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Hatay da şapk~ları yırtılmak. . istenen Aşiretler 

''Biz T ürküz!,, diye bağırıyor 
Halkı 1 ürklüğe bağlılıkta11 hiçbir suretle ayıranuyan milli 

Jıükumet ,jandarmaları koyunlarını alıp götürüyorlar 
Rumus, 18 (Hususi) - Türkümen 

•ıiretinin baştan aşağı şapka giymiş ol-
1!\.aları hükumet memurlarının pek si -
llİrine dokunmaktadır. 

Aşiretin oturduğu mıntakanm nahi
}'e ınüdürü ve jandarma kumandam 
'l'ürkümen aşireti reisini ve aşiret ileri 
ltlcnlerinden 17 kişiyi ellerine kelepçe 
•urarak, şiddetli tazyikler yapmak su -
?ttilc, Halebe götürmüşlerdir. 

ir d stlu, 

Ellerine kelepçe vurulan ve dövülen 
aşiret reisi bu tazyike rağmen rıahiyc 

müdürü ve jandarma kumandanına şöy 
le hitap etmiştir: 

"Erkeklerimiz kalmasa da kadınla -
nmız şapka giyecektir. Mensüp oldu -
ğumuz miJletin ıerputunu giymekten 
biti kimse menedemez. Biz Türküz!,, 

Halep. 18 (Hususi) - Suriye jan -
darmaları Cerabluı civarında Hacıleli 

•• •• uru teza 
Hariciye Nazırının Romen 

Ankara ziyareti 
Dostluk baAını kuvvetlendirmek, dUnya hldlse
lerl kar,ısmda mu,terek slyasetlerln lcaplarmı 
mutaleaya fırsat ve lmkln bulmak gayeslledlr 

Yazan 

...._----- ASI MVS-----_. 

lzmir Belediye Reisi 

köyüne girerek şapka giymiş olan Tür
kümen aşlretinin şapkalarını yıı tmak is
temişlerse de jandarmalar halkın içten 
gelen bu arzusunu yenememişlerdir. 

Buna mukabil jandarmalar halkın 
koyunlarını almış götürmÜ§lerdir. 

HALKI BiRfBtRtNE DtlŞtlR • 
MEK 1STiYORLAR 

Şam, 18 (Hususi) - Türkümen a -
şireti mıntakasındaki Türkten gayri un
surlar da ppka giymeğe temayül gös -
termi~lerse de mahalli hükfimt.t bu ha -
reketi önlemek için her türlü tazyike 
başvurnuğa ve türlü türlü menfi pro -
pagandalar yapmağa başlamışlardır. 

Yine bu mıntakada mahalli hliklımet 
adamlarından bazı kimıelenn yalnız 

Türklük aleyhinde propaganda yapmak 
la kalmadıkları, değil, renk ve ırk ba -
kımından aralarında ayrılık olduğunu i
leri sürerek, birleşmek gayesile çırpı • 
nan Türkten gayri unsurları biril:lirine 
düşman yapmak yolunu tutmuş olduk -
lan buraya gelen haberlerden anlatıl -
maktadır . 

Mussolini 
Müslümanlara 
ne vaadediyor? şehrimizde 

_'"" _ __ ,_nt;tuı, 18 t."·•·:1 - bugun 
ötledcn ıonra B. j[u11olinl "İalimın 
kılıcı" nın tevdii merasimi münasebetile 
kııa bir nutuk ıöylemit ve ezcümle de 
mittir ki: 

lzmir fuarına 
bu sene 

Balkanlar da 
iştirak edecek 

Dr. Behçet Uz 
yapılacak işler 
hakkında izahat 

verdi 
(Yazı"' 3 üncü sa.yıfacüı) 

*-=,=zm=--=lr=B-=e=led=l=ye~R,,..,e=ı==.~= 
B. Behçet Sallh Uz 

~-================' '-...:: 
~~ ~ -----..,-~------------------------~----~~~-

,, ~Öçmenler için yeni bir 
lskan projesi hazır lanı yor 
Vekalet muhtelif ~ilayetlerde iskana 

tnüsait yerler araştırmaya başladı 
' (Yazı.tt 4 üncü aaytfada) 

~"------------------....----------------~-
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Yeni bir tefrikaya başlıyoruz ( 

Bal an bozgunundan j 
im er m sul? l 

= 
KURUN Balkan bozıunun acılarmı bizzat ıörmüı ~ 

olan bir T ürk zabitinin harp habralarmı birkaç güne i 
kadar netrebneğe bqlıyacaktır. Bu yazılar, hi li ızb- ~ 
rabı yüreklerimizde duran bu milli feliketten istikbal § 
için alınacak denleri anlatacak!... ~ 

'""''llı1111rııırııı1111ııuııı1nı11nıııı111111ııı11tıır ı ıırn11111nıı11nıı111ıttıım111nıt'"1•lııHııtınııt1tı"'"""'H"'""''""'"ııı1ttı .. 

Az bir zamanda Roma, kendi ka -
nunları ile, Trabluı ve Libya müılüman 
ahalisi ile ne derece alakadar olduğunu 
göıterecektıir. Bilirsiniz ki, ben pek aı 
vaadeden bir adamın fakat bir kc-re de 
vaadedersem, onu mutlaka tutarım.,, 

MUSSOLlNl MANEVRALARDA 
BULUNDU 

Roma, 18 (A.A.) - B. Munolini, 

bugün Trablus kıtalarının manevrala -

nnda hazır bulunmuştur. Bu manevra

lara, hücum ve bombardıman tayyare

leri, topsu kuvvetleri, hücum arabalah 
ve saire de iştirak etm:ştir. 

Surlyada 

Gümüş paraların 

kalplarını 

yapmışlar 
Ankara, 18 (T clcfonla) - Su

riyede yeni gümüş paralarımızın 
kalplarının yapılarak piyasaya ıii· 
rüldüğü haber almmı§tır. • Maliye 
Vekaleti bu hususta valilerin na· 
zan dikkatlerini celbctrniş ve gü
mü§ paraların sık sık kontrole tabi 
tutulmalarını iıtemİ§tİr. 

Fransada bir 
suikast 

Paris, 18 (A.A.) - Fransanın sabık 

Roma buyük elçisi kont de Chamb -

run dün akşama doğru şimal demir 

yolu istasyonunda bir suikasta uğra

mıştır. Bnyan Fontange ismindeki bir 

kadın, mumaileyhe doğru ruvelverlc 

ateş açmış ve bir kurşun diplomatın 

kuığına isabet etmiştir. Kont de 

Chambrun derhal hastaneye naklolun
muştur. Sıhhi vaziyeti tehlikeli telak
ki edilmektedir. 

I 

Telgraf adresi: Ku1'n' • İstanbul 
Telef. 21413 (Yazı), 24370 (idare) 

sayımız 

llavemizle beraber 

~ a 
SAYl/IA 

Üstte: B. Antonc.<tko ismet lııöııii ile beraber, altta: Misafirimi::: halkııı al-
1.;ı.şl.arı arasu.da Aııkaraya ay<tk basarken 

Romen Hariciye Nazırı şerefine 
Dün Ankarada ziyafetler verildi, kabul 

r esmi ter tip olundu 
Ankara, 18 (Hususi) - Başvekil 

İımet İnönJ ve refikaları bugün Ana -
dolu kulübünde Romanya hariciye na -
zırı B. Antonesko ·ve refikalan ıcrcıfine 
bir öfle ziyafeti vcrmiılerdir. 

Ziyafette Harieiy• "••nrı do1ctor 
Tevfik RUıtü Aras ile vekiller, riyas~tj 
cümhur öaşyaveri, husuıi ,kalem direk
törü, mÜh.afız alayı ku~ndanı, Roman 
ya clçiıi, muhterem misafirin refakat 
ve maiyetlerinde bulunanlarla hariciye 
vekaleti ve Romanya elçiliği ileri ge -
!enleri hazır bulunmuşlardır. 

Az:z Jl!isafir ~e refikası ıercfine bu 
akşam Romanya elçisi B. Telemak ta
rafından Ankarapalasta bir akşam zi -
yafcti verilmiştir . Ziyafeti geç vakte 
kadar süren bir resmi kabul takibet • 
mittir. 

Muhtenın misafirimizin refakatin· 
de gelll)iş olan Romen gazetecileri şe• 
refine ôe bugün Basın birliği başkanı 

ve Ulus gazetesi baş muharriri Falih 
Rıfkı Atay tarafından bir öğle ziyafe
ti veritm:ştir. 

Sirkeci istasyonunda 
feci bir kaza 

Makasçı Mustafanın lokomotif altında 
ıki ayağı kesildi. Kendisi ga.şıgor 

Dün sabah Sirkeci istasyonunda fe
ci bir kaza olmuıH bir şimendifer me
murunun iki ayağı kesilmiştir. Vak'a 
şu şekilde olmuştur: 

Sirkeci istasyonunun arkasmda:..t 
manevra hattında her zaman o!dui;'U 
gibi dün sabah da bir numaralı ma
nevra lokomotifi bir çok vagonları a
şağı yukan çekiyordu. Lokomotifi ma
kinist TeVfik idare etmekteydi. Saat 
10,40 da bir numaralı lokomotif yeni 
bir marşandiz }catarını almak üzere 
üç numaralı hattı dördüncü hatta bağ 
lıyan 22 numaralı maka.sın önüne gel
mişti. Maka.sın başında bulunan ma
kasçı Mustafa İsmail makası açtı. 

Lokomotof geçti ve Bursalı Mustafa }ıfa1.asçı lıftLstafa 
da. lokomotifin kömürlüğü arkasındaki 
sağ basamağa atlamak Ur.ere kıyıdaki ne rağmen makinist Tevfik de duy. 
demiri tuttu. Bundan sonra acı bir fer- muştu. Derhal frenlere asıldı. Pence
yat etrafı çmlattı. o kadar keskin bir reden ba§mı uzattığı zaman müthiş 

feryat ki bunu lokomotifin gürültüsü- (Sonu:. Sa. 4 Sii. 4) 

anakkale zaferimiz dün 
heyecanla anı dı 

Halkevi 20,30 da bir Ça
nakkale Gecesi tertip etti 

, 

.(Yazısı 3 üncU sayıfa.mızdadır). 
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Günlerin peşinden : 
Bir ost uk tezah ·· rü 

Romen ·Hariciye Nazırının 
Ankara ziyareti 

Çivi b u h r anı 
Dostluk bağını kuvvetlendirmek, dünya h8dlse
lerl karşısında müşterek siyasetlerin icaplarını 
mutaleaya fırsat ve lmk8n bulmak gayeslledlr 

Nihayet ortaya bir de çi,·i buhranı çıktı. Piyasada çivi azalmış; adeta 
hiç yok derecesine gelmiş. Başlıca harp malzemesi olan demirin fiatı yük
seldiği, ve daha ne kadar da yükseleceği bilinemediği için fabrikalar çivi 
yapmağı kesmiş. imalat durunca da piyasadaki çivi mevcudu tükenmiş. 
Netice olarak ~imdi yüksek fiatla dahi çivi bulunamıyormuş. Bu yüzden 
bir takım yapıların inşaatı yarıda kal mı~.. Hulasa daha bir alay mış, 
mış, mış!. 

Yazan işin asıl garip olan tarafı şu ki bu hadiselerin, bu buhranların başlıca 
amili ve mesulü gökyüzi.inden dünyayı aydınlatan güneş imiş! 11ı...----------ASIM US------------

Sakın buna hayret etmeyiniz; zira büyük astronomlar haber veriyor· 

R omanyanın sayın Hariciye ı 
nazırı Antonesko iki gün
denberi Devlet merkezimizin 

kutlu bir misafiridir. Bu ::ıiyaretin 
arsıulusal sahadaki manasını takdir 
etmek için birinci derecede Anto
neskonun yüksek siyast sahsiyeti
ni, sonra bu ziyaretin ı{omanya
da vuku bulan bazı siyasi değişik
likleri takip etmiş olmasını gözönü
ne getirmek kafidir. 

Antonesko her biri bir adam 
için ayrı ayn kıymet olan üç mü
him sıfatı haizdir: Avukat, ma
liyeci, diplomat. Bu itibarla yir
mi, yirmi beş senedenberi Roman
yamn birçok defalar devlet işlerin
de bulunmuş, bu memleketin mu
kadderatı üzerinde mühim roller 
ifa etmiştir. 

Antoneskonun siyasi hayata 
girişi Umumi Harple başlamıştır. 
İptida Romanyanm Paris elçisi ol· 
muştur. Büyük Harpten sonra bir 
çok defalar maliye ve adliye nazır
lıklannda bulunmuştur. Bu suret· 
le Romanyanın umumi hayatında 
büyük tecrübeler kazanmıştır. Bu
gün gene Avrupanrn bu en karışık 
devresinde Romen milletinin mu
kadderatını sulh içinde idare etmek 1 
için T ataresko kabinesinde en şe· j 
refli bir mevkii işgal etmekte bulu
nuyor. 

Dünya vaziyeti o şekildedir ki 
herhangi bir memlekette en küçük 
hadise, türlü türlü mana ile tefsir 
ediliyor. Bundan do)ayi T atareske> 
kablne Min geçirdiği d'!ğişifdik de 
şuraCln bumda tefsirlere uğramış
tır. Jgto Romanya Hariciye Nazı
rının Ankara ziyareti bu noktadan 
manalıdır. Bu mananın en açık ve 
kati ifadesi de Türkiyede, Yugos· 
lavyada, Yunanistanda olduğu gİ· 
bi Romanynda dahi Balkan Antan· 
tının bir temel siyaset, bir milli si· 

yaset olmasıdır. lar ki yeryüziinde olan tufanlar, meveim hararetlerinde görlilen intizam-
Balkan Antantı kurulduğu zaman- sızlıklar, hatta Amerikada Misisipi nehrinin taşması, İspanyada dahili 

danberi Türkiyeden başka hemen harp çıkması gibi şeyler hep güneşin lekeleri ile alakalı imiş. Böyle olun
her Balkan memleketinde değişiklik- ca harp ve sulh buhranlarının ucu da gene güne~in lekelerine dayamyor
ler oldu. Bu arada Yunanistan cüm. muş. 
huriyet rejiminden krallığa döndü. Demek ki güneş bir taraftan gök ten ziya ve hararet göndererek yer· 
Yugoslavyada dahi büyük hareket- yüzüne hayat veriyor; diğer taraftan da türlü türlü buhranlar icad ederek 
ler görüldü. Fakat Balkanlarda olan insanlara azizlik yapıyor. Fakat insanlar için göneşten vaz geçmek im
bütün bu değişiklikler hep bu mem· kansız olduğuna göre bu azizliğe tahamm ıilden başka çare kalmıyor! 
leketlerin dahili siyasetlerine mün· Hasan Kumçayı 
hasır kaldı. Harici siyasetlerin 
müşterek temeli olan Balkan An
tantı, her şeye rağmen gittikçe da
ha ziyade kuvvetlendi. 

Bir devlet adamının işi başından 
kalkarak diğer bir memlekete git
mesi, hemen her vakit ya hayati 
bir meselenin müzakeresi, yahut 
iki taraf arasında hazırlanmış olan 
bir mukavelenin imzası ile alaka
lıdır. Halbuki Antoneskonun bu 
defa Ankara ziyaretinde böyle bir 
sebep yoktur. Bu ziyaretin sebebi 
sadece iki millet arasında zaten 
mevcut olan dostluk bağını kuvvet
lendirmek, bu arada dünya hadi
selerini bir kere daha ~özden geçi
rerek mü terek siyasetlerin icapla
rını mütalaaya fırsat ve imkan bul
maktır. işte muhterem misafirin 
Ankara ziyaretine bu noktadan ba
kılınca hakiki kıymet ve manası 
derhal anlaşılmış olur; aynı zaman
da Balkan Antantını dünya yüzün
deki bütün sarsıntılara rağmen her 
sene daha ziyade kuvvetlendiren 
başlıca amil de takdir olunur. 

CiONIJN AKİfLERI 
Aka GUndUz ve tenkitler 

Aka Gündüzle 
yaptığı bir konuşma
da intibalarım kay -
deden Hikmet Mü -
nir "HABER" gaze
tesinde intibamı şöy
le kaydetti: 

Müellifler kendi 
eserlerinin tenkit e-
dilmeeh-ine razıdır -
lar. Fakat okunma -
dan ten!<it edilmeğe 

Aka Gündüz tahammül edemi -
yorlar. Bunda ne kıu~ar haklı oldukla -
rını isbata hacet yok. Ancak, bu saha -
da en yüksek ve haklı seslerden birini 
dinlemek enteresan olur. 

Aka Gündüz Hikmet Münire ~unları 
söylüyor: 

Nihayet Balkan Antantına da- - Kimsenin şahsına tariz etmiyo • 
h 1 1 l k 1 I h a _ .... ruha. .. ı..:., .. r -ı.wau~, ...... ...... • 0-h.u. • • i o an mem e et er ıçın ı u ar 
edilecek cihet şudur ki bu güzel madan tenkit ediyorlar. Siz. gaz;ete .. 

· 1 b" · d aynı cisiniz; anketler yapıyorsunuz; rica ede-
eserın en esas ı ır gayesı e 
zamanda bütün dünya sulhuna rim; §İmdiye kadar kitaplar hakkında 
hizmet edebilmektir. Milletler Ce- söz söylemi§, kalem yürütmüş muhar-
miyetinin birçok meseleler hakkın- rirlerimizin gazetelerde çıknut anket -
da baş"aramadığı muvaffakiyeti Bal- )erdeki mütalcalannı bir tarafa k;;;yde • 
kan Antantı kendi niifuz mıntakası diniz. Kitaplar hakkında söylediklerini 

h 1 d · · bir yana yazmız. Sonra kendilerine bir çerçevesi da i in e temin etmıştır. 
de ıiz giderek, onları - gafil avhya -

nun için .. tamaile gayrisamimi bir san • 
atkar diyecekti. Fakat bununla onun 
kastedeceği şey neyse benim de söyle -
mek istediğim odur: 

"Rolü icabı, içinde bulunduğu hul -
yayı veya kendinden geçmeyi, hiddeti 
veya sevgiyi kendisinden başkası olarak 
temsil eden san'atkar . ., 

Normandle'de dört ay 
için yer kalmadı 

Fransa, Faris sergisinden memleke -
te çok para gireceğini umuyor. Esasen 
bu işe, memleketin fena mali vaziyeti -
ni düzeltmek için girişti. 

Daha sergi as;ılmada:ı evvel bütün 
dünyada uyandırdığı alaka bu ümidin 
boşa çıkmıyacağını gösteriyor: 

Dünyanın her tarafından o1duğu gi
bi, bilhassa Amerikadan sergiye yüz 
binlerce, belki milyonlarca seyyah gel
mek için hazırlanıyor. O kadar ki, Ame-

• rikan cyyahlnnnın Fransız ı:ergisine 
h'-ı._u)oo>İlı! ,,,ı!l'ıu .,.4 .. ~.1..""-' ""': ..... ,, .. .\!'r•4 - .. -·•'-' t"' 

Atlan!ik g,emisi "Norm·anı:lie" nin ni -
san, mayıs, haziran ve temmuz ayları 

için bütün knmaraları şimdiden tutul • 
muştur. 

Amerikadan Avrup<lya işliyen diğer 
athıntik gemilerinin cle bu dö!'t ay zar
fında her seferi i~in ancak bir kamaraı;ı 
boş bulunuyor! 

v arnaval eğ enceleri 
Bu vaziyet karşısında, büyük vapur

ları olan şirketler Amerikaya yeni sefer
ler yçpma~ı dii .. ünüyorlar ... 

Fransa sergi pulu 

Romanya Anne 
Kraliçesi 
ağır hasta 

' As!en lngilit 0 

lan Romanya anlle 
kraliçesi Mari, e!l • 

u·tı floenzanın iht ı 
neticesi olarak ağıt 
surete hastad:r. 

Oğlu Rornanr' 
kralı Karol bütliP 

' . üt 
b~r ı:abah kendı! 
beraber kalmıştır· 

Kızı Roman}• 
kraliçesi Mari, alel ~ 

ı.;ı:• acele Belgrattan 
reşc gelmiştir. Doğruca saraya anne • 
sinin yatağı ucuna koşmuştur. 

Kral ailesinin diğer azaları d.ı. ç.1 ' 
ğırrlmıştır. 

Kraliçe Mari, son dört güııdil: ~11 ' 
floe:ızadan muztaripti. Cuma ak~ıt'l· 
şiddetli surette hastalanmıştır. 

Kendisi altmış iki yaşındadır. 
- Daily Express'den -

Sovyet bUyUk elçlsinln 
nutku akisler yapıyor ~ 
Geçen cumartesi günü Londrnd~ • 

Sovyet büyük elçisi B. Maiski'nin •0{. 

lemiş olduğu mühim siyasi nutuk ha 
kında İngiltere Avam Kamarasınrla sır 
aller sorulac~ktır. . . !b 

B. Maiskı, Rusyanın sıyasctı sil ,,,, 
siyaseti ol::luğunu söylerken, Almıın 

1 
Japon yaklaşmasının Sovyet Rı:sya>. 
karşı askeri bir ittifak derecesini bul~· 
dug~unu ileri sürmüştü. Kendi topr•. 

\J9' 
larma yapılacak herhangi hücumu J' , 
kürtmeğe hazır olduklarından tıabset 
mişti. 

1
, 

İngiliz saylavlarr, bir !lefitin bu ~ 
hiyette siyasi bir nutuk söylemesı :. 
kaideye uygun olup olmadığı mesele" 
le tlii.kndardırJar . 

... . ... .•. dt' 
D!ğer tarilftan Sovyetlerin Dô~ r 

· · M · k"' . tku ae büyük elçısı B. aıs ı nın nu • ,.p 
lin matbuatından da şid:ietli bir ,e~ 
almıştır. t • 

Berliner Boersen Zeitung, bu nıl • 

ku "Grap misakı müzakerelerini kat'l:!f 
tırmak için yapılmış cür'etkaraııe 
teşebbüs" şeklinde tasvir ediyor~ 

1 Geçmiş KuruntoQ 

Bahriyeli kıyafetine girip, kendilerini yıldız
lara benzeten Rum hızları, yakalandılar! 

rak - §U veya bu kitap hakkında, bil • 
hassa anketlerinde zikrettikleri kitap • 
lara dair istimzaç ediniz. "Okudunuz 
mu?" diye sorunuz. Göreceksiniz ki o • 
kumanuşlardır. Ve itte o zaman, şu a -
damın şu kitabı, okumıı.dığı halde ten • 
kit e~ğe kalkhğnn ve bu cüretkarlı • 
ğrn derecesini açığa vurabilirsiniz. 

19 Mart 1918 

GÜLBABA CAM11 tçtN 
Paristeki milletlerarası büyük sergi Altmı/} ki§idcıı rııifrekkep ~ir ı1; 

mayısta açılacak. Aylardanberi devam oar nıu.sıki heyeti öniinıüzdek-ı ~· 
eden inşaat henüz bitmiş değildir. Bu - giinii. şchrinı:zc gelecektir. Btt · t' 
na, Seine nclirinin t::şm:ısı ve inşc?.atı bi- elen elde cdiZeoek 1ıMııat eytam ÇO'__ 

raz sekteye uğratması sebep olmuştur. şiıhcd!ımızla bilccs kıalaıı y(J,(){Jr ~i 
Fakat, sergi yine muayy::n zamanında cuk!arına ve Peştcdck~ Giilbab<J ~ 

çıkarıyor 

Karnaval eğlencelerine iştirak e- hi Vamık, davacıdır. Kendisi, "Hiç 
den Antuvanet, Eleni, .'Maı-jka, filmle- borcum olmadığı halde şirket beni 15 
rini gördükleri yıldızlardan ~farta Eg- lira 40 h"'Uruş borçlu çıkarıp, havaga.
gert, Cincer Racers, Danycl, Dariyö zmı hakSJz yere kesti. 286 lira tazmi
gibi giyinmeğe heveslenmişler. Baş- nat isterim,, diyor. Hakim, aradaki 
tan aşağıya doğru, sıra ile, her üçü de mukavele tarihinin ve borç mevcut o
hu yıldızlardan her birinin bazı film- lup olmadığının tahkikine karar ver
lerdeki giyinişlcrine göre bahriyeli kı- miştir. 

yafetinc girmeğe heveslenmişler. Bu Diğer 19 davada, Havagazı şirke
suretle de Antuvanet Marta Eggcrl; ti davacıdır. Abonelerinden havagazı 
Eleni Cincer Hacerse; Marika Danyel bedelleri istiyor. Bunlar da tahkikata 
Dariyöye benzemişler! kalmıştır. 

Fakat, kanunda asker olmıyanın Noter ve ehlivukuf 
askeri elbise giymesi suçtur. Bu mas- Noter Salahaddinin ihtilas ve zim -
keli üç Rum kızı, "Bahriyeli kıyafeti- metten duruşmasına. ağır cezada dün 
ne girmişler,, derhal yakalanmışlar, devam olunmuş. ehlivukuf raporu okun
meşhut suçlar kanununa göre, Beyoğ- muş, yeniden iki ehlivukufia konturat -1 
lu sulh ceza hakycrine yollanmışlar- namelerin tetkiki kararlaştırılmıştrr. 

dır!K d"I . "B" k k" b"I k b Hakim davacı olduğu için •• en ı erı : ız yo ı ı eze u 
yasak! Ne bilezck biz bunu?,, demek- Yeniköy hakimi Cevadın evine girip 
tedirler. bazı eşya çalmaktan suçlu oları:ık yaka-

fanan Hamdi, civar mıntakadaki bir 1 
Karısmı yaralamı~, fakat meşhur suç hakyerine gönderilmiştir. o 

O davacı de~ali mıntakadaki hadiselere Yeniköy hakye- 1 

Beyoğlunda k:ırısı Neb::hati bıçakla ri bakmakadır. Fak::t, hakimin e' inde
öldürmek kastilc yaralamaktan Cemalin ki eşyanın çalınması dava::ında hakim 
ağır cezı:da dün duruşması yapılmıştır. davacı vaziyetinde bulunacağm:lan, da-

Nebahat, kocasından davacı olmad:· vanın, kanunen başka hakyerine veril -
ğını söylemiştir. Şahit Ayşe, Cemalin mesi icap etmiştir. 
Nebahati bıç:ıkl:ıdığını gördüğünü an - -
!atmıştır. Duruşma, başka şahitlcr için FUHUŞ VE FUHUŞA 'PEŞViK 
bırakılmıştır. VAK'ALARI 

Havagazı ve bir- Unde T<ıksim - Tepebaşr arasındaki mın-
tak~da :ıon hn!tahlr içcrbir.c':c, her haf-

20 dava ! ta 3-4 fuhuş ve fuhşa teşvik vak"ası 
Beyoğlu üçüncü sulh hukuk hakyc

rinde, dün Havagazı şirketile ilgili 20 
davaya bakılmıştır. 

Bunlardan birinde diş doktoru Ru-

hyd~dilmi<;t:r. Sıkı tedbirler alınarak, 
suçlular, kısmen meşhut suç hakyeleri
ne, kısmen de istintak dairelerine veril -
mişlerdir. 

Diğer tariı.ftnn ecnebi kitaplaı ı hak
kındaki mütalealan da bu nevidendir. 
Münekkitler, ecnebi kitaplardan bir kıs
mının mevzuunu Paris, Londra, Berlin 
gazete ve mecmulanncla çıkan tenkit 
yazılanndan okuyor. Hatta orada söy • 
lenilmit orijinal bazı fikirleri yalan yan
ı;~, kentli ır.cfhuınlanmıza tel'cÜme ede-
rck bizim kitaplannuza tercüme ederek 
bizim kitaplarırruza tatbik ediyorlar. Ba
zan, oradaki fikirlerin saıde<:e aksini 
söylemek suretile, itirazc?a bulunaral:, 
bir nevi "Kültürfuruşluk" ediyorJar .. 
Neticede ne oluyor? Bir ecnebi ansiklo
pedisinde, eclebiyatım1za, bilhassa bu -
günkü edebiyatımıza dair b~r fasıl ya
zılmak icap etti mi - münhasıran in.kar 
yüzünden - ortad:ı bir şey kayıt ve tes
bit edilemediği için, tek satır di§e c!o • 
kunur bir ynzı)-a, mütalcaya raslana -
nuyor. Hep bu inkar yüzünden.. (Yeni 
Fransız Büyük Ansiklopedisinin, ede~:.
yat ve musıki cildine bclcınız.) 

Oscar Vilde sinemada 
Sinema, birçc.k büyük adamlardan 

sonra, Oscar Wilde'ın da elini sıkıyor: 
Fransada, Bu İngiliz şairine d1ir bir 
film çevriliyor. 

İngiltereyi terkedip Fransayı kendi
ne vatan edinen şair için de, filminin 
çevrileceği memleket Fransadan başka 
yer olamnzdr. • 

''Dorian Grey'in Portresi .. muharri
rini filmde Line Noro temsil etmekte • 
dir. Filmi hazırhyan Jean Choux bu ar
tist hakkında diyor ki: 

"Eğer Noro şairi değil de şair Noro'
yu bir eserinde yaşatmak isteseydi, o -

açılacaktır. şerif inin müccddeden uışasına t 
Sergi münasebet.ile Fransız postala- edilmek üzere sar/olunacaktır .. Q.ut(i 

rı yeni bir pul çıkaracaktır. Bu pul bü- Heyet şehrimizde kaldığı mil il~ 
yük kıfada olacak ve 15 m:ıyıstan iti • kcııdis:ııe delalette bulunn~ ;lJil 
baren postalarda kull:ınılmağa başla - Merkez kıımıandcuılığındaıı bır .. 
nacaktır. tcı·filc edilecektir. 

-----~--------~_,,.......--~ - . 
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duru,ması başhyan ikinci ve duru,ması H f • k 1 A. b 
,, ba,ıayı~. bite:. birinci yol ~azası davası: ar· ın 1ıa 1 mızın 
Yol ustune kedı çıksa, 
derhal fren yaparım ',, netic leri a ını 

Diyen vatman, evvelk i akşam 
Harbiyede olan tramvay kazasından 
dolayı bir sene hapıs cezası yedı 

~eliti a.kşa.m üzeri saat 17 bu- ı - Suçlu vatman Hü.seyinin, emir
' Harbiyede olan feci tramvay ber Hüscyinin tramvaya çaı plığını 

1

8 sene içerisinde yeniden 1,300,000 
vatandaş okuma ve yazma öğrendi 

~la OUn duruşması, dün akşam üze. söylememesi, hele onu yol üstünde gör ·~~~ 
~ tanbuı asliye dördüncü ceza hak- mediğinden bahsetmesi, aklın kabul e
~ıa:e, saat 17 buçukta bitti. Meşhut debileceği bir müdafaa değildir. Tat
tak ~anununa göre sıcağı sıcağına bikat dönüşü caddeden geçen askeri 
~.-~erınde duruşması başlıyan ilk yol kıtanın yolun bir kısmını kapatmış 
;-ası, Kurban bayramının ikinci gü-! olduğunu, dolayısile duran tramvayla-

• ~a alt§anı üzeri Mecidiyeköyü - Şişli 1 rın da caddeyi kapa t~ığıni, bu kalaba
·~ ~ır~a iki kamyonet arasında kalan jı lığı gö~terek; vazifesine fevkalade 

~~darmanın ölümile neticelenen, hassasiyet ve heyecanla sarılması, her 
bari idi. Sıcağı . sıcağına başlayış iti-ı ihtimale karşı her zamankinden fazla 

11 le, evvelki akşamki tramvay kaza- uyanık bulunması gerekti. Sesle ve 
ıur!llruşması, ikinci geliyor. Fakat, ı hareketle yapılan işaretleri işitip gör 

• dl:- tle bitiş itibarile bu dava birinci- mem.iş olması ise, gene aklın almıya-
. l cağı bir şeydir. Düşününüz, ki bu işa-
~ ~tanbul müddeiumumisi Hikmet retler, caddedeki evlerin pencerele
!he l ın bizzat vak'a yerine gelerek, rinden bakanlarca bile işitilmiş ve gö
tl<a lllıniyetle alaka.dar olduğu bu tah- rülmüştür. Kanaatimiz o şekildedir, ki 
~ tı, nıUddeiumumi muavini Cevdet, vatman kafi derecede dikkat ve has -
~el.ki gece yansına kadar ara ver- sasiyet göstermemiştir. Ehlivukuf ra-

~ y,,en meşgul olarak tekmillemiştir. porile ve şahitlerin üadelerile, bu ci
f ~e doktoru Enver Karan da cese- het, kat'iyyetle anlaşılmaktadır. 

~· ~~tıayene ederek, vaziyeti raporla Şimdi vaziyeti etraflıca gözden ge-
~ bıt etmiştir. Dün sabahtan itibaren çirelim. Şi;'iliden tünele gitmekte olan 
~ atı kanuni muameleler halledilmiş tramvay, hiç bir mümanaat ve ihtara 

hacet kalmadan, "bir kaza olma.sın., ~~ üzeri, duruşma başlamıştır. 
~ eri heyeti, Fazıl, Suud ve A- diye kalabalığı görünce durdurulu
'ii icşekkül etmişti. Müddeiumumi- yor. Tünelden Şişliye gitmekte olan 
~~ llltıavinlerden Kemal temsil e- tramvay ise, hızla ilerliyor. Yol alına.
b.0tdu. lddianame, tahkikat zaptı, sına önünde b'.r engel olmasa bile, cad 

,. ı~l' okundu, sorgu, mütalea, müda- denin normal bir vaziyetten farklı va-
karar... ziyette olduğuna göre, bu arabanın 
~elki gece keşif yapan ehli vu- vatmanı olan suçlu, fazla dikkatli ve 
~ raporunda, vatmanın mes'ul ol- hassas <l:ı.vranm.alıydı. Vatman Hüse-1, Yazılıdır. Halıcıoğlu Topçu oku- yin, maalesef böyle davranmadan tram 
~ emirber Balıkesirin Smdırlı ka- vayı sürmüştür. 

t\.,~ hı Alacak köyünden 1329 doğum- "Kazaya uğrıyan emirber Hüseyi-
.'i&""j_~t nahı ~ii~vinL htzlı:ı siir-
::ıı numara ı ramvay arabası- h~ıığ'ı~d~-~;;;~~.-~~d;~ ~~i-k-;j-
Jı., altına alarak 41 buçuk metre sü
~lllek suretile, biçarenin ölilmüne dınma geçmek istemesi ve bu sırada 
~~ olmaktan suçlu vatman 435 nu- suçlunun tramvayile karşılaşması, 
. ~lı İdris oğlu Hüseyin, sorguya vak'aya başlı başına ölenin sebebiyet 

d
lllrk_ en, şahitlerin ifa.delerine karşı verdiğini kabule müsit bir hareket sa
de • yılamaz. Caddenin sağ tarafı, taburla 
ıumumıliğin mütaleasından son 

. kısaca, hep ayni şeyi tekrarlıyor- ve tramvayla boydan boya doluydu. 
Emirber, ister istemez sola geçecekti. 

~' &yır, kaza benim dikkatsizli
~.' .. ~dbirsizliğim, nizamlara riayet
~ıın. yüzünden değildir. Kazaya uğ 

Bu, ahval ve vaziyet icabı olarak böy
le olacaktı. Dolayısile, onun bu hare
keti hatalı ol3a bile, mes'uliyet yükü
nü vatmanın omuzlarından almaz. Vat 

Eminöııit Halkevi topll.lntısrnd.a . 

Çanakkale zaf erfmiz dün 
heyecanla aiıı.ldı 

Halkevi 20,30 da bir Ça
nakkale Gecesi tertip etti 

Dün Çanakkale zaferinin yıldönü . 
müydü. Bu münasebetle Eminönü hal -
kevi tarafından saat 20,30 da bir Ça -
nakkale gecesi yapılmıştır. 

T .:>plantıya İstiklal marşı ile başlan
mış; =!aha t1onra Halkevi başkam Agah 
Sırrı Levent toplantıyı açtniş ve Çanak 
kale gece11inin niçin tertip edi1 !iğini 

izah ettikten sonra Çanakkale admm 
bir Türk üzerinde uyandı:-dığı tesiri 
izah etmişt:r . 

Bundan sonra Bay Abidin Daver 
Çanakkale deniz harbini, Yedek Subay 
Okulu harp tarihi öğretmeni <-m~kli mi
ralay İsmail Hakkı Çanakkale haı binin 
tarihi safhalarını anlatmış: bilhassa A -
nafartalar harbi ile Büyük Şefin kahra
manlığını tebarüz ettirmiştir. 

İsmail Hakkıdan sonra Kemal Emin 

Çanakkale harbine ait hatıralarını nak
letmiş ve yine Çanakkaleye ait şiirler 
okunarak Çanakkaleye ait halk türkü
leri çalınmrştır. 

ŞEHREMİNİ HALKEViNDE 
On sekiz mart Çanakkale zaferi Şeh

remiul lıalkevlmlc çok candan kutlan -
mrştrr. 

Emin Ali tarafılbdan "Çanakkale ka· 
ra ve deniz harbi'\ Baha Gökuluğ tara
fından "Çanakkalemiz .. Adil tarafından 
"Umumi Harpte Çanakkale .. hakkında 
söz söylenmiş, Sadık ve Cemal t1rafın· 
dan Çanakkaleye ait şiirler okunmuş -
tur. 

Bundan sonra halk şarkıları, ve halk 
musıkisi ile bir konser verilmİ" ve ·harp
te bizat bulunanlar hatıralarını anlat -
mışlı:rdır. 

~ anide önüme çıkıp tramvayın 

~ ~itmiş. Ben, kendisini önceden 
'Cdım bile. Elle, tüfekle işaret e-

man, kalabalığa nazaran, hatalı geçi§ / • B l d • 
teşebbüslerini de hesaba katacaktı ve zmır e e ıye Reisi şehrimizde 
her ihtima!e karşı, arabasını yavaş , ~ k. "Dur!,, diye bağırıldığını da, 'an tehlike zili çalındığım da işit

~~ · Tramvayı durdurduğum vakit, 
~\'ayın altına giden asker ölmüş
~~et, fakat biz vatmanlar ne kas

~ 1Irıseyi öldilrüıiiz, ne de kazaen 
,llrrn_ck isteriz! Biz, yolumuzun üs
~ ?ır kedi çıksa, tramvayı durdur
! ~çi~ derhal fren yaparız; fakat 

11 
tUne çıkanı görmüş olmamız 

•tıeı 
\• . 
atnıan Hüseyin, emirber Hüseyi-

~ıaya sebebiyet verdiğini, hatta 
~t .. vayın ona değil, onun tramvaya 
~ ıgını,, ısrarla iddia ve kendisini 

01da müdafaa ediyordu! 

~it olarak, şunlar dinlenildiler: 
h.. ~ahiye müdürü Hulıisi; komiser 

> .. ~ı f"'--·ı Ram . <ı • ~ı, azan; polis Niyazi 
~ 4hnıet, Osman; temizlik kontrol 
~~ İsmail, bi:etçi 128 numaralı 
~ • biletçi Zeki; Yedek Subay 0-

~ta ebesinden topçu 2 inci tabur 
~ bölükte 1434 numaralı Cemal 

\ A.ltay, 1338 numaralı Kemal, 
'<ı·tıUnıaraıı Şem'i, 1440 numaralı 
~· J\ntero, Takohi . 
~~it~erdcn, vak'ayı görenlerden 

l'' ?.ır kısmının ifade:eri, vatman 
~ ın aleyhindeydi. Bu şahitler, 
, b ~le, "Dur, dur!,, diye seslcniş-
lt:ı agrı5larla ikaz edilmesine uğ
R~~:11'1 rağmen, adeta lakayıtmış 
Oli.indüğünü, ha.reke!s!z durdu

'iit-~cak kazaya uğrıyan metrolar
~ ilklcndikten sonra fren yaptığı
ruatıyorlardı. 

~~ dc?eiumumiliktcn mütn!eası so-, 
. ıt . 1 '\I uavın Kemal, esas hakkındaki 
eaaını söyledi: 

yürütecek, karşısına biri çıkıverirse, ı • f h B ı 
dcrhalelveelektrikfrenlerinitahrik- zmır uarına u sene a -
le, arabayı durdurmağa hazır buluna-

caktı. "Hatalı geçi8, olsa olsa, vat- k ı d • t • k d k 
man leh~~ cezayı_ a~ltıcı tak~~ se- a#n ar ·a ış ra e ece 
bc.p olabılır. Bu cıhetı heyete boylece 
arı.ederim. 

Suçlu vatman Hüseyinin, önüne çı
kan oldukça yüksek irtifada bir insar 
m görmüş olması, onun bağırmasını 
ve el hareketini, etraftan sesle ve ha
reketle verilen "Dur!.. işaretlerini de 
görüp işitmiş olması ırtzımgclir. Ken
disinin el ve elektrik frenlerini derhal 
tahrikle tramvayı vakit geçirmeden 
durduranuyarak, dikkatsizlik. tedbir
sizlik, nizamlara riayetsizlikle emirber 
Hilseyinin ölümüne sebep olduğu. sa
bittir. Yukarda dokunduıhım takdiri ,, 
sebebi de göz önünde tutarak, suçlu
ya ceza kanununun 455 inci maddesi
nin ilk' fıkrasına göre ceza kesilmesi
ni isterim.,, 

Surlu, duruşmada tekrar tekrar 
söylediklerini, müdafaa yollu bir kaç 
cilm1evlc tekrarladıktan sonra, salon 
booat~Ildı. Yanm s:ı.at sonra kapılar 

te1•rar nrıldı ve re!s Fazıl, surlunun 
bir !'!ene ha:-ıse konıılmasma. ilO lira 
nara cez'lSı Cdemc~ine ve derhal tev
kifi"e knrar veri1di~ini b;ıd;rdi. I<"a
rarda, c~zavı a:r,aıtıcı sel:ıen !"örüldü
~ine dair bir h:.vıt gecmedi. 

Vatll).an Hüseyin, karan nasıl kar
şıladı? Jandarma muhafnza.sınd:ı, ka
la.balrğı yararak gc"erken, bu kadar 
eczadan memnun bir tavırla. etrafın
dakilerle hararetli hararetli konuşu

yor ve tu sırada .... gülüyordu!. 

Dr. Belıçel Vz - yapılacak 
işler hakhuıda izahat verdi 

İzmir belediye reisi Dr. Behçet Sa- { 
lih Uz, dün Ankaratlan şehrimize gel -
miştir. Ankarada Atatürk ve ismet i -
nönü tarafından kabul edilmi - olan Beh 
çet Salih Uz, htanbulda bulunduğu 
müddetçe ticaret odası ve Türkofüle te
maslarda bulunarak 1937 enternar.yo -
nal İzmir fuarı etrafrnda görüşerektir. 

Behçet Salih dün kenıdisile görüşen 
bir muharirimize panayır hazıı lıkları 

etrafında \'ınları söylemiştir: 

- İzmir fuarı bu yıl çok daha geni~ 
bir şekilde hazırli:nmaktadır. Fuara tam 
bir şark panayırı şeklini vermek için el
den gelen bütün fedakarlıklar yapıla -
caktır. Birkaç gün önce Ankararla yap
tığım temaslar neticesinde Vekaletten 
de bu hususta azami kolaylık ve yar
dım göreceğime d:?ir vaatler al·dım. Pa
nayıra iştirak etmek ve gezmek için Av
rupadan gelecek olanlara on beş bin li
ralık serbest döviz verileceği gibi ay -
rıca kafi mikd:rda kontenjan verilecek
tir. 

Fuar komitesi, hazırlıkl:ıra bcışl3mış 
bulunmaktadır. Bu yıl afişler bütün li -
Eanlara teşmil edilerek fuarın müna -
s:p yerleri:1e a:;ıla:.1k ve propaganda için 
bütün mc:rleketlerc broşürlerle bera -
lnr gönderilecektir. Kiiltfü p.ırkı da bu 
müd:let içinde kısmen inkişaf ettirilmi;ı 

bulunacaktır. Şimdiye kadar İzmirin 
kurtuluş günü olan dokuz eylulde açıl -
makta bulunan fuar bundan &onra 20 
eylfılde açılarak çok daha bir müddet de
vam edecek ve lzmirin kurtuluş günü 
ayrıca büyük merasimle l:utlulanacak • 
tır. 

FuMın bütün pavyonları renkli ışık · 

Jarla süslenecek ve büyük bir yüzme ha· 
vuzu yapılacaktır. Burada yüzr.ıe mü • 
sabakJları tertip edilecek, mükafatlar 
verilecektir. 

Fuar komitesi gerek h3riçten gerek 
memleket oehhilinden gelecek ziyaretçi· 
lere her türlü naldl vasıtalarında azami 
tenzilatı şimdiden temin etmiş bulun -
maktadır. Bu sene bilhassa Balkan dev
letlerinin de iştiraki temin edilmiş ol -
ması. fuarın zenginliğini daha ziyade ar
tıracaktır. 

Bazı Avrupa npur kumr:ı.,yal:ı:ı. 

sergiye getir:lecek eşyad1n hiç bir üc
ret almıya ·ak, yalnız şahısla;n yüzde 
elli tenzi1atla bi1et verecektir. 

İzmir fuarı her yıl ii:nidin f,.vkinde 
inkisaflara m:ızhar oldu?,uncian 215k;:ı. 

gittik;e artmaktadır. Bu yüzden b!rçok 
müe~seseler, fuar sahasında daimi pav· 
yonlar yapmak istemişlerdir. İş Banktsı 
si:nr'ii::len pavyonun proje!'ini hazırla -
mı§ ve inşaata başlatmış budunrnakta -

Türkiye :iinde bulunan bütün va -
t::ındaşları okuyup yazacak bir hale ge
tirmek için Kültür Bakanlığının 1928 -
1935 ders yılına kadar yaptığı savc:ş -
ta muhtelif yıllarda millet okullarından 
çıkan A ve B millet okulu diı•hmaları 
alan vatandaşların sayıları tesbit edil -
miştir. 

1935 yılına kadar A kısmından 

1,057 ,156 ki_şi B kısmından da 268,096 
kişi mezun olmuştur. Şu hale nazaran 
Türkiyede harf inkılabı çıkalıberi ye -
niden 1.325,252 kişi okuma ve yazma 
öğrenmiştir. Bu kadar talebe c.kutmak 
için de 51,916 öğretmen çalışmıştır. 

Vatmana ihtar! 
Muharri r Nezihe Muhittlne, 
meşhut suç duruşmasmda 

c eza kesildi 1 
Dağılan "Kadın Birliği" nin sabık 

reisi muharrir Nezihe Muhittin, Şişli 
tramvayında, vatman Alinin, arabayı 
sürerken etrafına bakındığmı görüp, 
k'endine vazifesilc meşgul olrr.~ııını, ka
zaya meydan vermemesini ihtar etmiş. 
Yatır.an öfkelenmiş, arada çıkan müna
kaşada Aliye yakışık almıyan bir söz 
söylediği iddiasile, ·Nezihe Muhittin. 
Beyoğlu meşhut suç hakyerinc getiril -

miştir. 

Duruşma sonunda, kendisine fı gün 
hapis cezası verilmişse de, bu cez<t te

cil olunmuştur. 

Lim an pr.oiesl hazırlanıyor 
İstanbul limımının ıslahı hakkında 

tetkikler yapmakta o1an İngiliz mühen
disleri muvakkat bir projeyi 15 nisan
dan itibaren vermeğc başlıyacaklardıı'. 

Limanın Yenikapıda yapılması hu -
susunda Vekfıletc bir proje vermiş bu -
lunan mimar Vagner Ankaraya çağırıl
mıştır. lktısat Vekili Celal Bayar, liman 
hakkında tetkiklerde bulunmak üzere 
yakında şehrimize gelecektir. 

Uyuşturucu Maddeler 
inhfsarı 

Dö:<lünçü Vakıf Hanında bulunan 
Uyuşturucu mad::leler inhisarı ı:mum 
müdürlüğü mayıs ayında Liman Hanına 

taşmac3ktır. 

lnekçilerle sütçüler bir 
. tUrlU an~aşamıyor 
Senelcrdenberi inekçiler ve siitçiiler 

arasında devam eıden ihtilaf son günler
de tekrar ortaya çık:nıştır. inekçiler, 
yaptıl:ları iki kuruş zammı sütçülere 
kabul ettiremeyin:e kendileri süt sat -
mağa karar vermişlerdir. Sütçi!ler raz.ı 

olmazlarsa kararlarını tııtb•k edeı·ckler

dir. 

Bir sütçü bu ııususta şöyle ıı.leınıştir: 
- inekçilcr, zaten atlarla mahalle 

mahalle dolaşarak süt satmakta 'e bu 
suretle bizim kazancımıza sel:te vurmak 
tadırlar. Onlar hiç siJt satmasınlar. biz: 
iki kuruş zamnıa :ı:zı oluıuz . ., 

Diö-er taraftan kendi ııütünü at!a ma
halle mahalle dolaşarak satan bir inekçi 

şöyle söylemiştir: 

-- :Süyük mildarda süt çıkaranlar 
daima çok iş yaparlar. B:rhaç inekten 
süt Alanlar kendileri satıyor!ar. Sonra 

biz halis süt t<ıtıyoruz ... 
Netice itib:ırile her iki tarafın vazi -

yetten memnun olm:ıdığı anlaşılr.-:ak -

tadır. 
~ütçüler cemiyct~nin bir karar ver: 

meııi beklenmektedir. 

Tayyareci Lln~i:ıerg 
Tayyareci Lindberg'in bugün §ehri

mize gelmesi beklenmektedir. 

<lrr. Bu suretle yapılan pavyonlar ser -

ginin veçhesini büsbütün değiştirecek

tir. 
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Göçmenler için yeni bıt 

Ankarad!!!_j 
Parlstakl j(arıfıkhklar 

Ziraat kombinalari 
ltalgan pavyonu 

işgal edildi 
Paris, 1 8 ( A.A.) Parisin 

Hazırlıklar ve projelerin 
tetkiki devam ediyor 

muhtelif noktalarında bu sabah 
fazla ehemmiyeti olmıyan mütead
dit hadiseler vuku bulmu§tur. 

Roma, l 8(A.A.) - Sabah ga
zeteleri, Pariste zuhur eden hadise. 

Ankara, 18 (Tele fonla) - Zi
raat Vekaleti zirai kompinalar ü
zerindeki çalışmalarına devam et
mektedir. 

Vekalet, bu sene kurulacak 
kombinalar etrafında fikrinden is
tifade etmek üzere Almanyadan 
ziraat aletleri mütehassısı Profesör 
Marteni'yi ,getirtmiştir. 

Bu sene kurulacak kombinalar 
etrafında muhtelif firmaların müra· 
cnatlan deYam etmekte ve peyder-

pey tetkik ol,:nmaktaclır. ler esncsındn beynelmilel ısergiddci 
Büyük Millet Meclisinden kom- ftalyan pavyonunun da nümayjşçi

binalar için alınan 3 bin füa tah- lr..r tarafındnn işgal edilmiş olduğu. 
sisatın sarf şekli ile ko:n~inalarm · nu yazmaktadır. 
:rın merkez ve ta~rn teşkilat kadro- !Raristek\ ltalyan sefiri proJ.esto-
ları hazırlanmıştır. da bulunmuştur 

Ziraat Vekili B. Muhlis E.rkrne- · 

ni~ tetJ:ik sey~atinden ~önmesini lsnangada 'apon 
muteakip Vekı.ller Heyetıne sevk • 'I"' J ~ 
edilmek_ üzere_ yeni !kadro başvcka- da varml '.f: , 
lete verılecektır. r • 

Londra, 18 ( A.A.) - Man

Tekaüt maaşları 
lıakkında 

Bağlara !kükür.dü 
Zi~aat Bankası satıyor 

chester Guardin 'in diplomasi mu
habirine göre, birçok Japon zabit· 
Jeri, lspa.nyol asilerile birlikte harp 
etmektedirler. 

Ankara. 16 (Telefonla) - Mil
li mücadeleye iştirak edip de eski 
:tekaüt kanununa göre tekaüde sev
kolunanlarm tekaüt maaşlarının ye· 
ni tekaüt kanununa göre verileceği 
etrafında lstanbul gazetelerinde çı· 
kan haberleri Maliye Müsteşarından 
sordum. Müsteşar B. faik Baysal 
bana: .. Tekniit kanunu Maliye Ve
kaletinin malıdır. Vekaletin böyle 
bir şeyden katiycn haberi yoktur. 
Bunu tekzip edebilirsiniz.,, dedi. 

Orman uıııum miidür
liiğii biitçesi 

Ankara, 18 (T c!cfonla) - Ye
ıııi orman kanununa ,göre, mülhak 
bütçe ile mdaresi kabul olunan or· 
man umum müdü:rlüğün\jn 1937 
Lütc-esi hazırlanmaktadır. Bütçeye 
1eskjli ))ararlaştınlan ve layihası 

edistc bulunan orman muhafaza 
l:omutanlığı için de tahsisat konul
muftur. 

Orman umum müdürlüği.i, or
man kanununun tatbik şeklini gös· 
terir nizamn".lme proj~sinin hazırlı
ğını bitirmiştir. 

Salıtı alınan şirket

lerin hesapları 
Ankara, 18 (Telefonla) - Dev

letcc satın alman Anadolu ve Mer
sin~ - Tarsus - Adana dcmiryol
Iarı ile hlaydarpaşa limnn ve rıh· 
tım şirketierinin mübayaa taksitleri 
için yapılması iktiza eden hesap ve 
kontrol islerinin aidiyeti hakkında 
Maliye ve Nafia Vekaletleri arasın· 
da çıkan ihtilaf Devlet Şura~ı umu· 
mi heyetince bir karara bağlan· 
rnıstrr. 

Devlet Şfırası, satın alman hat 
ve limanlar için yapılmış ve yapı· 1 
lacak olan t~diyelcrin hesap ve kon
trol i .ferinin Devlet Dcmi~ollan 
;namına maktu bir ücret mukabilin
de Cumhuriyet Merkez Bankasına 
yatınlmasma karar vermiştir. 
tir. 

Ziraat Bankasuım aldı 
ğı milli mallar 

Ankara, 18 (Telefonla) - Maliye 
Vekaleti Ziraat bankasının rehinli a
lacaklara muk::bil müzayedelerden al
dığı milli ve metruk mallar hakkında 
defterdarlıklardan mn.lumn.t istemiş

tir. Vekalet Ziraat bankasının müba
dil ve gayrimübadil şahısların naklo
lunmıyan mallan üzerinde rehinle te
min edilmiş alacaklarının mahsubu
nu yapacaktır. 

Potas ve göztaşı 
getirtiliyor 

Ankara, 18 (Telefonla) - Son ü • 
züm kongresinde müstahsilleri temsil 

1 cderf mura!1a:slar bağlar i~in !Uzumu o 
lan kükiırt, potas ve göztaşmın müstah
sile ucuza r.:nledil:nesi hususunda te -
menniler izhar etmişlerdi. Bn •emekler 

1 kısa bir zamand:ı yerine getirilmiş bu -
lunmaktadır. İzmir Uzüm Kurumu po-1 
tas ve göztaşr getirtmek üzere tcşeb • 
bilsata girişmiştir. 

Ankara, 18 (Telefonla) - Zir:ıat 

Bankasile Ke~iborlu kükürt oir.keti a -
rasında Ege mmtakasında üzüm hağla
rına lüzumu olan 1-:ükürtlerin satış işi 
için bir mukavele aktolunmuştur. 

Banka kendi fubeleri :vasıtasi1e kil • 
kürt satı§ işini üstÜnt" almıştır. Satışla
ra bn hafta sonunda başlanmak üzere 
tertibat alınmıştır. 

Siingercilere yardım 
edilecek 

Ankara, 18 (Telefonla) - Denir: 
mahsullcrimir:in en chcmmiyetlilcrin -
den olan süngerin Mcrmeristc istihsa -
lini çoğaltmak için Ziraat Bankası bu • 
radaki müstahsile yardım ctmcği ve ya
pılacak teşebbiislere mali cihetten yar -
dımda bulunmağr kararlaştunuştrr. 

TUrkofls teşkilatlnda 
Ankara, 18 (Tol,.!onı:ı) - .f!..tumt 

Vekaleti ürkofis merkez te1kilat.ın • 
da vazifelere miitcatlik bazı t~diller 

yapmış ve bunu bir talimatnameye bağ· 
lamı§tır. Türkofis ticaret politikaEı an· 
Ja malar ıdaircsi, maddeler dairesi ol -
m!lk üzere, ;iki kısma ayrılmıştır. Birin· 
ci kısım milli koruma politimamızm 

prensiplerini, diğer kısım da doküman 
haz.ırlıyacaktır. 

Basın Birliği /Jrojesi 

Salamanca, 18 (A.A.) - Umu
mi karargahın bir tebliği, F rankist 
kuvvetlerin Guadalajara ve Jarama 
cep!1clerinde milislerin bütün taar
ruzlarını püskürtmüş ve cenup cep
hesinde on kilometre kadar ilerle
miş olduklarını bildirmektedir. 

Navalacarner, 18 (A.A.) 
Havas ajansı muhabirinden: F ran· 
kist kuvvetler, Jarama cephesin
de taarruza geçmi!lerdir. Bu kuv
Yetler, hüklımetçilerin birçok mev 
zilerini zapletmişlerdir. 

Balkan ekonomi 
konseyi toplandı 

Atina, 18 (Hususi) - Bu sabah a. 
~ılacağı evvelce bildirilen Balkan dev • 
Jetleri ekonomi konseyi • öğleden sonra 
;ı:ıt '"•ştr. ::ıcıldı n:.: .. ~ "R.aıı.. .... " " .. "" _ 

tı devletleri murahhas hcyde.ri içti • 
mada hazır bulunuyorlardı. Yunanistan 
Başvekili General M etaksas söylcdiği 

bir n:.ıtukla Balkan ekonomi konseyinin 
beşinci toplantı ıcleYresinin ba~laclığmı 
bildirdi. Ve riyasete Yugoslav lıa~rnu -
rahhası geçerek müzakere başladı. Bu 
ilk celsede muhtelif mcse.leleri tetkik e
decek enci.imenler se~ildi. Konseyin mü
zakereleri b~r hafta kadar süre.:ektir. 

İııgilterede bir 
su baskını 

Ankara, 18 (Telefonla) - Da
hiliye Vekaleti tarafından hazır~ 
1anmış olan bnsın birliği kanun 
projesi bugi.in Başvekalete veril
miştir. 

Londra, 18 (f\.A.) - Cambrid
geshirc·de vukua gelen feyezanbr, 
Darvay yakınında Saham • Lode 

llerkes elektrikçi . nehrinin bir barajının yıkılması ü-
zerine endişeli bir nisbct almt tir. 

olanuyacak Birçok ekiplerin gayretlerine 
Ankara, 18 (elefonla) - Nafia Ve- rağmen rahne büyümektedir. Tak. 

ıka.lcti dahili elektrik tesisatr iş~eıinde ribcn 8,000 akr arazi su altında 
serbest ve müstakil olarak çalışmak is- kalmıştır. 

tiyenler i~in bir •talimatnamc hazırla - Romeıı Baf.!vekili 
mııtrr. Bu talimatnamenin gayesi ve V' 

çok kazalara ve yo:ngmlara sebebiyet Prağa gidiyor 
veren ve elektrikri diye ge,..·nen bir sı- B 

~ ır Biikreş, 18 (Hususi) - aşve-
mf ustaları tasfiye etmektir. kil B. T atarcsko bu hafta nihaye. 

Vekfüct elektrik işlerinde çalı anla - tinde resmi bir zivarctte bulunmak 
n ve tesisat yapmağa mezuniyet ala • iizere Praga gide~ek Ye iki .gün ka-· 
bilecekleri üç sınıfa ayırmakttdır. focaktır. B. Tatareskoyn hnrbiye 

Birinci sınıfta elektrik mühendis -
nezareti umumi katibi General 

leri vardır. Bunlar her türlü dahili clck-
Cltıdz refakat edecektir. 

trik tesisatı projelerini yapmak ve tat - -----------------
b!katıru deruhte etmek salahiyctinırle • 
dir. 

ikinci sımI. gündüz ve gece !ı-n'at 

mekteplerinin elektrik şubesinden me -
zun olanlarla orta mektep mezunları a
rasında fabrika ve atelyelcrde ycti~cn -
terdir. 

U;ündi sınıf, ilk mektep mezunları 
arasından imtihanla ehliyetname alabi • 
lcceklcrdir. 

Talim tname 1 nisandan itibaren 
mer'iyete girecek ve bu tarihten 1;0nra 
Türkiycde ehliyetnamesi olmıyan bkbir 
elektrikçi elektrik tesisatı işlerinde ça -
l.;amıyacak~ır: çnlış::ın1 ar cc:ı:ch:~::1 rı -

k-:aktır. 

JJleslekten geti . ..;enler 
hahinı vekili 
olabilir nıi? 

desinin tefsiri için Büyük Millet M('c
lisine mUraca.nt etmiştir. Bu tefsir ta
bii meslekten y~tişmiş olup adliye 
Meslek mektebinden Ye hukuktan me
zun olmıyan mUstantikler ha'kkında
dır. 

Hakimler kanunumuzda Adliye 
Mcs'ck mektebinden çıkan müstantik
lerin imtihanla sorgu hakim vekili o
labilecekleri im.bul edildiği halde mes
lekten ye:işenler hakkında bir hüküm 
yoktur. 

Moshova büyük elçi
nıiz Ankarada 

Ankara, 18 (Telefonla) -Mos
kova Büyük elçimiz B. Zekai Ap
nydm mezun~ şehrimizde bulun· 
m'"''~t- :hr. 8. Zekai Apaydın bu
rod:'\ ı,:c ~o.fta kadar knl::.cak ve•Vi-

Ankara, 18 !Telefonla) - Adliye y"na t<:ı. :!;Ilc Moskovayo. döneccl~
VckfileU hiı.kimler kanununun bir mad tir. 

iskin projesi hazırlanıyor 
Vekalet muhtelif vilayetlerde iski'' 

müsait yerler araştırmaya baş~adı 
Romanya ve Bulgaristandan her yıl leketimize ıkısmı küllisi RomanyaJa' 

gelen göçmenlerin arttığım gözönilnde mık üzere 20 b.ini mütecaviz g~;/ 
tutan .Sıhhat ve İ~tlınai Muavcm.t Ve - gelıniş ve bunl:ır ilk .nazarda 111ııı 
kileti bunların aaha iyibir surette iskan görülen mmtakalara yerleştirilrrıij!t
cıdilerek iyi birer müstahsil hnline geti-ı G(içmcn akını rr.e ... ·ıi:ni henüı t I 
riln:ıelerj için ;yeniden geniş tetkikler miş -olduğu halde §Chrimizdeki ba:1 ~ 
yapmağa başlam.rştn. lcrc .Romanra ve Bulgaristan~ / 

V c.kfılet. bütün viliyetlerc bir tamim mektuplara ,göre bu yıl .gelecek gc;çd' fi 
göndcrck ilikana ınüaait yer o!up olma- rin ;geçen yıla nazaran çok clıtl!J 
dığuu, var:sa ne evsafta ve ne gibi mah- olacağt anlaşıhr.nktadır. 

0 
sul verecek kabiliyette toprak bulundu- Söylendiğine ıörc; bu yıl 30-4 
ğunu sormuştur. nasında gö~men gelecektir. ~ 

Vilyetlerden alakadar daacler, i:>u Bu itibarla, Vekiller Heyeti ,, fJ' 
hususta yapti.kları tetkik;atm neticeleri- -dan bundan bir müadet evvel %J2ilS f 
ni birer rapor halinde vckllcte E ... tnde - relerine tı.şla:ıan toprak kanunuıı1111 

:receklcrdir. yakında bitirilmesine çalıy!ll'\cP.1't11·ı 
Veka.Jct. bu raporları tetkik edecek Kanun :hazrrlamrken eöçı~ I 

ve buna göre, yeni bir ıgöçme.n iskan ·aziyetlerinin bütün teferüatile rJ 
projesi hazırlayacaktır. Geçen yıl mcm- dikkate alına:ağt umulmaktadır.. 

Sirkecideki feci kaza 
(Üstyaıu 1 iııcide) } 

bir facianın cereyan ettiğini gördü: ı 
Arkadaşı kanlar içinde geride yatı. I 
yordu. ı 

"' . . 
Şark Demiryollarının on beş sene

lik bir makasçısı olan Mustafa ner za,. 
manki alı~kı:ıhk ve tecrübetıile elini 
makinenin kıyısındaki demire atmış-• 
tı. Fa.kat nasıl oldu bilinemez birden 1 
eli nşağı doğru lkaydı ve bu kayış onun 
fola.k tine sebep oldu. Lokomotifin· ar
ka tekerlekleri onun sağ 'bacağını diz 
kapağı altından koparıp atmı~r. Sol 
aynğı da iki yıarmağı bir tarafta. ka1-
mRk U~e ortasından biçilmİ§lİ. 

:;. . . 
Kaıun durdurulması İ!;İn bacağı j 

l:l~tilrl.- hn;.,ılAn ,.o 4'İT" forC>rtsın ~o ""' 1 
muklar konulan Mustaf.a. yeşile 

çalan bir sarılık alan dudaklarının, 1 

kenetlcnmi§.. dic;Jcr:run arasından wr-1 
lukla dökülen kelimelerle tüyler ür-1 
pcrtici hfıcllı:eyi 5ÖYle aolatmI§tır: 1 

"- Makacı ıa~tım. Sonra lokomo-ı 
tifo tutunmal: istedim. Bilmiyorum na 
sıl oldu bittim .. tc.ker'ckl~ bacakları
mın üc.-Uindcn gcç~i. İki öksüz ya\'r.um 1 

Mısırda taJebe ile f 
polıs çarpıştı 

Kahire. 18 (A.A.) - Nirin 
ilerİ!!İnde Üniversite mahallesi ohm 
Cize'de talebe ile zabıta arasmd" 
bu ııabah bir çarpışr.-ıa olmu§ttıT. 

Zabıta memurları silah istimal 
etmişlerdir. Birçok talebe yaralan
mıştır. 

Kahire, 18 (A.A.) - Cizede 
ni.imayişler yapıldığı sırada Kahire
de diğer bir takım talebe :grupları 
:sokaklarda toplanmışlar ve RaVZ!! · 
tülyusuf gazetesi idarehanesine hü
cum etmişlerdir. 

Bugünkii hadiseler esnasında üç 
zabıta memuru hafifçe yaralanmış, 
9 taiebc de, ikisinin yarası ağır ol
mak üzere, mecruh düşmüıtiir. 

AvusfurqaBaşvekili 
Peşteqe gitti 

Budape~tc. 18 (Hususi) - A· 
vusturya başvekili B. Schuschnigg 
bugün buraya gelmiştir. Göriişü
lecek meselelerin · şunlar olduğu 
söyl~niyor: 

1 - İtalyanın Akdeniz mmta
kasmdeki menfaatlerinin değişmesi. 

2 - ltnlyanm Habsburglarm 
tahtn getirilmetıi planlarına müza
haret .etmeyi kati surette reddeyle
mesı. 

3 - ltalyo ile Yugoslavya ara
smd:\ yakında bir dostluk paktmm 
imza olunacağr. 

Bir gram radgunı 
ı\tina, 18 (Hususi) - Tütün fab • 

rikı:ıtörlerinden Papaatatos biraderler 
Afrıa üniversitesi kanser enstitüsüne 
tebcrrü ettikleri bir grı:m radyüm şuaını 
t eslim etmişlerdir. 

1 
var. Anne?eri bir sene önce öldil·eP' 
ben de gidiyorum. Onları millete 
net ediyorum ... Sonra: 

- Hayat sigortasındayım. aed1jsf 
ze -:asiyetim olsun, paralar çocıılC 
mındır.,, .,/ 

O vakit sargı işi başlaınışt!• tJi 
in eridiği görülen Mustafa bil' 
daha: f 

"- Ölüyorum!., dedi ve- sonrı ~ 
niş bir nefes alıp göilcrlni 1'3~ 
Acaba öln1Üfi müydü'? Ar'ka.daela ~ 
elleri lizcrindc yiikselen sedye ~-t" 
imdat otomobiline konulurıtcn dO 
:f1sıldadı: 

"-Daha yaşıyor.,, .. 
Ağlıyan bir arkadaşı dua .ettJ~, 
- .:AUah onu çocuklarına bSf''. , 

sın... .f "vı" 
:Sır.2:-ı .. &+•4- ......... . ~··· .............. ""' t.-8!' 

şöyle demiştir: (J' 
"- IJ3iimcm nasıl oldu? ontt11 • 

nız feryadını duydum... ~ı 
Mak~ı M.ustafanm 16 ~.,; ~· 

Hayriye ve 12 yaşında :Muzsfftf 
U iki çocuğu varı:l;r. f111~ 

Mustnfııyn. dün "gece. ks.ld ıt ~' 
Cerrtıhpa!ila hastahanesinde k:Udif· 
rilmişUr. Vaziyeti tehlikeli deı:ı 

lshınbu1 Hk tedrıs•1 

f spekter1ert , 
lstanbul ilk tedrisat ispektcf:~ 

den buılarının a~k bulunan .t~ ı 
ıu viliyetkn kültür direktörlü 8'1" 
y in c<lilm"leııi hu!'usunda Ki.iltii( 
hfı tetkikler yapmaktadır. 

Çivi buhranı vat' ~ 4' 
Birkaç ay önce demir fiyatlar ~ 

binnetice demir çubuk fiyatlarının ,r?. 
lılanması üzerine çivi fiyatları ô' 1 

bulunmakta idi. O vakit piyas•ofl~' 
mikdar stok çivi bulunduğu ~t1l,I 
mekte, fakat kafi bir karar ver~ı)'~,d' 
çivi buhranının çok yakında ba§ 

ileri sürillmekte idi. dıı' 1 

HenUı bir tedbir ahnn'l3 ııe# 
mevcut çivi stoku da Ntirllmİ!• etiJtl ~ 
itle çiv1 bulunanlar. kat kat ııs J. f° 
fiyatla s~tmağa br.§lamışlardır- ,d·J~~ 
sivi yapan fabrikalar da mıatltı ;.dı 
rarak ticaret odasına mürcaat t t~ıf' 
dir. Oda, hanrhy:a.cağr raporlJ 
Vekaletine gönderecektir. ~ 

Denlzbank ·ıe r' eV ı 

SO milyon lira itibari t:c~nı~,11~ ~ 
rulacağım ya:tdığımu: Denız ~~ 
nun projesi Devlet Şurasına rPI'' ~ 
bulunmaktadır. Haber atdılt js 
B k .. d"' 1 ·· w •• te. Banıcası ""it an a mu ur ugunc s • a v•· 
bul şubesi müdürü Yusuf Z!f 

Ü • ... t•f· getirilmesine karar ver ını:ı • 

Almanya bir 0t 
konferansa gell~ 

Cenevre, 1 8 ( A.A.) :-eti ~ ~ 
h ükumeti, Milletler ~erll'{roP~.ı' 
reterliğine B. von Rıbben c,alc 'j;• 
nisanda Londrada toplan.8 JP"'"1 . . k rP l'p· 
şeker konferansına ı§tıra1 "f1'~~ 
ni bildirmiştir. Bu. A ;ıel 
iştirak edeceği ilk beyne 
Jantı olacaktır. 
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Gülaeren Ahmet Turgud'a karıı ilk defa bu dilden 
konuıuyordu. Yüzünde dalıa dalıa penbeleşen İı· 
Yanla, genç kız, Ahmet Turgud'un kusurlu ve basit 

• IÖnnek İatemesine rajmen tehlikeli bir tekilde ıüzel 
\le yilkıek görünüyordu. 

Ahmet Turgut ona ve kendisine kartı inıaf11z· 
laşınakta her dakika biraz daha ileri gidiyordu, nİ· 
hay~!.' 

- Ciddi ,.e dürüst bir inıan olarak ''erdiğiniz ıöz
den geri döneceğinizi %annetmiyorum. 

Dedi. 

20 

Di!ğün yapıldı. Gülseren toplantının Ahm.et Tur· 
&'ud"un evinde olmasını kabul etmediği İiin 'Halkevi 
•alonunda toplanıldı. Genç kız derin bir irade aar· . 
file sakin görünmek istiyor, araaıra dalıp ıinirli gÖ· 

l'Ündüğü dakikalan da etrahndakiler ırelinli!< heye· 
Ciln·na atfediyorlardı. 

Gülıeren o gece hiç meraıim yapılmama11nı İı· 

l~işti. Saadetinin taşkınlığı içinde kendisinden ıeç· 
tuş bir halde olan Erdoğan her§eye razı idi; fakat 
Ahr:ıet Turgut razı olmadı, ıırar e·tti ve düğün ya
Pıld., 

Küçük gelin, o zamana kadar' Safiye }{ocahanım· 
la birlikte oturduğu evden çıkarak mühendiı Erdo
ian'ın küçük apartımanrna taşındı. Amele, köylü, 
kentli, Gülse{'en'in evlendiğini duyan bütün fakir 
halle büyk bir ıcvinç içinde akın akın onu kutlu· 
larnağa geldiler. Fabrika memurlan isinde Ahmet 
İ u:-gut.'la genç kız arasında gizli bir münasebetten 
!Üphelencnler bilhaasa müdürün bu evlenmeyi te· 
bıin ettiğini anlaymca böyle bir duygu lafımı§ ol· 
bıalanndRn dolayı kendi kendilerine utandılar; 
fiı~biluJlilh dedikodu yRpmıı.!<tan hotlRnan ihtiyar 
hekim manalı minilr aınttı: 

- Bizim müdür akıllı adam ... Hukuk müşavir mu· 
lYİrıindc:ı arzusunu aldr, bıktı; kızı toy mühendise. 
lcolaylıkla kamanço etti! Hele bakalım: ııra timdi ki· 
~e gelccc.t.? 

Dedi. Kimyaıer Yıldız, mahut balkon hadiseıin· 
den sonra hayli utanmtş ve kendisini ortadan ıilmiş 
Ofrıı.·uına rağmen müdürün Gü!aeren'le bir münaaebe· 
li olmadığı böylece tahakkuk edince için için yeni 
~ll§tan iimide düşer ıibi oldu. Muhıuebe katibi Demir 
Jrılbaşında maa§ına zam görmü~ olduğu için artık 
•tr., w .......... ~, ........ ~ ., ....... ıııat.-au v•zgeçmışcı, gzını 

lçınadı. Hukuk müşaviri Tekinalp bu meıelelerde 
huıusi bir fikri olmamaklıı bt>raber bu netic-ri bek~ 
leıniyordu, fafınp kaldı; ltocasının kafaaile yaııyan . 
lrarı11 da onun cibi yaptı. 

Düğün ı:-ünü büyük bir neş'e içinde görünen, bir 
l'•ttdıın E:;-doğan'ı mes'ut ettiği, bir yandan da ken• 
diıini bir tehHked:!n kurtardığı için aahiden ıevinen 
4.hmet Turgut, arada:ı iki gÜ:ı ıeçmeden donukla,. 
b, büyük bir tasanın afırlığı altında eziliyonnut gibi 
•uaan, düşünen, kendi içine çekiJen bir adam olu
•trdi. 

Ahmet Turgut, rolünü bitirip ııahnedeo çekilmiı 
})jr Eacia aktörü gibi idi; bir trajedi oynamııtı, temıil 

Retik Ahmet 
Sevengil 

harikulade idi, rolünün deriıi içine girerek sereserpe 
ıan'atkirlık kudretini gösteren, ıahneden hayata yı). 
dınmlar yağdıran, şimşekler tutuıturan, l:oral:ırla sa· 

· nlmı§ adam, alkışlarla kapanan perdenin arkasında 

ezik, bitkin, hummalı ve nabızlan oynnd.ığı rolün he· 
yecanile çatlıyacak gibi atan bir insandı; dimağı hiç 
bir fe}' düıünemiyordu, haıısaıiyeti derin bir yorgun· 
lulda atalete uğramıı gibi idi; kendiEinde .muvnkkat 
bir felç hali hiasediyordu. 

Ahmet Turgud'a herşcy tatııız geliyordu; çalı~- • 
mak manaaızdı; fabrikanın bin bir karışık, pürüzlü, 
basit yeya İptidai itile me~gul olınağa o zama:ııı ka
dar nasıl tahammül ettiğine §atıyordu; bir z.-ımnnlar 
bu itlerden zevk bile almamı§ mıydı? lnaar. ne tu
haftır. 

Bu kasabaya geldi geleli onu daima işinin ba~·~
da, fabrikanın içinde veyİı fabrikaya ait itler arasın· 
da CÖrmeğe &Jı§ml§ olanlar, bir kaç zattm.ndır iş SJ• 

atlerinde durup dururken fabrikadan aynlıp ata bi
nerek tek başına kırlara çıktığını, Akpınar köyüne 
giden yolda dolaıtığını görüyorlar; fakat Ahm~t Tur• 
gut bu gezintilerden de zevk almıyor ve bir kere 
yaptığını ertesi gün tekrarlamıyor; otomobil f poru. 
en hoııa:ndığı ıeyken araba garajda küflenccek ha!e 
&'eldi; evde radyonun aesi ebediyyen kısıldı; ycır.e· 

iüıi fevkalade ittiha11z, isteksiz yiyor; araııra fazla
ca alkol alıyor, yemekten kalknr kalkmaz: odasına çe• 

• kiliyor, fakat hiz~etçi müdürün ne zaman ··atıp ne 
zaman kalktığını bilmiyor. 

Fabrikadaki oda11nda tctkH< için masaıının üstü· 
ne konulan doıyalar, imza için getirilen kağıt'ar gün· 
lerce açılmıyor. Huku"k müıavir muavini Gü!ıeren, • 
bir iki defa Ahmet Turgud'un odasına· geldiği zaıran 
müdürün baırnı kaldırıp yüzüne bile bakmadığını 

gördü; hatta bir cün bu istiskal JU cümle İle pek 
kaba bir tekilde açıia \'Uruldu: 

- Bu işler için ıizi göndereceğine hukuk mÜ§a• 
• viri kendisi gelse daha iyi olacak! 

O gün bugündiir hukuki bir mesele mevzuubah· 
ıolunca Tekinalp kapının önünde cekcfinin düğme· 
lerini ilikleyip müdürün yanına giriyor ve hemen her 
defasında şu cevabı alıyor: 

- ~imdi dursun, bu i~i başl<a zaman konuşuruz! 

• . . 
Niçin çalışmalı? Niçin didinmeli? Niçin gezinme· 

li? Niçin yeyip içmeli? N_için yaıamalı? Kim için, ne 
için? • 

rara ... una hayatında hiç bir zaman ehemmiyet 
vermedi; varsa yedi, ycksa tahammül etmcği bildi. 

Şöhret... l§te muhitinde, sahasında, bir çok yer· 
)erde kibar, değerli, üstün, sevimli ve... ve bilhass:ı 
kadınlar üstünde teııirli bir adam diye §chrct kaza:1· 
mı§h ... Yalan, yalan! 

Sevıi .•• Neye yarar? Daima ayni ıey, dairr.a ayni 
istekler, ayni girintili çıkıntılı yol, ayni netice, ayni 
manzara. .. En temiz menbalı sanılan, ruha teselli ve 
kanatlanıp yeryüzünden yükselme imka;ılan verecek 
zannedilen aıklar, daima etin ete olan ihtiyacından. 
doğuyor ve alçak kasabalıırdaki b~nalhcı hava gibi 
boğucu ve kirli bir derinlikte kayboluyor. 

(.Arhası t'nr) 

lngilter.e Başvekili Baldvin 
istif asından sonra da bir müddet kabine 
ve partinin hamisi olarak kalacak 

()ilmi F~lsefe 1ı 
l.ıl'I ve \ ar:n Kıtaplanndandır 

Fiyatı 40 kuru~tu r 

············································ . 
'" Kl!RUN ~ 
'•ız muayene kuponu: 

\ 1tııalla1 doktorumuz Pazartesi günleri 
'.\trı~ beı buçuktan yirmiye kadar ga• 
\ '-t ldarchaneatnde, Cumartesi günler:! 
\~t H ten 19 a kadar LAJell Tayyare 
~nlan ikinci dnlre, Uç numarada 
~ 0lıuyucular:m1Zl yedl kupon tnuka· 
~kabul eder. 

\~lt hMtalıkları doktorumuz da bu 
~ Yedi ta.nesini birikUrlp kenclislne 

~ tı·~nlz cumartesi, salı, per§embe 

1'1!ııQ 11 • 12 &rll!J Aksarayda, Millet cad• 
\~~ >duratpaş/\ camii kar~ısmı1akl mu

llt3fnde çocuklarıruza bııkncaktır. 

• 
İngiltere Başvekili Baldviniq 

mayıs ayındaki İngiltere Kralının 
taç giyme merasimini mütekip ~ti
tif a edeceğinden bahseden büyük 
oğlu Oliver Baldvin, Sunday Dis
patch gazetesinde ıunu yazıyor: 

Eğer Başvekil, mayıs ayının so . 
nunda isifa ederse, bazı kimsele
rin tahmin ettikleri gibi hemen 
memleket içine bir münzevi gibi 
çekilecek değildir. Hiç olmazsa 
parlamentonun bu defaki deyresinin 
devamı · müddetince Londrada ka
larak partisinin faaliyetine bir baba 
gözüyle nezaret edecek ve yerine 
gelmiş olan yeni Baıekile - eğer 

halkın alaka ve muhabb~tini ka
zanması lazım geliyorsa - ne yol· 
da yürümek icahf.~ğini öğrdecek
tir. ~h.ı bış doktorlarımız 

' 'rı'tkıı:.ıc diı doktorlanl!Llz da oku• 
~. t> l'lltırn emirlerine hazır bulunmak·. 
~~ ~ doktorumuz Fahrettln Dlımen : 
~ h.~;ıı İatlklAI caddesinde 127 numa• i 
~'\·~rt~l biln!erf MD.t l4 l!e 20 ar<?·~ 
'-.\ ~ıı.ıunduğU gibi doktor Necati Pak·: 
,,~a.raköy Mahmudiye caddesi 1- 2 ~ 
\ ~ 0:a. salı \'e cuma gUnlerl ayni 11aat. ~ 

•• l.ı.tuculamn:zın dl§lcrinc bakncaJ..· : 
lltak teda,1lerlnf yapacaklardır. ~ ........................................ -. 

Radyo Müsabaka Kuponu 
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lslm: • 
Adres: 
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·1talya Akdenizde bü
yük emeller besliyor 

lngiliz gazel el eri vaziyeti 
tehlikeli görüyorlar!. 

Mu~solini Tobrııl:ta luılkı sc?a~arkeıı 

• 

Roma, Mart (Hususi) - "Du· 
renin T rablus ziyareti bir çok 
hayallerin ortaya çıkmasına sebep 
oldu. İtalya hiç kimseye izahat 
vem16k mecburiyetinde değildir. 
Libya kendt toprağıdır. İtalya mev
cut oldukça başkaları ne isterlerse 
söylesinler, Akdenizin en büyük 
kısmı ltalyaya aittir.,, 

Bu· kısa yazı Stampa gazetesi
nin en göze çarpar sayıfasmda bü· 
yük harfleri~ yazdmıştı. Stampa 
bu 'yazısile Mussolini ve ltalyan 
donanmasının n\imayişli seyahati 
·hakkında beynelmilel matbuatta 
görülen tahminlere, mülahazalara 
kar,ı halyanın resmi ve faşist mah
fillerinin alCiıkları vaziyetleri hüla
sa etmektedir. 

Yan resmi Ciyomale Ditalya ve 
diğer biitün gazeteler ecnebilere 
daha sarih ve ~çık cevaplar vermek· 
tedir ler. İtalyayı "diinya siyaseti· 
nin amili,. ve "beynelmilel muhte
lif milli, siyasi ve askeri mu halef et· 
lere karşı ıAkdenizde ve Afrika sa
hillerinde yeni ltalyan terakki ve 
inkişafını tahkim ve tevsi edecek 
imparatorluk kuvveti,, diye tarif 
etmektedirler. 

İtalya matbuatı arasında Duçc 
ve faşist İta!yanm bilhassa harici 
politikasinın neşrine vasıtci olan 
yarı resmi Ciyorna1e Ditalya'da bu 
hususa dair maruf Gayda'nın yaz
dığı mühiIT} bir makaleyi kısmen 
naklediyoruz: 

"ltalyanm Akdenizde siyasi ve 
bahri faaliyetinin muayyen iki vas· 
fı var~ır. 1 - Mevki ve münase· 
betleri vaziyerlerinde açıklık ve 
sarahat bulunanlarla teşrik etmek. 
2 - Askeri kuvvetlerine ve Üs· 
lerine istinat ederek ltalyamn Ak· 
deniz müdafaasını temin ve tarsin 
etmektir. 

Bu müdafaanın inkişafı elbette 
Akdenizde bulunan diğer devletle
rin mevkilerinin ve inkişaflarının 
tahkimi için yaptıkları gibi kendi 
kuvvetlerinin de inkişaf ve artml
masrna taalluk eder. ltalyanın 
kuvvetleri h"a1 i ·nda bir hüküm ve· 
rebilmek için Akdenizde yaratılan 
ve şimdi de artırılmakta bulunan 
kuvvetlerin rerçevesinden dışarıya 
çıkmamak lfı.zıtndır. 

Mussolini'nin l\.1ilanodaki son 
nutkunda işaret ettiği gibi 
Akdeniz, Jtalya için her hangi bü. 
yük bir devletten daha ziyade ha· 
yati bir çevredir. Bahusus İtalya 
milli hay<ltının yegane temelidir. 

• Bundan ba~ka İtalya imparatorlu· 
ğunun mühakalntını temin eden bi-

• ricik yol olması da kıymetinin ehem 
miyetini artırmaktadır. Akdenizin 
lngiltercnin siyasi meşgalelerinde 
ve bahri plfınlarmda birinci derece· 
de yer tutmnsı da ehemmiyetini tez· 
yit etmektedir. Jngilterenin bu 
planlermı burada hatırlatmak lü
zumsuz sayılmasa gerek. 1936 se· 
nesi yaz mevsiminde Büyük Britan· 
ya kralı seki1inc;,i Edvard ve bahriye 
birinci Lordu Samoel Hor Akde- , 
niz havzasını dolaşmı~lardı. Binaen· 
aleyh Duçenin bugünkü seyahati 

hakkında tahminlerde bulunmayn 
katiyen müsaade edilemez. 

Mussolini, İtalyan toprağı olan 
Trablusa gitti. İmparatorluk ara· 
zisinden 1talyanm hakim olduğu ve 
müdafaasını teftiş ve mürakabe et· 
mek mecburiyetinde bulunduğu bir 
merkeze gidiyor. 

Tabiat ve tarih İtalya ile Akde· 
niz arasında üç katlı kopmaz bir 
bağ yaratmış

0

hr. Millet ile impara
torluk da bu bağ ile bağlanmı§tır.,, 

İtalyanın en maruf muharriri, 
resmi sayılacak kadar maruf yazı· 
larında büyük faşist meclisinin son 
toplantısında verilen karara muva• 
fık olarak Mussolinini seyahatinin 
Büyük Britanya devletinin Akde· 
niz hakkındaki emperyalist emelle· 
rine ve silahlanmasına kar§ı bir te· 
zahür olduğunu artık saklamamak
tadırlar. ftalyan matbuatı, Afrika 
sahillerinde yapacaklan manevra· 
!arın lngilterede husule getirdiği 
endişeyi de efkarı umumiyelerine 
anlatıp durmaktadır. Filhakika İn· 
giliz gazetelerinde askeri mütehas· 
sıslar İtalyanların bu manevralarda 
takip ettikleri gayenin sevkulceyşi 
noktai nazarından Trablus ile 
T obruk tan ne derecede istifade e· 
dilebileceğinin takdirine matuf ol· 
duğunu yazıyorlar. 

Daily Mail gazetesi: .. Padelerya 
adalarının merkez olarak kullaml
ma!ı takdirinde Trablus deniz ve 
tayyare üslerile Sicilya boğazının 
tahkimine çok yardım eder. Sicil
ya ve Tun us cihetlerini torpillerle 
kapatarak yolu daraltır. Sonra da 
buradaki tayyare üsleri Bingaziye 
kadar olan sahillerde bu torpil tar· 
lalarından yakasını kurtaran harp 
ve ticaret gemilerini imha eder.,, 
diyor . 

Gene Daily Mail'in müteha!sıs 
muharririne göre bu manevralar
dan takip edilen ikinci bir hedef 
Tobruk'un Libya ile Girit adası 
arasındaki yolun müdafaasına ne 
dereceye kadar yardım edebileceği
nin ve Yakın Şarktaki dağınık kuv
vetlerinin Sicilyaya hücumlarına 
karşı nasıl bir rol oynıyabileceğinin 
anlaşılması imi§. . 

Deniz sevkulceygi miitehassıs· 
ları böyle bir aziyetin zuhurunda 
Tobruk ile on iki adadan Leros'un 
feykalade ehemmiyetli sevkulcen 
noktaları teşkil edeceğini söylemek· 
tedirler. 

Tobruktan başlayıp Mısır hu· 
dudundan ta Tun usa kadar yapıl· 
makta olan büyük cadde dahi 
İtalyanın Afrikadaki hazrrlıklarına 
ne kadar vasi bir mikyasta devam 
etmekte olduğunu göstermektedir. 
Uzunluğu 1822 kilometre olan bu 
yolun yarısından fazlası yedi metre 
genişlikte mükemmel asfalt olarak 
bitirilmiş ve l\fossolini tarafından 
nçılış resmi yapılmıştır. Ticaret 
noktai na7.armdan olduğu kadar 
askerlik noktai nazarından da fev• 
kalade ehemmiyeti :haizdir. 

Yukarıdanberi naklettiğimiz in
( Lütfen sayı/ayı çeviriniz). , 
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ı-.. ·-···· .. ·Büyük keşifler nasıl yapıldı : 2 ............... . 

i ilahlar ve devler memleketinde 
l Eski Yunanlılar neler gördüler? 
• 
ı································.-··· Yazan: ..................................... . . 

ORJAN OLSEN 
-2 

Bunun için olmalıdır ki avdetinde/ 
buradaki tehlikeyi düşünerek bir takım 
başka karışık dönüş yollan a:ıyor. An
cak bu dönÜJ yolu hakkındaki riV!.yet
ler müttefik görünmüyor. 

Bu rivayetlerden biri şöyledir: Ja
son dönüşte Phase (Rion) u çıkmıştır. 
Bu istikametten Okeanosia.. varmıştır. 

Bu öyle büyük bri nehirdir ki zannedil· 
diğine göre arz dairesinin (*) derin· 
tiklerine akar. Bundan sonra Okeanos 
suyu Libya'nın (•*) cenup hudutları
na kadar takip edilmiştir. Sonra Medee 
nin ta'vsiyesi üzerine gemiler çöl orta
sından - Akdenize akan - Triton kölü
ne kadar iplerle çekilmiştir. Bu ameli· 
yat için tam on iki gün çalışılmıştır. 

İkinci bir rivayete göre. Jason9un 
sefer heyeti Tanais (Don) nehrini 
takip etmiştir. Buradan büyük denize 
kadar gidilmiştir. Ondan sonra gene 
Avrupa sahilini takip ederek Cebelitank 
ve Akdcnize kadar gelmişlerdir. 

Daha sonra olan bir rivayete göre 
de sefer heyeti !ster (Tuna) nehrini 
takip ederek ilerlemiş; sonra Tunanm 
bir ayağı vasıtasile Aıdriyatik denizine 
inmiştir. Buradan (Pô) vadisine geçil
miş, sonra (Pô) nehrinin gene mefruz 
bir ayağı vasıtasile (Rhone) nehrine 
varılmış, böylece Akdenizin garp mın
takasına inilmiştir. Buradan avdette 
(Circe) sihirbazına, Scylla denilen ser
seri kayalara, Charibdc denilen ve ge
mileri Yunan büyük deniz canavarına 

ve Odisede mevzuubahıolan diğer ha
rikulade şeylere tesadüf edilmiştir. 

Burada §Unu da kayidedelim ki Oke
anos nehri ile. arzın birçok adalara in -
kısam ettiği fikri tarihte çok eskidir. Bu 
fikri daha evvel milattan (100) yıl ev
vel Babillilerin yapmı§ oldukları bir ha
ritada gösterilmi§ görüyoruz. Sonra bu 
fikir Yunanlılara geçiyor ve Herodota 
kadar geliyor. 

Strabon gibi Yunan alimleri Home -
r'in eserlerindeki kelimelerin zahir! ma
nasına kıymet vermişler ve bunları coğ
rafi bilgi kaynağı olarak göstermişler
dir. Bunu bir hakikat olarak kabul e -
dince Yunanlıların coğrafya bilgisi ba· 
kımından ne kadar sathi düşünc1ükleri 
anlaşrhr. Strabon bir coğrafya bilgini 
idi. Sonradan gelen birçok bilginler o

Eğer Argonotler hik!yeleri ile Odise 
nin müsbet coğrafi esaslara müstenit ol
madığı gözönüne getirilince uzak mem-

leketler hakkındaki ıdiğer eski masalların 
kı:ynetleri daha iyi takdir edilir. Nite -
kim tepeleri bulutlar içinde duran At • 
las dağı hakkındaki eski masallar kök· 
lcri yerinde tutan temel direklerine ne
zaret eden büyük dev gibi gösterir; bu 
dağdan biraz ileride ağaçlarında altın 
elma yetişen Hesperide bahçel~ri bulun
duğu söylenir. 

Vaktile Mısır papazlarından miras 
kalan, sonra Yunan filozofu Eflatun 
(milattan 400 yıl evvel) tarafından kıy· 
met verilen Atlantid efsanesi halk ara
sında büyük biı §Öhret almrştL Bu ef -
saneye göre Atlantik denizinin ortasın
da Cebelitarık boğazının ilerilerinde Af
rikadaki Libya ile Anadolunun ikisinden 
daha büyük bir kıt'a vardı. Burada kuv
vetli krallar tarafından idare edilen mu
harip insanlar yaşıyordu. Günün birin -
de arz üzerinde büyük zelzeleler ve tu
fanlar oldu: Atlantid denilen Jıu büyük 
ve medeniyette çok ilerlemi~ kıt'a bü -
yük denizlerin dibine . çöktü; ondan 
sonra bu yok olan kıt'adan bir eser o -
tarak ancak suların üst tabak.:ısında en 
yüksek ıdağının tepesi kaldı. Akdenizde 
buna benzer bir arz hadisesi olmuştur. 
Rivayete göre şimdiki Rodos adası vak. 
tile yokken günün birinde birdenbire 
deniz da~galan arasından meyd:ı.na çıkı
vermiıtir. 

Bu efsanede mevzuubahsolan kıt'a 

ile Afrikanın §İmali garbisi istikametin
de Atlantik denizi açıklarında bulunan 
adalar lda kastedilmi§ olabilir. Zira Ef
latunun yazrlarınıda birkaç asır evvel 
Ferıikeliler gelmiıter, bu adaların yolu • 
nu kesmişlerdi. O şekilde ki eski an'ane
ler ortadan kalkınca bu adaların artık 

yok olduğuna hükolunabilirdi. Bunun -
la beraber bu adalıları Portekizlilere bı
rakmıyan tunç renkli Fenikeliler eski 
denizcilik devirlerinde daha ilerilere gi
derek Amerikaya da varmış olmaları 

kuvvetle muhtemeldir. Atlantid efsanesi 
bu ke§iften doğmuş bir akis ve hatrra o
labileceği gibi daha müsbet bir esasa da 
istinat edebilir. Zira eski bir devirde 
Avrupanın garbinde olan bir kıta ile 
münasebetler teessüs ettiğine dair muh
telif alametler vardır. 

nun izinde yürüdüler. Homer'in eser - ---------------
lerinde bahsedilen yerleri bulmak için 
çok çalıştılar. Nerede kumlu ve sığ bir 
ıahikle ölü hayvan kemikleri görmüş -
lcrse bunları gemicileri güzel sesleri ile 
yanlarına çağırarak yiyen sirenlerin e
seri sandılar. Nerede taşlık sahiller gör
mUşlerse burada taşlarla insan öldürü -
len sikloplar bulunduğuna hiikm~tti -
ler. Sihibaz (Circe) nin memleketi ttal~ 
ya' sahilinde idi. Scylla ile Charibde ca
navarları Misina boğazında bulunuyor
'ôtı ki burasının girdaplı suları eski ge -
miciler arasında meşhurdur. Kalipso a
'ifasının (Malta), rüzgarlar adasının da 
Stromboli yanardağı olması ihtimali var· 
liır. 

(*) Okeanoı kelimeaile :4rapçada 
büyÜk deniz manasına gelen Okyanoı 
lielimeıi arasındaki yakınlık ve ben.zer
lilıi Clikkate değer. Bundan hükmoluna -
bilir ıki eski devirlerde Büyük AtJantik 
Clenizi o zamanki coğrafi zihniyete gÖ
ı-e 'daire ıeklinde zannedilen arzın aon 
hu'dutlanndan meçhul boıluklara doğ
ru akıp giden bir nehir gibi telakki edi
liyordu. (Kurun) 

(*C) Libye kelimeıi Romalılar zama
nında Afrika kıtaaınm iımi olarak kul
lanılırdı. Kurun) 

Yanıltacak 
bir resim 

Bir bakışta bu resmin, İngiltere kra
lının kardeşi Kent Dükünün karısına ait 
olduğunu sanacaksınız. Çünkü ona çok 
benziyor. 

Fakat bu, Kent Dükünün kansı sa -
bık Yunan Prensesi Marina değil, onun 
ablası olup Yugoslavya kral naibi Prens 
Paul ile evlenmiş bulunan Prenses 
Paul'dür. 

Yukarıda Prenses Faal, ktzı J elisa
vata (Elizabct) ile birlikte görülüyor. 

--SEZ AR---.: 
Dün ve Y ann tercüme külliyahndaııdır 

Fiyatı 40 kuruştur 

giliz ve ltalyan gazeteleri arasında 
münakaşalar iki millet arasında bir 
Clüellodan başka birşey değildir. 
lngilterenin soğukkanlı bir tavula 
yapmakta olduğu hazırlıklara İtal
yanlar da nümayi~li ve gösterişli 
nazırlıklarla mukabele etmektedir. 
Habeş meselesinin iki devlet ara· 
sında meydana çıkardığı zıddiyetin 
önü alınmak için imza edilmiş olan 
~ntlemen Agrement'in sözü bile 1 
ıMık'. duyulmaz oldu. Bakalım za-
~ daha neler tesbit edecek! .. , ----------------

:.Her Gü:nBir lliflageL 

incel iğ sonu! • 
ın 

Onu küçiicükten lstanbula ge
tirmişler ve şu büyük konağa yer· 
leştirmişlerdi. Kapı yoldaşları ara
sında kendisi gibi hiç bir çocuk 
yoktu. Hepsi genç irisi, dinç adam· 
!ardı. Selamlıkla harem avluların
da mekik dokur, kalfalarla kah
yaların ayakları altında ezile, çiğ
nene si.iri.inürdü. 

Bir gün anlamadığı bir şeyler 
oldu. Sokaktan bayraklı kalabalık
lar geçti. K<.işe b~larındaki binek 
taşlarına btt caıaffi adam1ar çıkarak 
yumruklarını sallaya sallaya bağı· 
rıp çağırdılar. T ekcrlekleri sırma 
çubuklu arabalar, kaldırımları kı
vılçımlandırdı. Göğiisleri köpük 
içinde kalmış atların sırtında yaver
ler telaşla koşuştular. Şuradan bu
radan tüfek sesleri duyuldu. 

Dönme dolabın önii mahşer gi
biydi. Kalfalarla kızlardan sonra 
hanımefendiler de oraya döki.il
mü~lerdi. Selamlıktakilerden haber 
almağa çalışıyorlardı. Fakat orada
kiler de neler olup bittiğini pek 
bilmedikleri için, iş büsbütün ka
rışmıştı. 

Küçiik Naşit, - ona konakta 
bu adı vermişlerdi - kuru, şaş. 
kın gözlerini bu merak dolu yüz. 
lerde gezdiriyor, ama hiç bir şey 
anlamıyordu. Sinek ayaklarını an
dıran çapak tutkallı kirpikleri, ara 
sıra yapışıyor, bakışlarına bir yor
gunluk çöküyordu. 

Akşama doğru öğrendiler, ki 
millet saraya karşı kazan kaldırmış, 
padişahı indirmiş, Hürriyet adında 
bir kahraman tahta çıkmış. 

Kadınlar, hemen bu kahrama. 
na si.ili.in gibi ince bir güzellik ver
diler. Kulaktan kulağa: 

- Ay parçası gibi imiş! 
- Kollarını belinde duyan kız-

lar, ih 1 diye inlerlermiş ! 

Sözleri dağıldı. 
En meraklıları daha tatlı haber· 

ler de uydurdular. Bu kahramanın 
alçak göniillü, cömert bir delikanlı 
olduğunu, ve genç, yaşlı herkese 
elini uzatacağını söylediler. Hep
sinin seslerine tatlı bir titreme gel
miş, gözleri süzülmüş", köşedeki 
şişman kalfa bile bu güzel haberle 
dirilip, çevikleşmişti. 

Ne yazık, ki bu avunma çok 
sürmedi. Paşa, saraydan süklüm 
piiklüm döndü. Çenesini bıçaklar 
açmıyor, etrafına bakmıyordu. 

Kalfalar da birkaç gece fidan 
boylu hürriyeti beklediler. Çarpın· 
tılar geçirdiler, bu ümit de suya 
düşiince, konak, ıssızlaştı. 

Uşaklar dağıldılar, halayıklar 
bohçalarına sarıldılar. Naşit, gide· 
ceği bir yer olmadığı için, orada 

Yazan: 

HAKKI SÜHA 

GEZGiN 

kaldı. Böyle yapması bir fedakar. 
lık sayıldı. İtibarlarını ansızın kay
beden devlet duııkunlcn, bu turlu 
sadakatlere karşı pek hassas olur
lar. Nitekim bu delikanlıya da o 
günden sonra, ailedenmiş gibi 
bağlandılar. 

Naşit, güzel değildi. Alımlı 
değildi. Adama herşeyi bağışlatan 
bir zekfısı da yoktu. Ama gene 
hoş görüli.iyor, yiizüne gülünüyor
du. Bu gi.ili.işlerin biraz merha
metten sızan aydınlığını ise o za
ten göremezdi. Bu yüzden mem
nundu. Jlk gençliğe girdiği için, 
artık saçlarını dibinden kestirmiyor, 
kara kuru yüzünii ağartmak için 
sık sık yıkıyor, kirpiklerinin ya
pışkanlığını gizlemeğe çalışıyordu. 

Eski inanışların yıkılarak değiş· 
mesi, onun da aklını çelmişti. Yak
tile eteklerine bile bakmaktan çe
kindiği kimselerin yüzlerine, göğüs 
lerine titremeden göz gezdirebili
yordu. Hatta çok kere içinden pa
zarlıklar yapıyor, bu güzel kadın
ların hangisine aşık olacağını düşü
nüyordu. 

Bir giin bu aşıklık kararı. ken
diliğinden çıka geldi. Paşanın in· 
ce, narin kızı onu bahçede gör
müş, hatırını sormuştu. Nadire, 
kibarlığı gururla tartmazdı. Hasta 
bir kedi, sancılı bir kanarya onu 
günlerce uğraştırır, sokakta gör· 
düğü bir sakatın bile gönlünü al
maktan hoşlanırdı. Naşide karşı 
yaptığı da bundan başka birşey de
ğildi. Bu öksiiz cocuğu, bu gur
bet yalnızlığı içinde sevindirmek, 
onun içli ruhundan temiz bir rÜz· 
gar aibi geçiyordu. 

Sonra, doğrusu da şu ki Na
dire, bu çekingen köylü ile kendi 
arasında geniş, dolmaz uçurumlar 
seziyordu. Galiba biraz da bu 
imkansızlık yüzi.inden Naşitteki şı
marıklığın farkına varamadı. 

O giinden sonra, Naşit hep o· 
nun yolunu gi)zetliyordu. ilkin üs
tiindc durmai!a deiYmiyen bu knr
şılaşışlard3ki hesaplılık, P.'cnç kızı 
p.İt gide kuşkulC\ndırclı. F <'kat, bu 
defa da başka bir duygu ile hoş 
gCirılii. 

1 • nfasr, ruhu , gövdesi hiribi
rinden güzel olan Nadirenin bir bü-

•"'fi. ltueunı vardı. GüzeJlıgt. 
karşı etrafında gördüğü içli Ü~ 
meler, titremeler ona nefis !il' 
sarhoşluk verir ve bu sar~~~ 
içinde kendinden geçerek gul 
serdi. Bu gülü~, bir sadaka() 
idi!, güzelliğinin zekatı olara~ f r 
böyle harcnnırdı? Kim bilir!· f 
kat §Urası da gerçektir, ki onll 0~ 
renler, onunla konuşanlar, rP1" 
yaklaşanlar arasında yürek Ç~.rııt' 
tısına uğramamış, ümide dw· 
•••1)1 h.h6.1..,;ı\,,o .) ""l~-.w. b~ 

Onun kadar ince bir kadınıll 11 
hallerden nasıl tiksinmediğirıt ~ 
şanlar az değildi./ Ama, ne ha).şııf 
verdiği dersler, ne arada sırad8 ~ 
radığı kaba açılışların sarsıntısı oıııJ:. 
yeni ve kapalı bir ruh yarataI1111ıır 
Yüzünün yumuşaklığı, cömert 
zaketi onu incitir dururdu. 1 

Naşit, doğuştan zöğürt gôlll 
kaba zevkile bu ruh dünyasırt! 

b. d ı d w • çıll• lıyacak ır. a am o ma ıgı ı ki 
ince gi.ili.işü iğrenç bir sırıtışla 
şıladı. · .,. 

. ~ ı 
Yalnız unutmamalı, kı aŞ ~ 

snn tornasıdır. En hoyrat. 1 
kütük yaratılışları bile yontllP ~ 
celtir. Naşidin de gözlerine 
candan bakışları o getirmişti . . ~f.' 

Nadire bunları gördi.ikçe, .1 b 
mek şöyle dursun, güzelliğin111 f 
yülerile karşılaştığını sezmekte~) 
len gurura benzer şeyler bile o\I 

yordu. .~ 
Fakat bu türlü göz yu~ı.ı~eJ' k 

inişteki kızaklara benzer. Bır .şl 
kaym<tğa başlayınca, nereY~ ' ı; \' 
cağı pek kestirilemez. Nitekıı1l .a· 'ti 
kaç g\in sonra gene o bah~t b,( 
lunda, Nilşit karşısma dikildı .. j 
de fena destelenmiş gülünç ~ırııfı 
met vardı. Konağa gelen Jll~ ~( 
!erden görerek taklide kalkıştığı 
pazc bir kibarlıkla selamladı: 

- Sizi bekliyordum! ı 
Dedi. Nadire onun yapJ11

9 ti 
barlığından ziyade ellerinde 5~ 
titreyişe güliimsedi. Genç 8 

' 

artık hiç bir d~ygusunu saklatl"l:ı~ 
du. Yanı sıra yürümeğe bB>ı/. 
Kısa bir tereddütten sonra k

0
11
/ h.. 

• w 1 d' N d. ·n 8 1 "11 
gırmege ye ten ı. a ırenı / (1 
o zaman aklı başına geldi. ) ti~ 
başlan tutuştu. Sanki bütÜ11,.rl 

d k b. .. 1 w bıl cu u ·ızgın ır gom ege 
mi.işti.i. rJ 

1 lala ne yapacağını, bll .. ~;1 ıl 
ma aşkını nasıl püskürteceS~11 ı 
yin edemiyordu. Bahçe ten p.I 
görünürlerde kimse yoktu. ~ 
dallı fındık ağaçlarında ge''eı~" 
lar öti.iyor, ışıklar oynaşıY0 le 

B0ynunu sıcak fakat ısla ,r./ 
yapışkan gibi sıcak bir nefeS JI 
ymca, silkindi. Kaşları çl 
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Nar9i1e firyaT<neri 
arasında Gönüllü işıkla rl 

Nargile 

Pariste 600 lira maaşlı 
Nargile Mütehassıslığı 

içen ihtiyarlamaz! Çünkü ... 

Biri 18, biri 19 yaşında iki nişanlı lngiliz gencinin ispanyaya 
kaçması lngilterede çok büyük asabiyet uyandırdı 

Hangisi daha zararlı? Bu, ko
layca halledilemez bir meseledir. 
Birinin lehinde olanlar derler ki: 

Tömbekide nikotin azdır. Du· 
?nanı sudan geçer, marpuç, bütün 
tehirleri alır. 

Tütün taraftarları ise bu kana· 
attc. değill. Onlara göre, tömbeki 
dumanı sudan geçtiği için ratıptır. 
Fazla olarak kuvvetle çekmek za. 
!'\ıretinden dolayi da pek §ayanı 
tavsiye değildir. 

Her ne ise.. Neticede belki sizi 
tatmin edebilecek bir§ey söylemek· 
tense bu husustaki mütalaaları nar· 
aile içenlerden dinlemek daha ye
rinde olabilir. Biz bugün nargileye 
ait İ§İtilmemİ§ birkaç hikaye nakle
deceğiz: 
. Nargile tiryakisi münevverler
den birisile karşı karşıyayım. Bu 
~t. Avrupa seyahatlerinden birin
de nargile tiryakiliği yüzünden ge
Çcn bir hatırasını şöyle anlattı: 
, ''Bundan dört, be§ sene evYel 
Ab.vrupaya gitmiştim. Seyahatimin 

tr kısmında sigara, puro, pipo gi
bi vasıtalarla kendimi avutmu§ ve 
~argilenin vefalı ve samimi dostlu

ıı! ~nun acısını unutmağa çalışmış
lıın. Fakat tam Parise geldiğim 
\>akit iş değişti. Kendimi bir has

J lalığa tutulmuş görüyordum. Nar-
! ~ilomani diyebileceğim bu hastalı
(! 
~ rı Pariste doktorunu bulmak müm 
~ Un değildi. Tek çare, bir yerde 

tlargile bulmaktı. Hatırıma Fas 
~rnii, Fas kahvesi geldi. F ramıa 
•tıkumetinin Fasa bir cemile olmak 
b~ere yaptırdığı hu yerde nargile 
• Ulabileceğimi umdum ve bir tak
~e atlıyarak Fas camii yanındaki 
as kahvesine gittim. 

Burada nargile bulabilmek sa
~~ctine kavuştum. fakat aksiliğe 
uakın ki tömbeki yoktu. Bu talih
a· 1 Lll . ._ik karşısında Arap kahveciye 
uagırdım: 

r d - Tömbeki yerine tütün dol
Ur. 

.. Arap, hu emir kar§ısmda şaşkm
~ilnı gizlemiyerek İ§ittiğini yaptı. 
akat, maalesef nargilede tütün iç

i ltlek mümkün değildi. 
Ümitsizce oradan ayrıldım. 

''/ İki gün sonra o zaman yeni a
Çılrnı§ olan müstemlekat sergisini 
~e~meğe gitmiştim. Sergide yapıl
~11 olan Tun us mahallesinin önün-
crı. geçerken Tun us kahvesinde bir 
~rgile görünce işimi bırakarak 
&.hvcye koştum. 

Kahveciye seslendim: 
- Vahit §İşe. 
- EyYa ya seydi f 

lc.c Biraz sonra nargilemi kcyfli 
;>flj tokurdatmağa başlamıştım. 

\> Ben knhveye gittiğim vakit kah
'<>Cdc kahveciden ve iki Arap gar-
tıdan başka kimse yoktu. 

~d \' avaş yaaş kahve dolmağa baş· 
1 1• Amerikalı kadınlar, lngiliz
ı:~İ .Almanlar ... Bütün dünya mil
doı erıne mensup adamlar kahveyi 
~ d~rdular. Hepsi de dikkatlerini 
~ı~rnde ve nargilede toplamış· 

i Çıkmak Üzere kalktım ; kahve-
~c w• • d ne verecegımı sor um. 

~~ Kahveci, hiç bir müşterisine 
•teıınediği bir itina ile: 

~rı~.._ Efendina, dedi; günde za
... ~ kaç nargile içer? 

.._ BC§, on.. Ama sana ne) 
.:,. ........ Peki, daha fazla icemez mi-
~~~) . 
~İçsem ne olacak? 

~~el gözleri kıvılçımlanmışt:ı. 
~ D~daklarına çıkan fena sözlerin 
tıj bırini söyliyemedi. Yalnız cli-

1.ııaklardaki kapıya uzattı: 
....._ Defol!. 

~ ~n daha manalı bir susu§la 
t'l\J, 

anlıyorum ki kahvemizde mÜ§teri 
eksik olmıyacak. Sana nargile ba
şına 1 lira var. Bak günde 20 nar
gile içersen günde 20 lira yapar. 
Memlekette ayda 600 lira maa§I 
hangi memuriyette alırsın? 

Arabm bu teklifini kabul edip 
etmediğini söylemiyen nargile tir· 
yakisinin gözlerinin içine baktım; 
gülümsiyerek sözlerine şöyle de· 
vam etti: 

- Hiç bir kadrotla yer hulmı· 
yan bu garip memuriyeti kabul et
mek vaziyetinde idim. Bu işte on 
beş gün çalıştım. Sonunda kazan· 
cım - gördüm ki - Arabın tah
minini hayli geçmiş!... . "' . 

İkinci bir nargile meraklısı ile 
görüştüm. Bu 30 senedenberi nar
gile içen bir zat. Hala günde en 
az 20 nargile içermi,. 

Onun da meraklı olan hikayesi
ni kendi ağzından naklediyorum: 

"Bir gün boğazımda bir yanma 
hissettim. Evvela bermutad aldır· 
madım. Birkaç gün sonra rahatsız· 
lık artınca f stanbulun tanmmıı dok· 
torlarmdan bir zata müracaat ettim. 
Dikkatli 'bir muayeneden ıonra 
doktorla aramızdıs ıöyle bir konuı· 
ma geçti: 

- Siz nefesli çalgılardan han· 
gisini çalarsınız? 

Dikkat ettim. Bu suali sorar· 
ken, benim söylemediğim bir hu
susiyetimi keşfetmİ§ gibi mağrur 
duran doktor, sualine mutlaka 
müsbet bir cevap alacağından emin 
bulunuyordu. 

Cevap verdim: 
- Hiç bir çalgı ile alakam yok. 
Dok tor §aşırdı: 
- O halde hanende misiniz) 
- Hayır.. Ne münasebet ... 
Doktor dü§Ünmeğe başladı. 
- Sizde ancak büyük bir tenör

de görülebilecek bir hMtalık var .. 
Allah a§kma söyleyiniz ıııiz nesiniz? 

- Az konu~an, kendi halinde 
yaşıyan bir memur. Hayatta nar
gileden ba,ka zevki olmıyan bir 

İngiliz nazırlarından Vinston Chur- J 
chill'in yeğeni Edmond Romilly ile 1 

Lord Redescale'in kızı Miss Jessica bir 
gün ortadan kayboldular. Bu iki kah • 
ramanın biri 18, biri 19 yaşında iki genç 
olduklafını düşününce beraber kaçmı~ 
olduklarına şüphe etmemek lazım geli -
yot'du. Çünkü, ailelerinin müsaade et • 
memesine rağmen, Edmond'la Miss 
Jessica daima beraber görülmekte- idi. 

- Hayır, içiniz. Bu, hem sizin 
için, hem de benim için iyi olur. 

Anlamamıştım. Kahveci sözü
ne devam etti: 

- Buraya serginin açıldığı gün
denberi ancak birkaç hemşeriden 
ba~ka kimse gelmedi. Halbuki 
şimdi kahveye bak. Her taraf 
doldu. Sen burada nargile içersen 
memur. 

Doktor yerinden sıçradı: 
- Tam, dedi.. İsabet ctmitim. 

Fazla nargile içenlerde büyük te
nörlerde olduğu gibi böyle hançere 
rahatsızlığı olabilir. 

• ~ .y. • f' 

Tiryakile~len birine sordum: 
- Niçin nargile içiyorsunuz? 
- Bir nargile getirt, sor. Söy-

lesin. 
Birdenbire anlamadım. Güldü. 

Düşündüm. Sormak kelimesinin 
bir manası da .. içine çekmek,, ol
duğuna göre muhatabım bana: 

- Nargile getirt, iç, anlarsın .. 
demek istiyordu. 

Alaşılryor, ki nargile tiryakileri
nin kendilerine göre ıstılahları da 
ar. 

• • • 
Baıka bir zata aynı suali sor· 

dum: 
- Niçin nargile içersinizı 
Bu, büsbütün ba§ka bir cevap 

verdi: 
- İhtiyarlamamak için.. Dedi. 
Hayretle yüzüne baktım. Dur· 

du: 
- Evet, dedi, nargile içenler 

ihtiyaılamaz, çünkü .. Çünkü .. Nar· 
$Zile içenler vaktinden evvel ölürler. 
lhtiyarlamağa vakit kalmaz ki .. 

.y. • 11-

Cenup kutbunda yeni bir toprak 
parçası keşfedildi 

Buz lar üzerindeki gün ışığı ve Fok 
balıkları ile cenup kutbu dünyanın 
en güzel yerlerinden biri imiş 

Tayyare ile cenup kutbuna yaptığı 

seyahatten sonra, 1ngrid Kristensen 
isimli bir kadın k~if, şimdiye kadar 
görülmemiş bir toprak parçası keşf. ' 
ederek Londraya dönmüştür. 

Bu kadınla birlikle kocası, meşhur 
Norveçli kişi! Lars Kristensen ve 17 
yaşındaki mavi gözlü kızı Fay Kris. 
tensen de eenup kutbuna gitmiş ve 
tam elli bir gün seyahat etmişti. 

Birço!c ilmi teferruat elde ederek 
filmler, ve resimlerle geri gelmiş olan 
kadın kıi.şif kendisile görüşen gazeteci. 
lere, bu şayanı dikkat yolculuğunu şöy. 
le anlatmıştır: 

- Bulduğum.uz yeni arazinin resmi. 
ni aldık. Haritasını çizdik, ben o nok. 
taya, tayyaremizden bir Norveç bay. 
rağı attım. Fakat şurası anlaşılmalı. 

dır ki, seyahatimiz şimdiki halde ta. 
maınen ilmi mahiyette olmuştur. 

Keşfettiğimiz araziyi ne almak is. 
tedik, ne de ona bir isim verdik ... 

Annesile beraber cenup kutbuna 
gitmiş olan on yedi yaşındaki Fay da_ 
hi şunları söyliyor: 

- Dünyanın dibi demek olan cer.up 
kutbuna vardığım zaman kendimi o 
kadar yalnız hissediyordum ki, hemen 
dönmek istedim. Fakat şi."lldi de, buz 
üzerindeki gün ışığını, fok balıklarını, 
pcngocnlcri düşünerek cenup kutbunu 
anıyor ve orayı o kadar tenha bulmu.l 
yorum. Yalnız eunu da söyliyeyim ki, 

nnnem gibi hakiki bir kaııif olmak is. 
te.mem .. ,, - Daily E:rprcs'ten-

Biribirilerini ni~anlt sayıyorlardı ve hiç 
ayrılmıyorlardı. 

Fakat, biraz sonra öğrenildi ki bu iki 
genç yalnız seviştikleri için kaçnıamıt -
lardı. Daha büyük bir kabahatleri var -

·dı: 

İspanyaya gidiyorlardı 1 

EdmoDd'la Miss Jessica'nm bera -
raber kaçmaları Londranın yült~ek ta • 
bakası arasında büyük dedikodular do· 
ğurmu~tu. İspanyaya gitikleri öğreni -
lince herkes büsbütün hiddetleniyor: 
Çünkü Edmond bir anarşist olarak ta • 
nınmıştır. Şimdi onun İspanyol hükü -
meti kuvvetlerine katı~mağa gitmesi 
Londrada büyük bir asabiyet uyandın· 
yor. 

Churchill'in tesiri altında bir yandan 
hükumet, bir yandan da, Edmond'a uya
rak ispanyaya kaçan kızlarını kurtar • 
mak için Lord Redescale harekete geçi
yorlar. 

O günlerde, İspanyaya gönüllü gön· 
derilmesi resmen yasak edilmiş bulunu· 
yordu. bu itibarla, İngiltere hüktimeti 
iki genci geri çevirmek ve memleketle· 
rine döndürmek için teşebbüsata giri • 
şebilirdi. Nitekim girişti: 

İngiltereden kaçan iki genci almak 
için bir torpido gönderiliyor. Edmond'la 
Jessica nihayet bulunuyor ve İngiltere
ye getirilmek üzere kara yolile Fransa· 
ya götürülüyor. 

İki genç, arzularından vazgeçmiş gi· 
bi göt ünüyorlar. Fakat Fransaya gel -
dikleri zaman birdenbire yine ortadan 
kayboluyorlar, trene athyarak, 1span -
ya hududundaki bir Fransız şehrine gi· 
diyorlar. 

Oradan gelen haberlere göre, Ed -
mond'la Miss Jessica bu şehirdeki Bask 
hükümeti konsolosluğuna müracaat et • 
mişlerdir. Bu da, onların tekrar İspan -
yaya gitmek istediklerini bir kere daha 
kuvvetlendiriyor. 

Büyük kişif Markoni 
Orduda kullanılacak geni 

keşif /erde bulundu 
Romadan bildiriliyor: 
Dün bir Alman profesör kafilesi 

Markoni'nin evini gezdi. Ropollo yaki· 
ninde bulunan bu evi Markonı 1934 te, 
ıırf tecrübeleri için yaptırmı~tı. 

Ev ahşap, fakat içi "İpektaşı" deni
len taşla döşenmiı: Bu suretle, evin ne 
yanmak tehlikesi var, ne de rutubet teh
likesi. Bundan ba~ka', evin içine gürül
tü de girmiyor. 

Evin üzerinde çok yükseğe kurul • 
muş bir anten var. Bu anten oradan 170 

kilometre uzakta: Livourne'da bulunan 
ıdiğer bir antenin yüksekliğinde. Dur -
binle bakınca Rapallo'dan Livourne'da
ki anten görülüyor; aralarında hiçbir 
mania yok. 

Alman profesörlerinin bu ziyareti 
esnasında. Markoni ile beraber çalışan 
profesör Schneider İtalyan mucidinin 
son tecrübelerinde bu iki anten arasın· 
da küçük dalgalan alıp vermeğe mu · 
vaffak olduğunu anlattı. Markoni, bu 
suretle. 300 kilometreye yakın mesafe 
arasınıda rabıta tesis etmiştir. 

Markoni'nin bu tecrübeleri son de • 
rece gizli yapılmış ve bu esnada yalnız 
general bulunmuştur. 

Bundan anlaşılıyor ki Markoni bu 
tecrübelerde kendisinden evvel ayni sa
hada tecrübeler yapan Darbord Four -
nier ve Clavier gibi mühendislerin var
dıkları tecrübeleroen çok ileriye gitmi~· 
tir. Bu mühendisler 18 !lantimetrelik 
dalgalarla Calis'den Douvres'a rabıta 
tesis etmi~lerdi. 

DALGALAR DONY AYI DOLA
ŞACAK 

Profesör Schneider'in verdiği izaha
ta göre şimdi mesele bu küçük dalga 
neşrini mümkün kılacak aletler bulmak· 
tır. Markoni küçük dalgalan 300 kilo· 
metreye nakletmeğe muvaffak olmuş -
tur. Bundan ba;ıka, icadın sırrını saklı
yan mühim bir nokta var: 

Biiyiik kf1i/ lı!arkoııi 

Pijama yerine 
gecelik entariis 

Pij:;maları:ıızın p;ıntolonları gecele
yin uyurken bacaklarınız etrafın:,;. dola· 
nıyor mu? Beli çok sıkıyor mu? Ceke
tin düğmeleri, en kı~lı gecelerde çözü • 
lüp sizi soğuğa maruz bırakıyor mu? 

Eğer öyle ise, artık entari taraftar • 
larma arkadaş olabilirsiniz. 

İşte yukarıda zikredilen sebcplerıden 
her gün daha ziyade erkek İngfücre • 
ele pijama giymekten vazgeçip eski usul 
entarilere avdet ediyorlar. Hem bu a • 
damlar, ihtiyar da değil. .. Bir tuhafi· 
yeci. Londrada geçen sene - bir co • 
~u delikanlı olan müı?terilere - tam 
20,oon entari satmıştır. 

İtf\lyan muC:di bu. kısa dal~alardan --- - -----------
d h k d l 1 · ·· h · · .. 111ıııımııa11111111ıtınıııı1111ıaıııııııııııııı 1iıııı ıııııııı11ıı;ıı 11ı ıımıııı111u a a ısa a ga arı yerın mun f\n:sı u- • • 

zerinde .neşredebilmi~tir. öyıe ki. neş· Resnıi dairelerin 
redilen dalgalar, hangi istasyonun al -
ması için neşredildiy!le yf\lntz ora,·a di/ıhaliııe 
doğru ilerliyor. Bu suretle şarka doğru Hem A\'rupaya fazla dÖ\'lZ ver-
nesredilen dalgalar, diinyayı çepeçevre meye sebep olan fazla kağıt sarfiyatı
dolaşarak g;:rpten, yine ayni noktaya nı tahdit eclebi1mc.K, hem g,ı.zetenın 
gelehilecektir. mündcric:ı..tını çoğaltarak ilan vcrenlc--

TELStZ ELEKTRtK NAKLi rin dahi Mf'jne olarak okuyuculara 
Diğer taraftan. Markoni'nin elek • fazln hizm~t imki .. nmı bulmak iı;ın şim 

trik gücünü telsiz olarak ve radyo is - diye kadar büyük puntolarla dizilen 
tasyonları vastıasile, nakletmeğe de mu· ilanlar, ''Ulus,. refikimiz gibi. lG mart 
vaffaic olduğu zannediliyor. Bu, haki • tarihinrlen itibaren küçült puntolarla 
k ztcn, fen alc:ninde büyük bir inkılap· dizi'e::e!ttir. Puntoların y:ıni hurufat 
tır. eb'aclının kUçültülmes'ndcn dolayı res-

Bu tecrübelerde varılan neticeler mi ilanların gazetede istiap ettiği yer 
hakk•nda çok ketum davranıld•ğına ha· nazarı dikkate ahnnrnk bu nisbet da
kılırsa bunların §İmdik! halde miidafaa irc.sinde t csbit edilen ücretler netice 
sırrı olarak sı-klamldığı ve ilk defa ola- itibarile eski ücretin ayni olup hiç bir 
rak askerlik fenninde kullanılacağı an· fazlalığı müstclz1m bulunmamakta.d.ır. 

ıa,ıhr. ....JO'.,.llM'flllltlCNfllııııtlllflflltltuKull~ 
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N!~011"1!~~~~ a~:ö?~~~!~0~~ Bu hafta içinde haşlıyor; ilk karşı-
ordusuna bir ellle Fransız mUstemlekelerlnl, l l D •• •• l k 
bir elile de Mısırı göstereceği dUşUnUlebllir. aşma ar .C-QZQr gunu yapı QCQ 

Fransızca "La Republique,, gaze- nize hakinı bulunması laumdır diye
tesinde "İslamiyet kıhncı,, serlevhası biliriz. Halbuki Mussolini bugün Ak
altında bir makale neşreden Pierre denize haklın b}llunmaktadır. Çünkü 
Dominique şu dikkate değer mütalea- artık Maltanın bir kıymeti kalmamış
ları ileri sürmektedir; tır. Londra ile Roma arasındaki son 

"Afrikada yapıls.cak olan merasim gerginlik esnasında İngilizler Malta
ve Trablusgarp e~raft tarafından daki bütün gemilerini çekmişlerdir. 
Mussolini'ye verilecek olan §Cref kı- Diğer cihetten İtalyanlar Akdenizi 
lıcı hakkında hususi malumatım yok.

1 
, Tripoli ile Tarente ara;ında yarmakta 

Telgraflarda bundan bahsedilirken dırlar; ve daha emin bir vaziyette bu
"İslfimiyetin kılıncı,, deniliyor. lunmak arzusu ile Sicilya Tunus ara-

Bazı kiınseler bu ifade karşısında sında bulunan Pantelleria adasını da 
tebessüm edeceklerdir, ben onları tak- tahkim etmiş bulunuyorlar. 
lit etmekten çekinirim, Hakikatte Haritaya baktığınız takdirde yeni 
İslamiyetin hakiki kılmcı halifedir. bir Heligoland olan Pantelleria adası
Evve18. Mussolini hıristiyandır, oralar- nm şarki Akdenizden garbi Akçlcnize 
da söylenildiği veçhile "Nazareen,, geçme işinde Malta adasından daha 
dir. hakim bir vaziyette olduğunu anlarsı-

Bununla beraber bu parlak formü- nız .. geri kalan kısım için ise Musso
lün tahtında ebedi an'aneler mevcutr lini'nin güvendiği ve ciddi bir mütte
tur ve Arap işlerile alakadar olanlar fik telakki ettiği Franco vardır. Dün 
bu hususta ;Kur'anın kimbilir hangi A- de hatırlatmıştım ki daha Primo de 
yetlerini zikredebilirler. Rivera'nın diktatörlüğü zamanında 

Burada, kendisini İs18.miyetin mü- iken Mussolini, bizim şimali Afrika ile 
zahiri ve dostu ilan etmiş bulunan ve olan muvasale yolumuzu kesmekte 
İslam arazisine tabii bir müttefik tav- bulunan Balear - La Maddalena bara
rr ile, Şark imparatorluğunu düşünen jmı tasavvur eylemişti. 
bir Hohenstaufen tavn ile çıkmakta Halbuki Franco yalnız Ba.learlara 
olan ikinci Vilhelm'in hatırasını zik- malik olmakla kalmayıp ayni zaman
retmiye mecburum. da Rifi de elinde buludurmaktadır 

' Fanta hiçbir netice vermemiş olan 
ve sonunda bizleri Geliboluya sürükle
miş bulunan bu tarzda hareketlerin 
yapıldığı devirde çok ıztırap çektik. 

Avrupa, ikinci Vilhelm'den evvel. 
Mısır ordusunun Başkumandanı olan 
ve Kahireye vasıl olduğu zaman ken
dlsino !.slamlyd;n hftmisi süsüsnü ver
miş bulunan Napolyon Bonapart'ı ta
nımıştL 

Mussolini de belki kendini Bona,.. 
part'a benzetmekte veya onunla mu
kayese eylemektedir. İngiltere ve Fra.n 
sa on dokuzuncu asrın bütün iıntida
dmca bu rolti takındılar. lngiltere bu 
rolünde de\•am ediyor ve muvaffak da 
oluyor; Fransa, maalesef bazı ideo
logların fena ilhamlarının tesirile bu 
rolden sıyrılmak ister gibi görünüyor. 
Suriyede yapılan feragatler (Musul), 
Kilikya bizzat Suriye) ve Cezayirde, 
Tunusta ve Fasta tatbik edilen ve im
kan olduğu nisbette emperyal ve ~"""ran 
sız olmaktan uzak bulunan politika 
bundan ileri geliyor. Bizim elimizden 
çıkarmakta olduğumuz kudreti !talya
nın eline geçirmek istemesi tabii bir 
şey değil midir? 

Bazı muahedelerin imza edilmesi 
ve bazı politikaların tatbik edilmesi 
Suriyeden ve .Tunus veya Fastan çe
kilmek demektir. Eğer ideologlar bu
ralardan çekilen Fransanın yerine baş 
ka bir devletin geçmiyeceğini zanne
diyoralrsa hata eyliyorlar. Bu şahıslar 
başka. birisinin yerleşeceği yeri hazır
lamaktadırlar, işte bu kadar. Şimdi 

Mussolini'ye avdet ediyorum. 

Rü ise Cebelüttarıka hakim bulunmak 
tadrr. 

Küçük bir kayalıktan ibaret olan 
Cebelüttarık Boğazı Alman veya İtal
yan sisteminde · tahkim edilmiş bir 
Cetta ile İspanyol topları arasında kal 
dığı takdirde sadece tarihi bir hatıra
dan ibaret kalır, ba.şka bir şey ifade 
edemez. Bundan başka bu kurnaz Fran 
co, İspanyada. Faslılardan mükememl 
surette istifade etmiştir. Bunu da dik
kate almak lazımdır. Acaba Franco 
da Fasta Pro - İslamik ôir plitika tat.. 
bile etmiyecek midir?. Acaba impara
torluğumuzun esasen bazı zaaflarımız 
la tahrik edilmiş olan şüpheli eleman
ları yavaş yavaş Rife veya Trablus
garbe doğru teveccüh etmiyecekler 
midir? 

İsla.miyetin kılmcr yalnız Mussoli
ni'nin ellerinde mi bulunacaktıri Ay
ni zamanda Franco'nun da elinde ol
mıyacak mıdır? 

Eski Fas şehirlerinin obüsler altın
da kalmasından müteessir olan ve Gır
nata ile Kordonun tahripten kurtul
muş olmasını - hem de kimler sayesin
de? Din kardeşleri olan ve askiden 
İspanyadan koğulmuş bulunup şimdi 
evlerinin anahtarlarile, evvelce götür
müş oldukları büyük tahta anahtarlar
la avdet etmiş bulunan Faslılar saye
sinde ! - Müslümanların muvaffakiye
ti telakki etmekte olan Suriyeliler 
var. 

Hepsi bukadar değil. Son bir mü
taleada bulunacağım. Biraz evvel ls
lamiyetin dini ve askeri geniş bir bir
ilk olduğundan bahsediyordum. İtal
yan faşizmi askeri bir birlik olmakla 
beraber tamamiyle dini bir birlik de
ğildir. (Şu da doğrudur ki İslam dini, 
h:ıtıralarm ve an'anelerin bir nevi iş
tiraki şeklinde olmadığı gibi sadece 
bir teolojiden de ibaret değildir; bu, 
mistik mahiyette bir bağdır ki din ke
limesinin Latincedeki manasına ve La-

•• 
..... -

Fcn.crbahçe tahımı 

Bu pazar başlıyacak olan Milli Kü-J bilmeleri Iıizımdır. 
me maçları memleketin her köşesinde Umumiyet itibarile bu maçın neti-
esaslı bir merak uyandırmıştır. cesi daha fazla Güneş lehine mütevec

Türkkuşunun büyük uçuş bayramı 
dolayısile geçen hafta tehir edilen Mil-j 
Ii Küme maçlarının ilk karşıla§malrı 1 
bu pazar yapılacak ve bu suretle Milli 1 

küme fikstürü tarihler bir hafta geri 
alınmak suretile aynen tatbik edilecel: , 
tir. 

Binaenaleyh, fikstür mucibince, bu 
hafta Taksim stadında Güneş - Gala
ta.saray, Fenerbahçe - Beşiktaş takım

ları karşıla.~acaklardrr. 

Pazar günü ilk maçı yapacak olan 
Güneş - Galatasaray takımlarını ele 
alalım: 

Güne.şliler, dostluk kupası turnuva
sından sonra ;ıfilli kün1e maçlarına. tam 
bir intizam dahilinde hazırlanmışlar
dır. Son yaptığı Fenerbahçe ve Beşik
taş rnaçlarile bu senenin en muvaffa
kiyetli oyunlarını çıkaran Güneşlilerin 
bu maçta daha ağır basacakları tah
min olunmaktadır. 

Galatasaraylılar, son zamanlarda 
takımlarında değişmeler yapa
rak sahaya çıktıklarından bu maçı ne 
şekilde bir kadro ile oynıyacakları bel
li değildir. 

Mamafih Sarı - J{ırmızılılar z::ı.ınan 

cihdir. 
Fener - Beşiktaş maçına gelince: 
Lik maçlarında Fcnerbalıçe Beşik-

taşı yenmekle beraber doslluk kupa
sında Beşikta.5a mağlup olan Galata
sarayla berabere kalmıştı. Ve gene 
dostluk kupası maçlarında Fcnerbah
çe Güneşe mağliip olmuş fakat Beşik-

Beşikta.~ t.al:ımı .. 
zaman parlıyan en~rjik oyunlarından 1 
birini tutturm.ağa muvaffak olurlarsa , 
Güneşlileri çok müşkül vaziyetlere so-1 
kabilirler. Yalnız Galatasaray üç orta 
mühaciminin kuvvetli Güneş müdaf::ı.. 
ası karşısında atak bir oyun oynıya. 

rak çıkacak fırsatlardan istifade ede-

taş ayni kupanın finalinde Güneşle be
rab ,: kalmıştı. Bu maçlar takımlar a-

Mussolini biliyor ki - zira bir dev
let adamı herşeyi bilmekle mükellef
tir - M.üslüınanın beşinci vazifesi ci
hattı!', yani mukaddes harptir. Mus
solini ayni zamanda müslümanların 

yararlı askerler olduklarını, İslamiye

tin, Templiers'ler, Hospitaliers'ler gi
bi askeri ve dini, geni~ bir birlik ol
ması dolayısile, askeri bir din olduğu
nu, bir muharebe dini olduğunu bil
mektedir. 

tinlerin din hakkındaki düşünüş tarz. ================:::::-:========= 
Mussolini, Habe~istandı>., kıpti hı

ristiyanlara karı:ı Animiste'ierin Da
nakhil'lerin, Galla'larm ve Müslüman
ların yardımmda!l ıstifade e~meyi bil
miştir. 

Mussolini'nin uzun Z3.manlar Sunu
silere yataklık etmi~ olan Trabluı:ıgarp 
ta bir Müslüman ordusu tcşk'l ederek 
buna bir eli ile b;zim şimali Afrikamı
zr, diğer eli ile de Mısır'ı gi' tereceği 

pekala tasavvur cdi'cbilir. Yalnız böy. 
le bir ameliyenin muvaffakiyetl~ neti
celenebilmesl için Mussolini'nin Akde-

!arına oldukça uygun düşmektedir.) 
Bir Müslüman tarafından anlaşılma

sına imkan mevcut bulunmıyan mana
sız ırkçılık nazariyesine rağmen Hit
lerizm: Avrupada, İslamiyet gibi bir 
şeydir. Hitlerizmin bir halifesi, Yeni
çerileri, askeri bir edası, harp arzusu, 1 

zafer ve isUJa ihtiyacı, ve· 1slamlarda 
r:?.stgeldiğimiz blr mistisizmi vardır. 

Hitler'e, müminin beşinci vazifesi
nin mukaddes harp olduğunu söy!et
l"'ck için fazla bir gayret rrnrfctmiye 

1 

lüzum hasıl olmaz. Afrika Müslüman
ları bu vazüeyi hissetmektedirler ve 

kuvvete tapındıkları için bunu daima 
daha fazla hissedeceklerdir. 

Afrikada bulunmuş. ve oranın ifade 
eylemekte olduğu manayı kavrıyabilc
cek bir kabiliyet gfü;termiş oaln kim
seler Müslümanların bu esaslı temayü
liine vakıftırlar. Halbuki bizim Afri- · 
kada, orayı ve bütün 1sli'ımiyeti anla
maklığlmızı icabettirecek derecede ge
niş bir hissemiz vardır. 

Dikkat edelim: İslamiyet ellerimiz
den sıyrılmaktadır. İmnaratorluğun ı:e~ 
Jametini muha!u.z.a edelim: .Cunun tar.1 
zamanıdır.,. 

' 

rasındaki bariz tevazünü gösteren bi
rer misaldir. 

Bugün Fenerbahçe takımında ak51' 
yan ıki mevki vardır. Orta mUhaC~ 
ve sol bek. Eğer Fazıl hakikaten fııt· 
bolu bırakmışsa, yerine oynaması uı· 
timali olan Lebip veya Orhantn b~ 
mevkii doldurabilecekleri çok şüpheli' 
dir. Bu vaziyet karşısında Fener nıü· 
dafaasmın sol tarafı esaslı bir aksa~· 
lık gösterecektir. Mamafih bir ta.r~· 
tan Fazılın bu maçları oynaması ibtl' 
mali de kuvvetlidir. 

Orta mühacim mevkiinde sarı' .~ 
Lacivertliler Zekiden sonra kimse)~ ~: 
bulamamışlardır. Ali Rıza oldukça i)'i 
oyuncu olmakla beraber bir takım içi' ~ 
belkemiği olan bu mevkiin ehli değil- L 
dir. Ve eldeki mevcut elemanlar ic;irl0~ ~ 
de bir orta mühacim bule.bilecekleriıl' 
pek zannetmiyoruz. 

Fenerbahçe muavin hattı şüphesi' 
ki her 1.amanki şeklini muhafaza ede' 
cektir. Kalede Necdetin oynaması ib• 

timali daha kuvvetlidir. 
Beşiktaş takımı, öyle zannediyo~ 

ki Güneşe karşı çıkardığı son kadro'~ 
nu muhafaza edecektir. 

Yalnız orta mühacim mevl<iiı:ıde 
Nazımın oynaması daha muvafıJ<Uf· 
Ve bir de Hakkının orta muavine al~' 
ması Beşiktaş hücum hattında bsııı 
bir aksaklık husule getirmektedir. $1' ,. 
yah - Beyazlıların hücum hattında ·!tl ~ 
tak oyunile en fazla i§ gören Hııİ\sfl 
orta muavin mevkiinde aı:ıağı yu1' 
kaybolmuş bir vaziyette kalıyor. 

Eğer Enver ni~mi müddetini bl' ~ 
tirmiş bulunuyorsa Hakkıyı mevkiiO: 
de göreceğiz ve bu suretle BeşiJ<tB.: 
takımının hücum hattı da daha Jeti' 
vetli bir !"ekil almış bulunacaktır· 

Görülüyor ki Fcnerbah<;e - B.eşi~' 
' w& ' taş takımları arnsmda bariz bir ~ ı1I 

zün mevcuttur ve bu vaziyet nıaÇ 
,·ereceği neticeyi gizlemektedir. ..rrJ 

Şurası muhakkaktır ki Milli J{U il' 

maı;;larında takımların a1 acakları ~·~ 
\'"nhr lizC'r;nde yak'n b:r bcr~bct' ~ 
cılaca'-:tır. Hiç bit takımın kat'i olnJ' ğ'I' 
bu maçlardan mağlubiyetsiz çıl•a.c3 
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Petrol borularını delen · 
Arap akıncıları 

Bedeviler petrol borularına 
u~~-..:ı,,.,._._m_....,~a_vzerle hücum ediyorlar 

Elindeki kanlı !Uşak, bir viliyet merkezi 
kama ile.. . J k . . 

Musulun hemen 
hemen bitmek tü -
kenmek bilmiyen 
gaı: sarnrçlarmdan 
Suriyede Trablus -

Karakola giren katil I 0 ma JShyOf 

pm, Ji'i1i5tindeki 
Hayfa limanlarına 

iki çelik yılan uzan-
maktadır. Bunl::r · 
çöllerin kızgın kum
ları üzerine döşen -
miş petrol ~ontları -
landır. Bu borular -
dan bir yılc!a 

4,000,000 ton gaz 
düny:ının her köşe -
sine akryor. Sem za-

a· M:ınl:ırda Filistinde . 
~ıt •evk İstasyonu, a~i zamanda bir,rr küçü!t :,::.~a!l::~ın J:i Arap - Yahudi 
~~ olan bu yerlerden boru hatb be yunca 12 ta.~e vnrı •. 1ti afından gayrete 

--- ) gelen bazı bedeviler bu borulara hücum 

D • 11 ederek onları delmeğe çalı§maktadır -
emıryo arı lar. Şimdiye kadar yapılan akınların 

~ neticesinde bedeviler an:ak birkaç yer-
lkf memurlar dl v 1en mavzer kurşunile zararsız delikler 

ltttd ıçmağa muvaffak oldu. Mavzer kur -
asını hazırladt ar şunile açılan delikler nisbeten hazaraız 

'~k Dcmiryollan Şirketinin eski • olduğundan sür'atle kapatılabilmekte -
't Urları, Şirket idare mcclisı aleyhi- dir. Böyle bir anza keşfolunur olun -
,açrrıağa karar verdikleri dwa istida- ~az vak'anın prk tarafı~d~~i gaz sevk 

hazırlamışlar ve bütün memurlara ıstasyonunda akıntı kestırilıyor ve bu 
~ Cttirmeğe başlamışlardır. Bu dava, suretle 2, ~ ton -~etrol zayi. e~tikten sonra 

Adliye Vekili Mahmut Esat Boz _ boru tamır edilıyor. Tamın yapan ame
tarafından takip ve müdaia<ı edile- leler san'atlarında pek us~dırlar. Sür
. atli tayyare veya otomobillerle anza 

fil'ket idare heyeti, tirketin hüku . çıkan yere heıı:ı:en yeti§irler. Şimdiye ka 
&atıldığı hakkında idare meclisi ra· dar yapılan hueumlann hemen hemen 
u okumak üzere bugün bir top - çoğu Şeria nehri vadisinin takriben 90 
Yapacaktır. kilometre ıarkında ve 90 kilometre gar 

temin edilemiyeccği nazarı dik 
rsa temmuz ortalarına. kadar 

..W..ecek Milli küme ka.rşılaşma
-IML kadar heyecanlı ve meraklı 

mdiden kestirilebilir. 

bin'e tesadüf eden sahalarda vaki ol -
mut tur. 

teslim oldu 
lzmirde Keçeciler caddesinde 

Hatuniye camii civarında bir cina· 
yet olmuş, Hüseyin oğlu Hamdul
lah, s:ıbıkalı Ahmet oğlu Turanı 
bıçakla yrı.ralıyarak öl:!iirmüştiir. 
Turan, vnktile Hamc!ul!ahm eniş
tesini bıçakla yaralamı§tı. Son ci
ni\yetin kan dava~·ndan doğduğu
nu sövliver-l~r vardır. 

K~tiı" Hamdullah şunbn söyle
mistir: 

-"- Be•1 kan davası giitmedim 
ve r,iidecek bir adam deJilim. Böy. 
le birşey düşünmedim bile. Fakat 
sarhoş halin:le bazı hareketlerini 
gördüğiim Turandan çekiniyor
dum. Bu yüzden kendisini iki ye
rinden yaraladım.,, 

Katil Hamdullah, kama ile göğ
sünden ve bağrından yaraladığı 
Turanı bırakarak doğruca Keçeciler 
karak i na gitmiş ve elinde kama 
olduğu halde İleri girmiştir. Ko
miser, kendisini görünce saldıracak 
zannile derhal tabancasını çekmi~: 

- Krprdamal 
Demiş, Hamdullahm bileğini 

yakalıyarak bı~ağını elinden almış
tır. 

Hamdullah, bilahare cinayeti 
nasıl işlediğini anlatmıştır. Turan, 
iki yerinden yaralı olduğu h"lde on 
beş adım kadar yürümüş ve sonra 
düşerek ölmüştür. 

Kocaelinde 

Tütün satışlar~ 

Güzel bir müsamere ve 
geni spor temasları 

S. Taylan 

~41M. VE IZMlRD'E YAPILA
C4J( MiLLi KÜME MAÇLARI 

~~UınUzdeki pazar günü lzmirde 
. \1e Doğanspor, Ankarada Anka. 

keti - Gençler Birliği takım!arı Mil 
"'llltıe maçları için karşıl:ışacaklar-

Petrol boruları bu sahada çöliln yük
sekliklerinden Şcria vadisine doğru in
mefe baılar. Çöl ile vadi seviyeleri a -
rasmda takriben 1100 metrelik bir fark 
vardır. Borulardan zayi olan petrolün 
ne olduğu pek bilinemiyor. Yalnız fen
ni bir arıza yüzünden iki sene evvel fzmit, (Hususi) - idman yur-
2,000 ile 3,000 ton arasında külliyetli du gençleri evvelki akşam, Necati
mikdı:rda gaz denize dökülmüştü. Bu bey mektebi salonlarında bize gü
gibi teknik hataların önüne şimdi ge - zel ve zevk dolu bir gece yaşattı

lar. Üstad Necmettin Rifat Ölmezin çilmiştir . 
Boru hattının üzerinde on iki tane rejisörlüğiinde Çifte sağırlar ve 

kuvvetli tulumbalarla mücehhez sevk Şair ismindeki piyesler büyük bir 
istasyonları vardır. Bunlar petrolün muvaffakiyet içinde temsi] edildi, 

"h r 1 şiirler söylendi, milli oyunlar oy-Nasuhi Baydar membaı olan Gerktikten ı raç ıman arı 
olan Hayfa ve Trab!us~ama borular da- nanclı, müzik parçaları ile gönül-

lzmlre gitti bilinde muntazaman akmasını temin e- ler neşelendi. 
~rdeki Milli küme maçlarını tan derler. Bu istasyonlar ayni zamanda ldman yurdunun çok d~erli 
etznek üzere futbol federasyonu muhtemel olan bir hücuma karşı mü • başlarından orta mektep Türkçe 

1_ r::si Nusuhj Baydar şehrimiz- kemmel bir surette techiz edilmiş birer hocası Nuri Özdoğan, Yahya Ke-
~re hareket etmiştir. küçük müstahk~m mevkidirler. malin mahurdan gazelini okurken 
l"de blrlefen klUplerln Boru ekseriya satıhtan bir metre a- KURUN muhabirine de birhayli 

ilk IİI şağıd.adır. Tıpkı bir d~miryolunun iki layık olmadığı iltifatlarda bulundu; 
&· açı tarafından uzanan telgraf telleri gibi bu, gençlik ve inkılap kervanına ka-
ı:;.eşen 1zmir klüpleri arasında ufuklara kaıdar alabildiğine giden tel - tılmış Baykal için de bir bahtiyar

ilk maç güzel ve heyecanlı ol- lcr boruların iı1tika~etini gösterir. Sevk 1
1 

lık oldu. 
~ istasyonlarının biribirlerile konuşmaları Müsamerede vali ve Parti baş-

~ anspor - Demirspor takımları ayni zamanda tehizle de terr:in edilmiş- kam Hamit Oskay, General Mür-
da yapılan ilk karşılaşmada Do sel Baku, Amiral Mehmet Alı' 
rı l tir. 

u ar nisbeten zayıf olan ra- --------------- Ülken ve şehrin tanınmış birçok ai· 
e çok hakim oyundan so:ıra leleri vardı. 

lt·talip gelm~lerdir. IST ANBUL BEU.DIYF.SI SPOR iŞLERi 
llı.ci maç Uçok'lularla Yaman-

~~arı karşıl:ıştmyordu. ş e h i r Ti y B t r o s u lzmitte spor işleri kış devresi-
n devreye güzel bir oyunla başlı- TEPEBAŞI IRllDllml nin uykusundan uyanmışa ve doy-

~l Çok'lular bu devrede fasılalarla DRAM KISMI 1110111 ' muşa benziyor. Sporu ve sporcusu 

" Çtkarmağa muvaffak oldular. Bu alqam temsil ıı ! cok olan lzmitin yeni hamlelerle 
altat ikinci devrede Yamanlıların y k i~e başladıg-ını söyliiyorlar. Bu a· yoktur. arın a şaır :.- - 1 
~Yreti oyun üzerinde tesirini KRAL LiR 111 rada Adapazarı ile zmit arasında-
di, Ve güzel hücumlar yapan Yazan: w. Shakes gm daki mıntaka şampiyonluğu maçı 

._ Iııar devrenin ilk dakil.:ılannda Dl da var. Ac!apazarhlar kırıcı ve wl peare, Türkçesi Se-
h.__" çıkardılar. niha Bedri Göknil sert bir oyun tarzı takip etmekle 
~nin ilk on beş dakikasından marufturlar. Şayet böyle bir oyun 

0Yun mUtevazin bir cereyan al- Fransız Tiyatrosu Operet Kısmı göstermezlerse muvaffak olmaları-
~Unun neticesi devrenin sonuna CAZ! na da imkan yoktur. Fakat, biz h Bu akJam saat 20,30 da SAZ - , 

er iki takım da ikic:.er gol vao- 1 R · · sahada sporun spor i· in oldugu-na 
J Yazan Ekrem Reşit, Müzik Cema eşıt 

ltıuvaffak o'dular ve ovun bu inanarak yer aldığımız için, Ada· 
~ .,. °'"rok'lularm rt ı·b· ·ıyet·ı pazarlı dostların da aynı tempoyu 
'-V u.. 0 a ı ı e r.m:::::m::::::::::::::mumm:::an:mmı:::niİ 

ıtonur•y• davet 1 Cengel kitabı H ·ıuıa;;~~:r:;;,~.7!:·1:~i~·1:'i:"~i;~.u 
!?.?içi Doğanspor k!übilndcn: :: ıı• rakibi Ak ye.,il ve idman yurdu da 
idare heyetini seçmek ve baz: if Rudyard t<lpllng'de İ UT.un zamandır beklene? .ma~larını 
nıesa.:·u halletmek ürere 2~ :: di ' lm ze ~eviren: • yapacaklardır. Bunun ıçın hır ku-
~r günü saat 10 da Boğaziçi q fturettln A tam il pa da konacaktır. 

ki konf e:-ar>R salonunda fev- § Ingiliz edebiyatının şaheserleri !! TÜTÜN SATIŞI 
kr.n'!I'e &kt~clil"ceF,ir.den klür :: arasında olan bu eser Ulus neş. ;i Tütün satışları lzmit ve havali-

' bilcümle aHi.kadarların muay lift riyatı arasında çıkarılmı~tır. i! sinde başlamış bulunmaktadır. Tütün 
tte hazır bulunmaları rica olu H:::::::::::=::a::::m:::s:mua..-..::m:uur.:aÜ Limitet ve inhisarlar idaresi başlıca 

lalıcılar arasındadır. Bu arada yerli 

• 
156 kilometro uzal~ta o~an bugün Ü 
mt: ı kez e bağ! ı ~ ıl< ve temas pek güçtür 

Uşak şchriniıı umumi göriiniışn 

Uşak, (Hususi) - Uşaklılarda 
yıllardanberi saklı bulunan güzel 
bir arzu ve istek vardır: Uşak'ın 
bir il merkezi olması... Zaman za. 
man bu yerinde ve temiz arzunun 
tezahürlerini goruruz. Yüz beş 
bin nüfusu içine alan Uşakm her 
yönden il merkezi olmağa değer 
vasıfları da vardır. 

Tecim ve endüstri bakımından 
ve diğer çalışmalar yönünden Uşa
km mütebariz hareketleri dikkat 
gözüne alınır ve bitarafane tetkik 
olunursa ızhar olunan arzunun ne 
kadar yerinde ve mevsimli olduğu 
meydana çıkar. 

Usak ilcesinin bir il merkezi ol
ması,~ bu ~üsait §ehri tez zaman
da ilerletecek, memleketin umranı 
o nisbette çabuk ve tez olacaktır. 
Tarım ve endüstri hareketleri bir 
cok il merkezlerinden ileride bulu· 
~an Uşakın bir il haline ifrağı mu
hit ve memlekete türlü faydalar 
getirecek, yeni, taze ve özlü bir 
yaşayışın k~langıcı olacaktır. 

Yüz beş hin nüfusun her za· 
man tekrarladrğı ve tekrarlamaktan 
zevk duyduğu bu arzu, yavaş ya
vaş bir ideal haline gelmektedir. Sa
yın büyüklerimizin ulusumuzun 
her sahadaki başarılı yürüyüşünde
ki emek ve işaretlerinin bu işimize 
de müessir olarağmı umme.ktayız. 

Bugün geniş ve yayık bir saha 
iizerine kurulan uşakın yolları.çar
şısı ve mahnlleleri ilk hızın tesirile 
bir anda onarılacak ve düzenlene
cektir. 

Bugiin Kütahya iline 1 56 kilo
metre gibi uzak bir mesafede bulu
nan Uşakın irtibat ve teması yorucu 

tacirler de yok değildir. 
İzmit tütünleri bu sene çok nefis· 

tir. Tütün, zamanmJa denk ve de
met yapılmış ve bilhassa kurutmasına 
bi.iyük bir ehemmiyet veril!:"liştir. 

Bununla berab~ piyasada bir can
hltk yoktur. Hatta o kadar ki en ne· 
fis mahsulün değersiz bir fiatla satıl
dığı söylenmektedir. inhisarlar eks
perleri verdikleri avansı kapamak 
icin zürrnın arzusuna değil. kendi ar· 
z;ı ve görüşlerine göre a~ağı bir fint 
takdir etmektedirler. 

Tütün, lzmitin can ve kan dama
rıdır. O kadar ki halkının yarısından 
çoğu köylü ve tütüncü olan vilayetin 
bu vaziyetler, iktisadi bünye3ine bü
yi.ik bir darbe vurmaktadır. 

İzmit ti.itün piyasasının hu şekilde 
devam etmiyec~ni ve zürra hakkı
nın korunaca~mı iimit etmek isteriz. 
iNHİSARLAR iDARESiNDEKi 

HIRSIZLIK 
Adapazarı inhisarlar idaresin

den 27 bin lira çalmakla maznun 

ve üzücü olmaktadır. Esasen Uşa· -
kın Kütahya ile iktisadi münase
betleri de hemen hemen yok gibi
dir. Gediz ve Simav ilçelerinin 
Uşaka bağlanması ve çok ileride 
bulunan Karahallı nahiyesinin ilçe 
haline ifrağı suretile Uşakın il mer
kezi olmnsı düsünceler arasındadır. 
Birçok vatand~~larımızın Uşakı zi
yaretleri de bu arzunun belinns:ne 
vesile olmnktadır. Sr..ym vntandaş
larımız, gördiikleri hareket ve kay· 
naıımalar ve Uşakın genel durumu 
itibarile bir il merkezi olmağa cid
den layık bulunduğunu söylemek
ten kendilerini alamamaktadırlar. 

Uşakın genel kalkınması ve in
kişafı için bir il merkezi olması ka
dar faydalı ve yerinde bir iş ola
mıyacağma inanmaktayız. Aksi 
takdirde Usakın Kütahyadan ayrı
lıp Afyon ~iline bağlanması, düşü
nülen faydaların yar.sının olsun 
elde edilmesini intaç edecektir ki 
bu da bir kazanç olacaktır. 

"" . 
MANiSA lMAR EDiLiYOR 

Manisadan yazılıyor: 

Valimiz Dr. B. Lütfi Kırdar·ın 
cizdiği imar planı müsbet sahaya 
ğirmiş bulunuyor. Mevcut sinema 
binasından istasyona kadar ve po
lis karakolundan hiiklımet konağı
na Ye oradan bir kilometre ilerisine 
kadar olan inşaat 73635 liraya mü
teahhide ihale olunmuş ve derhal 

inşaata başlanacaktır. 

Valimiz Cumhuriyet caddesinin 
asfalt olarak inşasını tensip ederek 
bu inşaat için lüzumu olan parayı 
temin eylemiş bulunmaktadır. Cum 
huriyet caddesinde yapılmaya baş
lanan roı:uk bahçesi caddeye müs
tesna bir güzellik verecektir. Bu 
cadde üzerinde yapılacük modem 
tipte ilk mektebin l:eşif evrakı . tas
dik edilmek üzeredir. Parası ha
zır olduğu için keşif evr:ıla tasdik
ten gelir gelmez derhal inşaata baş
lanacaktır. Bu mcl:tebin adı lnö
nü olacaktır. 

--KURUN~ 
GUNDEL/[( SiY L1Sl GAZETE 
.Jauteııııze it0nı1utıen vazıııır gıı.ıete 

" (trmek lc;ln i.ee zarfının kr.,eslne ıg• 
ıete ı kPllmP.sl vazıııııalıdır 

Kıırşılık uıtıyeo :>kurıaı mektUpllLl'm• 
ıo kunı,ıuk pul koymalıdırlar. j 

tla~ılmıvı.n vazıııın it-;;; 1:ön1ermekten 1 
iUy.ııetıııı yollanmlf aıektuplanıı lc;IDf 
Knouıao ı.ıarahı·ın kaytıoınııuııodaıı llAll 
olarak c;ıkaıı yazılardan dolayı, dlrekUlr 
•Uk. llattlne 90ru 90rgu lllmas. 

Muammerin muhakemesi bitmiştir. 1 Günü germiş aayılar 10 J.."ltru~tur 

Sabık muhasip Muammer 5 sene, 1 
1 O ay hapse ve çaldığı paraları da •• Ou.ett>mt:ıd" çıknn ·nmtarıa 'r"lmlertn' 
.. d _ ahk" dil . . L"-' bakkı ult kl'.ndl~I içindir ~ 
o emege m um e mıştır. J li-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-..iiiiiiiiiiiiİİİİİiııiiiİ.....-..-iiiOiiiiiiiiiiiiiiiiiıi~iiiiiiiii ... 

C. Y. Baykal 
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Kiğıtane sırtlarında atla 
yarışa çıkan hırsız 

Hırsızhk lstanbulda 
ne va kıt başladı? 

91 sene evvelki hırsızların piri 
Matos'nun başına gelenler 

!stanbuJda, zabıtadan aman bulamıyan 
birçok hırsızlar var: Muhtelif usullere 
ba§ vurarak iş yapan bu hırstz, dolan. 
dmcı vesaire acaba ne vakittenberi bu 
İ§lcri yaparlar, yani İstanbullu ne .va. 
kittenberi bunlarla uğraşryor? 

Herhalde şehir kurulalıdanbcri. Bu. 
rada tam 91 sene evvel geçen bir vaka. 
yı anlatacağız. 

O vakit İstanbulda hırsız ve dolan. 
dırıcılarm bir piri vardr. Adı Matos·du. 

men Matosun yakasına yapıştı ve doğ. 
ru efendisine getirdi. 

İsmet efendi, kurnaz hırsızı zahı. 

taya teslim etme yollarım ararken 
Matos, yalvarmağa b~şladı: 

- Ben ettim, sen etme ... Takımları 
konaktan aldrğım gündenberi rahat 
edemedim. Sizi gelip aradım, fakat is. 
minizi bilmediğimden bulamadım. Bu 
gün de bunun için geziyordum. Eğer 

beni zaptiyeye verirseniz esnaf ara. 
sında yüzüm kalmıyacak... Bana yazık 
olur. Beni affedin.. Yanıma bir adam 
koşun, beraber gidelim. Beyoğlunda 

takımlan alrp teslim edeyim .. 

İsmet efendi, bu yalvarmalara da. 

Takvim 
CUMA eıuma.rıe.ı 

!8 Mart 19 Mart 
:; M· rem 6 M· rem 

GUıı doğı.l§!J 506 6 (14 
Gllıı batışl 18.20 18 '21 
Saba.b namaz;ı 600 6 00 
::>gıe ııamazı 1222 12 22 
tkl.D.11 oauıazı 1 !'i,4ô l:; -t.l 
Akşam D.B.1Dazı 18,20 18 21 
Yatsı aıı.mıı.zı 19 :co 19 51 
tmsa.k 426 4,24 
Yılm geçen g1lnlen 78 79 
YıJm kalan günlen 287 28() 

SCJRSA 
18. 3 . t37 

lllzalarımtıt. )'ıldnr ~ıtrı•tll obuı.hı..r. ııu 
rt.ll<le mu~mt'lt' ~oreult.·rd.U . Ualı.amfa.ı 
"Aaı ll! dt'! kapttnıl ..,,..,, fl,y•Hbtn ılt 

p A R A L A R 
'Sterliu ü L'J - l'eZf'ta -
•Dolar l:!J - •Mark 2.:i 
•Frank ı t .) • Zlot1 ~~ -
• Liret L:!,J - • Pengo 2;, -
•Belçika Fr b4 • ı .... y ı;;-

•Drahmi :!-2 - • Dinar 
_,, ,,_ 

• lsviçre Fr ;)jj - Yen -
•Leva :?3- •Kron lsvec; 32 -
•Florin 66 -· •Altın L03::i -
•Kron Çt'k. ı;; - •Banknot :z.13 

' 

Bu ad~ tam doksan bir yıl önce 
Sülcy.ınaniyede kapr kethüdası Mehmet 
İsmet efendinin konağına girmiş, üç 
yüz kuruş kıymetinde çubuk takımı 
~lımştı. 

Matos, konağa açıktan açığa gel. 
miş ve kapıdan : 

yanamadı. Divan muhzirlerinden Ah. ı ıı----------------
•Şilin AllU:!> ~3 -

- Osman, Osman diye bağmnağa 

başlamıştı. Hizmetkar Osman, dışarı çr. 
kı.1ca: 

- Gel efendi seni Aynacılar başın. 
da çuha.er dükkanında bekliyor beni 
gönderdi. Demişti. 

Matos, Osman ile konaktan çıkıp 

bir iki mahalle geçince: 

- Burada dur, ben bir yere kadar 
gideceğim .. Şimdi gelirim.. demiş ve 
uzaklaşmış. Tekrar doğruca konağa 

dönmüştür. 

Elendi esvap blçtlrecek! 

Kurnaz do 1andmcr evde: 
- Efendi _çocuklara esvap biçtire • 

cek, beni gönderdi verin götüreyim . 
demiş, dadı çocukları giydirirken Ma. 
tot- da hemeo selamlığa geçmiş oradan 
y~İkan kata çıkarak kehribar takımlarr
ru koynuna doldurmağa muvaffak ol. 
muştur. Dadı, çocukları hazırladrktan 

sonra: 

- Aman, dikkat et çocuklara .. Di. 
ye tenbih etmiş, Matos da bir lala gi. 
bi çocukları kollarından tutarak gene 
sokağa çıkmrş; bu yol da Vefaya ka. 
dar sürmüş, lala, burada çocuklan 
mermer taş üzer.ine oturtmuş: 

- Buradan ayrılmayın .. Ben şimdi 
gelirim diye uzaklaşmış ... 

Hadisenin bundan sonrası şöyle ol. 
muştur: 

Çocuklar tam üç saat mermer üze -
rinde beklemişler, evlerini bulaımya. 

cak kadar küçük olduklarından ağla. 

rnağa başlamışlardır. En sonunda ço. 
cuklan tanıyan bir l1ama1,, yavruları 

alıp evlerine getirmi,Ş. dadı, çocukların 
ağlamalannı görJ.nce şaşırmış, yaban. 
cı adamın ;kendilerine bir oyun oynadı. 
ğım düşünm.üştür. Fakat, çocuk1ann 
sapasağlam olduklarını görünce birşey 
anlıyamamıştır. 

mct efendiyi yanına katarak: j 

- Haydi seni affediyorum. Takım. ı 

lan Ahmet efendiye ver .. dedi. 

Matos, Ahmet efendi ile Beyoğluna 
~xktı; Takımlar şuradadır, buradadır 

diye tam üçbuçuk saat dola~trlar. 

Ahmet efendi artık adım atamıyacak 
hale gelince : 

- İşte. şu arsanın ötesindeki kulübe. 
de!.. diyerek o tarafa yürüdüler. Ar. 
sanın ucuna geldikleri vakit, Ahmet 
efendi hırsızın yanıbaşmdan yrldrnm 
gibi uzaklaştığım gördü. Fakat bu ka. 
dar gezmeğe alışmadrğından üç buçuk 
saatlik gezme tabanlarını şişirmişti. 

Arkasından bakakaldı. 

Matos gözden kaybolurken. Ahmet 
efendi bir sürürcünün yanında bir atla 

kendisine doğru geldiğini gördü. Vakit 
geçirmeden: 

- Aman birader, \:ledi. Ver şu atr !. 
Ve bindiği gibi son s:.iratle hrrsxzın ar. 
kasından koştu .. 

Ahmet efendi, Matosa, ancak Ka. 
ğıthaneye yakın bir köyde yetişebilmiş. 
bu sefer, atla yanşa çrkan lursrz, Ah. 
met efendiden katkat yorgun, hatta 
bitkin bulunuyordu. Artık yalvarma 
da kar etmezdi. 

İşte 91 sene CVYel hırsız ve dolan. 
dırıcılann piri diye tanınan Matos'un 
bir macerası .... 

Niya~i A./ım('t 

İstanbul ikinci icra memurluğun • 
dan: 

A!"menakdan aldığı paraya mukabil 
Manto krzı Katerina tarafı.nidan alacak
lı namına ipotek edÜen Bcyoğlilllda, Fe
riköyündc birinci kısım mahallesinde 

Feri caddesinde Ermeni kilisesi so -
kağmda eski 83185, yeni 6911, 71173 
No. hı gayrimenkulün üçte ild hissesi 
satılığa çıkarılmıştır. Binanın evsafı: 
Bina kamilen ahr,ap olup kapıdaıı giril-

ç C:. K L ~~ 

• L~ndra G17 - •Viyana 4 2236 
• Nevyorlı o 7930 • Mad.rtO U 4:;86 
•Parti 17 26 • BerlUı 19683 
• M.JIAno ı;; o.ı:ı;; • V&f10Yll 4 li6G 
•Brüksel -1 7030 • Budıı.peşt. 43iGO ' 

• Atlna ss 7S:>S '"BUkree 1081037 
•Cenevn 34580 • Bel_gT'll() 34 7786 
• Botya 64.50;,(i • Yolı:ollamJı 2 778il 
• Aınaterdıun 14484 • MO!kovııı 2!6t 
• Prıı.~ 22 il • Stpkbolm 31'13-1 

ESH AM 
lş Bankası 24 40 rruıvay - ' 

• AJ'ladolu 23 10 ı "Çimento H 4:; ı 

K~J.1 ,- Otıyon Del - , 
Şlr. Ha~vı1y - Ş&rk Del -

Merl:ez Rank 96 50 Balya -
U. Sigorta - e&rk m. ecp,a -

Pooıımoııu - 'l't!lefon -

ıstlkrazlar Tahvili er 
• 1933 T.Bor. 1 19 20 ıı:Jektrtll -

• • • • D 185;) rra.m .... , -• ., .... m lSG:> 'Rıhtım - ." 
lııUk.Oahlll !.15, • Aıadolu ı 4010 

* ErgeııJ lst.ık QG, • "-11adohı n 4010 
1928 ,. M - Anadolu ID -

• S. Erzuruın % Mtım~ııU A 42 ;;o 

öCLE NEŞRİYATI: 

Saat 12,30 PlA.kla Türk mu.<U.ltls. 12,5< 
Havaillıı. 13,05 Muhtelif pl.1'k neşrıyntr. 14 .Of 
Son. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 

Saat 17,00 1nkılıl.p dersleri ünivcrıtit~ -
den naklen YuBU! Hikmet Bayur. 18.30 Pl!lk 
la dnns mutikiGi. 19.~0 Spor mUsahaN!leri E~
ref Şefik, 20,00 Tilrk mu::ıiki htycti. 20.?Jr.. 
Ömer Rıza. ta.r.nfmfuın arapça söylev. 20.-l ti 
V<'dla Rıza. ve arkadaşları tarafından Türk 
mu;;:ldsi ve halk şarkıları. Saat ayarı. 2115 
or.ke:rtra. 

22,15 Ajans ve borsa habchleri ve erte~. 
günün pr0t;r!lll'II. 22,30 ma.kla sololar, op,....e 
ve operet par.ı;alan. :?3,00 Son. 

Nedir konak halkının 
başına gelenler? 

·dikte: Zemini _çimento döşeli bir taşlık ==================== 
üzerinde bir oda .. bir mutfak, bir kiler 
ve heladan ibaret olup odanın bahçeye 

ı kapısı vardrr. Bahçesinde .bir kuyu :ve 

Biraz sonra hizmetkar Osman kan üç meyva fidanı olur> etrafı tahta per -
ter içinde eve gelmiş: ' delidir. Birinci kat: Bir sofa üzerinde 

- Aynacılar başında gezmediğim ' üç o:la, bir aralık. İkinci kat: Birin -
çuhacı mağazası bırakmadım. Efendi , r.i katın aynıdır ve bir helası aa vardır. 
beni hiç bir yerde beklemiyor?.. ' Bu gayri menkulün tamamına (1078) li-

Fakat bu da yabancı adamın bu oyu. ra kıymet takdir edilmiştir. Aıttrrma' 
nu niçin oynadığını anlıyamanu_ştır. Bii. 20-4-937 tarihine müs;:dif sah günü 

. 
tün konak halkı başlarına gelenleri dü. saat 14 ten 16 ya kadar dairede icra e-
şünürken Mehmet İsmet efendi gel • ciilecek ve verilen b:ıdel bu gayrimen -
miştir. Hadise ona da anlatrlmış, ts. kule takdir olunan kıymetten hisseye 
met efendi teJa_ş etmeden: isabet eden mikdarm % 7 5 şini bulmadı-

- Kokusu sonra çıkar, diye cevap 
vermiştir; Şimdi bana iUbuğumu ha
zırlayın! .. 

ğı takdirde en çok arttıranın taahhüdü
1 

baki kalmak şartile arttrrma 15 gün da-' 
ha temdit olunarak 7-5- 937 tarihine 

Işte, çubuk takımlarının yer.itele ı mfa~jif cuma gfüıu .sac t 14 d:n 16 ya 
yeller cstif:i görülünce iş anlaşılmıştır. ~adar tcmdiden müzayedeye devam olu

* • * 
Bu işte en çok cam yanan hizmet. 

kar Osm:!.:::ı. old~ğu:Jda~ , yolda kime ı 
rastlarsa dikkat eder, acaba sahtekarı 
bulabilecek miyim? diye düşünürdü. 
Hadiseden dört ~ sonra iGtediği ol • 

du. Matosla .kar§lla§tr. Oeman, ~e • 

narak en çok arttıranın iistünde brra • 
kılacaktır . .Satı§ pe_şin para il(!dir. Art
tırmaya girmek [steyenlc.r·in işbu gayri 
menkule takdir olunan kıymetten hisse
ye isabet eden mikdaran fi~ 7.5 bu_çuğu 
nis"betinde pey akçesi veya uJusrıl bir 
bankanın teminat mektubunu vermeğe 
mecburdurlar. Mezkur gayrimenkulün 

nefsinden doğan müte:'1.kim vergi ve 
tanzifiye ve tenviriye ve çöp parası ve 
resmi dollaliye bor~luya ait olup yalnrı 
}armi senelik vakıf taYiz bcdt'1ile tapu 

hilrçlan müşteriye aittir. 2004 No. lu 
İcra ve İflas K. nıın 126 mcr maddesine ı 

tevfikan hu.klan tapu sicille~n.le sauit ol. 

mıyan ipotekli alacaklılarla diğu ala -
kadarların ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu haklarını ve luı:;usile faiz ve masrafa 
dair ol;::n i·:ldila.rmı ilan tarihinden iti -
baren yirmi gün içinde evrakı müsbite
lcrile birJiktc dairemize bildir:ne1eri la -

zrmfür. Aksi t::.kdirde haklan l:cifU si • 
cillcrile sab.;t olmayanlar satış bedelinin 
yaplas:nasmdan har.i_ç kalırlar. Arttır -
ma sartnamesi herkes tarafından ~örü -
lcbil:nek üzere 30-3-937 tarihine mü
sadif salı günü ıdaircde aslı bulunacak-

tır. Daha fazla malumat almak is.tiyc;,1 -
Jcrin şartm:.me<:İnc ve 3416944 No. lu 
dosyasına mür::c.aatlan lizım1.ır. Müza

::vcdcye işfoak edecek mü_şteriler.in .işbu 
gayri r:ıcnkule ait bütün malfunatı öğ -
rcnmis z.<ldolunacal:ları ilan olunur. 

(V. N. 21420) 

Posta idaresini zengin 'ıı 
to 

eden bir mektep 
Mektupla ders veren Cihan mektebi " 
her sene binlerce talebe çıkarıgof 

Tam yirmi yedi sene oluyor. 
Pariste üç profesör uzak mesafelere 
muhabere ile tedrisatta bulunmağı 
düşünürler ve bu fikirlerini büyük 
bir şevk ile o vakitki F ran11ıı: Ma
arif nmrma açarlar. Nazır omnz. 
lannı kaldırarak güldükten sonra: 

"Ben böyle 
marn.,, der. 

hayalatla uğraşa· 

O vakittenheri yirmi beş sene 
geçti. Parisin ··cihan mektebi,, 
her sene yüz binden fazla ınsana 

tedrisatta bulundu ve bunları ten
vİl: etti. Bugün dünyanın her kö-
şesinde hu mektepten feyzalan ta
lebe mektebin yalnıı: şöhretini bilir
ler. İçinde mektebi bilenler pek 
nzdır. 

Parisin bu "Cihan mektebi,. ke· 
limenin bütiin manasile nev'i şah
sına münhasır bir mekteptir. T ed
risatla uğraşan diğer her nevi müeı· 
seselere hi '.; benzemez. Aralarında 

asli farklar vardır. Talebe bizim 
bildiğimiz gibi mektebe devam ("dip 
ders almazlar. Bütün dersler mu
habere ile verilir. Bu derslerde 
kullanılan usul pek tekamül etmiş. 
öyle bir usuldür ki bir F ra.nsız, bir 

İngiliz, bir İtalyan ve daha sair 
milletlere mensup gençler ne kadar 
istifade ederlerse dl.inyamn öblir 
uçlarında, Hindi:::randn, Okyanus 
adalarında oturan bir genç de aynı 
istifadeyi temin edebilmektedir. 

Külti.irünü artırmak, eya üniver
sitelerin birinden diploma almak, 
yahut devlet müesseselerinde, ban· 
kalarda, hususi mücss.esclercle açı· 
lan müsabakalara girmek, yahut iyi 
bir terzi olmak, sinema müstah'dem
li~ yapabilmek ve hntta muharrir 
olmak istiyenler Parisin Cihan mek
tebine 'bir mektup yaz1m1kla alacak· 

lan •bir Sira mektuplar kendilerine 
her türlü hayat ve ilim tedrisatına 
devam edip feyizlenmek fırsatını 
verecektir. işte bu şekilde hu aers· 
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'_ı ____ ! • Cih kteh" . bd' ~b ta wm:mnı an me ının . bİ' ~ 
Junduğu Ekselman bulvarmdakt ti ııç~ 
nası içjnde beş katlı müke:nınel , Q, ~ 
posta şubesi tesisine mecbur etti' ' 
tir. 

Cihan mektebine gelen bu b~~ 
lerce mektup hemen mekteb\ 
muhtelif şubelerine tevzi edilir ~ 

.. te' 
bu şubelerde bütün. ilimlerde~ 
hassrs beş yüz kişi çalJ!!lr. B . ~ 
nn yazdıkları dmler büyük tt~ 
be ve ilim sahibi !bin profesör ~, 
fından tetkik edilip icabmdl'.,,. a 
veler yapılarak hemen tal&ie~ fe-
d.erilir. Fransamn en maruf prO L'\ 

9' "\ 
sörleri bu meşgaleden kaçın#,- li 
maktadırlar Cihan mekteöinin b:! 
rinin idaresi de .gayet mun~,#~ 
şek.ilde tertip edilmiş alduju. 0 
gelen binlerce mektuba ~ 
binlerce cevap pek seri ve bi~ 
bir intizam dairesinde yerine Y; 

Cihan mektebinin takip e a 
daha mühim birşey ıvnrdıt· 1• 
mektep yalnız tedrisatla ikti~EI .e~ 
miyerek talebesinin Tuhi ah~~ İ 
is.tidat1anm da gözden gesirdiğl ~ 

' hi tercih edecekleri meslek ha .. Jef' 
da da direktif '.\.-crirJ. ProfesO~ 
o kadar büyük bir tecrübe 11e 1 
leke sahibi olmuslardrr ki diifl)J 
nm her hangi köşesinden olur~ 
sun ve hangi millete .mensup ~fi 
nursa bulunsun talebeden ilk ,,, 

o"'· caldarı mektuplarda ahvali r.it. !) 

le.rini kolayca tayin etm.ckt~~ 

İşte parisin Cihan mekte1'i ~ \> 
le ~ta ve mesaisini ıgiİ ~ Ş~ 
güne artumak~ı!lrr. Bu Cih'r t 
rne!ct.ebi olmacay::lı bugün maj ~ 
srz ve hatta zahmetsiz kültür re' ( 
bi olan ve bir işe kaynla:l lbiı:ı'l~ ~ So 
miyerek talebesinin ruhi ahv.aliJ11ı ' 
gen:; erke!>:. ve kadın cehalet ve 
falct içinde kalacaklardı. 

leri takip edenler, ya bir banka ve J•--• 
yahut devlet müesse..oesi müsaba-

KURUN 
:.1BONE TARfF'EBI _J 

kasını; yahut üniver.siteye dühul 

imtihanlarını kazanmakta; dünye.
nm her hangi kö~esinde oluTsa ol
sun memleketin,de;ı dışarı ~krna-
d:ın bin sürü masraf ihtiyarına mec
bur olmadan kendileri için en mü
sait olarak taahhüt .edecruclmi saat
lerde bu dersleri öğırenip crrzularma 

llkmleket Me#""" 

lr!nde dJıJ~~ 
A:rlrk l :ilt ,,,0 
~ a?ı·lılı: llD3 
6 a.vlıl< 750 ı::; 
Y Illık ı.ıoo e ti 't, 

Ta.rifesindrn BRl1<ıı.nıar lcln ayda otut>f / ~-~ 
1 
ruş dtişülUr. rootn lıJrli~ine g1rmiYeıı ,oiıJ" tj 
len ayda. yetmiş beşer kuru.§ ~ 

yetigmektdir.lcr. 'Dirk.JyeıUn tu>r poıı.t.a muk~ 

Ciha.n mektebi idaresine her gün KURUNa p.bone yaZJllr• 

dünyanm her tarafınd&n talimat ..l.dres.lnl değl§~~::boneler 25 w~ 
veya malumat istiyen talebe tara· ı öderler. GöndemıiyenlerJıı ıaaresl 
fmdan mektuplar gelmektedir. Ge- dcğiftirilmcz. ............... __ --.a ________ ~ 

'len mektupların çokluğu, Paris pos-



"1 liazer denizi sahiline eri§en Şah 
'hınet, nefes nefese, bir camie giri -

Yor. Allaha şimdiye kadar kertdisini si
}ıııet ettiği, hayatını kurtarmak imka
llıııı •erdiği için, bin bir ' 'Hamdü sena" 
ttıııek üzere. Mihrap önünde diz üstü 
ltlip ellerini kaldırıyor, duaya başlı • 

11 -KURUN 19 MART. 1937 . 

ıememiJ, kendilerini rehavete kaptırma
mışlardı. Onlar, "Arzın Efendisi,, nin en 
iyi bi::licileri idi 1 

Hayret edilecek bir ıey: Kış, kıya • 
met crtasında, derhal çadırlarını sök • 
tüler ! bl ~r. Fakat, tam bu sırada, Mongol piş

. tlatının kaldırımlarda nal şakırtıları 
~ddetU akisler bırakıyor. işte, Mongol 
~ıllrı ıchrin sokaklarına dalmışlar bi -

Şah Mehmet, dışanıdan onların nal 
'~!erini iJitince, yerinden fırlıyor, ca -
:den çıkıp sahile koşuyor ve bulduğu 

h.lıkçr kayığına atlıyarak, karadan 
1
htU,.or. 

Şah Meh.med, 
Mongollere 

ölüyor; fakat, 
düşme<{ il C' 

eszr 

Zayiatı telafi etmek maks<ıdile, bu 
aralık, Cengiz Han tarafından ~öndcri
len birkaç bin askerlik b ir kuvvet, gel· 
ıdi. Cebe bu kuvvetin geldiğini göıünce, 
gülümsedi. O, ihtiyat kuvvete iMiyacı 
olacağını hesaplryarak, bu ihtiyat kuv
veti temin etmiş, vahşi Kürt kabileleri 
arasından yeter mikdarda gönüllü top
latmı_ştı. BununJa bCTaber. mademki 
imparatorları da kuvvet göndermişti, 
vaziyet, daha sağlamla§mış, demekti. 
Böyle daha iyiydi, §Üphesiz 1 

, Şah Mehmet, Mongol atlrlarile göz • 
~e bir vaziyette, kürek çekiyor: ~u 
Q tk çckiıte, hayatı mevzuubahıstır. 
a, Ö)ilzn ve esaret veya hayat ve kur -

~uı ~csclesidir. Mongollar, a;ıarı~ı~ 

zengin adamı, o; · büyük ve kudretli, o; 
büyük ve satvetli Şah, o: As yada, Af -
rikada ve Avrupada kendisin dcri korku· 
lan Hükümdar, şimdi. ufak adanın giz· 
li bir kö§esinde saklı olarak kendisine 
acıyan ve insani hislerin tesirile susma

sını bilen, onu her ne pahasına olursa 
olsun ele vermek istcmiyen birkaç fakir 
çiftçi ve balık!jının korumasile, yaşıya -
biliyor. Bunların kendisine karşı göster-

nuguna iki elle sarılarak, on.ar gıbı 
~olfllıefe, ıahane avın peşini bırakma -
~h çalr§ıyorlar. Fakat, boşuna: yüz
lt:cc Mongol binicisi, takipte, boğulu -
~r. tcsctleri denizin dibinde çalkalam
~rı 

diği iyilikten dolayı .onlara ne kadar 
müteşekkir olduğunu göstermek isti -
yen Şah Mehmet, bu fakir insanlara yal
nız cömertçesine, .bol bol Unvanlar ve 
§erefli makamlar bahşediyor. Öyle, ki 

~Şah Mehme.t. var h0ızla kürek _çeke çe-
, liazer denızindekı ufak bır adaya 

~~'-""'!tyor, kayığını oraya yanaştırıyor. 
~Ya ayak bas!yor. artık bu adada asilleşmiyen, hi,Ç değil -

se saray mensubiyetini ifade eden mü -
him bir mevki sahibi olmıyan hiç kim -
se kalınıyor. Fakat, onlar, verilen bu 

• • • 
~akat, yorgun. bitkin haldedir. 20,?~0 

!\gol atlısının eline geçmemek ıçın 
~'dan oraya gidiş, durmağa, dinlen -
le lfakit bulamayı,, bu hususta kat·. 

~dıft meşakkatler ve harcadtğı gay -
~ •ıhhatine fena halde tesir etmiştir. 
'hı bozulmuş. sinirleri harap olmuş: 

şeylere sadece sözle sahiptirler. Sade· 
ce kağıt üzerinde kalıyor, Şah Mehmet 
tarafından yapılan t evcihlerin hepsi ıde. 
Ve yeni nasp ve tayin edilen büyük ~e

zirler emirler, valiler, kendilerinin Şah 
Meh,;,et tarafından tayin ir;.delerini 

bizzat yazıyorlar. 
11"'1cimaneviyesi.. kırılmıştır. Ruhı 
~llnlara uğruyor: ~ayatmm .. son h.~f

tıı' ."'ll?ıı, ıiddetli aglama nobctler.f': , 
~ ~~ırı hıçkıra teşennüclerle geçiriyor. 

• "~llahın gölgesi", o: yeryüzün Un en 

• • • 
Şah Mehmet . sa.kla~dığı ~erde öl -

mezden ö~e, müthıt bır §eyın vuku -

lürk Hava Kurumu 
Büyük Piyang'?$~ . 

Şimdiye hadar binler.ce kişiyi zengın etmı~tır 
. S. ıncı keşide 71 Nisan 937 <f.edır. 
eü:yük ikramiye: 200.000 Lıradır. 

~ ~Yrıca: 40.000, 25.000, 20.000, 15.000 10.000 
, 1 litafık ikramiye' er le ( 50.000 ve 200 000) liralık 
~~ iki adet mükaf af vardır. 

Diki< at: 
"' 7/ N' • ' 37 ·· " k-"""""a kadar biletini-ailet alan herkes ıaan; 9 gunu a .,..--~ sakıt 

·ıa. ,_,,. . bulunmalıdır. Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı 

·~ 1 
I 

Kitapları 

ucuz ve küçük eserleri 
alıyor musunuz? 

Şimdiye kadar çıkmış o~anlar: 
kitabın ismi Muharrir i Mütercimi Fiyatı 

~der Volter Asım Uı 15 
Ou Lobert Vildan· Aşir ı o l!lpiyat oyunlan 
~tranı esrarı A::-nold Galopin V. G. 20 
'f 

Asım Uı 10 Uroslavyada seyahat (Notlar) 
Ş~tlc Ekspresi cinayet i Agathachtistie V. G. 20 

~ttUık Vazosu Propermerime H ayd< r R ifat 20 

1-ter ınemlekette ' Muhtelif Muhtelif 20 

~~İtkaç gün) 
Fon Lükner Fethi Kardeş 20 , 0rı korsan 

~Ocaı hikayeleri Aleksandr Kazbek N iyazi Ahmet ıo 

- ~ ~-~- - . ~ı baaılmakta oldukları idn bunları tedarik etmekt e istical gösterın. 
b ~ •• kt .. f. hane-~ kUçük ve zarif kitaplar, ciltlenmeğe ihtiyaç gostermeden .l up 
~~d .. e yer alabılır. 

\l AKIT k i.itüphaneai: l ıtanbul Ankara Caddeıi Telefon : 24370 

Kocaeli Vilayetinden: 
ı 3-g3 7 tarihinde ihale edıleceği ilan edilen Adapazarı - Hendek yolu ~ 
S - 26 - 460 ıncı kilomdreleri arasında 4658 lira 56 kuruı keıif bedellı 
Ilı d · kl' k d ğından Nisa -\ . Ctrclik kısmın esaslı tamiratına bu defa a ıste ı çı ma ı . 
tıı · ı 'h l · karar verıl -ti per§embe günü caat on beşte pazarlık suretı e ı a e_sıne _ 

'· latcklilerin vüzde yedi buçuk riis betinde muvakkat temınat mektub~ ~e 
•ııL ~ k ' f · · " rmek ıstı • ota makbuzu ile Vilayet makamı na şartname eşı namesını go 

11 l(ocaeli Nafia Müdüdüğüne müracaatları. (1529) 

f,~~h ulh tlçiincii llulwlı· 11,;- nana mumaileyh dayısı Veysinin kil~uf· · 
~ J g~ ün bil'umum umuru vesayetini ı a l> rı, "": 

·~dıltöyünde Bahariye caddesindt etmek ü zere 10.3.93 7 tarihinden itib:ı
'oltağında İkbal apartımarunda 3 ren vasi tayin edildiği ilan olunur. 

' t irede mukim Veysi nezdinde (V. No. 21426) 
kUçük Mehmet İsmail kızı Ce-

-30-

unu daha öğreniyor. Kendisi esir d.üt -
mekte:ı kurtulmuştur. Fakat, Şah Meh
modi ele ges;iremiyen Mongol generalle-. 

ri Cebe ve Subotay, başka mühim bir av 
ele geçirebilmişlerdir. Şah Mehmedı ta -
kip sırasında, onun ailesini ve haremini 
yakalamışlardır. Şah Mehmedin anası. 

Cengizin yanına gönderiliyor, öm:ünün 

mütebaki kısmı orada Mongo\ im'para -
torunhn esiri olarak tüketiyor. Şah 
Mehmedin anasına, yiyecek ola rak, 

Cengiz Hanın sofrasından art<tkalan 

yemekler veriliyor •• Hatta, bu yemek -

lcrin verilmesini rica etmesi de şart ko
§Uluyor ! 

H~zer denizindeki ufak adnya ayak 

basıŞından birk.'.lÇ hafta sonra, Şah Meh

met, ölüyor. Orada, kendisini kefenle -
meğe bir kefen bile bulunama:nıştır. 

* • • . 
Cebe ile Subotay, Hazer denizi sa -

h ilinde kışı geçirmek üz~re ordugah ku
ruyorlar. İmparatorlan Cengize, sailer 

göndererek, Şah Mehmedin öldüğünü 
bildiriyorlar. Ayni zamanda, bundan I 
sonra yapacaklarına ıdair emirlt>rini bek-

İstanbul icra hakimliğinden: 

Evvelce Beyoğlunda Kamer hatun 
mahallesinde Arslan sokak 19 numara
lx hanede ikamet etmekte iken elyevm 
ikametgahı meçhul kalan Amalya'ya. 

İstanbul beşinci icra dairesinin 
3611672 sayılı dosyasile Yasef Kazeze 
olan borcunuzdan dolayı 8-9-36 ve 
6-10-36 günHi celselerde ;ıdemi ica
betinizdcn dolayı 'hakkrnı~da yirmi gün 
lfnüddetle ilanen tebliğat icrasına karar 
verilerek son 12-11-36 tarihli celsede 

lediklerini ilave ve bu hususta bir iş'ar
. da bulunmasını istirham ediyorlar 1 

Cengiz generallerinden memnundur. 
Bu iki tecrübeli, fevkalade r.ıaharetli 

kılıç kullanmasını bil~n adammdan mcm 
nuniyeti, ayni derecededir. Ke!'ldisi on -

ladan memnun olduğu gibi, onl.ırı da 
kendisinden menun etmek hususunda, 

"acaba bunlara ne yapabilirırn?., diye 
fazla düşünmüyor. Onlara, yeni emirle
rini bildirmekle iktifa ediyor. 

Bu emirler, gayet kısadır : fakat, o 
nisbette de uzun ve geniş hatlı sahalar
da yerine getirilmesi icap ed.:n emir -
lerl 

Her iki general, "Bir zamaı:lar Hun
' ıara ve Türklere tabi olan bütün mem-

leketl eri, yeniden Cengiz Hanın mutlak 
•hakimiyeti altına almak,, mUs;ı atiesini 

alıyorlar. 

Bu, mühim bir vazifeydi 1 

$ • • 

Her iki general ve 20,00, at~ı. sevinç 
içerisinde bağrıştılar. Artık, oı d.Jg.ih -
larında rahat duramıyorlardı. Ordugah
larında bir<Jnüddet daha vakif geçirip, 
yorg'unluk almağı akıllarına bile getir -
miyor!ardı: Onlar, yumuşamaım;l. gev -

* • • 
Cebe ile Subotay harekete geçip, ilk 

hamlede birkaç şehir zaptcıdiyorlar ve 
ondan s:>nra bir dalga halinde şimale 
doğru akın ederek, Gürcistan kayalık • 
larına çarpıyorlar. Bu cesur ve atılgan 
dağlık arazi ahalisinin, Gürcülerin sert 
bir mukavemetile karşılaştılar. Buna 
rağmen, bu millete karşı da kullandık • 
lan malfım taktikleri, gene Mongolla • 
rın galip gelmesine yol açtı: Subotay, 
kaçar gibi yaptı, Gürcüler zaferlerinden 
emin bir tavırla kaçanların peşlerine 

düştüler ve Cebe de gizlendiği yerden 
çıkıp, birdenbire onların arkasına indi. 
Kas;anlar, geri döndüler, önden, arka • 
dan saldırışlar arasında kalan Gürcü • 
ler, "Hattıric'at" leri kesilmiş olduğun

dan, geriye ıde dönemeyince, kahraman
ca dövüştükleri halde, harp tabyasına 

aldanışlarına kurban gittiler. Hepsi de 
imha edildiler. isleri bitti. 

( Arka~ı ı:ar J 

·ısPOR POSTASI 
Her hafta en doğru, en ciddi ve bütün gençleri alakadar eden 

ıpor havadislerile çıkmakta olan Spor Postasını mutlaka okuyunuz. 
Bu haftaki aayısmda birçok yazılardan ba§ka Nüzhet Abbu, Et

ref Şefik ve .Şurhan Felek de çok en tercsan mevzulara dair yazılar 
yazmışlardır. Her yerde fiyatı beş kuruttur. 

-------------------
gdmediğin~1m ~defa 17-11-36 ------------------------======== 
tarihinde gıyabınızda tetkikat icra edi-
lerek 433 lira hakkında icranm devamı
na ve mütebakisi hakkında icranın gc-

. " ./ .. 

ri bırakılmasına kabili temyiz o]rna~ ü-ı tebliğ makamına kaim olmak üzere ilin 
zere kara.r verilmİJ olmakla keyfıyet olunur. (V. No. 21421) 
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lstanbu.~ R·elediyesi ilanları 
·~ , . 

Sarıyer Kaymakamlığı ve Bclediy e ıubesi müdürlüğünden: 
Rumelihisan Kale içinde 28 No. lu Harap ve tehlikeli hanenin sahibi ve 

ikametgahı meçhul olduğundan 15 gün içinde tehlike kaldırılmadığı takdirde da
irece yıktırılmak suretiyle mahzurun iza 1<'si cihetine gidileceği ilanen tebliğ olu
nur. (B.) (1526) 

1 180 22/Martl l 937 Pazartesi 
181 365 23 Salı 

366 550 24 Çarıamba 

551 725 25 Perşembe 

726 858 26 Cuma 

Belediyeden aylık alan emekli ve öksüzlerin Mart/1937 üç aylık maaşlan · 
yukarda yazılı günlerde aylık cüzdanla rındaki tediye sıra sayılarına göre Ziraat 
Bankasından verilecektir. Aylık sahiplerinin müracaatları ilan olunur. (B.) 1525) 

Devlet dem:ryolları ve limapları 
jşletme umum müdürlüğünden: 

D.D.184 numaralı gidi§ - dönüt te:rifesi Haziran 193 7 sonuna kadar ol -

mak üzere üç ay daha temdit edilmiştir. (636) (1522) 

Jandarma g~nel komutan'ığı Ankara 
satınafma komisyonundan : 

1 - Eldeki örnek ve vasıflarına uygun ve bir metresi {295) kuruş değer -
lenen 70,000 den 85,000. mctrC'ye kadar kıtlık elbiselik ve bir metresi ( 315) ku
ruı değerlenen 30,000 den 40,000. metre ye kadar kaputluk kumaş 5-4-93 7 pa
nrtesi günü saat 10 da komisyonca kap alı zarf usulile satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi {1884) kuruı kaqılığında komisyondan alınabilecek olan 
bu eksiltmeye girmek isteyenlC'rin (188 20) liralık ilk te:ninat ve şartnamede ya
zılı belgeleri içinde bulunduracaklorı tek m mektuplarını en geç belli gün saat .do
kuza kadar komisyona vermiı olm3lan. (624) (1492) 

l•tanbul 3 üncü icra memur:uğundan: 
Kemalettin, İbrahim Lutfü, ve Fatma Medihanın tasarruflarında olup Em

niyet Sandığına birinci derecede ipotek ettikleri ve yeminli üç ehlivukuf tara -
fmdan tamamına 3200 lira kıymet takdir edilen Erenköyünde Kozyatağı mahal -
le ve sokağında eski 23. 23 yeni 20. 20 No. Ju şarkan Hüseyin paşa ahırı gima -

len yol garben Fatmanın müfrez bağı cenuben Beyaz Halil tarlası ilf' mahdut 
kıyden 7 dönüm mikdannda 3hşap köşk tür. Mezkur maa müştemilat iki kat ka
gir köşkün evsafı aıağıda yazılıdır. Zem inkatı: Zemini çimento döteli üç oda bir 
hell bir sofa birinci kat: İki sofa l.ıir heli, bir banyo idairesi üç oda, müştemilat köş 
ke bitişik etraf duvarları kagir ve sıva sız çatısı yeni yapılmış ze~ini toprak 
büyük bahçesinde muhtelif yemiş ağaçla n ve bir kuyusu vardır. Umum mesaha -
sı 6429 m2 olup bundan 154 m2 üzerin cie kötk 24 m2 üzerinde müştemilat ka -

lanı bahçedir. Evsafı yukarıda yazılı gayrimenkul tapudaki kaydında olduğu 

gibi açık aı;tırınaya vazedilmit olduğundan 3-5-937 tarihine müsadif pazar -
teai günü saat l4 ten 16 ya kadar daire de birinci arttırmuı icra edilecektir. Art
tırma 'bedeli kıymeti muhammenenin CXı 7 5 ni bulduğu takdirde müşterisi il • 

zerinde b;rakılacaktır. Aksi takdirde en son arttmmın taahüdü baki kalmak ü
zere arttırma 15 gün müddetle temdit edilerek 18-5-937 tarihine müsadif 
Sah günü saat 14 ten 16 ya kaılar keza dairemizde yapılacak ikinci açık arttır -
maarnda arttırma bedeli kıymeti muham mmenenin % 7 S ni bulmadığı takdirde 
satıı 2280 No. Ju kanun ahkamına tevfikan geri bırakılır. Satış peşindir. Arttır
mAya iştirak etmek isteyenlerin kıymeti muhammenenin % 7 ,5 nisbetinde pey 
akçası veya milli bir bankanın teminat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. 

Hakları tapu sicilli ile sabit olmıyan ipotekli alacaklarda diğer alakadaranın ve 
irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair <'lan iddi-
21anru evrakı müsbiteleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gün zar
fında birlikte dairemize bildirmeleri liz ımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilli 
ile sabit olmıyanlar satış bedelinin pay Iaımasından hariç kalırlar. Müterakim 
vergi, tenviriyc, tanzifiyeden mütevellit Belediye rüsumu ile delliliye resmi ve 
Vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. 20 senelik Vakıf icaresi taviz 
bedeli müıteriye aitir. Daha fazla malumat almak isteyenler 15 - 3 - 937 
tarihinden itibaren herkesin görebilmesi ıçın dairede açık bulundurula -
cak arttırma §artnamesile 9361418 N o. lu dosyaya müracatla mezkur dosya -
da mevcut vesaiki görebile:ekleri ilin olunur. (1510) 

Dahiliye Vekaletinden: 
,. 1. - Vekiletin Bodrum kat koridorlarında beton di:'ekl::r 2 .. asında yaptırıJa. 
c&k arıiv dolapları açık eksiltmeye kon mu1tur. 1 

2. - Yapılacak dolaplar 205,05 metre murabbaıdır. 
3. - Eksiltme 31-3-193 7 tarihin de çarıamba günü saat 15,30 da Ankara

da Yeni~ehirdeki Vekalet binası içinde toplanın satrnalma komisyonunca yapı • 
lacaktır. 

4. - Muhammen ketif bedeli 3731 lira 91 kuruştur· 
5. - Muvakkat teminat 279 lira 90 kuru!ftur. 

·Oreloğ • Operatör 

D"· OSMAN ÖNER 
idrar yolları, Belsoğukluğu ve 

ERKEKLiK h••talıkıarı 
~ . mutenas••S• 

Muayenehane: Kabçt>lıupı Anadolu Hım 
lı'ıtr'ı'ı ~ırasında ı\rpal·ılur Han So. 16 
Ev, JıJllılAlc.·addesl \"ıld11 Slnrmaı.a 
· yanıoıta Toıı'at '.ı\partımanı Xo. :~ 

Müzeler arttırma ve eksiltme 
komisyonu riyasetinden: 

Alınacak ıeylerin 

cinıi ve mahiyeti 

dir :ıdet Müfel fı-

Muhammen 
bedeli 

Lira K. 

1300 00 

Muvakkat 
teminat 
Lira K. 

Eksilbııenin neredt 
hangi tarih ve J 

vapılacai' 

97 50 Asarıatika Müzelerİtl 
nru ile bir adet 

....,_K_U_R_U_'N __ d_o_k_t_o_r_u _ _,.._ı elektrik Etüvü. 
ı Dir kt .. l" ,,._,!_..a. -ne e orugw-

mart 937 pertembe / 
nü saat 14 de. 

Necaettln Atasagun 
Her .ı;ün 16,i:$0 darı 20 ye kadar 

Lalelide Tayyare apartımanların

da da1re 2 numara 3 de hastaları

nı kabul eder. Cumarte~i günler! 14 

den 20 ye kadar muayene parasız. 
dır . ._ ________________ . ____ ..., 

Müzeler Genf'!l Direktörlüğü kim ya laboratuvan için alınacak bir ,JJ 
müfel fırını ile bir adet elektrik etü vünün mübayaası açık eki 
korun~tur. Bu baptaki §&rtnameyi görmek istiyenlerin Müzeler • .,., 
ne tal:p CJi:ın!ann dn Ticaret Odası <1e sikalan ve muvakkat teminat ~ 
buzlarile eksiltme gününde Müzeler artbrma ve eksilbııe komiayall"" 
müracaat ebııeleri. (1299 y 

lstanbul Barosu Başkanlığından: 
Dahili nizamnamcmizin 12 nci maddesine göre Baromuz Heyeti Umuoılf 

si 20 Mart 1937 Cumartesi günü saat 15 te İstanbul Ağırceza mahkemeıi ,.ıo· 
nunda toplam:caktır. Arkadaıl:mn gelm cleri rica olunur. 

Ruzname: 

1 - Yeni kaydolunan arkadaglann takdimi ve bu vesile ile ikinci ~ 
nutku. 

· 2 - Yeni kanun layihası hakkında maltlmat. ., 

3 - Müddeti biten birinci ve ikinci bagkanlarla beı Uyenin yerlerine 1"' 
Sahibi: ASIM us terinin seçilmesi. 

Nesrfyat DlrektısrU: Refik Ahmet Sevenglt 4 - Mali raporun okunması. 

~----------------~------------------------------------~-------_,..,,,,,,, 

6. - İstekliler bu ite dair eksiltme 13rtnamesini vesair evrakım Vekalet 
levazım Bürosundan parasız alırlar. 

• 7. - fstekiilerin 31-3-937 günün d.! muayyen saatte teminatlarını ve bel-1 
gelerini hamilen komisyona müracaatları ilin olunur. {588) (1445) 

............ -.......... _ ............................... . r .... -·-··-···-.. ı---· .. ·-·-···ın-·r:n••n V AKIT · Kitabevi am::::::::::::::ı:::::u::::::::::::::::::::::::ıu::I 

Tlrklyede aeşr8dllea bitin kitapları satar 
Avrupadan istenilen hertürlü kitapları, mecmuaları en uygun şartlarla getrtir 

VAKiT Mabtauı tarafmdan netr"edilen kitaplardan bafka, Devlet Matbaası ve diğer kütüphaneler neıriyatı ile, Avrupadaki bütün kitabevlerinin çıkardığı en son, 
ilmi, edebi, içtimai, ıiya,f, ve fenni kitaplarla bütün tıp ilemini yakından alak:ıdar eden Almanca tıp meanualarmı da aaym miifte~ emrine amade buluncfunDak• 

tadır. Katalog ve malômat istiyenlerin arzulan derhai yerine getirilir. " 

1.ır.•••••••••••H111111ın•••••aı~a~•t•~11·ı••"u1:11m11bıamn:a:U::nn:ml~~~c~~~!!!!:r.::~am:::::?:;·ıa!'1:w:=• ::.;·~:a:zı=··ı=~:a;•;ı=:11••3•7••0•ı•m•11•m-•mıı11•11••m11111m--1m-•••~ 


