. Bak 
senin de ölüm yaftan duvarlarda 
asılı. Çocuklarımız belki senin adını 
dahi bilmeden yaşamanın yolunu 
bulacaklar . ., 

Bu. ne bir Garp şaheserinin ter- 1 
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• • •• 
sının un 
amühi~ 

rlar verildi 
Kasaplardaki etlerin üzerine çinko yaftalar asılacak -
Sandal kullanacak'ar yüzme bilecekler ve ehliyetname 

.alacaklar - Hastane polikliniklerinde tedavi 
edileceklerden nekadar ücret alınacak? 

Şehir meclisi dün saat on dörtte\ 
ikinci reis vekili Bay Tevfik Türenin 
başkanlığında toplandı. 

Bir iki münakale teklifi bütçe en. 
cümenine hın·ale edildikten sonra Cüm 
huriyet garetesi idarehanesi yanında. 
ki çıkmaz sokağm kapatılarak satıl. 
masma dair olan teklif mülkiye cncü. 
menine gönderildi. 

İstanbul ve mülhakatı 937 yılı is. 
timliik hükümleri intihabatı hakkında 
riyaset diYanı mazbatası ve azaların 
isimleri okundu. Tasdik edildi . 

Alacalı nahiye merkezinin Heciz 
köyüne naklinin uygun görüldüğüne 

dair mülkiye encümeninin mazbatası 
muvafık görüldü. 

Otobüs biletlerinden alınacak yüz.. 
de on imtiyaz hisselerine dair mülki. 
ye encümenlerinin müşterek mazbata. 
sı okundu. 

Bunda şöyle deniyordu: 
''Belediyeye ait kanuni bir hakkın 

istimali itibarile otobüsçülerin beledi. 
yeye hak vermeleri icabedeceği şüp. 
hesizdir. Gerek bu hakka ve ge!'Cksc 
belcdiyezıin bu bapta ihtiyar etmekte 
olduğu külfete mukabil hasılatı gay. 
risafiyeden yüzde onun bilet ücretle. 
rine bir gllrıa zam yapılmadan beledi. 
yeye tcrkedilmesi, belediye ile otobüs. 
çiller ar:ısmda takarrür etmiş olması. 

·na göre bu miktarın alınması encü. 
menlerimizce de muvafık görülmüş. 

tür . ., 
Kayık, sandal kullanmak istiyenler 

hakkında beledıye zabıtası tnlimatna. 
mesine bir macide ilfl\'e edilmesi hak. 
kında mülkiye encümeni mazbatası o. 
ku:ıtlu. Encümen şu maddeyi teklif e. 
diyordu: 

"Gerı>k spor veya tenezzüh maksa. 
dil~ gerek mucyyen iskelelerde yolcu 
taşımak üzre k;:yık veya sandal kullan 
m:ık istıyenlcrin 18 ya.~mı bitirmiş ol. 
mtı.ları, yüzme bilmeleri ve ehliyctna. 
meyi haiz bulunmaları mecburidir . ., 

Azaaan Bay İsmail Şevket, Bay 
Cemalettin Fazıl ve Bay Fuat Fazlı 

C'Ümesidir, ne bir bildiğiniz üstadın 
telif veya naklinden bir parça! Bu, 
üslup ve mantığı, heniiz Türk 
karilerine hakkilc' müjdelenmemiş 
bankacı Turgut Akkaşın bir nesrin
den alınmış beş on rastgele satırdır. 

Ve size toprak kanununun köy
lüye verdiği sevinci görerek belki 
hayatının ilk ilhamını kaydeden bir 
köy mualliminin birkaç mısramı ve
receğim: 

Toprağı toprak yapan et, kemik, 
deri benim. 

Toprakta cevher, maya ve almteri 
benim. 

Toprağı bana verin, toprağın eri 
benim! 

Sanat ve genelik. yakında inkt· 
lapla atba§ı beraber yiirüyccekler
dir. 

sporcuların ve yaş tahdidinin konul. 
masına itiraz ettiler. Encümen namı. 
na Bay Feridun Manyas ve Bay Galip 
Bahtiyar izahat vererek bir çok çocuk 
Iarın sandal kiralıyarak denize acıl. 

dıkları, bu yüzden kazalar olduğunu, 
bir çok sandalcıların yüzme bilmedi':. 
!erini söyliyerek denize açılacak bir 
sporcunun muhakkak 18 yaşını bitir. 
miş olmasının yerinde bir jstek olaca. 
ğını söylediler. 

Vali ve belediye reisi söz alarak 
sporcuların \·e tenezzlih maksadile san 
dal kullanacakların yaş tahdidinden 
istisna edilmelerini. aksi takdirde de. 
niz sporunun söneceğini söyledi. Mad. 
dede tadilat yapılmak üzere mazbata 
encümenine geri gönderildi. 

Keçi eti satacak kasap dükkanları 
hakkında mülkiye encümeninin ma.z. 
batası okundu. Bunda da belediye za. 
bıUı.sı talimatnamesinin 411 inci mad. 
desinin şu şekilde tadili isteniyordu: 

"Madde : 411 - Etlerin üzerine ma 
deni varaklar veyahut süs makamın. 
da renkli kiı.ğıl ~ar yapıştırılmamalıdır. 

Tamam Ycyn parça halinde bulu. 
nan bilclimle <:.tlerin tfaerine knyun, 
keçi. sığır, dışi veya erkek eti olduğu. 
nu gösterecek ufak ve boyalı çinko 
yaf~a!:ır konacaktır. Az veya çok ke. 
çi eti satan kasaplar bu etin dükkan. 
larmda satıld:ğmı göstermek üz~re be 
lediyecc yaptınlan levhayı bedeli mu. 
kabilinde ahp halkın kolaylıkla göre. 
bileceği bir yere asacak etrafında ve. 
ya. üzerinde göriinınesine mafü olabi. 
lecck hiç bir şey bulundunnıyacağı gi. 
bi daima temiz tutacaktır.,. 

Encümenin bu teklifi kabul edildi. 
Bundan sonra gene kasap ve tavukçu 
dükkanlarının temizliği hakkında be. 
lcdiye 1~bıtnsı talimatnamesinin 412 
inci maddesinin değiştirilmesi hakkın. 
da miilkiye encümeninin bir mazbata. 
sı ol:undu. Teklif edilen madde şu 
idi: 

"412 - Tcrkos suyu şebekesi olan 
mahallerde kasap ve tavukçu dükkim. 
larında tcrkos suyu bulunduntlması 

mecburidir. 
Terkos ı:;ebekcsi olmıyan yerlerde 

me\'cut ise kuyulardan tulumbalarla 
akar su bulundurmak bu da mümkün 
olmadığ! takdirde dükkanın ihtiyacı. 
na \'e viis'atir.~:1 tahammülüne göre 
depolar ihdas etmek suretile ihtiyaç 
temin edilmek ikfza eder. 

Kış zaınru1larmda Jiıakal günde bir 
defa yazın Uç defa dükkan zeminleri. 
nin yıkanm:ı.sı ve tezgfı.h ile kütükle. 

likliniklerc baş vuracaklardan evvela 
20 kuruş alınmasını bildiriyor. Diğer 
tedaviler için de şöyle bir tarife veri. 
yordu: 

"Göğüs radyoskopileri 75, göğüs 

radyoğrafileri filmi kendisi getirmek 
şartile 125, mide radyoskopisi ilacını 
kendisi getirmek şartile 250, mide rad 
yoğrafisi fil mve ilacını getirmek şar. 
tile 350, idrar yolları radyoğrafileri 

filmi getirmek şartiel 150, diğer rad. 
yoğrafil~r 100, sathi röntgen tedavisi 
bir defa için 150, arnik tedavi 250, 
sathi rac!yom tatbikatı 750, amik tat. 
bikat 1500, ültraviyole 50, alelumum 
sistoskopiler 100, elektro radyoğram 
ile muayene 300. tam tahlil idrar 50, 
Vasscrm:ın taamülü ve kan 100, kim. 
yevi tahliller 100, cam üzerinde mik. 
rop taharrisi 50, usarei mideviye tah. 
lili 150, mevaddı gaitc tüfeylat tahar. 
risi 50, mevaddı gaite kültürü 150, bal 
gam muayenesi 50, ayakta yapılan bir 
pansıman için 25, uf ak cerrahi müda. 
haleler 100, bademcik ameliyatı 300.,, 
Encümen fakir olanlardan para alın. 
mamasını, ancak fakirliğin rie suretle 
isbatı lii.zım geleceğinin tayinini mec. 
list! bırakıyordu. 

ilk olarak azadan Bay İsmail Şc\·. 
ket belediyenin veremlilere çok yar. 
dım emt>lindc bulunduğunu söyliyerek 
veremlilrcden para alınmamasını tek. 
lif etti. Doktor Bay Ali Rıza tarifenin 
bazı kısımlarındaki yüksekliğe itiraz.. 
da bulundu. Bay Tevfik Amir bir has. 
tada bir kaç hastalık bir arada bulu. 
nursa bir tedavi ücretini verebilecek 
olan kimsenin bu \'aziyet karşısında 
ücret ödeme noktasından acze düşece. 
ğini söyledi. 

Bay Halil Hilmi ve Bay Selami lz. 
zet ayni noktai na.zarı müdafaa ettiler. 
Kime fakir dPneceğini sordular. Bay 
İsmail Şevket meı:rJrların bu gibi yük 
sek ücretleri vercmiyeceğini, beledi. 
yenin şehrin nüfusuna göre muayyen 
bir nisbette meccani yatak bulundur. 
ması mecburiyetinde bulunmasına rnğ 
men bunun yapılmadığını, bunu:ı ye. 
rine para alınmak istenmesinin doğru 
olmadığını söyledi. 

Bu hususta bir çok ftza söz söyle. 
diler. Neticede tarife daha esasiı bir 
şekilde hazırlanıp gösterilmek izzere 
encümene iade olundu. 

Bir eylül tarihinden sonra beledi. 
ye hizmetine alınan memurların teka.. 
üt haklarının yeni mevzuata göre tet. 
kikine dair daımi encümen mazbatası 
okunarak kavnnin encümenine go!'lde. 
rildi. 

Beş senelik faaliyet programınnı 

yo lve kanalizzsyon kısımları ha1<km. 
daki makam teklifi namına büt·~ en. 
cümenine gönderildi. Celseye be~ da. 
kika ara \'erildi. 

İkinci celse açılınca vilayet Yari. 
dat ve mnsraı bütçesi hakkında büt. 
çe enclimenjnin mazbatası okundu. Va 
ridat 4.622.586 lira olarak tahmın e. 
dilmişti. Kabul edildi. Masraf t:;!~mı. 

na geçildi. Vilayet, ziraat, baytardık, 
sıhhat fasılalrı okundu. Maarif faslı 

ile fevkahlde masraf kısmı gcjecek 
toplantıya kaldı. 

Meclis pazartesi saat 14,5 da top. 
!anacaktır. 

rin her gün sabun \'eya sodalı sul:ırla ---------------
fırçalanıp yıka.IJma.sı ve duvarların tc. Kambiyo borsasında 
miz tutulması mecburidir.,. otomatik mUş'ire 

Enclimenin bu teklifi de aynen ka. Kambiyo \'e nukut borsa günlük 
bul edildi. Bundan sonra hastahane po. tcmevvüçleri gösteren otomatiY. bir 
likliniklcrine müracaat edeceklerden müş'ire yaparak sokaktan gelip gtçen. 
\"e ayakta tedavi edileceklerden alına. !erin görmeleri için binanın önüne koy 
cak iicrt hakkında sıhhiye encümeni. durmuştur. Temevvüçler derhal rakam 
nin mazbatası okundu. Enclimen po. la göster ilecektir. 
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Ankarad~ 

nos koyunlarımız 
gittikçe artacak 

~Sun,i tolıumlanıa usulü {~ok iyi neticeler verdi 
Ankara, 11 (Telefonla) - İstanbul 1 

gazctcıcr;nde Zirnat V ckalctinin Meri
noscuJuk mütehassısı o1dugu yazılan 1 
B,.ron Von Ccpte'nin Ziraat Vck51etin
llc hiçbir rcsmı sıfatı olmadığını öğ -
rendim: 

Ziraat V ckaleti geçen senelerde Al
manyıdan beherini 3 yüz liraya yakın 
bir para mukc:bilindc getirttiği Meri -
nos koçlarının ihtiyaca kafi gelmedi -
ğini ve damızlıkları hep böyle Alman
yadan getirttigi takdirde iklim değiş -
tirme dolayısile telefat husule gelerek 
mutazarrır olacağını düşünmüş ve Al
man koyunculuk ittihadı ile bir muka
vele yapmıştır: Bu ittihat bunun üze
rine Karacabey çiftliğine 500 bas sar
kan Merinos koyunu göndermiştir. 

Memleketimitde yetiştirilecek Me '
rinos1arın bir kısım koçları bu sene için
de doğan kuzulardan seçilmektedir. Şim 
dilik Merinos mıntakası olaı-ak ayrılan 
Bursa ve Balıkesirin Manyas kazası hu
dutlan içinde bu cinsin üretilmesine de
vam olunmaktadır. 

Karacabeyde bulunan Alman koyun
culuk ittihadına ait sürünün idare ami-
1 i İstanbul gazeteJcrinde Ziraat Veka -
leti mütehassısı olarak adı geçen bu Ba· 
ror Von Ccpte'den ibarettir. Baron Ve
kdlct:n daveti üzerine değil, hususi iş -
lcı i ic;in gelmiştir. 

SUN'! TOHUMLAMA İŞLERİ 
Ziraat Vekaleti Merinos yetiştiril -

mesinde sun'i tohumlamadan da istifa -
de etmektedir. 

Mayısın 15 inden haziranın 15 ine 
knd~r Karacabeyde açılacak kursta 30 
baytar ve 30 küçük sıhhiye memuru ye
tiştirilecek ve haziranın on beşinden iti
baren bu kurstan çıkacaklar açılacak 30 
istasyonda sun'i tohumlama işlerini tat
bike başlıyacaklarldır. 

Bu yıl 60 bin kuzu elde edilece~i tah
min edilmektedir. Memleketimizdeki 
mevcut sartlara göre muvaffakiyet yüz
de yetmiı1 sayılmaktz.dır. ~ 

Gelecek yıl Merinos faaliyet sahası· 
na B;;Jıkesirin diğer kazaları ve Çanak-
1: .. le vilayeti de ithal edilecektir. 60 bin 
yerine 120 bin Merinos kuzusu yetiş -
tirilmek üzere tertibat ahnmrııtır. Bu 
mikdar beş sene müddetle gittikçe ar -
tacaktır. 

Köylü · sun'i tohumlamadan çok mem 
nıaı görünmektedir· Geçen yıl alınan 

neticeJcrden sonra halk baytarlara mü -
rac~.:t ederek "Aman! koyunu aşıla -
ym" demektedir. 

MilJi endüstrimizin en mühim ham 
maddelerinden olan ince yünleri 'Clde 
etmek için Ziraat Vekaletinin sarfet -
mekte olduğu mesai bu suretle müs -
bet bir yolda ilerlemektddir. 

Cimnastill şenlikleri 
hazırlanıyor 

Ankara, 11 (Telefonla) - Ma· 
nrif V ckaleti, 19 mayısta yapılacak 
olan cimnastik şenlikleri hakkında 
mekteplere yeni bir emir gönder
miştir. 

Beden terbiyesi muallimleri şim
diden 14 mayısa kadar haf tada bir 
her sınıfa talimatnamedeki hareket 
lcri yaptıracuklardır. Salı ve per· 
l'embe günleri son derslerden sonra 
bütün sınıflar bir araya getirilerek 
talebe beraber calıstınlacaktır. Cü
ınartesi günleri senliğc!i iştirak ede· 
cek ne kadar mektep varsa ~enliğin 
yanılacağı s<:ıhada toplanarak pro
va) r yapacaklardır. • 

Ge'"cn seneki şenliklerde bilhas· 
sa kek talebenin laübaliliğini, ka
ı ı ıklı ~mı ve ahenksizliğini tesbit e· 
d n \ ekalct, mektep müdiirlerinc 
s kı c'l1irler vererek bu hollerin ö
nüne geçmelerini, nksi takdirde 

ul lacrıklarm ı bildirmiştir. 

Velıaf et eı11ri11e alı-
11.anlaı·uı 111aaşlaı·ı 

Ankma, 11 (Telefonla) - Ma
liye Vekaleti, 21 mart 1936 tçırihi
nc kadar aldıklan Vekalet emri ma
a~lan hizmet müddetlerine göre iki 

ve üç seneyi bulanlara artık bu ta
rihten sonra Vekalet emri maaşı 
vermemeye karar vermiştir. 

21 mart 1936 tarihine kadar al· 
dıkları Vekalet emri maaşları hiz
met müddetlerine göre iki ve üç 
seneyi geçmiş olan memurlara bu 
taricten itibaren başkaca Vekalet em 
ri maaşı verilmiyecek ve eskiden al. 
dıklan maaşlardan bu paraların ge
ri alınması için hiç bir muamele ya. 
pılmıyacaktır. 

2 l mart l 936 tarihine kadar al
dıkları Vekalet emri maaşları hiz
met müddetlerine göre iki veya üç 
seneyi bulmamış olan memurlara 
ilk Vekalet emrine alındıkları tari
ten itibaren bu müddetleri doldu
runcaya kadar Vekalet emri maaşı 
ödenecek, bu müddetleri doldur
dukları tarihte maaşlarının kesilme
si cihetine gidilecektir. 

Ziraat Bankasında 
bir nakil 

Ankara, 11 (Telefonla) - Zi. 
raat Bankası umum müdür muavi
ni B. Suphi Jstanbul şubesi müra
kipliğine nakledilmiştir. Umum 
müdürlük muavinliğine Cumhuri· 
yet Merkez Bankası idare meclisi a-
zasından Nsret Mithat Meray 
tayin edilmiş, yeni muavin işine baş 
lamıştır. 

Şimdiye kadar bir miidürlük o· 
larak idare edilmekte olan Ziraat 
Bankası memurin Ye levazım mü
dürlükleri de iki müdürlüğe ayrıl
mıştır. Eski miidi.ir B. Mehmet Ali 
levazım müdürlüğünde bırakılmış· 
tır. i\Temurin müdür vekilliğine 8 . 
Vefa Cemal getirilmiştir. 

Milli küme maçı 
bu hafta yapılmıyor 

Ankara, 11 (Telefonla) - An
karada pazar günü yapılacak olan 
Milli Küme maçı Ankara şampi
yonluğunun taayyün etmesi ıçın 
tehir edilmiştir. 

Bu hafta, Ankara Gücü ve 
Gençler Birliği klüpleri Ankn~a şcım 
piyonluğu için karşılaşacaklardır. 
Milli küme machırına ÖnÜmÜ7deki 
haftalar irinde devam olunacaktır. 

Yeni Türk - Fransız 

ticaret anlaşması 
Ankara, 11 (Telefonla) -Fran

sız hi.ikumeti, bundan bir müddet 
evvel feshettiğini bildirdiği l\fodus 
Vivendi'nin yerine kaim olacak ti· 
caret anlaşması müzakerelerini yap· 
mak üzere, hükumetler arasında 
mevcut taamüle RÖre sıra kendisin
de olduğundan, nisan icindc mem
leketimize bir heyet gön~derecektir. 

Diğer taraftan f cshedilen Türki
ye - Macaristan ticaret ve klering 
anlaşması müzakereleri için de ni
san ayında bir heyetin Ankaraya 
gelmesi beklenmektedir. 

Japonya ile aramızda başlıyan 
ticaret anlaşması mÜ7..akerelcrine 
devam olunmaktadır. Japon mu
rahhas heyeti anlaşmayı parafe et
mek irin hükumetinden gelecek 
son talimatı beklemektedir. 

Si/alı ııarışı var nu, 
yok nıu ! 

Londra, 11 <Hususi) - Saınuel 
Hoare, Avam kamarasına deniz bUtçe. 
sini verirken ezcümle demiştir k;: 
"Geçmişte atıl kalmak yütündcn. şim. 
di iki üç sene zarfında normal o!Prak 
on senede yaprlabilecek bir işi başar. 
mak mecburiyetindeyiz. Bundan böy. 
Jc fngıliz ve Amerika filoları arasın. 
da hiç bir rekabet mevcut olmıyacağı 
gibi Alman ve İngiliz deniz silahları 
arasında ela hiç bir yarı§ mcvzuubah. 
solamaz.,, 

Musolini 
Nasıl yaşar? 
Nasıl çalışır? 

Musolini Libyaya 

Kendisi anlat.yor 
Milano, 11 (A.A.) .- Popolo -11/ta. 

lia ga::.etcsi, Duc<:'>ıüı Unii cd Prcss'in 
m.tıh<ıbi1"i B. Vcb1J Millcr'e vaki bC1Ja ... 
natını ya::maldcı<lır. Ducc, şöyıs de. 
m.iştir: 

Alkolu, fm!i ve içtimat sıhhat için 
tehlikeli addetmekteyim. Tütünün iti. 
dal dairesinde kullanılmasıı;a muarız 
değilim. Bana gelince ben, ku-.•vctli 
likörler içmem, yalntz resmi ziyafet. 
lerdc biraz şarap içerim. Bedeni yor. 
gunluklara. düçar olan kimselerin mu. 
tedil olmak şartile şarap içmeleri fay. 
dalıdır. 

Büyük harbin hitamındanberi ci. 
gara içmedim. Köylülerin yapmllkta 
oldukları sade yemekleri tercih ede. 
rim. Mebzul miktarda yemiş yerim. 

• • 
nıçın 

. (Vstyanı 1 incide) ) 
kip etmel<tedir. Bir kerre "İtalyan İm· 
paratorluğu" dahilinde her ıey yolun • 
da gittiğini bildirecek, ıonra da Frans.ı 
ve İngiltereye Faıist İtalyanın Afrika 
ve Akdenizdeki metalibatım hazırlıya -
caktrr. Esasen kont Cianonun raporu 
ıi.izcrine büyük Faşist kongeyinin aldıfı 
karar suretleri, 1talyanm, Akdenizin 
şark havzasında olduğu kadar ı:arp hav 
zasında da bir Hegemonya kurmayr ga
ye edinmiş olduğunu açıkça göster · 
mektedir. 

"MUSSOL1N'1N1N V AZ1YET1 
SARSILDI., 

Diğer taraftan, Hitlercilerin tertip 
edip Macariı;tanda son günlerde mey -
dana çıkarılan ve doğrudan doğruya 

İtalyan menfaatleri aleyhine kurulmuş 
olan hükumet darbesi teşebbüsü, Muı-

Ne kahve, ne de çay içerim, yalnız a. solininin vaziyetini sarsm~tır. Gerek 
rasıra. ıhlamur içerim. bu teşebbüs, gerek son, Almanya -

Günde 30 il! 45 dakika bedeni ek. Avusturya konuJmaları şunu gösteri -
zcrsizler yaparım. Yazın yüzmeği, kı. yor ki, harici siyaseti gittikçe daha zi
şın da kayak ekzenıizini sever ve ter. yade kuvvetle Berline bağlanmakta o
cih ederim. Her gün ata binerim. Bi. lan İtalyan Fa§izme İtalyan - Alma;) 
siklette:ı tayyareye \'armcaya kadar dostluğu çok pahalıya malolmaktadır. 
her makineli .sporla ülfetim vardır. FRANSA MESELEYi NASI L 
Yürüme.:sini çok severim. Düello etti. GÖRÜYOR 
ğim zamanlar geçirmiş olduğumdan Pariı, 11 ( A.A.) - Echo de Paris 
iskrimi \iicudün elastikiyeti için çok gazetesinde Pertinax, Mussolininin Lib 
mükemmel bir ckzersiz addederim. yaya yaptığı ıeyahat hakkında diyo:
Uykum, 7ila 8 saattir. Gece saat 11 ki: 
den sabahın 7 sine kadar uyurum. Gün 
içinde ne gibi vak'a veya hadise olur. 

Bu ı;.cyahat, her şeyden evvel, İn
giliz silahlanma proğrarruna bir nevi 
zahürüdür. sa olsun çarçabuk uykuya. dalarım. 

Diğer taraftan Ducenin Trablus 
mukabele teşkil edecek bir kuvvet te -
garbi ziyaretinin en mühim sebeple. 
rindcn biri de, muhakkak surette, son 
zamanlarda islam alemine hitaben ne~
rcdilen beyannamedir. İtalya, şimali 
Afrikada hali oldukça ufak bir parçayı 
istila eylemekte bulunduğu kanaatinde 
dir. Bu itibarla İtalya halen mevcut 

gitti? 
,-e # 

nizama karşı vaziyet aıınaya cısıı1' 
aleminin Mısırda, Tunusda, t1crt 
ve Fasda yerleşmiş olan devle ttıı:' 

'h · la k" "ki ıneğ"' 11111 
şı ı tıras rını oru e · 
yildir. ~O~ 

MUSSOLlNI MANEVRA ile; 
BULU.N?.UY ACA!{~ "ııbJ 

Matin gazetesinin Gaete ~ rir 
ise gazetesine §U telgrafı çekn'l:c~~ 

Mussolinin Libyaya ]lare t if' 
biraz sonra, bir İtalyan hük~ıneı~ 
bi7.e, Ducenin Libya sahillerı 9~ 
daki deniz ve hava manevraJart ~t<C' 
lunmıyacağını bildirdi. Bu h~r~e ~. 
yasi bir kiımet vermek be)kı ~ 
dir. Bu hareket, filhakika. bU ı< J 

.. terıı>' ralann bir nevi kuvvet gos tdV' 
hürü olduğu hakkındaki itı111 • oJ# 
tefsirlere bir cevap gibi telakki .ti 

hlJiL ~y 
lTALYAN GAZETESiNiN C .,,, 

Milano, 11 (A.A.) - c;aıe~ııı 
. . L·bya 5eY' : 

Popolo, B. Mussol.ının .1 aııUt f 
nı İngiltere aleyhınde hır teı .., .. ,u ... 
gösteren yabancı gazetelere hU 

yor ve diyor ki: • bit}. 
İtalya, çok sarih ve vaıilı . )il 

. . . k. ektedıt· dl denız sıya~tı ta ıp etm }.~ 

mafih diğer taraftan İtalyarıırı •• n ı 
. ·n O""

nizde, bu denizin İtalyan ıç~ ~ 
hemmiyeti ile mütenasip bı.r 'dit· 
işgal etmek istediği de bedı~;el ~ 

Fakat İtalyanın beynelrtıl it 
d<l takip ettiği ancak bir sulh ~tı 11 

liği siyasetidir. Duçenin se tJe 
deniz manevraları, hic bir sure d(: 
siyasetle bir zıddiyet ~etmeme~~(!> 
MUSSOLINt BUGUN TOB . ıı#' 

Roma, 11 (A.A.) - Duçt>'1 ııı~~. 
bulunan Pola krovaıörü yolu~oııı' J; 
tazaman devam etmekte ve ~ 

sık sık temasta bulunan ouçe r0 ı ~ 
Çıwaganari ile birlikte kruvar.Ö 1o'J 
ile teftiş etmektedir. Filo yarı.ti 
ruk'a varacaktır. 

Uykumu kolaylaştırmak içi:ı hiç 
bir çareye baş vurmam ve gündüz 
uyumam. Pek nadir olan istirahat za. 
manlanmda eski ve yeni kitapla':'J, bil 
hassa tarihi ve siya!!i mahiyette olan 
eserleri. münakaşalara yol açmış olan 
romanları okurum. Yazın kıştan :.laha 
ziyade okurum: 60 kadar fransızca, 
Almanca ve İngilizce eser mütalea ede. 
rim. Yeni ne6!"İyata müttali olmak is. 
terim. Caza karşı hiç de nefretim ol. 
madığmı söyliyecek olursam h:ıyret 
etmeyinız. Dans gibi cazı da eğlenceli 
bulurum .. , 

üzüm kongresi ~· 
. 1 b" ·11· . tilısa) tr 

NASIL ÇALIŞIRt 

Jlcsaisine ait itiyadları hakkında 
Ducc şöyle denıi§tir: 

"1dare şeflerini kabul etmek için 
tesbit edilmiş günlerim. mülakatlar 
için tayin edilmiş saatlerim vardır. 
Günde 12 Ha 14 saat çalışırım. Çalış. 
marn muntazamdır ve metoda. tabidir. 
İntizamsız görünen, i:ileri şaşırtan ve 
vakit kaybolmasına sebebiyet veren 
mesai arkadaşlarını uzaklaştırırım, 

fa!'-liyetimi. iş! taksim etmek, ~nerji 
ziyaınm ve vakit kaybolmasının önü. 
ne geçmek suretile tanzim ctmiı;;imdır. 
Uzviyetimi, tarassut altında, kontrol 
tahtında bulundurulan ve mutla'a bir 
ittırad ile hareket eden bir motör ha. 
line getirdim. 

Maliye feşkilô:tz 
ıslahat için 193& bllAnçosu 

hazırlanıyor 

Ankara, 11 (Telefonla) - Maliyt
Vekil eti memleket içindeki bütün teş
kilatının 1935 ıene11ine ait faaliyet ve 
verimini ara~trrm:!ktadır. Vekalet bu 
malumatla yeni yıl için alınmtsı lüzum
lu tedbirleri tesbit edecektir. 

1935 iş bilançosu te:ıkilatının aksa 
yan taraflarını belirtecek ve V ckalet 
bilhassa bunları ıslah ile uğraşacak • 
tır. Vekalet verilecek cevapların hakika 
ti tam olarak anl•tmasma dikkat edil -
mesini teşkilatından istemi~tir. ı 

Maliye Vekaletinin en ehemmiyetli 
ve halkla temas halinde bulunan kısmr 1 

olması itibnrile ilk olarak muhasebe te§· 1 

kilatınrn durumu tesbit edilmektedir.! 
Her vilyet ve kaza kendisine soru 1 
lan suallere mart nihayetine kaltlar ce • ı 
vap vereceklerdir. Vekalet ,;elecek bu I 
cevaplara göre icap eden tedbirleri ala
iaktır. 

Alman Hariciye Nazırı 

i st ifa edecek 

J;~ı !in, 11 (Hususi) - Alman ha. 
riciye n zırı \'on Neurath istifa ede. 
CC'k, yer.n:: Von Ribbcntrop geçecek. 
tir. 

(Ostya.m 1 incide) vetlı ve rasyone ır mı ı ıs Jelli' 
caret kuvvetidir,, sözlerilc nut 
tirerek şiddetle alkıılanmışur· 

HUkOmet kuv~ett•rl 
kumandanma gör' , 

ispanya harb:,ı 
Dahili harp likteıı çı)/I 
Koııt Ciano BelU18 

gidecek 

Bu akşam SARA Y sineınası 
Zenginliği ... Lüks ve ihtigamı ... Büyük mizanseni ".' 
mevzuunun mükemmeliyeti ve bilhassa baı rollerdekt ,. 

FREDRIC MARCH ve KATHERINE HEP&tJfl 

MA R~'i;::::'" ~:STUAÜR1 
( Kraliçe Meri ) t ıı'' 

·· I" h · ·· ~ b ı 1-1 t ayanı haYr: e ·' Fransızca soz: u ıa esen gostcrmege ıış ıyor. aya ın . J{ralıÇ 

surette sinema perdt"ine inikası · .. A§k ve garam ~hnelen ... rı ... 
Kadın ... Maşıı'h ve muztarip olmuş bir kadının ihtirasla 

ilaveten: FOX JURNAL. Yerlerinizi evvelden aldırınız. 
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Şek1!r fabrikası müdürü Ahmet Turgut, uykusuz 
ve buhran içinde geçen bir gecenin sabahında tek ba
!tna e-.·inden çıktı, ıon zamanlarda bu civardaki köy
cülük faaliyetinden pek memnun olan hükumetin ye
ni battan ve mükemmel bir tekilde yaptırdığı şosenin 
Üstünde kendi kullandığı otomobilile bir gezintiye 
koyuldu; arabasını maksatsız, hede!si:z., rastgele bir 
İıtikarnette sürüp gidiyordu. 

Bahar, yolun iki tarafındal<i ağaçlann dallannda 
ta:ı:e kuş cıvıltılnrile uyanıyordu. Ağaçlar çiçek aç
~.ağa baılamıştı. Güneş ucsuz bucaksız gibi gö
~ne:ı boş topraklann arkasından hafif bir tümseğin 
ll&tünden ilk ıtıklannı uzatmakta idi. 

Ahmet Turgut, düzgün ve tenha yolda üçüncü vi
tesi açtı, iki yanına rüzgarlar ıaçarak, bulutlara doğ
tu atılıp yükselecekmiş gibi gittikçe hızlanarak, bu 
baı döndüren ıürnt içinde kendisinden geçere!< ilerle· 
tneğe baıladı. Hatice böyle bir yolda böyle bir ted
bira~lik \'e sürat humması içinde bir ağaca çarpıp 
Parçalanmış, ızbrabı ebedi surette dinmit değil miy
di? Bu kadın Ahmet Turgut için mi öldü; kim1ıtilir! 
Ve şinıdi Ahmet Turgut, baıka bir kadının n§lu, ale
ti, ı:ı:tırabı ile sanlıp kendisini evinden dıtanya zor 
llhıuı, kırlara, tenha yerlere, sonsuz gibi gözüken yol
lara dü{mÜştü; hayat böyledir. 

Virajlan döndü, mesafeleri n§tı, köy yollD.rmın 
ho:ı:uk yerlerinde yavaşlayıp hoplıya zıplıyn dolaştı, 
Lir aralık farketti ki Akpınnr köyünden kasabaya ge-
1tn yolun üstündedir; şu bir gün ef&anevi bir A~
~n kıynfetile yanında nt üstünde cıvıldaşıp ruhunu 
ha)•at ve hareket musikisile dolduran Gülseren'le be
l"abcr geçtikleri yolda .... 

Ahmet Turgut fabrikanın işbaşı saatinde kasaba
l'a dönmüş bulunuyordu; otomcbilden iner~ten mÜ· 
lıcr.dis Erdojian'la karşılaştı, selamlaiıp geçtiler; bir
den aklına yeni bir şey gelmiş gibi dönüp genç adi\· 
'tıın elini tuttu: 

- Nesıhını:ı::, ne znmaııdanbcri göriişerr.edik, genç 
llrkadaşım, bc!'limlc bir sabah kahvesi içmez misiniz? 

Dedi. 

Mühendi' müdürü rahatsız etmekten çekiniyor, 
llifata nezaketle te~ckkür ediyor ve B)'nlmak isti
l'ordu. Ahmet Turut Erdoğan'ın elini bırakmadı, ko
luna girdi, merdivenleri çıkmağa bnşladılar. Yakası 
11~ lı hademe, müdürliift ocla:mun icapısını nrkasın:ı 
~dar nçmrş, mübalağalı bir saygı ile eğilmiş, bekli
l'ordu. Girdiler. 

H.ı\'adan suda, konuştulnr. 

Mühendis Erdoğan, Gü!scren'in önayak olduğu 
İçt.irnai yardım işlcrincle Gülseren gibi duyup Gülse· 
!'en gibi dÜ§Üncrek çalışıyordu ve bu sahadaki mu· 
\•affa!-ı:iyctin mühim bir kısmının müdürün ynrdımla
t'ı ıayesi:ıde vücuda geldiğini de biliyordu. Müdür 
btı işlere karşı alaka ve himaye gösterdiğine göre her 
halde kendilerilc ayni fikirdz demekti. Erdoğan, onu 
hu düşünce birliğinden dolayı uzaktan uznğa severdi, . 

,. 
Refik Ahmet 

Sevengi] l 
------~ fakat bu sabah ummadığı, beklemediği bir sırada 

kendisine gösterilen sıcak, samimi dostluk büsbütün 
. gönlünü ısıttı, kısa bir zamanda hayli yakın ahbap 
oldular. Ahmet Turgut, görüni:şte Erdoğan için de 
kuvvetli bir himaye ve sahabet çehresile ortaya çık· 
mrıtı. 

Günler geçiyordu. Ahmet Turgut sanırn genç 
mühendise yaklaştıkça rztrrabı arttı; tahminlerinde 
yanılmamıfb; Erdoğan Gülscren'e için için, derin ve 
köklü bir sevgi ile bağlı idi; gerçi genç adam bu me
sele hakkında müdüre tel' bir kelime bile söyleme· 
~işti; fakat Gülseren'in l~fr geçtiği zamanlar renk
ten renge giriyor, onun kılına hata gelmesin diye tit
riyor, onunla beraberken de ilahi bir cezbenin taş

kınlığı içinde kendisinden geçip maddi varlığından 

uzaklaşır gibi oluyordu. Gülseren, Ahmet Turgud'u 
öldüren o müthiş alakasızlığını genç mühendise karşı 
da muhafaza ediyordu; yalnız arasıra ümit veren 
ılık bir arkada~lık; o da bilhassa bir şey yaptırmak İs· 
teCliği zamanlar ... 

Ahmet Turgut bir defa neticede kendisine büyük 
bir elem vermesi de muhtemel olan tehlikeli bir tec
rübı?ye girişti; Gülseren'Ie yalnız bulundukları bir 11° 

radll bir anda karar vererek ve neticenin sakladığı 
tehlikenin cazibesine dayanamıyarak genç kıza şöy
lece hitap etti: 

- Bayan Gülseren, sizin için bir zamandır zihnimi 
meşgul eden bir dü§Ünccm var; burada tek başınıza 
yaşıyorsunuz, o kadar bekar arkadaşlanmız var, ıizi 
bunlardan birile evlendirelim ... Mesela mühendis Er
doğan ciddi, ağırbaşlı, liyakatli, istikbali parlak bir 
genç olarak dikkatimi celbediyor; sonra, zannederim, 
size kar§ı samimi bir alakası da var... Düğününüzü 
bizim evde ya:>arız ... Ne güzel bir çift teşkil edersi
niz ... Sizi şimdi gelinlik elbisenizle gözümün önüne 
getiriyorum-• .Şöyle omuzlarınızı aç?k bırakıp ense
nizin büti'n güzelliğini ve zenginliğini meydana çr· 
!taran bir beyaz tuvalet ... Belinize doğru iner ve in
cclcşirken kendiliğinden bir kaç. deta dolanmış gibi 
üstüste kı\'nmlarla ayni irck kuma~tan kemer gibi 
bir paı·çn ... Sonra daracık elbiseniz vücudunuzun çiz
gilerini tam bir İntibak ile ve bütün gÜzeJliğile orta-, 
ya koyara1c <''la~ılara douru iniyor; öylece, geni§le
medcn, eski bir Romalı kadının büyü?< heykeltraşlara 
ilham ve heyecan vermiş ''i:cudü

0 

gibi ÖmC'k bir vücu
dun bütün zenginliğini ortaya koyan bir elbise •.. Sonra 
kumaş bitmiyor, öylece uzayıp gidiyor şanrlacak şe
ltilde kınım kıvnm uzun bir etek ... Belinizdeki be
yaz kemerin altında arkadn biraz solda avni İpek ku
ına§tan büyük hir fiyong ... Fevkalade cazip, güzel, göz 
alan bir tuvalet üstiinde'<i muhteşem başta, muhte
şem bir ~ekilde taranıp sımsıkı arkaya doğru toplan
mış ııaçlar alnın, ç~hrenin büti..'n aydınlığını, parıhı
sıflı tesirli bir şekilde meydnnda bırakıyor ... Bu saç· 
ların i!stüncln güniıhsu: beyaz çiçeklcrde:ı bir küçüle 
çelenk ... Eski usul bir tül duvak da ister misiniz? 

(Arkası var) 

1 ~.llzvelfin karışı 
'" 11ıerasilnde ınan-

Güzel bir karar 
Güzel Sanatları teşvik etmek ve 

mensuplarına çalr~a imkanları vermek 
için Maarif Vekaletinin yeni bir karar 
aldığını memnuniyetle öğrendik. Veri
len habere göre Vekalet her sene müte
hassısla.:dan mürekkep bir jüri heyeti 
seçerek o sene için.!: meydana getiril
miş bütün eserleri bir heyete arzedecek 
tir. Heyet sene içerisinde en güzel eseri 
veren ressam, muhairir, musikişinas, ve 
heykeltraşa devlet sanatkarı ıJnvanı ile 
bir de mükafat verecekfir. 

Pİıl albümü 
Hariciye Vekaleti Boğazlar mukave· 

lesinin nJ;ıkamr münnsebetilc surşarj ya 
pılarak kullanılan pullardan birer albüm 
hazırlamıya karar vermiştir. Albümler 
mukavelenin müzakeresine iştirak ve 
tasdik eden devlet murahhaslarına, ha· 
riciye vekillerine ve devlet reislerine 
birer hatıra olarak gönderilecektir. 

henlik etti 
'~etika reisicümhuru Roozevelt'in 
Çjr~li.ı\nıerika.nm Konıvcl üniversitesi 
' k ve ev haftası,, kutlulamalarını 
~ıı l'caj altına almış, ve bu kutlulayrş 

tcçi:•ebetile tertip edilmiş olan elbise 
ı::. tcsınine manken gibi iştirak etmiş-

}ıı 
~Ç. <!dam Roozcvelt'in giydiği elbise, 

Albümler Darphane ve Damga mat· 
baasında hazırlanmıya başlanmıştır. 

r Saray mavisi,, denen riyaseticüm 
~-~'arayına has bir renkte idi ve ke- ----------------

~! "ngi tilki kfükü dikilmiş- ---

Sabri Esadın bir 
konferansı 

Eminönü Halkevinden: 

~ .... .. ··········································· 
~- KURUN 
"~&ız: muayene kuponu 

ı._ liu. 
~t 

0 
uaı doktorumuz Pazartesi gUnleri 

~llııtı he§ buçuktan yirmiye kadar sn· 
\ ~~ idarehanesinde, Cumartesi gUnlcri 
~~~ 14 ten l 9 11 kadar Uılcll Tayyare 
""~ a.ıua.n lklnci daire Uç numarada 
~ <le 0kuY\leuınnmızı yedi kupon mukn-
'ltatıuı eder. 

~ lt hnstruıkları dolttorumuz da bu 
~~ Uıı Yedl tanesini blrlkUrip kendisine 
~'lll~ l'aenız cumartesi, salı, perşembe 
~Q 9 

• 12 arası Altsarayda, MIJlet cad• 
>'ııt~turat;ıaşa camii kal'§ısmdakl mu· 

eaındc cocultlarmıza bakacaktır. 

"hı.! bı, dok~orlarımız 
~al'tteltııdc dlş doklorlamnız dn oku
~ . b tıı~n em!rlerlne hazır bwunmak0 

•~1t ll doktorumuz Fahrcttın Dişmçn 
~ rı~ltapı lstıkl!U caddesinde 127 numn• 
il tl-. b ıı.rtcsı gtin'cri snnt 14 ile 20 ar~· 
~ ~1tınduğu gibi doktor Necati Pak• 

~ r~ araköy Mahmudiye caddesi 1 2 
~ ~ !lJt a anıı ve cumn gUnlerl ayni sa.:ıt

'-_ "• ·:~Yucuıarımızı.n dl§lerlnc b:ıkacak• 
~ ~lt tcda,ilerlnl yapac:ı.klnrdrr. 

··········································· 

A~Jık 

8 a~lık 
6 RJlık 
Yıllık 

KURUN 
ABONE T ARiFESi 

.Memleket .Memleket 
lçlnıle dı~ındn 

ı50 ~;:s 

400 7SO 
760 1400 

1400 2700 

Tarifesinden Balkanlar için nyda otuzar ku. 
nı§ dU§UlUr. Poı;ta birliğine gtrmiyen yer
lere ayda yelmltı beşer kuru§ zammedilir. 

TUrklyenın hl'r rosta ınerkc:r.lnde 
KllHtlXıı. ııbone yn7..ılır. 

Evimizde tertip edilen felsefi ve iç
timai konferansların on ikincisi bugün 
saat ( 17 ,30) da Pedagoji enstitüsünde:-ı 
doçent Sabri Esat tarafından verilecek
tir. Mevzu ilkokul hocalarını alakadar 
eden (Çocuk terbiyesi ve !ı:Ocukta man
tık) tır. 

J~::::: ::::: ::: ::: :: ::::::: ::::::: :: :::::::::::::::::::::111 r x 
~ Cengel kitabı ~~ 
H Rudyard Kipling'de H 
iE dilim ze Cjeviren: H .. .. 
Ei rturettin Artam ii 
ii :: 

Adresini dc~iştiren aboneler 25 kuruş ~~ İngiliz edebiyatının şaheserleri ii 
öderler. Göndcrmlyenlerln adresleri :: arasında olan bu eser Ulus neş- :: 

~-----d·cıilğ.i!ş•tı•rl•lm-ez.·--··~-- ~ riy~tı arasında çıkarılmıştır. ~~ 
·······················---··················.-··-· .. ····· ····························-·····-······················· 

Radyo l\1üsabaka . Kuponu 
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isim: 
Adres: 

r ot S - KURUN 12 MART 1937 

T ransatlant ·kdeki 
esrarengiz hadise 
lngiliz güzellik kraliçesi 

tevkif edildi 
Fransız bandıralı Paris Transat. 

!antiği ile Amerikadan gelirken, vis. 
kisi \ ' e şampanyası bol bir gece eğlen. 
tisinden sonra İngiliz güzellik kraliçe. 
!erinden Mis Oksford'un kamarasındn 
esrarengiz bir surette kaybolan İngi. 
liz muharrirlerinden Frank Vosperin 
macerası Paris ve Londrayı altüst et. 
rnektedir. 

l{ısaca anlatalım: 

Muharrir Frank Vosper ile İngiliz 
güzeli vapw·da verilen bir müsamerede 
tanışmışlar ve İngiliz güzeli balodan 
sonra muharridc diğer iki erkek dr. 
kadaşmı kendi hususi salonuna davet 
etmiştir. İçkiye bu salonda devam e. 
dilmiş ve bir aralık hava almak balı"l.. 
nesil~ balkona çıkan muha.rrirle ~lı:; 
Oksford arasında şu kısa muhavere cc 
reyan etmiştir: 

- M!s .•. Bmimle (ferlıal cvleIL'lıe. 
lisiniz. 

- Olamaz Mister Frank. 
- Öyle ise Allaha ısmarladık Mis 

Oksford! 
Muharririn bu vedamı genç kızın 

çığlıklar bastırarak imdat araması ta. 
kip etmiştir: 

- Yetişiniz! Yeti§iniz! Denize düş 
tü ! Denize düştü! . 

Salonda bulunan diğer erkeklerden 
bir.i muharririn açık pencereden öte 
tarafa geçmesini gayet tabii addetti. 
ğini, zira bu l)l~ncer~den yandaki ka. 
mara bs.lkonmıa çıkıldığını sandığını 

söylemiştir. Bunun üzerin{) gemının 

her tarafı ve deniz tnraf r aranmış, fa. 
kat muharrir bulunamamıştır. Acaba 
muharrir kazaen dcniw mi düşmüş. 

tür? 
Frans1z Ye ! ngiliz polisi bu işin bir 

·kaza olabileceğini kabul edememekte. 
dirlcr. Çünkü Paris Tranrntl:ıntiğinin 
süvarisi beyanatta bulunmuştur: 

- .Muharrir Vosper geniş omuzlu 
ve iri vücutlu bir adamdı. Onun 37 
santim genişliğinde ve elli santim irti. 
faındn bir yerden tek başına ve kolay. 
lıkla geçebileceğine inanamayız. Zaten 
bitişik kamarada bulunanlar ~Us Oks. 
fordun kamarasında bulunanlar ara. 
smda bir müddet kavgalar olduğunu, 
bir takım gürültüler işittiklerini de 

işaretler: 
,....___..,, ~ ...... ,,_. -

Mis Oksford 
söylemişlerdir. 

Bununjzerine adliye bir başka ta. 
raftan Mcfıseyi tetkike başlamıştır. 
Hadise esnasında kamarada bulunan 
Mis Oksf ord ile diğer iki İngiliz erkek 
te\'ki.f edilmişlerdir. 

·-------
Atatürk büstü 

Yedikule dışarısında Balıklı Rum 
hastahanesinin bahçesine dikilen Ata
türk büstünün açılma töreni ayın yirmi 
birinci pazar günü yapılacaktır. 

Dörtler M" akı 
lrak'm sayın elçisi Şarkın dört· 

ler misakının bu yaz imzalanacağı
nı gazetecilere söyledi. Asyadan 
beklenen bir güzel baha'r müjdesi 
gibi akseden bu haberde gelecek 
günler için ne güzel, ne sevimli 
vadler var. Dörtler misakı Asya
nm medeni misyonunu, ve insanca 
yaşamak hakkını tahakkuk ettire· 
cek hareketlerin birinci merhalesi 
olacaktır. Türkiye, İran, Irak, 
Afgnn anlaşması hür milletlerin, 
hür anlaşmalarına güzel bir örnek 
olacağı gibi, hiir milletlerin hür bir 
surette yapacakları iş birliğine de 
misal olacaktır. 

Dört hür milletin anlaşmasını 
yanız diplomasi manasile anlamaya 
çalışmak, ve klasik ittifak formülle
rile ölçmek, onu anlamamak, o
nun hüviyetini bozmak demektir. 
İttifaklar sisteminin daima harpler 
ve geniş mikyasta düşmanlıklar do· 
ğurduğunu ileri sii.renler şi.iphesiz 
ki, Dörtler misakını buna bir mu
kaddim~ saymak istiyecekler, ona 
bin türlü manalar vereceklerdir. Ni
tekim, Dörtler misakı sözü ortaya 
çıktığı zamandanberi · bunu Avru· 
paya karsı yükselen dcirt yumruğun 
birleşmesi şeklinde tefsir edenler 
mevcuttur. Halbuki bu anlaşmala
rın hedefi, Avrupayı geriye sürmek 
değil, Avrupayı Asyanm u7_ak ik
limlerine, Himalaya eteklerine ka· 
dar götürmek, Avrupai kültürü, 

Sadri Ertem 

Arupai hayat telakkisini, Avrupai 
zihnıycti, müsbet görüşü ve tabi
ate hükmetmeyi Asyanm kuş uçup 
kervnn göçmez bucaklarına kadar 
sokmak ve bunu insani bir \'azife 
haline koymaktır. 

1~ ~ • 

Dört millet paktı Asyada sul
hun ve medeni davaların rehberi o
lacaktır. Asyada biribirinden emin 
ve kendilerini Avrupa mikyasmd=ı 
bir camia hüviyeti ile selamlıyan 
topluluklar arasındaki münasebet 
her tıevden önce Asyanın daima 
ufki ·y~şıyan milletlerine toprağa 
bağlanma · kendi ham maddesini 
kendisi i mek imkanlarını vere
cektir. 

Dörtler misakmdan gerçekten 
Avrupalı korkmamalıdır. Avrupalı
lık maskesi altında Asyayı sadece 
koloni ve a~ağı kalitede insanlar a
ğılı sananların kuşkulanmasının da 
manası yoktur. Çünkü .~ya, eko· 
nomi ve politika şuuru bakımından 
her gün biraz daha hürriyete doğru 
yol almaktadır. 

Korkanlar, vehim içinde yaşı
yanlar Asyanın Büyük Harptenberi 
geçirdiği tekamiil merhalelerini 
dünya istatistiklerinde sakın görme· 
sinler. Çünkü bu rakamlar onların 
üzerinde bir bomba tesiri yapar. 

Dörtler paktı Asyada sulhun. 
insanlığın ve Avrupalı oluşun tn.
bii vesikalarından biri olacaktır. 
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Istanbul muhasarasında 

ORBAN'IN TOPU 
Yazan: Gustave Schlunberger 

-12-· 
İstanbul muhasarasının tarihini ya

zan hrristiyan kaynaklardan bazıları 

altı b:lyük Venedik gem:si ile yüz, yüz 
elli l;llçük Türk gemisinb Üsküdar ile 
Deşiktq ara&Inda çarprştıklarmdan 

bahsederlerken bu çarpışmanın netice -
sini Fatih için büyük bir mağlubiyet 
diye kaydederler. Daha evvel kısa 
bir not ile işaret ett:ğimiz bu mağlubi. 
yet tarihi hadiselerin cereyanı ile te
lif eclilcmiyecck derecede mantıksızdır. 
Muhasara csmısında Fatih Sultan Meh
met bir kısım gemilerini Dolmabahçe 
önüne topluyor, buradan karaya çı. 

karıyor, karadan Halice indiriyor. Bu 
hadisenin cereyanı Türkler için iddia 
edilen büy:ik deniz mağlubiyetinden 

ve yüz elli kadar geminin giıya Üskü
dar önlerinde yakılmış olmasından bel
ki de birkaç gün sonra oluyor. Eğer 

Venedik gemileri tarafından Fatihin 
harp filosu gerçekten böyle yakılmış 
olsaydı birkaç gün sonra küçük küçük 
gemilerden ibaret olan diğer bir filo • 
nun böyle Dolmabahçe önlerinden ka
raya çıkarılması ve llQnra Halice indiril
mesi mümkün olabilr miydi? Çün
kü bu hadise cereyan ettiği sırada 

galip Venedik gemileri Bizans gemileri 
ile beraber Halic içerisinde bulunayor
du. İki filo arasında harp cereyan et -
tiği zaman Dolmabahçe sahillerinde 
süvari olarak vaziyeti tetkik etmek. 
tc bulunan Sultan Mehmedin hiddet ve 
şiddet ile atını denize sürdüğü şeklin
deki rivayetin delaletinden anlıyoruz 

ki bur~da Fatihin hoşuna gitmiyen bir 
hlidi~e olmu~tu. Bu hadise de dıprdan 
Bizanslılara yardımcı olarak gelen bir 
kaç V enedik gemisinin vaktinde önüne 
geçilem:mesi, bunlann sürat ile Hali
ce girmesi, sonra zencirlerle önleri tek. 
rar kapatıldığı için Üzerlerine varıla -
mamaı;ı olabilir. İhtimal ki bu sıra -
Jarda ha\'anın siıli, yahut rüz:gann 
T•:.irl-ler için muhalif olması gibi amil. 
lerin bu hususta tesiri vardır. 

İstanbulun fethi ile neticelenen bü
tün harp hareketlerinde Sultan Mehme -
din hakikaten çok mahir bir başkuman. 
dan rolünü yaptığını anlamak için ken
disinin hazan Topkapı taraflarında 
surları döven büyük topların atılı§ 

istikametlerini tayin ettiğine, hazan 
Dolmabahçe ve Beşiktaş taraflarına 
geçerek gemileri karadan yürüterek 
Halice geçirdiğine dikkat etmek kafi -
dir; Muhasara eanasmda gemileri kara. 
dan Halice geçirmek gibi fevkalade ve 
ani, birer bulut eseri gibi gösterilen 
hareketlerin de öyle birdenbire hatıra 

gelen feyler olmadığını, daha evvelden 
ilk hazırlıkları yapılmıı bir plan icabı 
b~lunduğunu kabul etmek daha doğru• 
dur. Zira Dolmabahçeden Halice a -
linm.ış, yetmiş geminin g-eçirilmesi bir 
gece içerisinde olup bitmekle beraber 
bu ameliyatın muvaffakıyetini kullaru. 
lan muhtelif vasıtaların hazırlanması 
öyle bir iki gilnde olacak §eyler değil· 
dfr. 

Sultan Mehmet gemilerin geçirilme

si ameliyesine ba~lamadan evvel Be. 

yoğlu tepesinin muhtelif yerlerine top

lar getirip yerle~tirmi§tir. Bu toplara 

Halici dövecek ve buraya geçirilecek 

g~leri ateıi ile himaye edebilecek su

rette vaziyet verdirmiştir. Ondan son

ra Karadenizden keresteler getirtmis 
~' 

bunlar ile boğazdan Halice kadar bü-

~:in Beyoğlu yarımadasını kupk gibi 

saran kızak yolu yaptırmıştır; Daha 

sonra h~ryeri perdahlanmrş b!rer üs
tiivane şeklindeki ağaçlardan yapılmrş 

yola daha ziyade kaypaklık verebilmek 
için o zaman Galatada oturan Cineviz
li!erd::n külliyetli miktarda zeytin yağı, 
i;yağı gibi şeyler satın almıştır; Bun-

dan' 50nra Halice geçirilecek gemilerin 
öyle olduğu gibi kalın iplere bağlana. 
rak karaya çekilmediğine dikkat et • 
mek lazımdır; Gemileri karaya çele -
mc.z:den evvel herbiri için beşik gibi 
~ene tahtadan kızaklar yapılmış, herbir 
g,emi krzaklann ü tüne alınmıt ve her 
ta;:fından sıkısıkt bağlanmIJtır. Daha 
evvelden en kü9iik teferruatına kadar 

bir hareket planı hazırlanmış olmadık
ça ve bütün ilk hazırlıklar bu plan da. 
iresinde yapılmadıkça o zamanki ipti
ciai vasıtalar ile o kadar geminin hir 
ı!'CCe içerisinden Halice geçirilmesine 
imkan var mıdır? Bu planların Fatih 
gibi henüz yirmi dört, yirmi beş yaşın
da bir gencin kafası ile yapıldığı ci:.i. 
şünülürse eseri01 kıymeti, ehemmiyeti 
daha iyi anlaş:lır. 

Vakıa İstanbul muhasarasında kul
lanılan ve sur dıvarlarını yıkan topu 
Macar mühendisi (Orhan) dökmüştür. 
Fakat o zamana kadar bu yolda büyük 
bir top döğm~k fikri hiçbir Avrupa 
topçu mühendis:nin, hatta bizzat ( Or
han) ın hatırına gelmemi~tir; Böyle 
bir top dökmek fikri hiçb!r Avrupa 
Fatih Sultan Mehmettir. 

( Arlm.~ı l'fır) 

130 kilometreden 
Parisi döven 

Beria Topu 
Hakkmda bir okuyucumu

zun gönderdlAI mektup 

Göztepede oturan okuyucularımız
dan N. R. 1. imzas:le gelen bir mektupta 
130 kilometreden büyük harpte Pari. 
si döven ve Berta topu etrafında şu 

mfüalea yürütülmektedir: 

130 kilometreden, Parise ate_ş eden 
büyük Berta topu hakkındaki yazıy: 
okudum. Bu yazıda, namlı uzunluğunun 
34 metre olduğu ıöyleniyor. 

Topun çapı, ve, mermisinin ilk hı
zı, hakkında malumat yok. Bunlar, olma
yınca da hakikat anlaşılamıyor. Bu işi, 

biraz kurcahyahm, bakalım, namlu uzun 
luğu hakkında verilen rakam doğru ola
bilecek mi? 

Biz biliyoruz ki, namlu uzunlukları 
çapın 50, 55 ve en çok 60 mislidir .Çün 
kü, bundan fazla uzunlukta, döküm ya
pılamıyor. Hal böyle iken, faraza, çapı 
28 santimetre kabul etsek, çapa nisbet
le namlu uzunluğu 121 çap olacak. Bu
nun için 60 çaptan uzun namlu döküle
mediğine göre, 34 rakamının doğru ol
madığına hükmolunabilir. 

Berta topunun 130 kilometreden Pa
ris civarına mermi düşürdüb··i bir ha
kikattır. Şimdi, namlu uzunluğunu 34 

metre, ve bu uzunluğunu 60 çaptan faz
la olmıyacağı kabul edilirse, namlu ça
pının, yani mermi kutrunun, en az, 
56 santimetre olması lazım gelir. Gemide 
ve, sahilde henüz 56 santimetrelik mer
mi atar top yoktur. Krupp fabrikasının 
28 santimetrelik yeni toplarını 60 çap 
tulunda yapabildiğini kabul edelim. Şu 
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halde., namlu tulu 60X28=1680 san
timetre, yani 16 metre 80 santimetre e
der. 

Bu rakam en yüksektir. Şimdi, bu u
zunlukta namlu içine, çap yirmi bir san 
timetre olacak surette, bir boru geçiri!
diğini kabul edersek, ki bu mümkündür. 
O zaman, namlu uzunluğu çapa nisbetle 
80 misline çıkar. 

İşte meselenin püf yeri, Kristof Ko· 
lombun yumurtası 1 İ§ böyle ise, hakika
te yaklaşmış oluruz, çünk-:i böyle bir 
namlu ile atılan 21 lik merminin ilk hı
zı yükselir, ve, dolayısile, menzil çoğa
lır. 

Berta topuyla atılan mermi, hesap ne 
ticcsi, 40 kilometre yüksekliğinden, ha
vanın mukavemeti sıfıra yaklaşmıştır. 

Havadan mukavemet görmiyen mermi,! 
u.z:un mesafeye gitmi~ ve mermi, yalnız 
kendi ağırlığı ve cazibe tesiri altmda 
kalmıştır ve bu tesirlerle 130 kilometre 
uzakta bulunan Parise düşmüştür. 

Faraziyeme göre. 80 çap uzunlukta 
namlu ile, atılan 21 lik mermi, hesap 
edilirse 34 kilometre kadar yükscleb:
lir. Bu yükseklikte dahi hava pek rakik
tir, ve, mukavemet yok gibidir. 

Yukanda dediğim gibi, mermi ağırlı
ğı, çap ve ilk hız bilinseydi, bu farazi
yeye lüzum kalmazdı ... 

Eh! Kimbilir, belki, hakikat dediğim 
gibidir. 

}JerGünJlirlli~e 
. ··--- - . ,.. 

'' Ben Krallara ayaklarımı öptüre· 
cek bir kadınım ! ,, 

- Ağam .. Meşhur Sesilya kim· 
dir biliyor musunuz? 

- Kimdir? 
- Sizin lzabella ..• 
- Ne?. lzabella mı}." 
- Ta kendisi. Gözümle gör· 

düm. Prensin yanında süıılü bir 
arabanın içinde gidiyordu. 

- Nereye gidiyordu? 
- Yazlık sayfiyesine gidiyor-

mu,. Öyle diyorlardı. 
Tanca beyi Murad, kaşlarını 

çattı. Yumruklarını sıktı Ye sert 
adımlarla uzaklaştı. 

Sesilya, İspanya topraklarının en 
güzel km idi. Şöhreti o kadar ya
yılmıştı, ki onu tammıy<m!ar bilı: 
güzelliğinden yana yakıla bahsedi. 
yorlardı. O, daha iic sene evvel 
lzabella adile Tanca c~ir pazarında 
Tanca beyine satılmıştı. 

Murad bey, bu güzel kızı sa
yısız karılarının arasınn aldıktan son 
ra unutmuştu. Bir gün oda~ında 

yeni aldığı bir esir k1zla otururken 
birdenbire kapı açılmış ve lzabcllcı 
içeriye girmi~ti. 

Murad: 
- Sen buraya nasıl geldin? di· 

ye bağırmış, üzerine yürümüştü. 
Jzabella o vakit yumruklarım 

ıııkmış: 

- Alçak. Sende hiç in~anlık 
yok mu? 

Dıye bağırmış ve sonra ilave et
mişti: 

- Ben krallara ayaklarımı öp. 
türecek bir kadınım. Halbuki sen 
beni aldıktan sonra yanıma bile uğ
ramadın. Bütün esirlerinizin kepa. 
zesi oldum; sizinle yalnız konu,. 
mak istiyorum. 

Fakat l\1urad, bu ı-töylenenlerin 
hiç birini anlıyamıyacak halde idi. 
Onun kulaklarında yalnız bir: 

- Al:ak .. 
Kelimesi uğulduyordu. 
Ağır adımlarla lzabellaya yaklaş

mış: 

- Seni ayaklarımın altında ge. 
bertirim. 

Diye bağırdıktnn sonra uzun 
tokmağı bakır levhaya hiddetle vur
muş ve içeri giren zenci ile İzabe}. 
layı hap~e attırmıştı. 

İşte Tanca beyi o günden sonra 
lzabellayi bir daha görmemi~ti. Biı 
gün kö~kiinün etrafında bir kaynaş
ma olmuş, muhafızlar etrafa ko
şuşmuşlar V<' neticede lzabcllanm 
kaybolduğu anlaşılm1ştı. 

İspanyol kızı. muhafızını hancer
ledik ten sonra kaçmıştı. Murada 
bıraktığı mektupta şu satırlar vardı: 

"Bana yaptıl-larmızm c~::.:ıs:nı 
gene benden bulacaksınız. İspan
yol intikamı çok korkur.çtur.,, 

Murad bu mektubu alınca deliye 
dönmiişti.i. Bütün muhafızları hap· 
sc attırdı: dövdürdü. Fakat bir tiir
lü hiddetini yenemedi. 1zabellanın 
nasıl kaçtı.'.11 da anla~ılamaclı, 

;, • • " ,. .... ol , s. ·. , . ~ ··· ilıi~ 

Bir Tarih hlkAyesi 

Yazan: 

NiYAZİ AHMET 

İzabella, intikamının hakikaten 
korkunç olacağım aradan iki sene 
geçtikten sonra Murada hissettirdi. 
Bir gün, Muradın en seYdiği kızlar
dan biri göğsünde sivri bir hançerle 
ölü bulundu. Üzerinde yalnız: 

"IZABELLI\,, 
Yazılı bir kağıt vardı. 
Bu kızı kim ''e nasıl öldi.lrmi.iş· 

tü. Belli değildi. Murad, hidde
tinden aklını oynatacak hallere di.: · 
~üyordu. 

Tane~ beyi, bütün servetini s11· 
rayının Ye l~~ndisinin muhafozasi 
için ~örf ediyor, maiyetinde birçok 
korkunç zenciler kullanıyordu. 

T\lurad beye, dillere destan elan 
Se::ıilyanın en ko•·l:unç di.işmanı İza· 
bella olduğu söylenince ilk Önce ne 
yapaca~mı bilemedi. Sonra lmr~rı· 
m verdi: 

Her neye mal olursa olsun lzn· 
bellayi l~panya prensinin elirıden 
almak. 

Bu koran verdikten sonra en 
güvendiği ve "Kara kaplan,, adını 
verdiği zenciyi yanına çağırdı: 

- Kara kaplan, dedi. Çok ya
kında bir sefere çıkıyoruz. Sefer 
tehlikelidir. Biiti.in hczırlıklarını 
yap!. Fak11t yn.nına mi.imkün oldu 
ğu kadar az insan abcal:sm ! 

Jspanya sahillerini ılık bir ri.iz· 
gar okşuyor, denize, uzaklardan 
gelen bin koku yayılıyordu. 

Cebeli Tarık önünde yelkcnlcri
nı şışırmi,Ş Öir kalyon ilerliyordu. 
Kalyon, sahile mümkün olduğu kn
dar yak·ndan hava knrarmcaya ka· 
dar ilerledi. GC.ikyi~zünde yıldızlar 
parlamaya b<lşlar b:ış!nmaz demir 
attı. 

Birkaç dakika sonra kalyondan 
sekiz, on sil;ıhlı ki.içük bir kayığ-: 
doldular. Jclerindc reis olduğu bel
li olan genç biri: 

- Yarın ak~nm ~u burunun ö
nün de yelkenleri şi;irmi~ bekliye· 
ceksiniz. 

Emrini \'erdi. 
Bu, Murad beydi. T\·1aiyeti ile 

karaya çıkıyordu. 

Gece yarısı, dev cÜ~"eli iki zen· 
ci, İspnnya prensinin köşkü önün· 
de duruyorlardı. T <ıtlı bir ki tar se· 
si, köpeklerin havlamaları ile karı
şıyor, köşkiin içinden kadın kahka· 
haları duyuluyordu. 

Zenciler fısıldaşıyorlardı: 

J(BPJ!l' 
- Bu ne biçim prens.. . ot'~ 

nm öni.ine kadar geldik, hızı g 
olmadı. j9tİ' 

- Halbuki bizi görsünlerydi~ 
yoruz. Görünmek istemese 
muhakkak görürlerdi. ··ıe-

lk. · · .. b 1 mak ıı ·ıncı zcncı soze a~ a . ol~' 

re idi. köşkün önünde hır ~ ,-a· 
belirdi. Zenciler toplandılar ,ef'~· 
hancı adam sakin adımlarla ' 
laştı: ı1ıı· 

- Kimsiniz, kimi istiY0 

nuz? 
Diye sordu. . . J'· 
- Biz yab.ıncıyız. Misafır 

mek istiyoruz. ·ret"" 
- Buraya yabancıların gı 

diklerini bilmiyor muwnuz? JııT 
- Bilmiyoruz. Y olurnl' 

tü. 
- Prense haber verelim? 

iki zenci prense başlarındıtll 
f 

çcnleri söyle nnlattıbr: ,d(ı 
- Biz, Tanca beyi J\1~! dt~ 

adamlarıyız. ispanya köyle~r!l~· 
kız ka ırflcaktık. Muvaffak bil 
dık. Arkndaşlarımız vuruldtı; 
kurtulduk. 

Prens gi.ilümscdi: ~jretl 
- Çok iyi. Fakat buraY8 

bir dnha çıkamaz. .. 111ıl~ 
Y <mmda İpek ııallara bürt1~9J• 

oturan genç ve güzel kadın· 
p: ~ 

- Siz bizim maiyctimizde ~ 
mısınız? 

Diye ~ordu. 
Kara kaplan: . ı-!t' 

B .. d . 'b dedı· ı.i· - ugun en ıtı aren. . . er 
halde siz, Murad bey gibi bıtltııı'ıı' 
dan dağa koşturm<lz, haY3 

tehlikeye sokmazsınız. 
Sesilya gülümsedi: . ·ıı de 
- Hayır, dedi. Bizim ıçı 

tehlikeye atılmanız lazım. klııı1P1 

!-.:.ara kaplan, kalın dud~. tere' 
gerdi ; bembeyaz dişlerini 8°9 

rek sırıttı: . 98ııl-' 
- Biz tehlikeden kaç~~ ı\ şef 

değiliz. Tehlike en sevdı~ıJlll 
dir. 

Kasaba derin bir uykuya d~]~ 
kitar sesleri, kadın kahk~?~~ıtterİ ,e 
mişti. Arada bir horoz otı.ıŞka ,,J 
köpek havlamalarından bat Jş şt' 
duyulmuyordu. Kara kapl3000ş~ 
kndacıı, kendilerine ayrılD01 J.: 

" aroı ·r 
baş başa oturup konuşuyor k \.,Jtl 

- Hiç tehlike yok. Ço gide1' 
Reçirmeye gelmez. Odası08 . 

prensi bir yumrukla.. il· 81
' 

Ne o? Hafif biı ayak 5~9ri1'Jel' 
hışırtı!. Her iki zenci yer e ·{~'f 
f:rlndrlar. Ses yak laşıyordll·dı.ırdıl• 
!aştı ve kapılarmın öniind~ if 

Sonra üç defa kapı tıkırda · yşt"1-
Kara kaplan arkadaşına ra',f 

yatmasını emrettikten sonrtl te~r,t 
ça knpıya yakla~tı. Tıkırtı 
ediliyordu: 

- Kim o?. 
- Açınız. 
Bir kadın sesi idi. 



Hem i:lcaret, İzem iiğaret 

Bir senede 17,350 kitap 
satan adam 

llir de fcitapçılar bizde kitabın 
satılmadığından şikayet ederler 

bl 'Ki~abın okunmadığından ve sa· 
ltı tnadıgından şikayet etmiyen yok
de~: d7mek meğerse hiç de doğru 
d~lrn.ı~. Bunun tam aksini iddia e
lle. ':11ırnar Numan Kıyat birkaç se· 
'ti 

1

1~~nde tam 1 7 ,3 50 kitap sattığım 
>' U:Yor. 

Bu sltırlan okuyanlar, belki: 

taa - Mimarın kitap satmakla -;JF 
"~~ nedir? diyeceklerdir. Yahut 
hğ 1tnar., kelimesinin hakiki mimar 
~r~· delalet etmediğini düşünecek
~~k: Fakat hayır, mimar Numan, 
~ 1 ı bir mimardır. On bir sene 
~:Jok vilayetlerde, şehremaneti he
bk fenniyesinde bu vazifeyi yap
lo tan, birçok binahır yaptırdıktan 
~ta C!ki tabirle aba be~uş, keşkül 
be ~t o vilayet 8enin, bu vilayet 
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1l'l dolaşmış ve kitap satmı,tır. 
l\ıaaca hayatını şöyle anlattı: 

'İıh:---: Devairi resmiye inşaat mi.ite
'tt kdı levhası hala evimdedir. iyi 
topla autnçlı i~ti. Fakat bir aralık 
'İli dığım şiirleri neşretmek heve -
~ kap1ld1m. Artık bu içimde o 
~er r Yer etti ki, hayatımın niha· l 
ı~ 'ile kadar buna devam etmeğe ka
~crdim. Bizzat vilayet vilayet, 
lıtdı .. kaza, köy köy dolaşarak bas· 
\~ ~ıtn kitablan satıyorum. Sekiz 
~u ~tYahatten 8onra lstanbula dö
'f~or, )'a yeni bir kitap bastınyor 
~a.aayısı bitmiş olan kitaplarımın 
~t tı tab 'mı yaptırarak tekrar seya· 

e çıkıyordum. 
'Halk kitap okumuyor diyor 

}'a~ 
~Ufd&.f~ kapıyı açınca Sesilyanın 

11 
.uaunu gördü. Genç kadın 

~~?i kuvvetle içeri ittikten sonra 

1~si de girdi. Kapıyı kapadı. 
ıtrek bir sesle: 

~ ...._ Oturunuz. Sizinle konuşaca
. Dedi. 

~.l\ara kaplan birşey anlamıyor
·~~ırmıştı. 
~ilya: 
~ ...._ Söylediklerime birer birer 
~~ \·eriniz. Size istediğinizi ve· 
~ ~ırn. Şimdi söyleyiniz, Murad 
1 ~ene sarayında yüzlerce kadın 
Ql\duruyor mu? 
~ta kaplan: 

l Evet.. Dedi. 
~ ~ 'Panyol kızının gözleri ate~ gi· 

rlıyordu. 
\' Onların hepsini öldürebilirs:
~ ... Eğer bunu yaparsanız size İs· 
~1niı; kadar para vereceğim. 

lar; Halbuki siz pekala satabiliyor -
sun uz? 

- Halkı okutmak lazım. Ben 
kitabımda muhtelif şairlerin şiir ve 
destanlarını bulunduruyorum. Gö -
rüştüğüm adamın kabiliyetine gö • 
re parçalar.okuduktan sonra karşım
daki kitabımı yalvararak alıyor. Hal 
kı okutabilmek için ayağına kadar 
giderek kapalı kitnpların içindekini 
kabiliyetine göre tefsir zahmetine 
katlanmak lazımır. O vakit herl:e~ 
kitap alır ve a1mıyanlara da gene on
lar kitap tavsiye ederler. Sonra ben 
ismi duyulmamış halk şairlerimizin 
çok kıymetli destanlarını da neşre -
derek tanıtıyordum. 

Balikesirde tanıdığım Hasan Bas· 
ri adında bir halk şairinin çok güzel 
destanlarını neşrettim. İşte size bir· 
kaç mısra: 

Göke baktım kamer yok 
Köye baktmı Ömer yok 
Günler aylar geçiyor 
Ömrümden haber yok 

Bahar geçti bilmedim 
Göz yaşunı silmedim. 
Sen gideli ta.samdan 
Bir ilmecik ilmedim. 

Day Mimar Numana sordum: 
-· Anadolunun nerelerini gez · 

diniz? 
Uzun uzun düşünmeden ve tr 

Yeni bir icat daha 

Aklınızdan ne 
geçiyor? 

Makina bunu da or
taya çılıacak 

Mayısta açılacak olan Paris sergisin
de bir çok yeni keşifler gösterilecek. 
Bunlardal biri de "Düşünce yazar ma
kine,, dir. 

Bunu Fessard ismindeki bir genç 
Fransız mühendisi bulmuştur. Bu ma
kine insanın başına geçiriliyor. Bir e
lektrik makinesine bağlanıyor. Karşı

sında da bir beyaz perde var. İşte, aklı· 
nızdan geçen düşünceler, ince, kalın, 

doğru, çarpık çizgiler halinde bu beyaz 
perdeye aksediyor. 

Bu çizgiler heyecana, hiddete, sevgi 
veya nefret hissine, samimilik veya ya
lana göre değiştiği için, aklınızdan ge
çenleri bu suretle keşfetmek de a1ağı 

yukarı mümkün oluyor. 
Mühendis makinesi hakkında şu ma

lumatı veriyor: 

"İnsan vücudü, küçük küçük akü
mülatörlerden ibarettir. Mesela, parma
ğınıza bir iğne batırıldı mı orada hasrl 
olan şey elektronların yer değiştirmesi
dir. Bu elektronlar, vücudümüzdeki bir 
hücreden öwkiı:e geçerek. yine beyine 

ıı.kdar gider ve orada bir ~arsıntı olur. 
İşte bu sarsmıtı histir. 

"Bunun gibi, zihindeki düşünceler 

de. bu şekilde. beyinde sarsıntılar (ih
tizazlar) doğurur. Benim makine bu ih
tizazları elektrikle tesbit ve kaydetmek 
ten başka bir §ey yapmıyor . ., 

zun uzun vilayet adları saymada!'l 
cevap verdi : 

- Kastamonu ile Sivas hariç 
her vilayeti kazalarına, köylerine 
kadar. 

Mimar, ~imdi belki de Kastamo· 
nu yolundadır. 

N. A. 
~ara kaplan cevap vermek için 
~ı açmıştı. Kapının önünde bir 
~?~daha oldu. Scsilya titredi . 

k gözlerle etrafına bakındı: 
ıı..:" A D' .. i'l<t "Çmaym.. ıyc zencının e-
~ bt\ Yakaladı. Fakat Kara kap· 
~) \l Yalvarışa aldırmadı. Uyur gi
--~~n arkadaşına yaklaştı. Ku · 

>''Fazla beklemeye vaktimiz 
~ ~ Sen hemen bu kadının ağn
\111\~.. Kapının önünde biri var. 
~ da hakkından ben gelirim. 

~ ~Pıya doğru yaklaştı ve açtı. 
~l!i bir kadındı. Telaşla içeri 
~ Scsiiyaya yaklaştı: 

"Yapamadığınız şeyi 
tenkit edemezsiniz ! ,, 

Almanyada cambazları tenkit eden 
gazeteciler cambazlık yapmağa 

mecbur edildiler ! 

~\tı Prens sayıklıyor ve inliyor, 
~'tak.. Dedi. 

~t\\l ··esnada uyuyan zenci Sesil
~tı \!~erine atılmış, ağzını kapa-
k~~ Kara kaplan da aynı hareke-

1\t~ Yumup açıncaya kadar tek· 

~~it: 
ı."'\ •U ~aç dakika sonra iki zenci 
~~. ?'atle tıahile doğru koşuyor-

\~ba ayaklandı; koşuştular, 
Glr, Fakat iş işten geçmişti. 

l 
~ba~Ya aşıkları Sesilya için h:
\~~ Catanlar yaptılar. Onun için 
~- t, Aşk denince o hatırlan· 

~1~t güzel Sesilyayı bir daha 
() lllaclı. 

Almanyada propaganda nazrlığı 

yeni bir kanun çıkardı: 
Bu kanuna göre, gazetecilerin, 

ancak yapabilecekleri şeyleri tenki
de hakl~rı vardır. Mesela, bir pi -
yanisti, bir kemancıyı yahut bir te· 
noru tenkidedebilmek için musikişi· 
nas veya şantör olmak lazım. Ayni 
şekilde bir edebiyat veya tiyatro 
eserini tenkidedebilmek için de mü· 
nckkidin bir edip , bir tiyatro mu -
harriri olması icap ediyor. 

Şimdiye kadar bu kanuna riayet 
etmeyen görülmedi. Eskidenberi 
tiyatro ve edebiyat münekkitleri ya· 
zanlar son eserleri tenkidine Rİriş 

meden, yalnız kısaca anlatmakln 1 
kaldılar. Tabii, bazr yeni münekkit -

ler ortaya çıktı ve kendi mesleklerin· 
den - yani, yapabilecekleri şeylf"r· 
den - bahsetmeğe başladılar. 

Yalnız, geçen hafta, Nürnberg 
gazetecileri bu kanun haricinde bir 
harekette bulundular, Bugünlerde 
orada oyunlar vermekte olan can -
baz kadınlan tenkidettiler 1. 

işte, bu hareketleri onların ce
zaya çarpılmalarını icap ettirdi. Fa· 
kat, bu ceza ne, biliyor musunz ? 
T enkidedilen şeyi yapmak! yani , 
gazeteciler, tenkidettikleri canba:z
lıkları, "Madem beğenmiyorsun, 

yap da görelim 1,, fehvasınca, yap
mağ,1 mecbur tutuldular .. 

Kararın verildiği ertesi g\in, ga· 
zeteciler, kadın canbazların can -
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Tarih vesikaları arasında 

Muhterem Eşek 
Eşeğin bize yaptığı hizmetlerden 

hangi birisini sayıp dökelim?. 
Yazan: 

Dr. O. Ş. Uludağ 

Geçenlcröe halk hekimliği arasında. 
eşek kanından verem ilacı yapıldığına 

dair, mevcut an'ane hakkında yazdı - 1 
ğım yazı dostlarımdan pek çoğunun 

hoşuna gitmiş. Akşam gazeteler:nden 
ikisi de bundan bahsetti. Bu gazeteler. 
den birisi ilaç meselesini naklettikten 
sonra (isetr inan ister inanma) diyor. 
Her idd :anın kağıt üzerine geçmiş bir 
vesikasını bulmak mümkün olsaydı bu 
tereddüde izaleye çalışırdık. Ancak bu 
tarzda verem ilacı yapmak hala halk 
arasında yaşıyan bir an'anedir. An'ane
lerin çoğu ise sadece dillerde dolaşmak
tadır. 

Diğer gazete ise (Haddin varsa haz. 
met) başlığı ile yazdığı yazıda eşek ka
nını iğrenç §eyler arasında zikrediyor. 

Kimbilir hangi zalim ve hodbin firavunun 
mumyası ile eşek kanını mukayese et -
mek doğru olmasa gerek .. 

Bahsin uyandırdığı alakayı görerek 
eşeğin insanlara ettiği hizmetin yalnız 
bundan ibaret olmadığını yazmağı fay. 
dair buldum. 

Sayın filozof insanlara yalnız kulağı
nın parçasını ve bir fincan dolusu kanı
nı vermokle kalmamıştır. Onun hiz _ 
metleri saymakla tükenım:z. Ben onun 
yük taşımak gibi hizmetlerinden, gece
nin muayyen vakitlerinde anırarak saa
ti haber vermesinden falan bahsetmi. 
yeceğim. Hatta onun çok manalı olan 
bal:ışını gurur timsali olan devenin ba
kışı ile, yahut letafet sembolü sayılan 
ahü gözlerinle de mukayeseye kalkışmı
yacağım. Bu emektar hayvanın felsefe 
ile münasebetini saymağa ne lüzum var? 
Hendesedeki eşek davasını kim bilmez ? 
Kendisine (eşekler ailahı) dedirten bir 
kaç zat tanırım ki haklarında propa _ 
ganda yapmış olmamak için bunların da 
adlarını söylemiyeceğim. Arkadaşları. 

na yazdığı mektuplarda imzasını bir 
eşek kafasına benzetenleri biliyorsam 
da bunları da ifşa etmiyeceğim. Hele 
umumi harp esnasında l.ıirçok yoksulla
rın boğazına g iren et lokmacığmı bahş 
ve ihsan eden eşeklerin sayıslm doktor 
Celal Muhtardan öğrenip neşretmek 

mümkün olduğu halde bunu da yapmı. 
yacağım .. 

Fakat eşek sütünden bahsedeceğim. 

Çünkü eşek, sütü ile de insanlara pek 
çok hizmetler etmiştir. 

Mevzuun uyandıracağı aliikayı tah -
min ediyorum. Onun için eşek sütün -
den bahsederken müsbet ilimden ay
rılmamağa çalışacağım. Eşek kanın

dan verem ilacı yapan halktır. Bunun 

bazhanesine göti.irüldü. Şimdi, on -
larm tenkidettikleri canbaz kadınlar 
seyirci yerine oturmuş, gnzeteciler 
de ip merdicnlere tırmanmağa baş -
lamışlardı ! Ru, onlar için fena, 
fakat canbaz kadınlar için çok güzel 
hir oyun oluyordu: 

Münekkitlerin yapacağı hareket· 
leri bızzat Ni.irnberg propaganda şe· 
fi tayinediyor, hadleri olmadan ten· 
kidlerde bulunan gazeteciler de, bu 
hareketleri yaparken çok güliinç ve 
beceriksiz vaziyetlere giriyorlardı. 

Münekkitler için verilen bu ders
ten snnra propaganda şefi onlara 
"yapamıyacağınız şeyi tenkidetme
yin,, diye nasihatte bulundu. 

T enkid h<J.kkındaki kanun bu 
suretle ilk defa olarak tatbik edilmiş 
oluyordu. 

esası nedir? Nereden gelmiştir? Bura
larını bilmiyorum. Bahsin bu noktası. 
nı folklör mütehassısları halJe uğrat -
sınlar. Etek sütüne gelince, bunu her 
doktor insanlara haklı olarak tavsiye 
edebilir.or. Çünkü eşek sütü insan tr:i
tüne en yakın olanıdır. ~ek ot yer, 
onu da her vakit bulamaz, günlerce aç 
kalsa bile bir tutam ottan başka bir şey 
aramaz. Böyle bir hayvan firavun mum. 
yası ile mukayese edilemez ve eşek ter
temiz bir hayvandır. Eşek sütü ile ka· 
dın sütü arasında terkip itibariyle fark 
pek azdır ve eşek sütü inek ve koyun 
sütleri gibi bazı midelere ağır gelmez. 
Bunda yüzde 2,5 kazein, 1,5 şahım, 6 
laktoz vardır. Ve protein ile yağlar 

cihetiyle inek sütüne nisbetle pek zen. 
gin olmadığından hazmı güç değildir. 
Onun için ana sütünden mahrum kalan 
çocuklara eşek sütü tavsiye edilebili
yor. 

Bu hususiyetler eşek sütüne gıdai 
bir kıymet verir. Halbuki e;ek 
sütünün yalnız gıdai değil , de
vai kıymeti de vardır. Umumi 
harp mütarekesinin ilk günlerini hatır. 
layınız, İstanbul sokakları Rus mÜltc -
cileri ile dolmuştu. Bunlardan birisi 
Beyoğlunda açtığı bir mağazada kefir 
diye sütten yapılmış bir içki satıyor -
du. 

Şimdi evvela şu kefir içkisinden hah. 
sedelim: Çok besleyici bir içki ve za
yıflar için hem gıda ve hem deva olan 
bu sütten mamul içkinin içinde az mik. 
tarda alkol da bulunuyor. İki üç bt:i -
yük bardak kefir içmekle insan çakır 
keyf olabiliyor. Dr. Norekurt (NorC
court) ve Dr. Perü (Peru) kefiri ardı 
arası kesilmiyen kusmalara karşı bil -
hassa tavsiye ederler. 

O halde kefir .. Evet kefir e-;ek sil • 
tünden yapılan bir içkidir ... 

Hemen söyliyeyim ki Rusların Be
yoğlunda sattıkları kefir mutlaka temiı: 
çayırlardan otlamaktan haz eden eşek. 
lerin sütünden değil, sokaklara atılan 
prasa ve lalma kabuklariylc beslenen 
ve piyasada bol bol bulunan inek sütün .. 
den yapt!makta idi. Esasen orta Asya 
Türklerinin kısrak t•:itünden kımız ve 
eşek sütünden kefir yapıp bol bol içtik. 
lcrini de biliriz. Eski Türk hakanları 
kılıç kuşandıkları güi kumandanlarına 
kımız sunarlardı. Kefir de Türklerin meş 
hur bir içkisiydi. Bugün de gerek kı -
mız, gerek kefir bilhassa veremlileri 
beslemek için mükemmel gıda ve mü. 
kemmcl birer ilaçtırlar. 

İnsanlara bu kadar faydalı olan bu 
hayvana (muhterem eşek) demekte hak 
1ı olduğumuzu zannediyoruz .. Fakat biz 
onu her hizmetimizde kullanırız. O bi
ze cam ile, kanı ile ve sütü ile faydalı 
olur da biz gene: 

Zac//ı;;; ııalım ursan t'§C'I: yt>ne ı•şclr
tir. 

Diyerek onu iyilikten anlamaz, hod. 
bin ve faydasız bir mahluk sayarız. Ya. 
zık değil mi sayın çemendere? ! .. 

Berlinde açılacak 
tıbbi hurs/ar 

Berlinde bulunan "Tıbbi bilgileri te. 
kemmül akademisi,, bu sene ilkbaharın· 
da bazı ihtisas şubelerindeki bilgilerini 
tekemmül ettirmek istiyenler için kurs
lar açacaktır. Haber aldığımıza göre bu 
kurslara ecnebi memleketlerden gidecek 
do:~torlar için Alman şimendiferJerinde 
mer'i olan tarife fiyatlarından yüzde alt
mış nisbetinde tenzil.:t yapılacaktır. 



tB~~KURUN 12MARTıl937 

Ankarada beynelmilel 
kömür sergisi 

Polis Haberlerl 1 

Çöpler kayınca 
Kumkapıda Muhsinehatun ma.hal. 

lesinde 2 numarada oturan on yaşların 
da Hayko Kumkapı deniz yolu kena.. 
nndaki çöpler arasında öteberi toplar. 
ken birdenbire çöpler kaymış ve altın. 

Hava bayramı hazırlık- ~ 
ları ilerliyor ~ 

Yarın Türk kuşu filosu şehir ~ 
üzerinde halka bayram dave" N Ayni zamanda beynelmilel sahada:.. 

ki teşebbüslerimizin de liyakatini 
ispat edecek 

da kalarak ölmüştür. 

Açık göz bir dolandırıcı 
Saraçhanebaşında Ahmet Emin oğ. 

lu Mehmet Sait adında bir Paşazade 
tiye/eri alacak 

Suadiyede Mahmut Nedimin köşküne Pazar günü yapılacak olan Türkku-
giderek öteberi çalmak istemiştir. şu bayramı hazırlıklarına ehemmiyetle 

bi, 
yerlerini gezerek Türkkuşu için t&t • 

kat yapmağa elverisli bir saha :ıra~~' 
Köşkte oturan komisyoncu Ahme. devam edilmektedir. 

din karısı Emine kapıyı açmış, kendi. Uçuşlara iştirak etmek üzere Anka-. 
sinin kim olduğunu sormuştur. radan gelecek olan ikinci uçuş kafilesi 

1 
O da Malatyalı olduğunu ve ko. dün havanın bozuk olması dolayısile 

misyoncu Ahmede bazı şeyler söyle. yoldan geriye dönmek mecburiyetinde 

1 mek istediğini bildirmiştir. kalmrştır. ikinci kafile bugün gelecek -
Saf kadın şimdi kocasının evde ol. tir. 

~ ,. Silı' 
caklardır. Bu heyetin beğenecegı rı) 
H -ıına ava Kt:rumu tarafından satın ° 
İstanbul Türkkusuna verilecektir. ı.•r 

~ eıv 

Y 01rm Tü:kkuşu Filosu gene '·-~ 
. &il'' 

üzerinde uçuşlar yapara!< ertesı t:Jı 

l . . b k sure •ayram :çın eyaımame atmı ?.!r 
halkı yeşilköye d3vet edeceklerÖİf· ~ıı~ 

. .. .. 1 d baııdO• 
rasıme pazar gunu saat 1 e .ıctı'· 

çalacağı İstiklal !ı.'larşile baç~a~a~;~ıan 
Türkkuşu hayrımı me:asınıı ı'W 

·· •er 
ba~'i 'ilme alına :ak ve halka goS· 
cektir. 

madığını, akşama geleceğini söylemiş, Diğer taraftan şehrimizde bulunan 
bunun üzerine hırsız Sait kendisine Türkkuşu filosu dün İstanbul üzerin -
bir kart yazmak istediğini söylemiş. de uçuşlar yapmıştır. Bugün Türkkuşu 
tir. Emine Saidi alt kattaki misafir umumi müdürü Zeki, Ttirkkuşu mual -
odasına almıştır. limlerinl:ien Vecihi ve Türkkuşu istan-

Fakat Sait bu odada boş durmamış 1.ıul şubesi reisi Nuri şehrin muhtelif 1 ./ 

ve camlı dolapta bulunan eşyaları çal ---------------·---------~ 
mak için teşebbüslere giri~miştir. Saffet Arıkan 1 Mahf(emelerde 1 

Sahte rapor 
Hazır'lanan san'at ocağın methali 

Biraz sonra oda tarafına gelen Emi. 
ne vaziyeti görünce şüphelenmiş ve 
bir çığlık basmıştır. Çığlık ve bağırr 
ma seslerini duyan bekçi ve komşular 
yetişerek hırsızı yakalamışlardır. 

iSKELEDEN DV§TÜ - Burgaz 
adasında Bay N a.z.if in apartımaıunda 
boya yapan Nakkaş Ahmet iskeleden 

Bugün Üniversite 
ihtiyaçları ile meşğul 

olacak 
Ağır cezaya nasd gttf111 ~' 
başkatip de şaşıyorf .. 
Vekaletçe kendisine işten ~.l ~e~~ 

rilen adli tıp işleri umum mudıı;ı.3tJ• 
başkatibi Raif hakkındaki tahlc•kta • 
müld<leiumumilikçe devam oıunına 

~k.ara, '{Hususi)' - Sanayi 
hayatımızda yeni bir hamleyi daha 
ifade edecek ve tekarrür ettirecek 
olan beynelmilel kömür sergisi, 
dünya mikyasında bir alaka ile kar· 
filanmış bulunmaktadır. 

Serginin tam manasile beynel· 
milel olmasını temin için yeniden 
iştirak edecek müesseselerin de ha· 
zırlıklarını bitirebilmesi, müteaddit 
müracaatları üzerine, göz önünde 
tutularak tehiri bile mevzuu bahsol
maktadrr. 

Sergi hazırlıklarına hararetle de
vam olunuyor. Sergi dahilinde kö
mürün yeraltmdan çıkarı1masmdan 
en iktisadi kullanılma tarzlarına ka· 
dar her safhası göz önüne konacak
tır. Duvarları siis]iyen dekorlar ve 
vecizeler, serginin tertibindeki mak· 
sadı hakkile tebarüz ettirebilecek 
bir itina ile tertip edilmiş bulun
maktadır. 

Maden kömürünün memleketi
mizde bol ve ucuz kullanılmasını 
temin için neler yapmamız, ne gi
bi aletler kullanmamız lazım oldu
ğunu sergiyi gezen herkes anlıyabi· 
lecektir. 

Herh"angi bir memlekette ma· 
den kömüriinü kullanış bolluğu
nun refah seviyesile pek yakından 
alakadar olduğu hakikati bütün ma· 
nasiie tebarüz ettirildikten başka 
maden kömürünü kullanmanın gün
delik hayatımıza getireceği fayda 
ve kolaylıklar, müessese ve aile 
bütçelerinde temin edeceği tasar
nıflar da sergiyi gezenlerce anlaşıl· 
mı~ olacaktır. 

Resimlerimiz, sergideki hazırlık
lardan iki safhayı tesbit etmektedir. 
Resimde görülen tünel ağzı gibi 
yer, hazırlanan suni ocağın met· 
halidir. Sergi içinde bir maden kö
mürü ocağının galerisi tecessüm et· 
tirilmiş ve kömürün yeraltmdan 
nasıl çıkarıldığını ziyaretçilere ya -
kından göstermek imkanı tahakkuk 
etmiştir. 

Beyne1milel kömür sergisi, An· 
!<.aranın en güzel eserlerinden biri 
olacak; sınai sahadaki düşüncele
rımız kadar böyle beynelmi· 
Iel teşebbüsler ve tertiplerimizdeki 
liyakatimizin de bir meşheri olacak
tır. 

Ecnebi okullarında ders 
değiştirmek istlyenler 

Yabancr ve azlık okullarında türkçe 
~e kültür dersi veren öğretmenlerden 
ba~ka diğer dersleri okutan öğretmen -
ler vazifelerine tayin edilirlerken türk -
çe imtiham vermektedir. Bu irntihan -
da muvaffak olanlardan başka muvaf -
fak olanuyarak okul öğretmenliğine de
vam edenler yenilden başka bir okula 
geçmelC istedikleri takdirde imtihana 
tabi tutulacaklardır. 

Sergiye dı§ taraftan bir bakış 

yere yuvarlanmıştır. 

Yuvarlanma neticesinde vücudü. 
nün muhtelif yerlerinden yaralanarak 
hastahaneye kaldırılmıştır. 

MOTOSiKLETTEN DÜŞTÜ - Na. 
fia Vekaleti hava yollarına a.it moto~ 
sikletle Mecidiyeköyüne giden Mehmet 
adında biri Etfal hasahanesi önünde 
yere düşerek yaralanmıştır. 

ŞÜPHELi BiR OLÜM - Kasımpa._ 
şada oturan Münevver dün sabah ölü 
olarak bir çocuk dünyaya getirmiştir. 

Bayan Münevverin çocuğunun ölü 
olarak doğmasmrn sebepleri şüpheli 

görülerek araştırmaya başlanmıştır. 

GôMLEK ÇALARKEN - Sa,bıka._ 
lı dolandırıcılardan Kenan adında biri 
Haseki hastahanesine giderek eşya 
dolabından hasthane doktorlarma ait 
gömlekleri çalarken yakayı ele vermiş 
tir. 

Yeni çıktı 
Dün ve Yarın 

Tercüme Külliyatı 
No. 61 

iKiSi DE BiRBiRiNE ÇARPTI -
lıııııııı. Sipahi ocağı önünde demir yüklü o. 
• alrak giden Ömerin idaresidekı yük 

arabası oradan geçen çöp kamyonuna 
çarpmıt~ır. Çarpma neticesinde her L 
kisi de hafif surette hasara uğramış. 
tir. MARSEL PRUST I 

Haydar Rifat 

Vikont'un ölürriü 

1936 - İstanblll. 

V AKIT KİTABEVİ 

Samsun Asliye Hukuk Mahkeme· 
sinden: 

Samı unda Yeni Kırbaç mahallesinde 
oturan ölmüş mütekait yüzbaşı Ali Rıza 
kızı Vasfiye tarafından kocası olup ne
rede bulunduğu ve ikametgahı belli ol
ımyan Usturumçah Hasan aleyhine ev
velce açılan ve gıyaben tahkikatı yapı
Jıp takip olunmaması sebebiyle bilahare 
dosyası muameleden kaldmlan boşan

ma davasının bu kere Vasfiye vekili 
tarafından yenilenmesi üzerine muhake
me g(inü olarak tayin kılınan 16 şubat 

Maliye memurlarına 
mühim bir tamim 

gönderildi 
Maliye Vekaleti alakadar dairelere 

çok şiddetli hükümleri ihtiva eden bir 
tamim yaynuştır. Bu emirde malmüdü
rü, defterdar gibi amirlere bütün takip 

ve hareketlerinde büyük bir mes'uliyet 
hissesi verilmektedir. İşleri iyi yapnu -
yan veya alakasızlık gösteren memur ve 
amirlere şilddetli cezalar verileceği bil
dirilmektedir. 

Ayrıca Maliye Vekaletinin verdiği 
bir kararla kaza maliye amirlerinin in
hası ve kaymakr•nhğm tasvibi olma -
dan tayinler de yapdamıyacaktır. 

Romanyanın C,.,.h:oslavak-
yaya vert:iği kontenjan 

Küçük antant devletlerinin Roman -
ya ile Dubrovnik'te yaptıkları içtima 
münasebetile Romanya Çekoslovakya -
ya verdiği kontenjan mikdanm 165 mil
yondan 220 milyon Çek kronuna çıkar
mıştır. 

Bu ay içinde iki ülkenin bankaları 
arasında tediye işlerini tanzim etmek 
üzere konuşmalara başlanacağı biVdiril· 
ınektedir. 

937 tarihinde müddeaaleyh Hasanxn ---------------
mahkemeye gelmesi hakkında tanzim kılman davetiye varakasiyle mezkur ye
kılınan davetiye ile davacının yenileme nileme arzuhali suretinin muhakeme di
arzuhali sureti mahalli ikametinin ve vanhanesine yapıştmldığı ve müddeaa· 

meskeninin meçhuliyeti hasebiyle ken· leyh Hasanm mezkur gün ve saatte Sam 
disine tebliğ kılınamamış olmasından sun asliye hukuk mahkemesinde hazır 
dolayı mahkemece bunların mumaileyhe bulunmasr lüzumu ve gelmediği ve ve· 
ilanen tebliğine karar verilerek icrayi kil dahi göndermediği takdirde hakkın
muhakeme 937 senesinin nisan ayının da kanun dairesinde muamele yapıla. 

birinci perşembe günü saat on dörde br- cağı ilanen tebliğ olunur. 
rakılmış olduğundan olsuretle tanzim (V. No. 21290) 

Kültilr Bakanı Bay Saffet Arıkan 

dün de şehrimizldeki tetkilerine cievam 
etmiştir. 

Bakan sabahleyin Güzel San'atlar • 
Akademisine giderek Akademinin resim 
şubesini gezmiş ve resim profesörlerile 
görüşerek bina vaziyeti etrafında tet -
kiklerde bulunmuştur. 

Öğleden sonra da yanında kültür 
direktörü Bay Tevfik Kut, yüksf'k ted
risat direktörü Bay Cevat ve bir mü -
hcnldisle birlikte Hakimiyeti milliye 
şehriyatı okulile resmi yatılı ilk okulu 
gezmiştir. 

Okulun talebe ve bina vaziyetini mü
hendislere yakından tetkik ettirmiş ay -
ni zamanda okulun genişletilmesi etra -
fında ahnması lazım gelen tedbirler il· 
zerinde alakadarlarla da görüşmüştür. 

Bay Bakan bugün üniversiteye- gi • 
decek fizik enstitüsü ve tlnivcrsite yurt 
ihtiyaçları meselesile meşgul olacaktır. 

Kültür Bakanımız Bay Saffet Arı -
kan yarından sonra, pazar günü akşa -
mı döneceklerdir. 

• 

İnhisarlar vekili 
Trakyayı tef fiş

ten döndü 
Gümrük ve İnhisarlar 

Rana Trakya tcf tişlerinden 
tür. 

Vekili Ali 
dönmüş -

Vekil, bu tetkik seyahati için şun - ' 
lan söylemiştir: 

- Uzunköprüden geçen trenlerde 
yapılan gümrük kontrolünü gözden ge
çirdim· Bu arada Sirkecilden Avrupaya 
giden trenlerde yapılan kontrolleri de 

gördüm. 
Bay Ali Rana, inhisar müdürlUğü -

nün Ankara taşınması için de şunları 

söylemiştir: 

- Nakil işine bu aylarda başlana -
caktr. Fakat yapılan binaya Vekalet ta
şmdr. Onun için yeni bina yapılıncaya 
kadar yani iki üç seneye kadar inhisar 
mudürlüğü İstanbulda kalacaktır. 

Okullarda ııasalı 
kelimeler 

Bazr okullarda öğretmenlere mual · 
lim hamın, hocam, hoca hanım, muallim 
bey gibi arapça kelimelerle hitap edil · 

dır. 'fıdr 
Kendisinin, müdeiumumiJikçe }111,ıı 

si almmrştır. Tereşşüh eden m3lıı edİ' 
göre, Raif, sahte rapor tanzim e:~sta~ 
ğini, ağrrcezada .5,000 lira ihll r"'' 
suçlu olarak duruşması yapılan ~~ p.~· 
lu belediyesi sabık tahsildarı Na 1

1~.,~ 
met hakkında Adli Tıp işleri he!tfo • 
verldiği ve suçlunun deli olmadığ1 $'61 
!unda yazılan rııporu ağır cezaY1~li~ıel1 1 

derdiğini. bu rapor yerine de·., ıı!' 
hah~ · sahte bir .raporun ağır ceza} t e!' 

miş olmasına kendisinin de ha1t' 
tiğini söylemektedir! ti\\' 

Miiddciumumilik, Adli Tıp ~c~~e' 
den bazılarını da şahit olarak tıf• 
miş, kenldilerinden maluma,t alıt11~ 

Kireç yüklü bit 
yelkenli battı . ill1' 

D .. ı B ·k · k ıesi öl! ' un a {ııam eşı taş ıs e . ı:ı 
:sıll ·r 

ide bir kaza olmuş, Ahmet ~e.' Jc6ıı1tl, 
reç yüklü bir yelkenli gemıs1• 911,~ 
yüklü Gal:ıtasaray vapurunun ııı·ıe dı' 
rası esnasında zincirin çarpması 1 bıl ' 

G · · · inde ~ linerek batmıstrr. emının ıç ··i ı~ 
. ~ . ettı& .13• lunan kırecler, su ıle temas ,, ı-

~ ti•' 
geminin tahta kısrmlarr yanmış oır· 
za hakkında tahkikat yapxtmakta /' 

Krup mümessi 1 

dönüyor ~ 
daıılı' 

Bir ayı mütecaviz bir zamarı J'fll9 
memleketimizde bulunan Almarıj1İ Ş. 

. • . . ··nıess e' 
fabrıkaları salahıyctlı ınu .ı0ıt . a., 
Egeman bu akşam AlmanyaY 

~· cektir. 1;·oaf e 
B. Egeman bundan 20 gün . ~ v'f'r 

vel, iktı::ıat Vekilimiz B. Celal 10, bit 
usı.ı• 'I Ja vapur satın alınması hu~ ilk ııııl , 

mukavele imzalamıştı. Bu bUY ıı ıtl 
d·~ r bll ııı" 

vcleye munzam olarak ıgc d,rı ıı lı' 
purların da yine ayni müessese 1 ıl' .ı 

· d b. protolc0 ·t·iY masmı temın e en ır I" 1 . rı "' imza t:ın ·lıkt:m sonra, Ankara i1İ· ,ı id 
.. rncss ·ıı•· defa ziy::ıret etlen Krup ıne . 0Jcı , 

diki halde bütün islerini bitirr.t'ı~ııe 11ı , :B r ı 
için bu alq~amki ekspresle e 
rcket etmektedir. 

diği görülmektedir. Kültür Bzkanlığı ........... . I<URUN 
bu mesele etrafında bazı tedbirkr al -

mıştır. 

Okullarda bundan sonra öğretmenle
re karşı bu kelimeler kullanı!mıyacak -

tLA~ OCRETLERI ıııJV'ıtı~: 
· 1rn.n sa>'f• 1f~v Tlcarrt ııo.nıarının tılC 111'-) 

santimi 30 kuruşt!Ul başlar. 8P 
250 kuru_şıı. lmdar çrkar. ııl<ıı 11 

r re 
tır. Büyük, çok devamlı lcılişe ~ yıı.Pıl'''ttır• 

öğretmenler yalnız "öğretmen" ola- ~ vcrrnlerc a)TI ayrr indirınele 
10 

l'ı.ıfllf 
v l c Resmi Ut'mlarm bir satırı p 

rak çagırılaca ctır. ı · Kil ül 11A l • _. 
: !: ' ""ar. defi\"' ııt· 

Köy öğretmen kurEları ~ mr defa ao. ıkı defası 50, ~~ J<ı.ıfllf16J' 
Kültür Bakanlr<Tı, ilk tedrisat ispek-:~ dört defası 'i5 ve on def~~rl def~1 ~· 

"' . · . k ·: üç aylık ilan verenlerin ~ rl11 
~e.rlerini, ~öy öğretmem yetış:ırme _ I ~ va.dır. Dört satırı geçen U edi~ır. ıııD' I 
ıçın açacagr ku~slarda çahştırmaga ka 1: satırları be~ kuruştan hesaP · f'IJy•• ö-• 
rar vermiştir. Edirnede açılacak olanı: KURUN hem doğTUdlJJl d~y 13ııJI~,, j 
köy ö<Yretmenleri kursunda vazife al - : di ld:tre yerinde, hem OrltaJlııyıe Jlf.11 

"' : \ rrIT p nd Servisi e / mak üzere İstanbul ilk tedrisat io;pek - : r A.... ropaga a. ~ 
. .. Eıd" A k : bul eder. ••-' terlcrınden Bay Suleyman ıp n ·a - : ........... . . ................................... . 

raya çağmlmıştıt" 
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~ ----------~--------- TUrk meyveclllğl fç"n 

r~stacı ve şekerci dü- ~;; b;;:;~:;;a Etme komşuna gelir başına 

anları hakkında ha-müessesesi Türk Sahte doktora bir 
sahtekarlık yapıldıl ırlanan talimatname 

Clzi~anzn son gününe kadar sıhhi 
·· lrı,.ttar tamamen tatbik edilecek 

*~er nt • Pasta. helva, çikolata ve em. f 
ı ~apan yerlerin tabi olacakları 
~rtlar hakkında belediyenin bir 

name hazırlıyara.k Şehir mec. 
ij \'erdiğini yazmıştık. 
~liste mülkiye encümenine ha.. 

' •len bu talimatname dün encü. 
~ heyeti umumiyeye verilmiş, 
~ trıaddede ufak bir tadilat ya_ 
~· 1 için cnciimene iade edilmiş. 

'tr Çok esnafı alakadar eden bu 
nam · eyı aynen yazıyoruz: 

ltta 
' Şe1:er ve .t! .. kerlenıe Çikolata 
ı:·t ~ J J 

lıi ' Tahin ııe Kos helvn.<;ı ııe anı. 
Yapaıı müesseseler 1uıkkmda 

sokakta terko3 suyu tesisatı olmıyan 
müesseseler temiz olduğu isbat olun. 
mu.cı bir su ile dolduracakları en aşa. 

ğı yarım tonluk ve müessesenin laakal 
bir günlük ihtiyacına kafi bir su de. 

posu bulundur acaklardrr. İmalathane 
dahilindeki masalar mermer veya fa. 
yanstan olacak ve bütün kaplar ve 
malzeme tam bir temizlik içinde bulu. 
nacaktır. 

6 - Ocaklardan (havagazi de da_ 
hil) çıkan dumanlar ve gazlar etrafa 
yayılmadan davlumbaz tarzında bütün 
ocak sathmı kaplıyan geniş ağızlı ba. 
mılar vasıtasile damdan dışarıya çı. 
karılacaktır. 

talinuıtııame 
''t 7 - Bulaşırl: mahalli mermer veya 

- Bu müesseseler her tarafı dökme, taştan olup yıkanmış kap!arın 
ı lğtlerde yapılacak, meskenler si.izülmesi için oluklu kısım bulunacak 
d 

1 
.. er başka iş yapan müessese. ve duvar kısmı mermer veya fayans 

~t>tııdan doğruya alakası bulun olacaktır. Kazan, tencere, mablak, for 
2 tır. malar gıbi §eyıer temiz raflarda veya 
'~tnini ve iki metre yüksek. dolaplada saklanacaktır. 

\( ~ duvarları her vakit yıkana 8 _ İptidai maddeler ağızları ka_ 
~ ılenebilmek için fayans ile palı kaplar içinde ve muntazam ka

,. ~ ~.bir surette <irtülmüş ve pa.klı dolaplar dahilinde veya raflarda 
~ sı~.ıe döşenmiş olacaktır ve bulunacaktır. 
~Ulıasip yerinde akıntı sula. 9 - İmal edilmiş gıda maddeleri, 
~ d a sevkeden ıskaralı ve si. cam tahta. veya kapaklı dolaplarda 
a elikler buluna.caktır. 

' 'lr muhafa?.a. edilecektir. 
~· .. .ı.Uesseseler imalatın şekline 

atine göre kafi genişlikte ve 10 - İmalathane kısımlarile doğ. 
' '~-~alışabilecek surette en az a. rudan doğruya alı1kası olmiyacak tarz 

()ıL ~ısnn1an biribirinden ayrıl. da işçiler için soyunup giyinme, ye. 
.\)~ ihtiva edecektir. mek yeme; el yüz yıkama yerleri ve 
~) ~athane ve ocak aptcshane yapılacak ve işçiler daima 
C) 

1 
Ulaşık yıkama yeri temiz tutulacak tam birer iş gömleği 

b) Ptidar maddeler deposu giyeceklerdir . İmalathane dahilinde 

) ~lltırlanmış maddeler deposu. yatılam:ız. 
, iahrukat deposu. 11 - Mahrukat deposu muntazam 

'tt- lık dört kısım ziyadar ve pen. ve etrafını kirletmiyecek bir eşkilde 
lnUntazam olacak ve sinek gir. olacaktır. 

.,. ?nanı olmak üzere ve dışardan 12 - Kullanılacak iptidai maddeler 
lta,e ince bir tel kafesle örtülecek. saf ve temiz olacak ve bu husustaki 
~·a değiştirmek üzere ihtiyaca talimat ve niz:ımlara uygun buluna. 
~ ... llcereler üzerinde tertibat ve. ca.ktır.,, 
g a bacaları yapılacaktır. Bu talimatname ahkamının yerine 
~ nu müesseselerde her türlü getirilmesi için 937 senesi hnz·ranınm 
/acı şehir merkez suyu (Ter. son gününe kadar bir mühlet verile. 

(n:;~:;rı:·r toprak 
Clltında bırakılmasın 

~ ..... 
~ ıf) " •• 

"· rıc p k 1 " .. ''lİ it ar ının tramvay yo u u. 
b-r apısının tam .karşısında çok 

~~:aıtıi \Tar: Üçüncü Ahmedin 
~· I> hanımın camii. 
'lj, ırı •. 
\; Sq 0nUnde süslü bir çe§me gö -
' ~tl>ar: Dördüncü Vakıf hanı 

etirilen birinci Hamit çeşır.c 

~ 
"-tıı, ;~ Çeşmeyi kim yaptırırsa 

:tıı.llı.tılet~r~ milletinin parası ve 
ı 'll\~c •nın emeğie bir ha~,r içirı '1;: her ikisi bireıt tarihi defi. 

etznişlerdir. Binaların suçu , 

olmıyacağı için yirmi beş sene evvel 
yaşıyarJarımız bu binalara suç işletmi~ 
bulunmaktadırlar. 

Çeşme Zeynephatun camiinin önu
ne getirilince, camiin mütevellisi baş 

müddeiumumi B. Cemalin annesi Hatice 
burada muazzam bir çeşme başlatmış 

bulunuyordu. Çeşme yarıya kadar ya • 
pılmış, bütün lazım gelen taşlar alın 
mrş, fakat Haticenin ya~ı vefa etmedi. 
ğinden yarıda kalmıştı. 

İşte vakıf hanı önündeki çeşme bu
raya gelince yeni yapılmakta olan çeş. 
me olduğu gibi kalmış ve toprak gün 
geçtikçe bütün mermerleri içine çekme
ğe başlamış. 

Ba'.1çede kimselere rastlamadım. Et. 
rafına b:ıktım. Kırık dök:..ik mermer taş
lan. Yer yer toprak altından başlarını 

g.ıkarmış sütunlar. 
Birinin üstünden hafifçe topraklarr 

ittim. Kos kocaman bir sütun. Halis 
mermer. Yanında bir di~eri da-
ha yatıyor Bunların 

kim bilir kaç tane: 
altında kalanlar 

Camiin hikayesine gelince. bu çok 
tuhaftır 

Camii yaptıran Zeynep, kocası Me
lek Mehmet paşa ve Zeynebin dayısı, 

camiin şimdi cadde olan önünde yatı
yorlarmr§. Burası yol haline getirilir · 
ken bu üç mezarı açarak kemikleri 
birer sandığa koyarak camiye alm:§lar. 
Zeynep hanımın kafa tasında saçları bile 
varmış. O vakit halkın teveccühünden 
istifade etmek istiyen açık göz bir imam 

mallarından 
şikuget ediyor 
Heri sUrUlen iddiaların 

alAkadar makamlar tara
fmdan cerhedilmesini 

bekliyor uz 

35,000 Franga aldığı heykelleri 
135,COO Franga sata·caktı, fakat .• 

Holandada mühim miktarda kuru 
meyva ithal eden mühim bir müesse
se kuru meyva pazarları hakkında 

neşrettiği senelik raporda Türk malla. 
rmdan şiddetle şikayet etmektedir. 
Türk meyvaeılığı için tam manasilc 

menfi bir propaganda olan bu neşri. 

yat doğru ise hükumetimizin derhal 

tedbir alması, aksi takdirde bu mües. 
sesenin ileri sürdüğü iddiaların cerhe. 
dilmesi lazımdır. 

Türk meyvaları için yazılanalrı bu. 
raya naklediyoruz: 

"Bu yıl Avrupa kuru meyva pazar_ 
larındaki vaziyetin değişikliğini bilhas 

sa Türkiyeden yapılan sevkiyat intaç 
etmiştir. Hollar.danın ilgili muhitle. 

rinde Türk ihraçatçıları hakkında iyi 
bir fikir beslenmemektedir. Havaların 
bozuk gitmesi dolayısile Türkiyenin 
bu yılki mahsulünün fena çıkması kar 

şısında Türk tacirlerine gücenilemez; 
fakat Türk tacirlerinin umumiyet iti. 

barile Folrin üzerine tcsbit edilen mu. 
kaveleleri ifa etmemeleri hoş görül. 
mcmektedir. 

Kaydedilmektedir ki, bu mukavele. 
leri tatbik et.mepıek için alakadarların 
yaptıkları te~E.!lbüslcr hiç bir zaman 
"force majeurc,. olarak kabul edilme 
miştir . 

Hollandalı ve diğer mılliyetli itha. 
!atçılar tarafından mecburiyet tahtın 

da Türk tacirlerine verilen imtiyazlar 
hiçbir zaman lüzumlu olduklarını ka. 
naat getirerek yapılmamışt!I. 

fami?' mahsulü miktar itibarile 
75.000 ila 30.000 ton olarak yapılan 

ilk tahminlerden olduk~a geri kalmııı

tır. Kalite itibarile ise diğer scn:!lere 
nisbetcn çok nşağıdır. Bununla bera. 
her Türldyede daha iyi mahsul mevcut 

1 
olduğunu ve ilk önce aEağı kaliteli rna., 
lı elden çıkarmak niyctile, iyi kalitelc. 
rin somaki sutı~ları için biriktirildi. 
ği tahm·n olunmaktadır. 

Bir çok Hollandalı alıcılar gayet 

f ransada Hecker isminde bir 
''do!<torun,. sahte doktor olduğunun . 
nasıl meydana çıktığım ve bu ada-

mın macerasını nnlatmıştık. Mcse· 

le henüz kapanmrş değil. Davası 

göriilüyor. j 
Fakat "doktor,, Hecker bugün· 1 

lerd ~ başl:.a bir sebepten de mahke- 1 

meye gitti. Bu da çok garip bir 11 

mac0 rn. Anlatalım: 
1 

Bundan on , on b'!ş gün evvel ı 
doktorun evine bir "kıymetli m\icev· ı 
herat ve antika eşya,, satıcısı geli· 

yor: l 
- Çinden gelmiş zümrütlli, bon· . 

cuklar, Rudn, Vişno \"C Siva hey· 

kelleri var. 
Doktor: 
- Bana ne ilah heykeli lazım, 

ne de inci boncuk 1 

Fakat, satıcı hayret ediyor: 

- Nasıl: diyor. Sizin gibi bir 

ulim .. Sizin gibi meşhur bir adamın 
evinde böyle kıymetli san 'at eserleri 

Yeni eserler 

Edebiyat 
Edebiyat gazetesinin beşinci sayısı 

çıkmıştır. Bu sayıda Vahdet Gültel:in 
\re Osman Cemal'in güzel birer yazıları 
vardu. 

Uyanış 

Uyanış (Servetifünun) mecmuası 

bu haftaki sayısında yeni bir edebiyat 
anketine b:ışlamış, ilk cevabı şair llha. 
mi Bek:r vermiştir. Bu anketten başka 
mecmuanın mündcrecatı arasında İsma;l 
Safa Esgin, M<:hmet Selim, M. Hu!iısi 
Dosdoğru, Latif Evrensel imzalı yazıl.ar 
bulunuyor. "Kedi Pençesi,. fıkrasında 

.. Altı Ay sonrası için,. başlıklı yazıda 

altı ay evvel olen A. Sırrı Uzelli'dcn b.lh 
seclilmektedir. 

H!cran sabahı 
fena görünün veya 9 numaralı üzüm. Bay Zekeriyya Gckay:aç'ın ıiiı rnec· 
lerine mahreç bulamadıkların<la.n do. muasıc'ır. Afyonda basılmıştır. Eserin 
layı en.iişc göstermektedirler. Fakat en orijinal tarafı hece vezninde anızun 
bu vaziyet daima. ithalatçıların m:ı.ruz ahen~ini ~~hnfaz:ı ve temin eden bir 
kaldığı tchlikelerdendir ve bu husus. T'Uım şekli bulmuş olmasındadır. Şair, 
ta ihracatçıya şik:'tyctte bulunulmaz; l::ınn bir manzu:nc3i başsn::!a şöyle iş:ı · 
çünkü ihracatç1 istihsalin vasati l:ali. ret cuiyor: 
tesinden daha iyi kaliteli mal ihraç et. ''Ilece vezninde e~as he:e sayısına 
mcğe mecbur d~ğildir. Kuru meyva'ar Göre ta!~ı yapılması \'e durak yc~lermde 
fabrika imalatı değil, tabiatın imala. l:elimelcrin bitmesi olduğuna göre bu 
tıdır. siirierin vezni (hece) d:r: Her mısram 

Avrupanın en geniş istihlak muhit 
!erinin bu sene fevkalade çıkan Kali. 
forniya "Thomson,. kuru üzüm mah. 

sulüne karşı daha büyük alaka göster. 
melerinc hayret etmemelidir. 

Renk itibarile de en güzel Jzmir 
üzümü bile Kaliforniya lizümüne bu 

yıl rekabet edememektedir. 
Bund~n ütürU Hollandada daha zi. 

yade miktarda Kaliforniya üzümü ta. 
lep edilmektedir. 

Diğer taraftan da Türk iizümleri. 
nin Hollnndaya ithali bazı güçlüklere 
maru?. J.-aldığmdan c1olayı Türk'yenin 
bu mı::.·!ckete 0lan kuru iizüm ihraca. 
tının ar.alacağı tahmin olunmaktadır.,, 

bunları ziyaret ettirerek para toplama 
yolunu bile aramış. 

Asıl işin tuhafı şimdi ortaya ç:kı . 
yor: Üç sandığa konan kemiklerin 
ha; gisi Zeynep hanım. hangisi Melek 
Mehmet p:ışa ve hnng·si Zeynebin dayı
sı? Bu belli değil. 

Bugün, Evkaf idaresi kemikleri tet. 
kik ettirerek kimlere ait olduğun el -
bette m~ydana çıkaramaz. Fakat şu 

gözle görünen ve muhakkak çok kıy • 
metli olan mermer taşları topraktan 
çıkartsa bari. 

N . . f. 

hece sayrsı ötel.i mıs:alarmkine müsa -
vidir: durak yerlerinde kelimeler bit · 
mektedir: fakat bu heceler ayni zaman 

dı:ı. _ aruzrfa olduğu g-ibi • a.ç•k heceler a. 
çık heccl::rin v:: kapalı heceler kc:palı 

hcc::!erin altına sırasile gelmek sure · 
t':le IJ::ıs•nn a~ağı ö1çülüdt;r. Bu itibarla 
bunda a!:enk vahidi byasisi "sade he · 
et' , ,·ez'l~ntl~ "'>lduğu gibi yalnız durak 
değıl. ayni z~mar.:la tek tek hecelerdir 
Yani hcceler:n kısalığı ve uzunluğudur· 

Bu suret'e aruzda olduğu gibi hrr he· 
ceye ayrı bir ahenk verilmiş oluyor: 
böy!e~e her bcce"i ölçüli.i olan hece vez
nine "Öldilü hece vezni" diyoruz ... 

~:ı.il'İn bu vezne vcrdi!;i ömekl:!r • 

den: 
Dir yc~·ı b::d::ye benzerdi bahar, 
Adeta mest idi hep manzaralar: 
Bir alevden tüle girmişti civ:ır: 

I-Ie:e dillerdeki sevda gecesi... 

--- Yeni Çıkb --

Ankara - Biilıreş 

Yazan: 

Sadri Ertem 

Bütün kitapçıl&rda bulunur. 

bulunmadan olur mu? 

Evinize gelenlere karşı, doğru

su, böyle bir eksikliğinizin bulun

duğunu göstermek, size hi; yakış· 

muz. 

" Siz bir iki tane alın hele. Size 

bu seferlik gayet ucuz vereceğim. 

Emin olun, zarar ediyorum. Fakat, 

biliyorum ki, bunları aldıktan sonra 

başka birgün daha başkalarını siz 
kendiniz bana sipariş vereceksiniz. 

Lakin, merak etmeyin, onları almak 

için gittiğim memleketlerin yol pa· 

rasını sizden almam .. 

Doktor nihayet razı oluyor ve 
bu "nadide Ye antika,, şeyleri 35000 
Franga alıyor. 

BİRİNCİ PERDE KAP ANDI 

Üçgiin istirahat. 

ikinci perde: 
içeri giren kibar kıyafetli bir ya· 

hancıdır. / 

- Merhaba, üstadım. 

- Merhaba. 
- Bendeniz Bernedcki Moser 

miizesi murahhası olarak, eski eser 

ler üzerinde tetkikler yapıyorum. E
ğer sizde de antikalar varsa onları 
görmek isterdim. Hatta, bazıları -
nı satabilirseniz alırım. 

Doktor, üç gün evvel aldığı 
Çin işi heykelleri gösteriyor .. 

Miize murahhası: 
- Ne mükemmel eserler! diyor. 

Bende de eksik olan esasen bunlar 

dı. Vakıa müzemizin yeni eserler 

almak için fazla bir tahsisatı yok. 

Fakat, size bunlar ıçm 135000 
Frank verebilirim. 

135,000 Frank! Yani, doktorla

rın onları alırken Yerdiği paranın 

tam f 00.000 Frank fazlası! durur 

mu? hemen: 
- Peki, c!iyor. 
Müze murahhası, Parise kadar 

gidip para alacağını ve ertesi gün 

heykelleri almak için geleceğini söy

liyerek çekiliyor. 

Perde kapandı. 
Bir günli.ik istirahat. 

ÜÇÜNCÜ FERDE AÇILIYOR 

Birinci perdedeki sat!cı geliyor. 

Sattığı heykelleri geri almak istedi

ğini söylüyor. Fakat doktor geri 

verir mi? 
- Hayır. diyor, geri veremem. 

Cin sanatını ben de sevmeye baş
l ~d•m. S'z·'en bu çcş"t daha ba~ka 
şeyler C.e isterim. 

Doktor yeni Cin isleri alıyor ve 

"ı 1oser m\izesi murahhasları .. bek· 

liyor. 
Knmedyan'!'I ~o'1U' ne Bernclen 

v.elen var, ne başka bir yerden. 

Doktor Bcrn'e telgraf çe';iyor. 

P. ld1pı cevap şu: 

"Bem'de Moser müzesi diye bir 
~ey yoktur.,,! 

Ertesi gün böyle antika eşyalar

dan anlar bir arkadaşı geliyor, o na 

gösteriyor. O gülüyor: 

- Azizim, diyor, bunlar anhıl -

minha 3000 Frank eder, seni a ldat · 

mışlar! 

"Sahte,. doktor o zaman bu Çin 

işi heykellerin de "sahte,. olduğunu 
ve kendisinin mükemmel bir surette 

dolandmldığını anlıyor. 



• 

Dünkü 
_____ .__ıiiıııil ____ f stanbul 4 iincü icra memurluğunda! 

Keşidede Kazanan Numaralar _cemaı tarafından Emniy~t Sandığına birinci derecede ipo~,., 
ehlıvukuf tarafından 1838 lıra kıymet takdir olunan Eyüpte CeJl'l ş ~ 

10 - XURUN :t2 MART. 1937 
, .. " . . ....... . ,_ 

No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira 
155 30 902 30 759 50 16029 30 483 30 985 50 342 100 
163 30 927 30 766 50 123 50 494 30 28079 100 380 1000 
164 30 965 30 967 100 189 30 502 50 100 50 446 50 
199 50 971 30 982 50 259 50 687 30 156 50 458 30 
223 ]00 6022 30 11038 400 290 100 709 50 160 30 459 500 
304 500 218 30 70 50 322 50 733 30 163 50 545 50 
367 30 255 50 97 30 621 100 756 30 172 30 598 30 
400 50 339 30 157 30 787 100 798 30 247 100 715 30 
518 30 357 50 165 50 797 30 831 30 284 30 744 50 
616 50 362 50 227 30 814 50 23137 50 372 100 796 30 

633 30 371 30 240 30 865 so 187 so 378 50 847 ~o 
199 50 394 so ısı 30 878 so 19s 30 461 so 769 50 
800 50 415 200 284 30 895 30 269 50 559 30 929 50 
842 50 432 100 317 50 981 200 320 50 569 30 946 100 
901 50 453 100 410 36 17019 30 467 50 605 30 985 30 
Q07. 200 457 50 572 50 41 30 633 100 657 30 35152 50 
q77 30 458 50 595 30 48 30 674 30 659 30 268 50 
qgı 50 507 30 622 100 94 50 680 30 711 50 345 30 

1007 100 51?. 100 627 30 238 30 696 30 747 50 544 50 
59 30 570 50 7RQ 30 243 30 767 30 769 30 582 30 
82 100 723 30 813 30 291 50 611 30 773 50 658 30 

pap mahallesinde Zal Mehmet pata sokağında eski 106 yeni ı~,Z~ ~ 
50 No. taj lu hududu: Sai taraf~ 4 harita sol tarafı 5 ha~~ ~ 
mahaller ve kısmen Ahmet bahçeaı ve AbduUah hanesi ve Bılil ~ • 
arkasr Ihsan bahçesi ve cephesi 5 h:ırita No. lu mahal ve kısıJlell t,,Jİ 
mahdut evin sablmasma karar verilmiştir. Evnfı: Mezkiir hane ~ 
içinde kagirdir. Sokaktan 75 aantirn genişliğinde methalle gi~e~ 
bahçe içindedir. Zemin katı: Mou yik merdivenle çıkılan zenıİ!l1 ~ 
men antre solda oda ve zemini karosimcn maltız ocak ve fayant la~ 
mut.~!i mermer tq ve fayanı lavalx>lu beli. ve merdiven altı. " 
katta: Bir sofa üzerinde iki oda zemini karosimen gusülhane ... ~~ 
tmda: Basık tavanlı bir sofa ve çab altı, zemini karosimen o~U " 

korkuluklu taras ve binada elektrik tesisatı ve arkada bina ittiaal~ 
kat kömürlük ve bahçede ortada bir havuz vardır. Bina hari~l1 #' 
dır. Meaahuı: Umumu 396 mZ olup bundan 46,SO m2 üzerinde~ 
lcUr bina ve 14 m2 üzerinde bir kat kömürlük vardır, geri kalaJ11 ;J 
dir. lşbu menkul tapu kaydi mucibince tamamı açık artt:mnaY• il 

121 30 743 50 921 50 ı 468 50 871 30 856 50 744 200 
126 30 1029 30 Q8t 30 699 50 888 so 877 so 647 30 
237 30 86 30 12034 50 • 714 200 946 50 949 200 790 50 
258 30 99 50 15n 50 769 30 24001 50 951 30 875 30 
321 30 13?. 50 128 100 808 500 33 100 976 30 904 200 

326 ~o 22~ so 188 50 909 30 112 30 992 500 933 3o 
451 30 24Q 30 419 50 18200 30 189 30 29146 50 949 50 
676 50 292 50 425 30 23?. 500 197 50 148 30 36108 30 
688 50 1 353 30 465 50 278 30 354 30 497 100 155 100 
802 100 417 50 477 500 281 50 373 30 642 50 186 50 
864 30 ı 444 100 485 30 368 50 421 30 710 50 186 50 
908 30 468 30 625 30 396 50 503 30 741 200 228 30 
963 50 480 500 724 30 447 200 600 50 753 30 417 30 
994 30 510 30 831 30 475 50 614 30 73~ 30 504 30 

2001 50 524 100 7.'il 30 494 50 689 30 Rfll 50 6J3 50 
170 30 546 50 804 100 608 50 709 100 862 30 677 30 
214 50 570 200 852 30 651 so 714 50 961 50 679 30 
223 50 573 50 885 50 68& 30 i21 30 30107 ·50 687 100 
339 30 561 50 972 100 735 100 911 50 117 50 849 50 
386 100 634 100 993 30 779 30 959 30 139 30 859 30 
448 200 691 30 994 30 783 50 25003 50 203 30 877 30 
473 30 743 30 13005 100 802 50 57 50 206 100 37005 50 

miştir. ·f 
Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak edecek mÜ§terilerin ~b ~ lo 

hammenenin ~~ 7,5 nisbetinde pey akçesi veya miUi bir bankall111 :gfı 
nal mektubunu hamil olmalan icap eder. Artbnna prtnaınetİ ~ IW 
tarihine müsadif pazartesi günü daire de mahalli mahsusuna talik t 1 
tir. Birinci arttınnuı 26/ 4/ 937 tarihine müsadif pazartesi günü ."'..J 
ten 16 ya kadar icra edilecek, birinciarttırmada bedel, kıymeti rıu~•p·· ı 
nenin o/o 75 ini bulduğu takdirde üstte brrakılır. Akli takdirde 
arttırmanm teahhüdü baki kalmak üzere arttırma on bet gün daha;,;. 
edilerek 1 ~~5/.937 tarihine ~ü~dif salı günü saat 14 ten 16 yak•~~,~ ~ 
yapılacak ikiocı arttırma nebccaınde ~n çok arlbranm üstünde ~ ııİ ~. 
2004 numaralı icra ve 1flis kanununun 126 mcı maddesine te~ ~ 
tan tapu sicillcrile sabit olmıyan ipotekl~ alacaklarla diğer alak•~i 
irtifa~ h~kkı sa~i~lerin~. bu h~~arınr ve hususile faiz ve ~~ 
olan 1ddıalannı ıJan tanhınden ıtıba ren 20 gün zarfında evrakı iP ıJ \ 
ierile birlikte dairemize bildirmeleri lizımchr. Aksi takdirde ~~ 593 30 764 30 26 30 813 200 lll 30 453 200 9Q 500 

n64 100 795 50 87 50 851 50 21~ 100 496 ıoo ııs 30 
.. 20 30 816 50 164 100 901 30 228 50 ,ı;,07 500 137 30 

~icillerile sabit olnuyanlar satq bedelinin payla§mUından ha!1Ç ;' 'td 

Müterakim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ve dellaliyeden iı,aret ~ 
belediye rüsumu ve vakıf icareıi be deli müzayededen tenzil olıJll~ ~ 
senelik vakıf icaresi tavizi mÜ§terİye aittir. Daha fazla mal\ııll•t .,iJ l 
istiyenleri~ 936/ 207 numaralı dosyada mevcut evrak ve mahalJeO .,S) ~ 
ve takdiri kıymet raporunu görüp anlıyacaklan ilin olunur. (13 

~ 

735 500 839 50 296 50 932 30 27Q 30 510 50 170 500 
78?. 30 qoı 30 307 so 964 50 287 200 570 50 204 50 
842 50 997 30 355 30 19119 30 357 30 611 50 446 30 
S77 30 998 30 445 30 276 50 459 30 70Q 30 478 50 
988 30 8027 30 455 50 313 50 622 30 874 30 553 30 

3035 50 47 30 492 50 328 30 723 500 917 50 594 30 
71 100 119 50 558 30 437. 30 725 30 924 30 618 30 
16~ 50 131 50 629 30 500 50 761 30 31152 50 680 10000 
307 50 222 30 680 30 688 30 826 30 223 50 715 30 
350 50 298 50 739 30 693 30 829 50 236 50 746 50 
414 100 336 50 786 50 706 30 856 50 320 100 784 30 
488 30 382 30 803 30 815 30 874 50 349 50 871 30 Ölü Fethiyenin uhtesinde olup Emniyet Sandığına birinci 
568 30 404 50 823 30 828 500 26087 30 3.59 50 92.5 30 ipotek bulunan ve tamamına yeminli üç ehlivuluaf tarafmdan 
578 30 488 30 869 50 875 200 117 50 374 50 973 30 
619 50 575 30 890 30 20071 '30 131 500 461 30 993 30 kıymet takdir edilen Kadıköyünde Tuğlacı mahallesinin Merdiv 
637 100 660 50 927 30 117 · 30 141 50 731 50 38039 50 kağmda eski 108 yeni 8, 8, No. taj. 243 No. b prkan Merdive 
681 30 699 30 987 30 258 30 163 50 734 30 174 50 
710 50 716 50 991 50 272 50 167 so 796 30 196 30 yesi caddesi sokağı ve 116 No. lı emlik garban Cemil bağı ,·.~ ~f' 
732 50 801 30 14100 30 443 30 186 30 918 50 207 30 inta olunan yol cenuben Zekeriya tarlaıile mahdut ve evsafı,. 
~i~ 1~~ 9~~~ ;g ~~~ 1 ~~ :;~ ~~ ~~~ ;~ 32~i .~ i~ ;~~ i~ ~ılı bahçeli bir evin tamamının aatıhnuma karar verilmittir· _ı. l: 
971i 30 268 50 219 500 708 30 329 30 170 30 344 30 Gayrimenkulün evsafı: Köfke: Demir korkuluklu merdiveP'""~• "."' 

40~~ 2~~ ~~~ ~g ~~~ 2~~ ~;~ ~~ :~~ ~~ ;~! 1 ~~ ;:~ ~~ Birinci kat: Bir ~fa yekdiğerine geçen iki oda ve merdiven altı· ~ 
108 50 457 500 448 30 995 30 588 30 386 30 45~ 30 çeye çıkılan kapı ve heli ve aynca ittisalindeki bir katlı bina1• ~ili 
!~~ ~~ ~~! ;~ 47R ~~ 210~: ~~ ~~~ f~~~ !~~ ;g :;~ ;~ kapı ve koridor vardır. ikinci kat: Bir sofa birinde gusülha~~ ~ 
292 100 527 50 ~~~ 30 114 30 66Q 30 495 30 487 30 oda ve bir abtesane. Bodrum kat kargir odunluk ve kömürlük~ 
~~~ 50 645 30 524 ıoo 128 30 749 100 570 50 553 50 Bina haricen boyalıdır. Havagazr tesisab mevcuttur. Zemin k.~t V 
461 ı~g ~~~ 1 ~g ~:~ ~~~ }~~ ~~ ~~~ ;~ ~~~ i~ ~I~ ;~ leri demir pannaklıklıdır. Üıtü alafranga kiremitle örtülüd~ 1 
~i~ 50 778 30 671 200 183 30 2701S 50 985 200 665 100 şırlık mahalli: Bahçede ayn olup iki kısondan ibarettir. Birkı ~ 
668 ~O 894585 50 778 30 ~9.ı;, 50 28 30 33019045 3500 698 3300 mini karoaimen dö,elidir. Tamire muhtaç olup üstü alafr&nı• ~ I 

• o 30 781 30 .,29 30 31 50 733 e rr.~J 
833 30 950 30 811 500 333 30 160 30 208 30 907 50 tidir. Bahçede mutbak mahalli bir k!SIDlı ocağı havi mutbak 

11~..J 
~~~ ~~ 1~i~ ;g ~;~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ 5~~ ;;~ ;~ ~~~ 1 ~~ dan ibarettir. Bahçede aynca kirgir kümeı vardır. Bahçede JI 
989 30 135 50 15070 30 706 1000 230 200 398 50 39020 30 S kadar muhtelif cinsten meyva ağacı vardır. Bahçenin etrafı~ 
5~~~ 50 233 30 257 200 710 30 40~ 30 492 50 110 200. çubuklu ayaklar üzerine tel ile muhattır. Bahçe meuu olup -"'" f 
259 ;g i~~ 2~~ ~~~ 50 

7
7
2
19

0 
30 437 30 503 30 136 ;~ Bina ve mutbak kısmı tamire muhtaç dejildir. Kötkün bodrudl JI. . 50 50 441 30 5 77 50 306 _ı.haf -~ 

~~~ 100 331 30 396 30 731 30 493 30 662 100 323 30 gir diğer kısmı ahJaptır. Umum meahuı 2294 metre m~ '-
29g 

120~g :;~ ;g :~i ;g ;~; ;~ ;~! ;~ ~~i ~~ ~~~ ;~ bundan 79 metre murabbaı köşk ve 40 metre murabbaı bir ~..,, I 
333 30 451 200 416 30 814 30 613 30 776 50 542 50 bina 44 metre murabbaı bahçedeki mutbak ve ahtaP oda 21 Jil'f_ 
;1i ~g :ig ~g ~~~ ;~g ~;j 100 ~~~ ;~ ~~j ;~ ~~~ ~~ rabbaı binaya muttaıil çamqırhk zemini olup kalanı bahçedir·_clfdİf 1, 
417 30 554 30 514 30 22143 ~~ 693 50 867 so 79..7 30 l'imenkul tapu-:laki kaydında olduğu gibi açık arttırmaya v~ let' ı 
:~! 2~g ~~~ ~g ~~~ 5~g ;~~ ;g ~~~ ~~ 340~~ ;g ~~~ ~~ ğundan 26 - 4 - 937 ı.-:hine müadif pazartesi ıünü aaat ~~ 
612 500 680 50 646 200 391 30 927 30 2so 30 40000 2oo ya kadar dairede birinci artbnnur icra edilecektir. Arttınna ._M ıır· 

-81'.'i3:llm•l!SO!IOllı•7il21i8••isio••8i3l~m•ıi3mO•llİ4İIOl9aml301ıİ•m9ltil7•mİıiooim•Iİ2İi6İİİO••i30·•••••11ii meti muhammenenin %75 ni bulduğu takdi~e müıtc-i ,;i ~~ u/, 
- TP 1 kılacaktır. Aksi takdirde en '°.n art.tıranm taahhüdü baki~~ 

Hali tasfiyede lıtanbul Otomobil lSTA.NBUL BELEDIYF.SJ 5 dd tl eli dil k 11 5 937 t --=a.....- ".J artbrma 1 gün mü e e tem t e ere - - aw• iY, :.:.:::::: Birinci smıf Operatör ....... . ........ 
[ior. CAFE l TAVVAHğ 
ji Umumt cerrahi ve sinir cerrahisi mUte- f: 
ıi hn!lSısr. I'ans Tıp FakWtc~ı CC'rrahl ser• !; 1 

Türk Anonim !İrketi tasfiye memur . şehir Ti ya t r osu l dif sah günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapıla~~ .. i ~ 
luğundan: c;t. 1i1 ..,. l!ı.. 

açık arttmnumda arttırma bedeli kıymeti muhammenenin 70 • q 

P.
•i visl, dimağ cerrahisi cnsUtUslı sabık ii 

asıstanı. H 
' " H Erkek ve kadın amcllyaUan sinir ,.~ i: 

ri lx'}in urlan, estetik (y!lz, ~eme, karın EE 
!: bunışukJuldarz) nmcllyatı:ırı ve nls:ıfy.:- :; u doh'Um mUtchnssı.sı. Hl 
11 licrgUn (8•11) kaö r meccanen. Öğle. :j 
:. d n sonra tıcrcUidir. Beyoğlu Parmak. H 
~::~~f:~:~~:~~:!:~~:~:~::~::~~~-~~::::::::::!~ 

Arnavutköy nüfus memurluğundan: 

Üsküdar Kuzguncuk istavroz cad -

desi 9 1107 de kayıtlı Mardiros oğlu 

Kirkor'un ismi bu kere Asliye Beşinci 
Hukuk mahkemesinin 12 2.93i tarih 'c 
-936/2122 No· lu kararile mezhebine gö-
re (Ligor) olarak dcği§tirildiği ilan o
lunur .. (V". N. 21306), 

Hali tasfiyede İstanbul Ot:::ıınobil TEPEBAŞI lff~Hlfllllll · akd. de 2280 N 1 ka ahk"' fk ,erı 1. 
Türk Anonim şirketi hissedaran heyeti DRAM KISMI 111 madığı t ır aatıf 0

• u nun amma lev 
1 ~n ~~ 

Bu akşam saat 1111~ Satış bedeli peşindir. Arttırmaya i~ tirak ebnek iatiyenlenn .,_...., 
umumiyesi 15 nisan 937 tarihine mü - anP"-.• 
641

aif perşembe günü saat 11 de Tak _ 20.30 da .,. hammencnin o/o 7,5 nisbetindc pey. akçeıi veya milli bir b jc:İlli at,_~ 
simde Merkez garajında fevkalade iç • ÜMİT 5 perde nat mektubunu hamil bulunmalan laumdır. Haklan tapu 1 'I 
timaı kararlaştırılnuş olduğundan yev· Yazan: IIenry Bern· lfJIUlll olm. İyan ipotekli alacaklard.a diğ.er l'll ikadaran. m v.e irtifak_~~~~' 

tein. Türkçeye çevi· ~- _. 
mi içtimada hazır bulunacak hisse sa • ren: Halit Fahri Ozansoy rinm bu haklarını ve huıusıle faız ve muarıfe dair olan ı fi" j 
hiplcrinin hamil bulundukları his~c se - kı müsbiteleri ile birlikte ilan tarihin ien itibaren nihayet 20 g\iıl ~~Y. 
::-e:!::rini tarihi mezkurcl n lhkal sekiz b" l"k d · · b"ld' l ' 1"' d Ak · t kdirde h kJarl :% ır.ı t~ aıremıze ı ınne erı. ~zun a. sı a . a • 
gün evvel bankaya veya tasfiye me - ile sabıt olmıyanlar sabş bedelının paylapnaamdan harıç kaJıtlat ıa:t ~ ,~ 

1 ~ a t d. t ı · ı·· ·ıı: Fran~ız Tiyatrosu Operet Kısmı t c1e1P· mur ugun ev ı e me erı uzumu ı csn kim vergi, tenviriye, tanzifiye ve delliliye resminden rrıü e..- .nll ~ J 
olunÜr. Akşam saat ~0,30 da DELIDOLU Ya· ~v '~ 

zan: Ekrem Reşit, bcsteliyen: ye rüsumu \•e vakıf icareıi bedeli müzayededen tenzil olunur: ,t # \ 
Ruznamei müzakerat: Cemal Re~it vakıf icaresi taviz bedeli mW,teriye aittir. Daha fazla ~al~wJ 111 \.. ~ 

1 - Tasfiye memuru ve murakip ra- 3 'h' de · "bar h k · reb..- ' \.~ 
porile 936 senesi tasfiye muamc'r~Vlın -------------- istiyenler 30 - 3 - 9 7 tan ın n ıb en er esın go ~ ~ f ·~ 
tetkik ve bilançonun tasdiki. ~:ıyinl. (V. N. 21301) dair~de açık bulundurulacak arttırma şartnamesi ile 34/9~~ ~ 

2 - Tasfiye müddetinin temdidi ve Hali taıfiyede latanbul Otomobil yaya müracaatla mezkUr dosyada mevcut veHiki görebi "\, 
ycrıiden t;ısfiye memuru ve :niirakip Türk Anonim Şirketi tatfiye memuru olunur. (1387) 



' ıın· P Ccn -
hıın gız, bu sefere oaşladıgr vakit, 56 

d' ~c daydı. Suratı, üzüntü ve düşün 
~ llıtıı~ buruşmuş, kat kat çizgilerle dol-
Ô fC ııçQllıı. ~r gibi beyaz bir ata vurulan 
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Bu zafer , satvetli hUkUm'dar Şah 
MChfuedin ilk zaferidir! . '(. :;. 

~ liıcıı ·ı"psivri eğer üstünde, kısılmış 
doğr gı ere basarken dizlerini yukarı 
~I\ ~kaldırarak, oturuyordu. Kenar -
bir 

11 
l~ık, kumaştan beyaz bir serpuş. 

L e'fı §apk ' ' ' ~ın . a gıymıştı başına. Bu şap-
~tr 'lt~zerinde kartal tüyleri uçuyordu. 
aı.. 1 1 kulağının ön tarafından da, ser
."N il' . 
~e ışık bez parçalcırı sarkıyor, bir 

Zafer, satvetli Şah Mehmedi'iıdır: 

Fakat,iŞah Mehmet, harp sahasını, 
alnı kat kat çizgili, kaşları çatık, dti • 
şünceli bir tavırla dolaşıyor. At üstün· 
de vaziyeti gözden geçirirken, yanında 
yüksek rütbede zabitleri de var. Bütün 
harp erkanı da. alınlarında üzüntü çiz
gilerile, Şahları gibi düşünceli. Çünkü, 
Şah Mehmedin ordusu lda, büyük za • 
yiat vermiştir. Mongolların cesarctiı 

Şahda, kendisinde sönmez bir intiba U• 

yc:ndırmıştır. Şah, o zamana kadar bu 
kadar atılgan, inat~ı, mukavemet gös-o 
teren kimseler, bu kadar kılıç kullan • 
makta mahir atlılar, ata binmesini bu 
kadar alışkanlıkla bilen askerler, gör • 
mediğini söyledi· 

~cllın boynuna dolanıyordu. Bunlar 
dtıı da ve fırtınada serpuşun başın-

tı ~ 'ıııı:sınamasım temin maksaJdile konul
lf'İ t.ıııı~ lızun kollu, siyah bir pelerin, 

.ı. ~ ı. .. _ • arına kadar iniyordu. Sibirya 
~ . ""'atı k .. 

htliıı. Urkünden yapılan bu pelerin, 

Cengizin, doğumu karanlık oğlu 
Cuçi, bozuluyor ! 

ti hi:- k~ geçirilen altın parçalar kakılmış 
./

1
lllerte, sımsıkı tutturulmuştu. 

0 a düzüldü! 
o ~ • :;. 

htc;dusu, alçacık ön dağlar arasından, 
tı• f ~ Y<ıvaş yürüyüşle geçiyordu. Yal -

Otdud b . .Al }atla an azı taburlar, hızlı gidi -
F, tdı B 1 . g3 P, it · .un ar, mutat tempo ıle at koş-

~t;i .cndılerine yükletilen belli bir va
l) ıfa etmek üzere, ayrılmışlardı. 
ağı.ar yükseldikçe, iniş çıkış yerle-

lttııtlınce, ilk ciddi güçlükler başgös
~ıı .l{ıtaların her biri. g ittikçe sert -

ılclirn· . . 1 d ~}' ın tesırı a tın a, çok rahatsız 
• ordu. liekimlerin isi hayliden hay-' ço~ • 

}e g~ galnııştı· Çıkarılan bir emirname-
'<c:rc, kendisini hasta hisseden her 

tİ ~~f' lllızrağını çadırının önüne, sivri 
~ ~:1 toprağa sok<ırak, dikecekti. Bu
j ~Prl~de ordugahta !dolaşan hekimler, 

e rı a sokulmuş pek çok mızrak seç-

.~ ı·~b 
sıır "'tı aharda, Şah Mehmede, tlağıdan 

~:ı~ doğru, Siyri - Deryanın yukarı 
ti ıtd~llden geçerek, zayıf bir Mongol 
~ 'iltr, ~un ineceği haber verildi: Haber 

' <t.İııd Orduyu en çok 40,000 kişi rad-
. ~min ediyorlar ve bu asker -1 

~ -

!erin topyekun pek perişan, acınacak 
halde ve yarı aç vaziyette bulundukla
rını, neş'eyle iJave ediyorlardı. 

Şah Mehmedin, derhal yüzü güldü. 
Kendi harp erkanı da. tahminlerini 

aşağı yukarı bu mikdar üzerinden yü -
rütmüşlcrdi. Ve hemen hemen ayni ay
nine, dedikleri gibi çıkmıştı, işte! 

40,000 kişi! Demek dinsizlerin mü -
balağalanldırılan koskoca ordusu, bu ka
dar kişiden ibaret, hal 

Üstelik aç bilaç ve soğuktan yarı 

donm'.lŞ halde l 

Ve bu ufak eğlenceye. çabueak bir 
nihayet vermek içiiı sabırsızlanan Şah 

Mehmet, tekmil, mükemmel, iki kat 
kuvvetli sahra ordusuna, Mong~llara 
karşı vaziyet aldırıyor. 

Mongol generalleri Cuçi ve Subo -
tai, kendilerine karşı büyük bir ordu 
hücuma geçince, şaşkına dönüyorlar. 
Onlar, hafif bir tarassut ordusuna ku -
manda ediyorlar ve daha burada bir 
çarpışma olacağını beklemiyorlardı. Bu 
sürpriz, oldukça nahoştu. Kendileri dar 
bir vadi boğazında bulunuyorlar ve böy
le bir yerde atlılar enine boyuna, ser -
bestçe hareket edemezler. Akıllı gene-

23 l 

ral Bubotai, ric'at teklif ediyor, fakatl 
bu teklif karşısın~a Cuçinin tüyleri di
ken diken oluverıyor. Bir ric'ati göze 
aldıramaz, im.kansızdır, bilhassa onun 
için büsbütün imkansız: O, ki doğmu 
karanlıkla örtülü ve şüpheyle damgalı
dır: o, ki babası Cengiz Han mı, yoksa 
Cengiz Han daha Temuçinkcn kaçın -
lan ve başka bir kabilede uzun zaman 
alıkonulan anası kendisini başka bir er
kekten mi peydahladı? Belli değildir! 
Bunu anası da ancak babası kadar bi -
liyor ve Mongollar, şöyle gizlice ve yan 
yan bakıyorlar kendisine .. O, Cuçi, na
sıl olur da harbe, korkaklık aHimeti o
lan bir hareketle, ric'atle başlıya bilir?! 
Gayrikabil, böyle bir şeyin tatbiki mev
zuubahsolamaz. böyle bir şey düsünü -
lemez bile! 

Prens. ayak direyor, şapa oturuyor 1 
Şah Mehmet, bu hayli muhtaç vazi

yette görünen. postlara bürünen, kuru 
yüzlü, sıska biniciler alayını, dar vadi 
boyunca, yığın yığın. çılgmcasına yak -
laşir görünce, hiç endişeye kapılmıyor.! 
Trampetlerin ve boruların şevke geti- I 
rici, teşci edici işaretleri arasında, ·mü-l 

kemmel yetiştirilmiş ve bir .b~kı~ta çok 
daha iyi mücehhez görülen süvarilerini, 
karşılayıcı çıkarıyor, gelen Mongolla -
ral 

Daracık vadide. kıyasıya çarpışma, 
bir boğuşma oluyor. Gerçi Mongollar 
inanılmaz cesaretle Türk saflarına doğ
ru sok:ıluyorlarsa da, bu safları yarma
ğı, buradaki dövüşmenin biricik ve en 
mühim heldefine erişmek olan yarma 
hareketini başaramıyorlar· Her iki taraf 
da külliyetli zayiata uğruyor ve gece o
lup karanlık bastırınca, Mongol gene -
ralleri, ne yapmalan lazımgeldiğini ke~
riyorlar. 

Bunu vakit geçirmeden yapıyorlar. 

Yapacakları başka bir şey kalmamış -
txr. Birçok büyük nöbet meşalelerenin 
himayesi ve muavenetile, o ışıklar al -
tında zinde, yorgun olmıyan atlan ayı
rarak, Üzerlerine atladıkları gibi, orta
lık ağarıncaya kaldar, gerisin geri iki 
günHik mesafeye kaçıyorlar. Güneş u
fukta yükseldiği zaman, İslamlar vadi -
yi araştırıyorlar ve yalnız ölenlerin ce
setlerini buluyorlar; yaşıyanlar, iz hı • 
rakmaçlan kaçıp gitmişler, ortadan kay
bolmuşlardır! 

Fakat, bütün bu müşahedelerine 
rağmen, kenıdisini Muzaffer addediyor
du. Bu kötii giyinis. yarı aç sürülerin, 
şeytanlar l\ibi cesaretli olsalar bile, ken· 
disine daha fazla dayanabileceklerini 
tasavvur etmiyordu. Şah Mehmet, boz· 
guna uğrattığı Mongolları kat'i surette 
yendiğini, kahkari hezimete uğrattığı -
nı sanıyordu. 

Ve buna göre vaziyet aldı. Zabitle· 
rine nişanlar ve rütbeler ihsan ve as • 
kerlerini bol bol takdir etti. 

Ona nazaran, sefer bitmişti ve zafe
rini, Şark memleketlerinde ilan yollu 
icap eden şeyleri yapmakla meşgul ol • 

du. 
Zaten, eğer başka bir şey yapmak is

teseydi de. yapamaz!dı. Hiç bir şey ya .. 
pamazdı artık: Zira, ortada düşman • 
dan eser ~ktu ki! Kimsecikler yoktu 
ortada! Sanki yer yarılmış da, Mongol
lar yerin dibine girmişlerdi! Şu hale gö
re de ne yap~bilirdi, kimle dövüşebilir • 
di, ki? Şah Mehmet, dolayısile, durdu .. 

ğu yerde durdu! 
(Arkası var) 
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ncı ıcra memurluğundan : 

• CL~IA Cumartesi 
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Takvım 12 Mart ıs Mart 
======128Zilhicce 29Zilhicce 

GUn doğufu 5 17 6, I 5 
GUn batı§l 18,I 2 18,14 
Sab&h namazı 

Oğle namazı 
~ (klndJ oama.zı 

Yıtm geçen g1lnler1 
Yılm kalan günler! 

6,00 600 
12 24 12 24 
l :;,ıı3 ı 5,43 
18,12 18.14 
19.4~ 19,43 
4.38 4,36 

71 72 
294 29J alakadar Bankalar, mues

sesat, şirketler ve tüccaranın 
= SE 
~ ................................................ .: 
~ ............................................ ... 

1\ Nazan Dikkatine: 
llR.UN ve HABER gazetelerinde neşredilecek ilanlara ait tarife 

~'lğıda gösterilmiş tir: 
Birinci sayıfada başlık 
Birinci sayıfada santimi 
İkinci sayıfada santimi 
Üçüncü ve dördüncü sayıfada santimi 
İlin sayıfalarmda santimi 
Resmi ilinlarm santimi 
kitap, kitaphane, mektep, gazete ve 
hayır müesseseleri ilanatı santimi 
İüccari mahiyeti haiz olmıyan küçük 
ilanlar yirmi kelimeye kedar 
küçük ilanların bet defası 
Muhtaç aan'atkarlar ve iş anyanlarm 
'ilanatı 1 O kelimeye kadar meccanen 
Devamlı yapılacak ilanat için tenzilat 
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BORSA 
11. 3 - 937 

lllıAJaruıda Jllclız lfaretll olanlar, bu 
rtıade muamele görenlerdlr. ltnk•mJ•• 
tl&&I U de kapan.ıı ııatıO fl3ıat.lar1ıl.IJ'. 

PARALAR 
• Sterlin G18 - l'czeta -
•Dolar l~G - • Mark -28 -
•Frank 115 - •Zloti l-J -
•Liret l!lj - • Pengo 23 -
• BelçlkaFr &!- •Uy 14-
•Drahmi '>·>-..... •Dinar ~2 -
• lsviçre Ft. 575.- Yen -
•Leva 23- •Kron lsveç 52 -
•Florin GG.-· • Altm 103!.l -
•Kron Çek. 75 - •Banknot 2.17 -
•Şilin Avua 23 -

ÇEKLER 

• Lonc:tra 61;)- •Viyana 4 20;;,o 
• Nevyork 0793i:J • M.adrtd U6Q.10 

•Par11 17~;:,(J • Berll.Q 1 'Ji50 

• MllA.no 15.0!li5 • V&rJOva 4.1870 
• BrUkBel 4 7162 • Budapeştt 43!> 

•Atına S!.l crı:> • Bllkrq 10:3 r,17:, 

• Cenevrt 34833 • Bclgra.c 34 7667 

• Sotya 6-17Hi ~ Yokoham.ııı 2 7875 

• Amstercıam 1 4:>20 • MOskO\'a 2-i 415 
22 7740 • Stokholm s 1530 

Servisine müracaat edflmeltdir. 
~, Telefon: 24370 
'~a hiçbir ilan müessesesinin 
9azeteıer namına ilan almak 

ıı•-------E--S~H--A-M 
buJı 

::;: 1 

•Prag 

l§ Bankası 2HO l'rAmV&~ -
• Anııdolu 23- •Çimento 14.ö:S 

-
salahiyeti yokt:ur. ~I 

. ı 
Reji ,-
Şlr. Hayrty -

Ut.yon Del . 
şark DeL .- . 

1, 
, ~ ~l S İnci icra memurluğundan: 

bo ç~,tçtan !dolayı mahcuz ve pa -

t~ 11ınesine karar verilen muhte

,~lhları, çözgü dolabı, iplik sar

'lltlerilS.3.937 tarihine müsa -
\ ıt'"llıhc " " ı k ~ gunu saat 3 - 15 e a-

' ~l\~utpaşada Bezciler sokak 12 
'\.~~d ilk açık arttırma suretile sa
~~ arı taliplerin mrıhatlide hazır 

· (v tneınura müracaatları ilfin ~ 
• ~. 21302) 

. .. 
"··· 

1 ~ • ·:.. 

Günlük 

RADYO 
Programı ~=-==• 

öCLE NEŞRtYATI: 
Saat 12,30 PIAkla TUrk musikisi. 12.50 

• Me::ıccz Bank 9600 
U. Sigorta -
Pooııınotıb -
tstlkrazlar 

• 1933 T.Hor. J 19 45 

• • •• D 1910 

• .. .... m1 so 
Lttlk.Oahlll ~ 

• Ergeni lstlk ~tı. 

1928 ,. M .-
05 

Balya -
1 Şark m.. ec7.a -

reıoton -
Tahviller 

~ektrtk -
Traarva1 -
H.ıhtıın -

• Aıı.&dolu 1 8965 
*Anadolu D 39,65 

Anadolu m -
MUme.•ıd.I A 4200 • s. Erzunıın 

Havadis. 13,05 Muhtelif plAk ne§riyat. 14,00 ------------------~-
Son. -----

AKŞAM NEŞRiYATI: 
rnfmdıın arapça söylev. 20,45 TUrk musiki 

Saat 18,30 Pll\kla dans musikisi. 19,30 heyeti. sn.at ayarı .• 21,15 Orkestra. 
Spor mUsahabelerl: E§ref Şefik. 20,00 Ne • 22,15 .Ajans ve borsa haberleri ve ertesi 
zihc \•e arkadıı,şlan tarafından TUrk musl • gUnUn programı. 22,35 PIAldıı. sololar, opc. 
ki.81 ve halk §arkılan. 20,30 Ömer Rıza ta • ra \'C operet parçaları. 23,00 Son. 

Ölü Atike Filifonun uhdesinde olup veresesine intikal edecek olan ve 
Emniyet Sandığına birinci derecede ipotek bulunan ve tamamına (975) 
lira kıymet takdir edilen Davutpapda Kasapilyas mahallesinde Sancaktar 

sokağında eski 8, 8 mükerrer yeni 8, 10 şimdi 8, 10, 10 1 No. lu sağ 

tarafı tarikihas arkası müderrisinden Hamdi hanesi sol tarafı şimendifer 

hattı cephesi Sancaktar sokağile mahdut ve evsafı yazılı olan iki evin 
satılmasına karar verilmiştir. Evsafı bir sakaf altındadır. Zemin katın· 

da: Malta döşemeli bir taşlık tulum balı bir kuyu ·bir mutfaktan geçilen 

bir oda bir hela asma katında bir sofa bir oda bir hela olup 10 No. lu 
kısma geçilir burada aynca bir oda mevcuttur. İkinci kabnda: iki oda 

bir sofa bir hela ve merdiven başın da ~ekfuı ve burada bir mutfal< 

vardır. Üıt katında bir oda bir sofa, içinde elektrik tesisatı mevcuttur. 
Bina ahşap ve haraptır. Haricen zemin kat pencereleri demir parmnklık
lı olup üst katta çılanası vardır. U~um mesahası 65 metre murabbaı olan 

iki evin tamamı tapudaki kaydına göre açık arttırmaya vazedilmiştir. 
Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak edecek müşterilerin kıymeti mu• 

hammenenin % 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın temi· 
nat mektubunu hamil olmaları icap eder. Müterakip vergi, tanzifat, 

tenviriye ve vakıf borçlan müşteriye aittir. Arttıı::ma şartnamesi 30/ 3 937 
tarihine müsadif salı günü dairede mahalli ~ahsusuna talik edilecek· 

tir. Birinci arttırması 26 14 7937 tarihine müsadif pazartesi günü s&at 14 

ten 16 ya kadar icra edilecek, birinciarttım:ada bedel, kıymeti muhamme· 

nenin o/o 75 ini bulduğu takdirde ijıtte b1!akılır. Aksi takdirde son 

artbrmanm teahhüdü baki kalmak üzere arltmna ' on beş gün daha temdit 

edilerek 11/ 5/ 937 t-;ınhine müsadif salı günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede 

yapılacak ikinci arttmna neticesinde en çok arttıranın üstünde bır~l~caktır. 
2004 numaralı İcra ve İflas kanununun 126 ıncı maddesine tevfikan hak· 

ları tapu sicillerile sab!t olmıyan ipotekli alacaklarla diğer alakadaranm ve 

irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair 

olan iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı müsbite· 

lerile birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu 

ıicillerile s~bit olmıyanlar sabş bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 
Müterakim vergi, tenviriye ve tanzifiye ve dellaliye resminden ibaret ohı.n 
belediye rüsumu ve vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. 20 

senelik vakıf icaresi taviz bedeli mü~teriye aittir. Daha fazla malfunnt al
mak istiyenlerin 34/ 7163 numaralı dosyada mevcut evrak ve mahalle~ 
haciz ve takdiri kıymet raporunu görüp anlıyacaklan ilan olunur. (1386). 

ISPO POST 
Her hafta en doğru, en ciddi ve bütün gençleri alakadar eden 

spor havadiı;lerile çıkmakta olan Spor Postasını mutlaka okuyunuz. 
Bu haftaki sayısında birçok yazılardan ba!l<a Nüzhet Abbas, Eş

ref Şefik ve Burhan Felek de çok enteresan mevzulara dair yazılar 
. -- . yazmışlardır. Her yerde fıyatı beş kuruştur. 
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1 ADAPAZARI 

Türk Ticaret Bankası idare 
Meclisinden : 

31 Mart 1937 tarihinde toplanacağı ilan edilen fekalade Umumi He
;-et ruznamesinde yazılı. Bankalar kanunu dolayısile esas mukavelename
nin bazı m1ddelerinin tadili ve bazılarına yeni hükümler ilavesini bildiren 
yeni şekli aşağıya kayt ve ilan olunur. 

1 - Esas mukavelenamenin 3 üncü makidesinin şu şekilde tadili: 
''Şirketin idare Merkezi Ankaradadır. Meclisi idare kararile Şirket 

f ürkiyc Cümhuriyetinin sair m:::hallerinde veya ecnebi memleketlerde da
h i !iube '!Çabilir. Şu kadar ki açılacak her şube için Maliye ve iktısat Veka
letlerind::n evvelemircle müsaade almak mecburidir .. , 

2 - Il inci rr.acldcye şu hükümlerln eklenmesi: 

.. Bu idare uzvundan başka Bankada, 2999 sayılı Bankalar kanunun
da yazılı vazifeleri ifa etmek üzere, idare Meclisi tarafından, idare Mec
lisine dahil olanlar arasından seçilen iki aı:a ile Umumi Müdürden mürek
kep üç kişilik bir İdare Komitesi bulunur. Herhangibir içtimaa iştirak ede
miyecek surette mazereti zuhur eden idare Komitesi azası yerine vazife 
görmek üzere idare Meclisi tarafından iki de yedek aza seçilir. idare Ko
micesinin salahiyet hudutları İdare Meclidnce tayin olunacaktır. idare Ko
mitesinin ittifakla vereceği kararlar doğrudan doğruya, ekseriyetle vere
ceği karcırlar idare Meclisinin tasvibinden sonra ifa olunur. idare Mec
lisi, idare Komitesinin faaliyetini murakabe etmekle mükel~cftir. İdö.re 
Meclisi azaswdan her biri, idare Komitesinden bn Komitenin faal'yeti 
hakkında her türlü malumatı istemeğe, mi.inasip göreceği her nevı kon
trolü yapmağa salahiy~ttardır·,, 

3 - 14 üncü maddeye şu hükümlerin eo:klenmesi: 
"İdare Komitesi kar<>rları da. 299<) 'layılı kanunun tarifatı dairesinde 

bir deftere kaydecilir ve her kararın altı Komite Reis ve azaları tarafından 
imzalanır.,. 

4 - 23 üncü maddenin son üç kelimesinin kaldırılması ve maddeye 
aşağı::laki hükümlerin eklenmesi: 

"Toplanma tarih:nden itibaren bir ay içinde Maliye ve 1ktısat Veka
letlerine verilir. Bankanın üç aylık vaziyetini gösterir hesap hulasaları 
ile senelik Bilanço, Maliye ve iktısat Ve1<aletlerince mÜ§tereken tesbit edi
lecek formüle muvafık olarak tanzim edileceği gibi üç aylık hulasalar He
yeti U;"lumiyece tayin edilen murakıplar tarafından tarldikli olarak taallük 
eylediği devrenin hitamından itibaren üç ay içinde Maliye ve iktısat Ve
kaletlerine tevdi edilir ve Bilançolar ayni müddet zarfında biri Resmi Ga
zete olmak üzere en az iki gazete ile neşir ve ilan olunur.,, 

5 - 29 uncu madıdcyc aşağıdaki hükümlerin eklenmesi: 
"Murakıplar, tdare Meclisi, idare Komitesi Reis ve azalarile Müdür 

ve memurların. e!las mukaveleye ve kanuni mevzulara aykırı hareketlerini 
gördükleri takdirde bunları vesikalara dayanarak Şirket Umumi Hf'yetine 
hitaben tanzim erlecekleri raporda zikretmeğe mecburdurlar. Bu murakıp
lar raporlarının birer suretini Maliye ve İktısat Vekaletlerine gönderirler ... 

6 - as inci ma;ddenin ilk on üç kelimesinin gu şekilde tadifü 
"Şirketin senelik safi temettüündcn evvela mezkur temettüün % 10 nu 

nisbctinde adi ihtiyat akcsaısı ve % 5 şi nisbetinde ''ilerde 
zarar karşılığı" ve bundan sonra B serisi ila ....• " • 

7 - 36 ncı maddenin şu şekilde tadili: 

vukuu melhuz 

"35 inci macHcde yazılı adi ihtiyat akçası Şirket sermayesinin nısfına 
baliğ oldukta artık bu tevkifat yapılamıyacak ve ondan sarfiyat icrasile mik
darı mezkur nisbetten aşağı dü~erse tekrar temettüattan adi ihtiyat ay
rılacaktır. 1lerde vukuu melhuz zarar karşılığı da umum ihtiyatlar yekünu 
Şirket sermayesinin tamamına müsavi oluncaya kadar ayrılacak ve bundan 
sonra bu kısımdan sarfiyat olursa diğeri gibi tekrar tevkifata başlanacak

tır.,, 

8 - 4 7 inci maddeye aşağıdaki hükmün eklenmesi: 
"Banka kendi işleri için lüzumlu olan gayrimenkuller müstesna, ala

caklarından dolayı temellük mecburiyetinde kaldığı gayrimenkulleri, te
mellük tarihinden itibaren beş sene içinde eliden çıkarır. Bu elden çıkar
manın imkansız ve Banka için büyük zararı mucip olacağı hallerde müddet, 
iktısat Vekaletinin kararile ihtiyaca göre uzatılabilir·,, 

9 - ikinci maddenin şu şekilde tadili: 

"Şirketin ünvanı (Türk Ticaret Bankası) dır. Bilcümle mua~nelatı 
hakkında Türkiye Cümhuriyetinin Kavanin ve nizamatı hazıra ve müs
takbe1esi tatbik edilecektir.,. 

1 O - Yirmi birinci madıdenin JU şekilde tadili: 
"Meclisi idare içtimalarına iştirak eden azaya her içtima için verile

cek hakkı huzuru sureti adiyede toplanan Umumi Heyet tayin eder . ., 

Istanbul belediye ·memurları 

kooperatif şirketinden: 
_. Şirketimiz umumi heyeti 26 mart 93 7 tarihine tesadiif eden cuma gii
nu saat on yedide Türbede kooperatif salonunda adiyen senelik toplan
hamı yapacaktır. 

Müzakerat Ruznamesi 

1 - 937 senesi hesap denesine ait idare Meclisi ve mürakip raporla
rının okunması. 

2 - 936 senesi blanço ve kar ve zarar hesaplnrınm tetkik ve tasdiki 
ve idare Mccli~i azalarile mürakibin ibrası. 

3 - Y cniclen iki mürokip intihap ve ücretlerinin tayini. 

Akay işletmesinden: 
1 - Akay İfletmesinin bir sent- zarfında getirteceği kömürlerinin İs· 

tanbula nakli açık eksiltmeye konul muştur. 

2 - Eksiltme 31 mart 937 çarşamba günü saat 15 de İdare Merkezin
de Şefler Encümeninde yapılacakbr. 

3 - İstekliler 2250 lira muvakkat teminat getirecekler ve ihalenin 
liesbi katiyet etme!-ini müteakip bu miktar, bedeli ihale üzerinden yüzde 
15 ~ iblağ edilecektir. 

4 - Şartnameyi görmek ve bm:\ mlayıcı malumat almak istiyenlerin 
lier atin idare Levaznn Şefliğine mü ıacaatlan. (1167). 

URAN 

.----• Dr. ----• 
NIŞANYAN 

Hastalarını hergün akşama kadar 
Beyoğlu, Tokatlıyan oteli yanında 
Mektep sok:ık :.;5 numaralı mua-

yenehanesinde tedavi eder. 
... _._ Tel: 40843 mu 

• ı 
1 
1 

' 

r •' '\ • • •f ' .,. ' ,. • • • 

lnhısarıar ıstanbuf 

başmüdürJüğünden: 
Çamaltı tuz:asmda sureti mahsusada tesis olunan ince tuJ dr 

ğ:nneninde s·hhi ve fenni bir surette ihzar olunan ince sofra tusl"' 
yarımf U ve birer kiloluk paketler ve mutbak tuzları da ( 50) t" 
kiloluk içi kağıt kaplı çu\·allar içinde satışa çıkanlmı§tır. 

Sofra tuzlatı (64) ve {128) zer paketi havi sandıklara kon~ 
ambalajlanmıştır. Pakeıli sofra tuzlannm beher kilosu Kabai'f 
amb:mn:la (9,50) ve mutbak tuzlarının beher kilosu (5,25) kllf'Jf 
fiatla sa~ı!acakbr. 

Gerek mutbak ve gerek Jofra tuzbn bir sandık veya bir çu"~~ı 
dan dah;ı az sal~lamaz. San:lı!c ve çuval bedelleri tuz fiatma daJ1P 
olduğundan müşterile::den avnca sandık veya çuval bedeli artı' 
mıyacakbr. 

Tuz r.aiıc !<.nnm İnhisarlar İstanbul Başmüdürlüğü merkeıio~ 
Kabataş amba:-ına müracaat f"tmeleri ilan olunur. (1184) 

'f '~ • • "•\.- 'tı •. - •("" "'.. "'t: ' •,. :,. •••• 

Muham."Il~n bedeli ( 475129, 70) lira olıın 50 bin 
maden kö:nürü 23 - 4 - 1937 p:ı zari.esi günü saat 
z:nf usu:ü i'e Ankarada ldcre bin;:mnda aatm almacaktrr. ilt Dr. Ihsan S?.m; 

TiFO AŞ/Si 
Tüo ve paratifo hastalıklarına 

tutulmamak için tesiri kat'i, mu
afiyeti ~k emin t~1zc aşıdır. Her 
ecza.hane<lc bulunur. Kutusu · 45 

Bu işe girme1c is"iyenler:n (22753,19) liralık muvakkat ternin"t,-

1 

kanunun tayin etti8i vesil:~hrı, resmi gazetenin 7 - 5 - 19~6 'ıtiJ 
ve 3:'.'37 n~arnlı nfüha">·nda in~i~ar elmi' olan talima:mune daıres Jleİ' 
~lm:ır~ vesika ve te~difb;ini aynı gün :ıa:ıt 14,33 a kadar Komisyon 

kuruş~ur. --=ı--
ZAYİ 

Galata İthalat güm.•::iğü müdürlü· 
ğündcn almış olduğum 9.5.935 günlu 
1953:3 beyannameye ait 265 .0~9 n~ma

ralı ma~buzu zayi etmiş olduğumdan 

hükmü yoktur. 
ı\r<la§eı Çiç::.!içiy:m 

(V. No. 21314) 

Tasl11h 
9 Mart 93 7 tarihli nüs:ıamızın 8 in· 

ci sayıfasının 1 ve 2 inci sütumınciaki 

Üsküdar - Kadıköy ve havalisi halk 
tramnyları ilanın heyeti umumiye içti
maı t~rihi (31 Mart !:37) olacağı ycrd~ 

sehven 21 Mart 93 7 yazılmış olduğun
dan tashih olunur. 

Sahlbl : A~IM US 
Ncı;rlyat DlrcktörU : Refik Ahmet SP\"engll 

t:ğine vermeleri lazımd~r. , 
.5 rtmıme!er 237G kuruja An!(aı·oı ve Haydarpaşa veznelerin~ " 

r.ıaktnd'r. (1348) / 
~~~--~~~_...__~~~~~~~--__.,, 

lleloııarme köprü i11şaatı 

Nc.fia I el~aletinden: 
" 23 J 937 tar:hli p::r'}'~~b~ günü s~al 16 da Nafia veltiletince f~ 

köp;ül::r r:::sliği c!.::.:Ibc k~m'syonu odu·n:la "16350;),, lira ketif ~ 
M~ra, vilayct:nde Kays::ri - Mara~ ve Maraş - E!o§lu yollarında bcto, 
Alihi\~·a - Sv;;ıtt, T ek:r, Aks-.ı köpr:i lcri inşantı kapalı zarf u~ulile 
meye k:mulmuş:ur. 

E.'t<s'!i.nz ~artmım~3İ ve bunıt mü tcferri diğer evrak 
muk·b·ı;nd'! şose ve kö:;rüier reisli~in den verilecektir. 

"817,5,,, 

Muvakk;ıt teminat "9425,, liradır. ~ 

E1:si!tmeye girebilmek için iste!, lilerin müteahhit1ik vesikaımı ~ ~ 
bir taahhüt:e en az "100,000., liralık köprü ve buna benzer intaab i1' 
sur~tte yapltğ1m i~b:ıt etmeleri meşrut fur. ~ 

Te!<lif mektu~kırmı 25 3 937 ı:erş'!:nbe günü ant 15 e kadar 
yon re:sliğine ve:mc1eri la::ltlld·r. ( 1191) / 

-----------,--~-------=-----_/ 
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