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münasebeti için 
Yeni bir formül lazım 

.._. Alman mUeaaeaelerl Devlet bankamızın açtıtı 
le bizden yokbahasına aldıkları malları Amerika 

11111 TUrklyenln eski mu,terllerlne devrediyorlardı 
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aae - 337 ltanbul , amplyonu Fenerbahçe 

Dün senenın son lik maçla1ı qapıldı 

enerbahçe bir kere 
daha şampi~on 

"'ret lıtıcar mühendis Orhan Fatihe biz· 
ı..._ trıettiği vakit ıöyle demitti: Ben 

~l ıurlarıru yıkac~k derecede bü 

~ ~bardıman topu dökebilirim. Fa· 

bu topun atılması usulünü bilmem 

OllBANJN ALDICI CEVAP 

:lirı yok. Sen bu dediğin topu ba· 

llİlat k: ondan sonra topun kullanma -
bana brrak ı .. 

...... ~ ..... meraklı tefrikayı bu
~ Nhifemizcle okuyunuz .. 

tılgaristanda liğvedilen 
artiler harekete geçti 

Beledlge ·seçimleri mlbıaıebetlle 
birçok Mdlaeler oldu 

Sotya, 20 (Hususi) - K&.e 
~ hükumeti iktidar nıevkiiııe 
Z4ınandanberi harici ıiv"· 

"rfettiği metin hir siyaset ~eti 
bütün komıuları ile h<·t 

__ ,,,.....,nı...L.. ve Yugoslavya ile Bul~:r 

\ '1.umda Belgradda iıma aıi 
~ dostluk muahedesini t:l
~ge muvaffak olmuttur. 

~tecrübeli ve iyi görüılü l:ir 
~ t olan Bqvekil ve harich·e 

kC>ee lvanof, Bulgaristaıun 
IİYaaetinde de metin adun'!aı 

~'~mek tedbirlerini almıffttı 
" İçin ilk evvel siyasi parti',.

~liai mebusanı lağvetmİf· 
lvanofun bu hareketi, par 

tiler araaıındaki münaz••lann mem· 
le keti sürüklemek iıtedikleri çıkma~ 
)oldan kurtarmak içindi. Binaen· 
aleyh en evvel ahalinin parti nüfu
zu tesirinden uzak kalınumı arz. ı 
cbnekteclir. Bunun için timdiy~ 

kadar Bulgaristan upıumi se<.:İ•n 

ilan etrnemiıti. 

Son zamanlarda belediye se<;i~i 
) apılmasına hükumetçe karar v~
rildi. Bu hususa dair bizzat Baş
vekilin birçok beyanatı vardır. Ba'J
\•ckil bu beya_natlarında, "Ahalinır. 
ı:arti nüfuzlarından yakasını k•ı:-· 
t~rnuş olduğuna anlamak icin ı,~

lediye .. eçimine karar verilmi"l~' 

( Son 11 tteitle) 

••• ••• 
Telgraf adreel: Kurun • lstanbul 
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SAYIFA 

Avustu1yada yapılacak bir Nazi darbesini 

Alman Seferberliği 
Takip edecek deniyor 

Seferherlık tedari kat ı nın 15 l\1a'rtta hazır 
bulundurulması emrı verildi 

Avusturgada mülı.im lıô.diselerin 
çıkması bekleniyor 

.~ 1 rıı H n va ka rsıs ı n-. ) 

da <;el<oslovakya 
( Y cızı.!ı 7 inci aayıf oda) 
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' Hatag'daki \ 

ı l\ 1 Üşal1 itler 
( Cf'nevreye 
l gid ı yor 
J Kudüs. 28 (A.A.) - Hataydaki 
\Milletler Cemiyeti müphitleri Ce -
f nevrtde toplanmıı olan mütehauıa
\lar llomiteaine rapor vermek Uzere 
-çarpınba ıUnü Cenevre hareket 

Teklif ediyoruz: 

Spor ı şle ri miz 
Rana Tarhan'a 
verilmelidir 

Spor itlerini bildifi biç tüphe ıötür
miyen bir zatı dün yol üıtü yoklamıı • 
lar : 

Sporumuzun giditi üzerinde ıöy • 
lenecek bin bir fikir olabilir: fakat ede· 
biyatım bit tarafa bırakalım: bu it de 
nihayet bir "bat" meselesi değil mi -
dir? Bu .. bat"· kendimi.zl;len olacağına 
ıöre, kim olabilir? 

- !kiden biri, demit; ya Ali Sami, 
afyon inhisarının direktörü... ya Rana 
Tarhan, tnhiıarlar Vekili ... 

Rana Tarhan'ın ha.r:ır Ankarada ve 
hükumette bulunuıu bizim zihnimize 
daha kolay bir hal ihtimali halinde ıö · 
ründü: Kendisinin bir vekalet mevzuu 
oli:cak kadar mühim olan bu davayı, 
bugünkü vazifesini brrakarak üıtüne al
masını dütünmüyoruz: Partiye bağb 

bir kurumun bir vekil eline verilıne
ıi - Kızılay misaline bakılınca - hiç 
de yadırıanacak bir teıebbüı olmıya • 
caktır. 

Spor teıkilitımız en düzenli ve ae -
mere verir zamanlarındanberi İnhisar -
lar Vekilimizin batında bulundufu ıı • 
raya kaydolunur. Rana Tarhan, bizzat 
bir ıporcu ve sporcu o1an ve olnuyan 
üzerirJ:le saygı telkin eden bir phliyet
tir. 

Vekil aıfatı ile taııdığı yüksek iti • 
mat bu işteki idı:.re ihtisasını kuvvet -
lendiren bir imil yerine ıeçecektir. U
ıullü çalııması kıaa bir zanrnda bu it
lere bir çeki düzen verdirebilir. 

Spor itleri için tecrübe eiilecek çok 
kimıe hatıra gelebilir ve ihtimal, bü • 
tün bu tecrübe'er muvıffakiyet de ve
rebilir: ancak Rana Tarhan 9imdilik 
bizi bütün bu tecrübelerden müstağni 

bır~kır. Bizim de ihti}'3cımız onadrr. 
Bu islıilleri •pota b:r l!k ile bağlı 

bir bilgili n ıörıülü arkadatın hiç bir 
neşir dUıünceıi olmadan .,ıayor. Sporu 
bir memleket mc ;;,. .. si b"le-rek bunu hü
kümetin 7Ukıek bagkanına arzedi)'O -
r'f•. "--

P&N 28 (A.A.) - Oeuvre gazete. Hitlerizrne karşı müdafaa 
sinde Br. Tabouis Naziler Avusturya. vazgeçmiş olduğunu tahmin etmek 
da bir hükumet darbesine teve!sül eL bir şey değildir. 
tikleri takdirde Viyana zabıtasının Bn. Tabouis, bundan sonra M • 
Dahiliye nazırı Hort Gleısenau saye. teki Nazi mahfillerinin Avustury 
sinde Nazilere müzaheret edeceğini yakında mUhim vakalar cereyan 
söylemekte ve Naziler tarafından yapı. ceğini açıkça söylediklerini kaydet 
lan hüktlmet darbesini Brenuerde bir mekte ve general Von Reıcheno'n b~ 
İtalyan segerberliği değil, Bavyerada 

1 

konferansı esnasında erkanı harbi 
bir Alman sef erberliji takip edeceğini sine seferberlik tedarikiı.tının 15 m 
ili.ve etmektedir. İtalyanın Başvekil ta FUhrerin mühim bir beynelmilel h 
Şuşnigin Roma seyahatini sureti kati. reketine müzaheret etmeğe kifa 
yede tehir etmek ıuretile Avusturyayı (Sonu: 1! incide 

( sayıla ve kuruea! 

1 K.URUN un be, kurutluk gazeteler arasından sıyrılarak fiatmı 
indirdiii zaman cfü1Uncıiıl6 fU ıCli: 

Daha az Myıfa, daha öz yazı vermek ve günde beş kuruş ve

j rerek müfteri olacaklann gazete satın almala~ı kolaylaştırm!.k. 1 J O ı.ırada Ankarada toplanan Basqı K urultaymm üzerinde .lurdu-
! ğu ır~selelerden biri de bu idi. KURUN, Kurultayın temayülüne 
: ilk uyrr ak fedakarlığını üzerine alm19tı. iki yıla yaldapn bir 7.aman 

j-y~lnız batımıza yaptığımız bu tecrübeden bugün dönmeğe mechur 
kaldı~nnız için acınıyoruz. 

\ f'ıatmuzı inc1irc1iiimiz zaman kiğıdı 8 ln,iliz liraama mnarlıvor· 
~ c:luk. Kiiıdm ilk maddeti harp malzemHinin de ilk maddesi olduiu 
\ içi" Hatlar üç aydanberi aldı yürüdü. Aynı kitıdı bugün 15 İns?il!z 
s • 1 liruına teklif ediyorlar. Yüzde yüz bir yükseli§! Kendi fabnkarmz 
J paete kiğıdmı ancak yeni yapdmakta olan lmımuu iılebneve b1r 
( lad•iı zaman yapacık. 
İ Yüz para veya üç ~uru9luk bir gazete müvezzi tarafını bir tiir?ü 
i . edemedi 

l tı.tnun . 
~ kuruıluk gazete satan müvezzi müşterisinin yüz paralık • 

j
! üç kun1~luk bir gazeteye geçıneainden gocundu durdu. Bizf! gc~ 

'ıe1 kurutluk bir aazete yerine üç kurutluk iki tane satacak, l~v•~
IHde kazandığını gene kazanacaktı. Tecrübenin ümit verici m~.n7a· 

) 
ruını türlü amiller örttü; deha fazla satış ümidine bacrlanmu ~

a r-hndekini kaybetmek gibi geldi. 
} L'cien ele geçerken alanlan .. öylemiyoruz. Yalnız hes kUrat 
~ bir gv:reteden kırk elli para alan son ele, ü-; lmnışluk bir gaz -
J kftdar l-i• sa~ hakkı ayırıp veremezdi. Bu yüzden bazı y•rl~ 
\ KL'RUN anyanlar aradıklarını bulamaz oldular: 
/ !'Jihayet bir ufak para mesele .. i oldu: Gazetesini koşarak s3t,unya 
\ mecbur bir müvezzie beş kuruttan 8§8ğı ufaklık bulmak, ba'tan Nl· 

i
: tıc.;; için, hazan iki kurut farkını alamadığından müıteri için -:iktyet 

mf'vzuu olmaktan bir türlü çıkamadı. 
= lıte hal~ kendi elimizde olmıyan bu sebeplerledir ki okuy1.1r.uy~ 
İ daha ucuz alınabilecek bir gazete vermek emelini ilk hnatın hüf a 
\ ye•in~ ve olr.uyuculamnız daha ince puntuda harflere alışıp cLs az 
I kflğıda çok yazı sıkl§tmnanm mümkün olacağı znmana bıralat3k, 
J KURUN busüftden itibaren ayıfalarmı 12 ve 16 ya çıkarıyor, e"inei 

) 
gibi ve öteki arkadatlaMm gibi, ·~, kuruşa ~ttlmaya bqbyor 

Okuyuculamnız bütün ne,riyatımızın °ruhu~dan Ölduğu ·kad:ır fi. 

l atnnızda kendi lehlerine olarak fedakarlıkta ilk göstecdiğimiz örn~.k
tel" bizim bir ticaret gazetesi olmak istemediğimizi anlam~larmr. 
O zaman hükumetle beraber bizi alkıtladılardı, timdi de mazur ~ 
rec:eklerinde ve KURUN u yirmi yıldır süren memleket hizır,etinde 
arkalawakta devam edeceklerinde tüphe etmiyoruz. 

ABONELERiN HAKLARI MAHFUZDUR 
Eski tarife üzerine kardedilmit abonelmmizin haklan mahfm. 

dur; Odlara ayılan bitinceye kadar pzeteleri gönMilecek, antak 
\ yen; llarjfe üzerinden yenilenecektir. 
i 'fen• ta\'ifemizi de iç aayıfa!arda bul?tcakmm. 
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Kristof Kolomb ve 
Napolideki s"nema 

Yazan: Kenan Hulusi 

Kısa bir Akdeniz yolculuğunnu ı 
Napoliye a)·ak bastığı gün bir kov
boy filmini görmek için bir çatı al: ı 
tını açık havaya değişerek sinerr.:ı· 

ya giren bir dostum, seyahat mP.f· 
humu etrafındaki mananın bildiği. 
mizden ne kadar dışarı koğulduğ~
nu ve hatta üstüne, itiyatlarJT!H" 
:zm bir daha geriye çekilmez sürgü
sünün bile çekilip sürgülendiğini, 

düşünmek fırsatım bana verdi. 

keşifleri yapanlardan 
Yeni Gine sahillerine 

biri olan ve
adım ata11 

Finikeli gemiciler yalnız şu ve ~n 
maksatla değil, karışık bir tak1m 
hislerle hareket ediyordular. IVF.i· 
c'afaasız vahşileri ansızın basarak 
mallarını yağmaya veren ve sah;J . 
!erinde yelken indirdikleri memle· 
ketin yerli halkını içeriye davet e
derek tuvalet eşyalarını bu garip 
kalabalığın önüne serdikleri bir sr 
rada birdenbire demir alarak ken
dilerini rüzgarın yeniden idaresil'e 
terkettikleri dakika bir korsan ru· 
hunun en canlı kımıldanışım duyu
yorlardı. Esir ticaretinin ilk ;:ün· 
leri baştan başa bu heyecan dolu 
seyahatin bitip tükenmez menkibe
leri ile doludur. Asya denizlerinde. 
en hafif bir rüzgarın yelken direği· 

ni :Yalayt~ i9vİJini. göJÜ9.mf!Z b!ı' 
nebi mutava~tile hekliy~n insanlr.ı 
lıer şeyi, birçok da bu heyecanb
una bir cevap olmak üzere yapmış
lardır. 

Hakikaten seyahatin manası h.ı
gün artık, bizim için bu kadar cle
ğişti mi} Yani seyahat, deri ve di .. 
şünceleri bizden ayrı insanları g(:r. 

mek, renkleri bizimkilere bemc:.
miyen çiçeklere, ağaç ve yaprakla
ra temas etmek, yahut bir taş hey
kelin tarihi kıymetini araştırmak
tan çıktı mı?. Daha doğrusu se· 

~abat!er iktisadi bir bakımdan ja· 

hut pir sö~üs ve kalp hastalrğn,1 
giclennek, kısaca bir sanatoryoın 
ihtiyacı için mi yapılıyorlar? 

Seyahate çıkan bir insanın ne
leri görmek ve görmemek ist~diği
ni hiç bir vakit kati bir şuurla '3.ı
~ündüğünü zannetmiyorum. Çü'1· 
kü insan ruhu da tıpkı ağaç ve y~
şillik gibidir. Mevsime göre :>O}U· 

nup mevsime göre giyinecek. B;.ı

nunla beraber bizden ayrılan bir 
vapur kenarında bizim duyduğu· 
muz hisler, ancak bir ayrılığın ifrr 
desinden başka birşey değildir. Da
ha doğrusu bu, nesillerdir e:liıd • 
ğimiz bir ayrılık itiyadmdaki hüz
nümüzü tahrip etmek istemeı.ae· 

mizden ilcli geliyor. 
Kendi kendimize şunu sor.nak 

mecburiyetindeyiz: Biz insanl~ı · 
da, bugün bir seyahat arzusunun 
heyecanı var mı, yok mu? Napu
lide karaya ayak basan arkıdaşı· 
mm seyrettiği sinemadaki tahlilden 
eonra bence yoktur. Çünkü se}a· 
hat heyecanını bize bahşeden am:ı. 

lerin knblettarih bir arzu olduğunu 
görüyoruz. Belki de eğer onu ~an· 
lı olarak görmek kabil olabilse ve 
bir mumyasını da yapacak olsak, 

müzelerimizin bir köşesine ko\ a· 
nık çocuklarımıza bir ders gibi de 
takrir edeceğiz. Bu arzu, bug'ın 

bizim için bir Mamut filinin jskde· 
tinden farksızdır. 

Kendi kendime bunu düşünü· 
yorum: Kızıldenizden bir gün Af
rikayı dolaşarak Mısıra gelmek lı::

yecanını küçük ve oynak flik:a~a· 

rında bir rüzgur gibi hissetmiş olan. 
ları, üç yıl sürecek bu uzun yoi
culuğa sevkeden durulmaz arzu ne 
idi} Yalnız ticaret mi diyecelcsi
J\iz?. Yani nltm ve kehribar me:-tl
leketlerinin ceplerine koyacağı eş· 
siz madenlerin parıltısı mı? 1kt!<ıX 
di hareketler mi? Baharat iklim 
lcrinin keskin kokusu mu? He! 
şeyden evvel dünya üzerinde ilk 

Kristof Kolombu~ yeni bir rtün
\'aya ayak bastığından bihaber ölü
şilnü söyliyenler yanılıyorlar. B~l

ki, söyledikleri gibi, yeni bir k.ta 
ele geçirmekten gafildi. Fakat 
Kristof Kolombun öliim dakikasın
c!a gözlerini kapayanların ornya 
baktıkları saniyede görecekleri şey, 
bir vakıayı isbat etmekteki h..ızdan 
2aha ziyade, ruhları deni·zlerde 
ı üzga lı bir yaprak gibi dalgalanr.n 
ilk ve pervasız denizcilerin yeni bir 
muhit karşısında duyduğu ve sade. 
,_e seyahat yehecanından gelen ifo
c!esindcn başka birşey değildir. 

Şu halde, bugün, seyahat he· 
yecanmdaki bu şiddetli atmoşferi 
ııiçin hissetmiyoruz. içimize gelen 
yabancıların, bildikleri çok eski 
bir kitabx okuyor gibi mabet, medre· 
se, yol ve tabiatinıize karşı takın· 
dıkları lfıkayd seramoniyi görme
meğe imkfın yoktur. Nüekir.l bi
:rim içimizden bi\İsi de mesela ~a
poliye ayı\k bastığı gün bir kovboy 
filmini, kısa bile olsa bir seyahat 
sonundaki heyecana feda etmekten 
çekinmemiştir. Kristof Kolombun 
ı uhu hangi seyahate çıkan insnndn 
yaşıyor? Belki bu da çok tabii .. 
Marlfopolodan ba,Iıyan seyytıhlar 

yeni ke§iflerin tadını aldıktan son· 
ra bunu yalnız kendil~rinde hapset
mek istemepiler. Kitap dünyası 

bugün insan zekasının ibdalarmdm 
ve hayali maceralarından .dyacle 

8(.yahat dakikalarının başkalanna d-.._ 
anlatılmak istenen yabancı va.kala· 
n ile dolup taşıyor. Bugün, seya. 
}-ate çıkan hangimizde bir Stanley 
eözü ve bir Livingston teması var. 
Nansen, Mak Klur ve Barrvnin 
duyduğu heyecanı bugün bir ':·l·ta 

mektep talebesi hem de oturduğu 
yerde duyup yazabiliyor. Ne T:bet. 

Gunıerf rr peŞinaen : 

Beş da • 

Başta Fransız hava nazın Pi'let· Kot olduğu halde parlamento aznla- ı 
undan ve yüksek memurlardan u·Ürekkep bir kafile Fransanm da~ s.>or 
rr evkilerinde tetkikat yapmak ic;;n gezerken bir büyük faciaya kurl-ı<m 
oımaktan zor kurtulmu,tur. Bin altı yüz metre irtifada olan T arentez 
köyünd;. yükseklerden kopup gelen müthiş bir kar çığı yolun iizeriııe 
gelip kapatmıştır. Bereket versin ki kafile yolun bu noktasından }:eş 
dakika evvel geçmiş oldukları ic:in uınlannı kurtarabilmişlerdir. F-lat 
yükseklerden gelip geçit yollarını karayan çığ, aynı zamanda mede!ı'l ha
~·ct ile kafile arasını da kesmiş c1duğundan bu defa hepsi de yiyec• l ~ct:
cekten mahrum tehlikeli bir vaziyet~e kalm·§lardır. Nihayet iki gün uğ .. 3. 

ş'.ldıktan sonra kaya~ işlerinde .. mahir dağ sp~rcularının ve bu nr~da ;yi ı 
bır kaycıkçı olan Kot un teşebbus ve yardımı ıle zavallılar bu tehlı kedc.n 
ı urtarılabilmişlerdir. 

işte bu alem böyledir: Bazan insan içi.1 bir işte beş dakika geçikıtıck 
ölüm, fakat hazan ·da hayattır! 13irçok iyi tesadüflerden istifade etrr ek 
Ye etmemekte olduğu gibi baz3n .fona tesadüflerden kurtulmak, yn!·ııt 
bu tesadüflere kurban gitmek de sadece bir beş dakika meselesi ohıyt•r! 

Hasan Kumçayı 

Türk - Alman iktisa 
münasebeti için 

A 

Yeni bir formül lazım 
Bazı Alman mUesseselerl Devlet bankamızın açllğı 

kredi ile bizden yokbahasına aldıkları malları Amerika 
gibi TUrklyenln eski mUşterllerlne devrediyorlardı 

T ürkiye ile Almanya arasında J 
esasen ötedenberi sıkı bir ti· 
cari faaliyet vardı. Türkler 

Alman fabrikalarının eski bir mi:ş
terisi idi; Almanlar da Türk ipti
dai maödclerinin daima iyi bir <>lı· 

cısı idi. Almanya Büyük H:ırpte 
sömürgelerini kaybettikten sonra 
bir takım ilk madde ihtiyaçl::mm 
ancak serbest bir pazar olan Türki
yede bulabiliyordu. 1ki memleket 

ıffi~~ıf.Lffi ıE:u a1l~ht1S.f m~'r:S-W e.1811 
;JPUnm~ • .Rtlı·~k dünya,buhrfU1uı· 
dan sonra bir ka •dal\a kuvvetl~n 
di. Çünkü dünya buhranı millet
leri döviz ile alış veriş yerine mal 
mukabilinde mal satmak usulüne 
sevketmiş olduğu için Türkiye ile 
Almanya arasında tatbik edilen kli
ring sistemi de iki memleketin k:u· 
şılıklı ithalat ve ihracat nisbetlerini 
oir kat daha artırdı. Bir halde ki 
geçen ve evvelki yıllarda Türkiye 
ile Almnnya arasındaki iktisC\d! mü· 
nasebet adeta başka memleketler 
için dahi nümune olarak göster!le
bilecek bir dereceye gelmişti. Far 
1a olarak bu vnziyet Türk ve Al
man milletlerinin dostluk hislerir:i 
takviye eder bir iımil olduğun.fon 
arsıulusal sulh için de ayn bir kıy
met demek idi. 

Fakat bilhassa birkaç yıldan beri 
bu kadar güzel ve istikbal için Ü· 

mitli bir yolda ilerliyen Ti.irk - Al-

ne Seddi Çin, ne Ganj ve ne ,ıe 

Büyük Okyanusların bitip tüke'ı
mez sularındaki esrar, ne size ne 
de bana mechul değildir. ElimİL· 

deki coğrafya kitabı ve yahut r*:!h
berde, ayak bastığımız toprağın lreı 

rmca cinsinden, üzerinde seyrettiğ · 
miz denizin her karıştaki devrinir~ 
ve canlı mahlukuna kadar sıhhat;,_i 
bir kere daha araştırmaya fü,.urrı 

duymıyncağımız derecede ''esikalı 
ve bizi lakayt bırakan bütün esrn:ı 
yazılıdır. 

Bu iyi mi? l len üz tahlil etme
dim. Çünkü siz de hen de, bir gi1rı 
ve her şeye rabnen, oturduğumuz 
yerde keşfinden haz duyduğurr.uz 
deniz ve yabnncı memleketlere ::i
debiliriz. Gider ve belki de Nc:ıpo
lideki sinemaya da uğrarız. Bunu 
yaparız; ve l1iç bir vakit bir fi :ıikP.
linin Kızıldeniz iizerinde duyd•ı~u 
seyaha~ heyecanrnı hissetmemekle 
berab~r. yapar ve ismine de Sl!Y«· 
hat derizl. 

• 

man iktisadi münasebeti şimdi b!r· 
denbire durgun, hatta biraz da l u· 
lanık bir manzara almıştır. Cum· 
huriyet Merkez Bankası Almanya 
ile iş yapan ihracatçı müesse8elere 
tnthik ettiği krediyi kesmiştir. Bun
<lan dolayı şimdiye kadar Alm;:m
ynClan kredi ile mal getirebilenler 
de peşir. tediyat ile iş yapmağa mt c· 
bur olacaktır. 

Bu iş niçin böyle oluyor? 
4 

• Herşeyden evvel söyliyelim ki 

"'Çyr.ıhuri~e~ Merk:ez 13ankasının. ~1-
dığı ted~ir bir zaruret idi. Zira bir 
takım Alman ticaret müesseseleri 
Cumhuriyet Merkez Bankasının 

''erdiği kredi ile kliring sisteminden 
memleketimiz için zararlı bir şekil· 
de istifade yoluna sapmışlardır; 

Cumhuriyet Merkez Bankasının aç
tığı kredi ile Türkiyeden mal alan 
bu müesseseler - zahirde arsıulu
sal finttan yüksek, fakat hakikatte 
diişki.in bir markla ödemek hesnbı 
ile yok pahasına - aldıkları Türk 
mallarını kendi memleketlerinde sa
lacakları yerde fiat kırmak suretile 
Amerika gibi Türkiyenin eski müş· 
terisi olan memleketlere devretme· 
ğe, bu mallara mukabil aldıklan 
dövizi Almanyaya çekerek Türki
yeye mark ile borçlanmağa başla

mışlardır. işte bu tarz muamelenin 
neticesi olarak Türkiye son yıl için
de Almanyaya milyonlarca liralık 

mal satmış, fakat bu mallaı m be

dellerini alamamış, fazla olarak 
buı; üne kadar doğrudan doğruya 

bizden 2öviz ile mal almakta olan 
bir takım yabancı müşterileri kay
betmiştir. 

Herkes derhal tasdik eder ki 
memleketimizin milli ekonomisi 
için bu tarzda zararlı ve iatikbal 
için tehlikeli hir muamele olduğu 

gibi devam edip gidemezdi. Omm 
içindir ki Cumhuriyet Merkez Bar
ka8ı bu türlü alım satım muamele
lerini kobylaştırmak maksadilc.· şim
diye kadar tatbik ettiği kredi usu
lünü kesmiştir. Devlet Bank3sım:ı 
bu harekette tamamen haklı oldu· 
ğunu tekrar etmeğe mahal yoktur. 

Ti.irk - Alman ikt:sadi tniina
~ ebatınl't aldığı bu ynziyetin sonu 
ne olaca?: ? 

Bu Sl'1le verilecek cevap, Tür 
kiyeden ziyade Almanyanın hare· 
ketine bağlıdır; bir takım Alman 
müesseseleri tarafından kliring sis-

·tıer ile 
oosevelt 

ikisi de işsizlikle 
• mücadele içııı 

borçlanıyorlar 
Fakat masraf ettiJtlt 

yer başhabaşk8 
Fransı::oa "LJntransigfXl.ııtıı 

tcsi?uum: . ı> 
• J..> 

Almanya 500 milyonluk bır çe 
daha çıkarıyor. Bununla 1935, ıf 
Almanya 5 milyar marl:hk bır 
raz yapmış oluyor. 

Bu istikrazlar niçin? ~ d: 
fftler iktidar mevkiine gel 

1 

man Almr..nyada 6 milyon işsf.ı 
BuGün nncak 1,479,000 işsiz ,.ıır
kala.nı 'F.'fı o1dtl ! 

Bu eski issizlerin bir kı5ll1~' 
tank vey~ nferml fabrikalar~, 
§Iyor. Diğer bir kısmı da ask · • 
inşasında. Diğerleri de asker 
bulunuyorlar. c , 
Ge~enlerdc B. Hcnry LePort 

yazıyordu: ··ıı 
"Eğer yanılmıyorsam, bllgu

1 
manyada bulunan 15 milyon d 
yüzde altmışı silah fabrikalrıfltl 
lışmaktadır.,, cf' 

Halbuki, diğer taraftan }.!11 o5 f-,, 
Ciimhurrcisi B. Roosevclt. ~~ 
res konferansında silnhlanDl~.~ilf 
le mücadelenin en fena usultl 

yordu. )'9 

O halde: "Madem ki AfnlaJl ., ı" 
silahlanma rejimi takip ctıni;;~ 
çesi muvazenede olmalıdır,, d 

1
p .1 

Halbuki Amerika bütçe ıı.~'l"'f':,. 
mühim olan memlekettir. ~c:S:ı ı-t' 
oldu~'U gibi Amcrikada. dıı..'" tıl 
Bugün orada 10 milyon i.ŞSiı uc ~ 
yor. B. Ruzvclt fşg;ziikle ~ti~~ 
için birock masraf yapmış v~ cıf;r .. 
rafı kapatmak için de ~~~ç ~1-ı' 
Bugün Amcrikada işsizlıgtll f ı 
biraz da.ha iyileşmiştir. ·t<!I 

Yalnız. Almanya ile Arne:'. ,. 
smdaki fark Rundan ibaretUtiıJefl 

Biri işsizliği kaldırırken jŞ~ıııııJ 
ker ya,pıyor, bunun için ~ gi:l' 
Diğeri cemiyette rcf ah teJlllıı 
hşıyor . 

"'' Karabük f abtİ f 

"'' sı a ça ışaca 11f1ıca ~ 
K:ırl!bük demir ve çelilc f;1ıı 13 t 

nın kurulması işini üzerine a ıett \' ı 
] . ' . . .. d .... Maıcerı .ı ıı" oec şırıcetının mu uru ıttı~ 

1i kişi!ik mühendis heyeti :Y'1~rtes 
ra şehrimize gelecekler ve jr. ~ r ı 
Kara.büke hr.rekct edeceklcrO ıııc:ıı: • 
rik:ı:un inşası işinde ~alıştı~ uıt" 
fa, usta ve diğer işçiler oırna 
kişi alın"'caktır. 1~ 

· · T'" k" l hinde ~ temmm ur ıye a ey ,. , .• 
bir şekilde tatbikine irııka~ıl"'\; 

• b" f .. 1 btJ ·ı yecck yem ır orınu !lııtl 

zımdır. Mi.isbct netice kn~ t11e 
ce iki memleketin harşılık 1 

ntleri icabıdır. ,.. ıJI 
ASlr• 
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Ankara.dan Gelişigüzel Mektuplar Mecidiyeköyünde iki kamyon arasın
da. ölen jandarmanın muhakemesi Is anbul sinekleri ' 

P· 
r1 're ile mücadele belediye mükellefiyeti ;{'"da bulunduğu için birer eşek oldu gitti Dün nöbetçi 

duruşmaya 
bulunan 

devam edildi. 
asliye üçüncü ceza makemesinde 

ıra eşeklerin fil olmasında şimdi Muhakeme dört Maıta kaldı• 

~~~etcıerinizin belediye ile ilgili 
liııc ar bulmak hususundaki terakki-
01ıııa.:a:?Ua.h doğrusu! Daha bir sene 
~tlcı. 

1
• Meci:iiyeköyündeki ufacık si

ı. -r c u-
"t" g" graşıyordunuz; şimdi "eşek -
trlJ b~ndeJik mevzuların arasında de • 
, ,, hır Yer alıyor. Eski bir atalar sö -

t..c .ra Ut bi . 
,,~, . r ıdyom, "pireyi deve" yap· 
'-ıı1t~ı~z: pi:clerle mücadele belediye 
~tilı efıyctJeri dışml:la olduğu ve artık 
Ilı te kömürcü develeri bulunmadığr ı 

• tıncak . - . k b'l . . . 
llıc • sınegı eşe yapa ı mışsınız 

lt!ıa, Profesör Malik gibi bir jcloji mü -
"İ:d~sı Bakırköy civarında üçüncü de
lı:raa kalına müstehase kemikleri bu
~tı~ o zarnan, eşeği de fil yapar, çı -

z.. 1 şaka. . 
~itte Yı hır tarafa bm:kın ; eşek. ger-,2:· .. cnt.crcsan bir mevzudur. Bu 
~lı k llıcrınde nasıl oluyor da belli • 
4r? d'alcrn sahipleri yazı yazmıyor - ' 
tol:,, ıye tnerak ediyorum. Bu güzel 
' -.., tef 
~le h a Çeker, eziyetten yılmaz mah-
~s111 er ka!e:nden kendi zevk ve ihti • 

a g" 
J. 

0 re bir yazı koparabilirdi. 1 
~ C\C'b t:ı d a ne yazarlardı? mı diyorsunuz? 
~leıxı e 0 ttıeraktayım. İstCTseniz, büyük 
!it "• &ahiplerini rahatsız ctmiyelim de. j 

"~Zab·r S ı ırler:ii, biz tasavvur edelim: 
~60~~ zaınanlarda ilim, tarih ve pe -
~et en başka hiçbir mevzua ehem -
\aplar 'lerrniyen, "eflake ser çeken" ki
~e bizının ~~asında çektir~iği resimler 
~ı. , 1lll gıbı "hafif" ve "hoppa mev-"ltıa, •• 
tallilltı hala, uğraşanlara merhamet 
tiıı" erile bakan "Hakkı Süha Gez -
~dicline kalemi alıp bu mevzua giri~
. 'CSk" 

'it ta ı rnecaz ve istiare merakını 

~ara bırakarak şöyle başlardı: 
~t::ı lekten bahsedilince Şirazlı Sa -
lıj ha~C§hur gazelindeki meşhur bey . 

tırlarnamak mümkün müdür: 

~ 
1 :t.er !.iUde ~ruh bczlrl pıılln 

tin heme der gerdE'ni har nılblnf'm 

~ 
' :,a: dikat ederseniz Şirazın hara

''h•tıni bu beytinde isyana sevke • 
~ ar•• Yani eşek değil, onun boy • 
ı....~esirilcn altından halkadır. 
~lt' 
h ın-ı edebiyatımıza "eşek" bü • 

· • :~tnetj ile ''Şeyhi" nin "Hama -
ıı ltıde girmiştir. Burada haşmeti, 
t ~as.,ir ettiği eşekte değil, o tas -

' llluyorum. Yoksa eserin kahra -
.,; §u beyitten anlaşılacağı gibi, er -

Çe)jttısizdir: • -

''rı \'l'ıic <il bir hart zalfü n17.ar 
~1n<k-.n kati şlke<rte vU zar. 

ı.~crıce "Ş . 
'-~ eyhi" nin "Harname,, sın· 
~ a.ı d''.a:11an eşeğin en büyük değeri 

• Sq d lı§uncelerindedir. Ta o zaman
daıı <l~okratça isyanı o eşeğin ağ • 

ınJerniyor muyuz : 

~ 
l\ı~ ~ ha.,ı::ırma tA<: neden~ 

bı.ı fakrU lhtJ~ ne neden? 

tltorıo . 
t ltad 11lık hayatımızda yakın vakit-
lq~~r nakil vasıtası olan eşek, ede
~~·· ll"ıızda da hiciv ve "lafzi san -a 
ttcs ~z Yardım etmemiştir. 

le) c ~ rahmetli Emiri Efen'dinin 

~dd:rı~; kadar giren "nısfı. ~ı~dı 1 
h.ıırıı 111 terkibini bilmez mısıntz? 
·;:.~··_ }': bu, "mukad:lem,, in zıttının 
~ ~"'Uıa eınektir; maksadın zıttı da 
~''tlt r., dır: onun yarısı da "har" dır 

ıtı lt~Cttıek olur. Hele, ~u mısraı 
1 hatırlar mısınız: .. 

~ti tı 1etn in ve'Aldrı "Fa" sı yol<! 
~ \ıı!>· .. ı"' • 
ıı ~ -ıaır tarafından yazıldığını. 

":\ \it\ir,h 1. 'k . ~. talah~- aneleri tct:..ı ettıgım ve 
ı ~ ~ •Yet sahiplerinin fikrini sor

··~a~l~e öğrenemcldiğim bu mıs • 
~ "t .~1 illem .. den "Fa .. çıkanı -

. d harj alem,, kalmaktadır. Yal
~lı:tı. Cğiı, onun tımarı bile eski C• 

lz;ı • • b k 
gırmışti; şu beyte :ı ın: 

' ~lr lcl bı\l4!iıınılııkl tRsdid nln 
l'a lıE'nl.E'r l;iyu:ıd cll'ndanı \'Rr. 

''.!il. "·.s.,. 
~ 

~hııiJinfn paralı çocuklara bir 

I 

Yazan : Toplu iğne ___ _. .. 

İstanbul aaliye üçüncü ceza hakyeri, ı 
d~n meşhut suç nöbetçisi idi. Kurban 
Bayramının ikinci günü akşam üzeri: 
Mecidiyeköyle Şişli arasında olan kam
yonet kazası duruşmasına devam etti. 

Kurban Bayramının üçüncü günü 
akşam üzeri başhyan bu duruşmada. 

şoför Mikail alıkonulmuş, şoför Cafer 
salıverilmişti. Ve vak'a yerinde yeniden 
keşif yaptırmak üzere azadan Tahir 
Naip seçilmiş, şahit olarak Asker Ha • 
bibin çağınlması, eğer gideceği yer o . 
lan Lüleburgaza gitmişse, ora hakimli
ğine istinabe müzekkeresi yazılarak ifa
desinin Lüleburgazda alınması: vak'a 
yerinde sıcağı sıcağına ilk keşfi yapan 
bdediye seyrüsefer fen memuru Yakup 
Çakırın çağırılarak kendisinden verdi • 
ği rapora dair izahat istenilmesi; Ca -
ferin şoförü bulunduğu su kamyonu 
çamurluğunda duran Derbent Karako -
lu efradından . Cihanbeyli Süleyman 

' Hacı Bektaş, karşıdan gelen Mikailin 
~oförü bulunduğu tuğla otomobili ile 
bindiği otomobil arasında kalarak ağır 
yarahnıp yere idüşünce imdadına ko • 
şan yol üstünde derhal pansmıan ya -
pan Yakacık sanatoryomu hemşiresi Se-

niyenin de davet edilip dinlenilmesi ka
karile duruşmanın devamı, bu hakyeri
nin nöbetçi bulunduğu düne bırakılmış-

tı• ' 
Dün öğleden sonra, ikinci duruşma 1 

celsesi açıldı. Şoför Mikail iki jan.dar -
manın muhafazasında getirildi. Şoför 

Cafer serbestti. Caferin yanına bir zat 
da oturlu. Reis kendisine kim olduğu -
nu sordu: 

- Ber. Caferin vekiliyim, dedi. Üze
rine avukat cüppesini giymediğinden 

vekaleti kabul edilmedi. 1 
- Efendim, dolap kapalı oldu~un · 

dan alamadım, müsaade edin de Luluna
yım diye ısrarda bulundu ise de reis 
kanunun müsaade edemiyeceğini söy • 
liyerek kabul etmedi. Bunun üzerine 
de vekil olan zat çekildi. 
Şahit olarak asker Habip çağınldı Gel
mediği anla§ıldı. Hemşire Seniye çağı • 
rıldı onun da gelmediği anlaşrldı. Ke -
şif raporu arandı. Yoktu. 

Bunun üzerine k3Za yerinde keşif j 
ve şahitlere yeniden tcbliğat yapıll'I'ak 

üzere duru~ma 4 mart perşembe günü 
öğleden sonraya bırakıldı. 

imtiyaz haline getirilmesine dehşetli 

surette itiraz ederek bu fikri ortaya a
tan Hakkı Süha Gezgine karşı cephe a
lan sayın muharrir Sadri Ertem, vakit 
bulsaydı, belki de bu mevzuu şöyle ele 

Tramvay ücretleri 
Yeni tarife bu sabahtan 

alırı:lı: 

"Osmanlı sosyetesinin ekonomik fa. 
aliycti gözden geçirilirken o sosyete -
nin gidiş ve yürüşünü temsil edecek bir 
cembol olan eşek üzerinde durmak za -
ruretindeyiz. Eşek, bir zamanlar, he -
men hemen, biricik nakil vasıtası olma
sı dolayısile yarı - müstemleke devri -
nin önemli bir ekonomi elemanı idi. İs· 
tanbulun ahşap ve kagir bütün yapıları
nın inşa malzemesi olan kireç, ta,, top
rak, kum, horasan, kereste, hatıl gibi 

itibaren 
TariCe Komisyonunun tramvay üc -

retlerinde yaptığı tenzil1tlı tarifenin 
tatbikine bugünden itibaren başlana -
caktır. 

Şirket, ilk, orta ve lise talebelerin -
den okuduklan mekteple oturduklan 
semt arasmda birinci mevki arabaların
da 4,5, ikinci mevki arabalarında da iki 
kutu1 ücret alacaktır. 

Universite ve yüksek okul talebcle-

tatbik edıliyor •. 
ri istedikleri ti!rafa seyahat için birin 
ci mevkide 4,5 kuruş, ikinci mevkide de 
2 kuru§ vereceklerdir. 

Halk biletlerinde ise birinci mevki· 
de iki kıt'alık mesafede 5,5 kuruş, iki 
kıt'adan fazla eeyahat için 7 kuruş, ikin 
ci mevkide ise ik i krt'alık mesafede 3,5 
dahC\ fazla krt'ada 5,5 kuruş alınacak -. 
tır. 

«ham maddeler,, eşek sırtında taşınmı~- ~~~~----~----~--~~----~~~~----~------------~--~~ 
tır. Bu itibarla eşek İstanbul "müstah
sili" ile ''müstehliki,, arasında bir en -
termediyer, İstanbul "iç pazarı,, için 
bir ''istihlak., unsuru olmuştur. 

1913 senesinde yapılan bir istatisti
ğe göre İstanbul beeldiye hudutlar. için
de 12872 eşek vardı. Bunların ancak 72 
tanesi Büyükdere ve Adalarda binek o
larak kullanılıyor, bir yüz kadarı Ka -
yışdağr, Çamlıca, Tomrukağası, Gözte
pe, Hasipp<l§a, Mehmetağa membala -
rmdan iyi su fıçıları taşıyor, geriye ka
lan 12700 tanesi inşaat malzemesi ve 
s:ıire naklediyor; bu nakil vasıtalarının 
on bin kadarı da komşu bir memleket 
tebaasına ait bulunuyordu. 

Kamyonlar çoğaldıktan ve ucuzla -
dıl:tan sonra nakil işini makineleştir -
mek bir zaruret halinde idi: İstanbul 
belediyesinin son kc:rarını bu itibarla 
takdirle karşılarız .... v.s. v.s.,, 

"Ulus" g<:zetesinde önceleri "yarı 
siyasi", biraz sonra "yhrı sosyal,. , son 
günlerde ise kesirden adettama geçe • 
rek "politika bcıhisleri,, yazan Burhan 

Yeni lstanbul 
linıanında 

Y edikule tiren yolu 
Biraz daha Aksaraya 

yakınlaşacalf 
Milstakbel İstanbul limarunm Yeni

kapıda yapılması alakadarlar araa•nda 
büyük alaka ile karşılantnIŞtır. Bazıları
nın fikirlerine göre burası pek dardr:. 
Halbuki bu limarun uzunluğu en az i ·i 
kilometreyi geçmesi Lizımdır. Beledi
ye planına göre yeni limanın uzuluğu 

1100 metre olacak ve aynca 700 metre 
uzunluğunda da bir dalgakıran yapıla
caktIT. 

Planda bu dalgakıran Yenikapıdaki 
kara çıkıntısından başlamaktadır. 

Dalgakıranın buraya birleşmesi do
layısile Yenikapıdaki tren hattının v~ 

istasyonun biraz Aksaraya doğru geri
ye alınması icap etmektedir. 

Belge, eşek mcvzuunu şöyle işleyebilir- ---------------
di: 

''Londrada çıkan eski Near East', 
şimdiki Great Britain and Eart' mec -
muası, kabına Türkiyeyi temsil eden 
bir resim olmak üzere bir moyen age, 
pazarı ile bir eşek çizdirmişti. Bu yanlış
lık nazarı dikkatimize çarpınca Ulus'da 
ingilizce tercümeler yap~n Nurettin 
Artam'a direktif verdik ve hır fıkra yaz_ 
dırdık. Ayni fıkra bir hafta sonra fran
sızca ANKARA gazetesinde de çıktı. 
On beş gün kadar sonra İngi..liz mec • 
muası kabınd:m 0 mahut resmi kaldır • 
mış ve gazeteye bir de mektup gör.de • 

rerek itizar etmişti. 
Bir yabancı mecmuanın kabında 

"Turkey" kel~esinin üzerinde görme

ğe tahammül edemediğimiz eşeği, Av • 
rupalıların uğrağı olan bir şehrimizde 
nakil vasıtası o!arzk bırakmak. tabii. 
yakışık alır bir müsamaha değildi. Bun
dan dolayı. İstanbul belediyesinin son 
kararı, bira.7- ~~c kal:ııı-; da olsa. yer;n. 
de hir hare1tct olmuştur. 

Bundan sonra "eşek" artık. Ameri -

1 kalda ''fil,, le milcadele eden bir politi-

ka partisinin sembolü olarak kalabilir ... 
v.s. v.s ... 

Bütün sosyal ve ekonomik hareket· 
leri kolayca kaleme aldığı manzume -
lerle tebarüz ettiren genç ve ateşli ta -
irimiz Behçet Kemal Çağlar, bu sıra -
tarda fazla me§gul olmasaydı, bu hA • 
diseyi canlandırır ve meseıa şöyle bir 
manzumeye başlayabilirdir: 

"E~t'kll'r kolmıya<'.ıık artık na.kil lşlnd0.~ 
Bir evkçl dl\ıJUnlln: f.:leklerln pe.şlnde 
Tmm,·a~-a dekcr<'J<, knmyonl:ıra tarp:ı.rııl• 
Karnçtsım ')l'k1ııt<1ın ~·ollarda ,uak ımı.k. 
Tat ve kireç taşıyıp lsta.nbul "ln!JA" mıa ... 
Bu 'll'lbrln yakıııırdı "Kunınu \.-Usb" ınna.. 
Artık yeni çağdayn: :\faklnc, motör, benzin. 
Dlz:~lnlnl ka.!ımı:r. hep eşekll'rlnlzJn ... 

v ... \'.ll • ., 

Lnkırdıyı uzatmıyalım: İstanbul ga
zetelet"inin, mevzuu büyütüp, "sinek., 
ten "eşek., e çıkması fena değil; fakat 
geçen gün,. yine bir tstanbul guetesi, 
bu ne§riyat i~:n, "eşek edebiyatı,, di • 
yordu ; o hoşuma gitmedi. 

TOPLU tCNE 

Kızına hakaret eden 
elllllk adam · 

- Efendim. Ben üç çacuk anasıyım. 
Topkapıda oturan anneme misafir git
tim. Vakit ezandı. Konuşurken kapı tek
melendi. Dışardan üvey babam Osma
nm sesini işittik. Pencereden bakınca 
üvey babamın elinde bir keserle kapıya
vurduğunu gördük. Yanında da iki oğ
lu vardı. Korktuk. Annem, üvey babam
dan bir senedir ayn yaşıyordu. Arlan 
açıktı. Üvey babam dışarda. b:ına da ha
karet ed:ci sözler söylüyordu. Dayana
madım. kapıyı açıp çıktım: 

- Baba sözlerin bana mı ait c2,.·"'m. 
Evet t sana dedi. Ben de bunun :.izerine 
karakola gidip haber verdim. 

... Bu sözlerden sonra bir şirkette 

kapıcı olan elli yaşında Osman dinlen

di. 
- İftirad·r, kelimesinden başka bir 

şey söylemiyordu. 
Komşu kadınlardan iki şahit dinlen-

di. Bunlar Osmanın eve tecavüz edip 

Moda deniz 

Moda denizcilik klübünün senelik 
maskeli balosu evvelki gece Modadaki 
k):.i binasında verilmiştir. Baloya muh
telif kıyafetlerle gelen davetliler sabaha 

j Mahkemele~ 

Aylığıni zor~a 
tahsile kalkan 

Taşkasap bekçileı·in
den Bekir bir ay 

'ııapse mahkum oldu 
Sultanahmet ikinci sulh ceta mahk~· 

me!linde dün bir bekçi mahkum olciu. 
Aksarayda Taşkasap bekçilerinden 

Bekir, ayni mahallede oturan Em:neni'I'\ 
evine girerek taarruz etmiş, bağmp ça
ğırmış. Emine ile ' . .JmşuGunun feryadı 

üzerine yakalanmış ... 
Bekir kendisini şöle müdafaa etti:. 
- Ben senelerdcnberi bckçiyim. Bu 

kadın i!:i scnedenberi benim aylığımı 
verm:yordu. Her zaman gel, git diyor
du. Dün akşam bahçekapısma giderek 
paramı istedim. Ba,:t hakaret etti. Ben 
eve girmiş değilim.,. 

Şcllitler dinlendi. Bel:çi Bekirin su
çu sabit görüldüğünden b:r ay hapsine 
ve derhal tevkifine karar verildi. 

Bekir jandarmava ~eslim edilerek ha-

pishaneye gönderildi. J 

Yaparazı, ya raciyoyu 
verirsin, yoksa •. 

Davacı ticaret komisyoncu:arından 
Şevket. Dava ettiği de bir radyo icaret
hanesinin iki memuru ... 

Davacı şöyle diyor: 
- Bu iki kişiden birini tanırım. Bir ' 

radyo almak meselesinden.. dün (ev
velki) akşam ben yokken bu iki zat apar 
tıman·ma gelmişler ... Evdekiler arkada
ş·m zannederek içeri nlıp salonda istira

hat ettirmişler ... Biraz sonra ben gel
dim. Bu iki kişi bağıra, bağrra konuş
rruya başladılar: 

- Ya radyoyu verirsin. Yahut da 
hemen şimdi paraları ... 

Ben kendilerine pazartesi günü y:ı
zıhaneye uğramalarını evde aile yanın
da bu meselenin konuşulamıvacnğınr 
söyledim. Dinlemediler. Kendilerine :ı
partımanımdan çıkmalarım ihtH ettim. 
Gene dinlemediler. Aynğa kalkı'> Hri 
saçımı tuttu, diğeri dud::.ğ mın üzerine 
bir yumruk indirdi. Kapıcıyı çağırıp ka

rakola yolladım. 
Muhakeme. maznunların ve müdafa'l 

şahitlerinin d'nlcnmeci için dört maı t 
gününe bırakıldı. 

~------------------
sövdüğünü söylediler. 

Asliye ceza mah::emesi heyeti kısa 
tı: müzakereden son::a davac: Kıyrr:etc 
üvey bab:lsım affetmesini. davasında:ı 

vazgeçip barrtmal:mnı teklif etti. Kıy
met kocasınd~n korktuğunu söyliyerek 
vazgeçerr:iyeccğin bildirdi. Bunun üze· 
rine de mahkeme kararını tefhim etti: 

Üvey kızına mad,.,e tayin suretile sö
ven Osman üç gün hapis yatacak. bir li
ra para cezası ile mahkeme masraflannı 
ödiyecek. 

balosu 

kadar eğlenmişler ve bu arada k'yafet 
müsabakası yapılmıştır. Resimlerde ba
lodan muhtelif intibaları _görüyorsu-
nuz. 
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Beyaz Bursa 
Bir Fransız drektörüniin 
genç kızı şöyle diyor: 

Uludağı gördükten sonra lsviçrcye 
gitmeyi aklımdan geçirmiyorum bife !. 

Bilmem kimse "Yeşil Bursa,. ya· 
"Beyıı.z Bursa,, dedi mi.. Fakat şu mu., 
hakkaktrr ki "B<.>yaz Bursa,, , "Yeşll 
Bul"'!a,, kadar, hatta Ye~il Burt1adan 
da d<t.ha güzel, daha değerli, daha ve. 
rimli ve daha Ü!!tündür. "Ye~il Burs:l 
Mudanya sırtından inerken Yeşil dL j 
yarın bütün hazz.ini, b~tün haşmetilel 
gözünüzün önüne serilen panoramn.sr 
ile !ize verir. Yakla.,tıkça kokwm ve 
buharı i~inize siner ve siz iç ürperten 
ılık rüzgara kendinizi vererek her ta
rafına koşarsınız. 

Beyaz Bursaya gelince: Eğer ge. 
ne Mudanya tepesinden iniyorsanız 

yer yer kümelenen zeytin ağaçlarının 
Bursanın yeşilliğini her zaman yaşaL 
mak için serilmiş olduğunu göriirsü. 
nüz. Fa.kat hayır, asıl si:z.i kendisine 
ccken dimdik başını bulutlara da.ya
mı~ olan ''Uludağ •. dır. !~te Beyaz 
Bur~~ ... 

Bursanm Yeiiilliği başka y~illikle. 
re benziycmeı; fakat beyazlığı hiç bir 
b.,yazlığa benzemiyor. Onun içindir 
ci Bursa.·11n bcyazl!ğı yeşilliğinden üs. 
ti.indür. !stanbuldan sabah saat sekiz 
buçukta kalkan bu yolcu, bir kaç l!a. 
at sonra Bursaya varmış bulunuyor ve 
ayni gün isterse o beyazlıklara kıı.vu
şuyor. 

Sporun en zevklisi ve en sıhhisi o. 
lan kayak sporu, bütün Avrupalıları 
tsvicre dağlarına çekerken yanıba.şı. 
mu:da bulunan Bursa Türk :ıpoı~cunlrı. 
na niçin en büyük nimet olmasm 7 

Onun için Beyaz Bursa Y~il Bur
sadan üstündür. 

Bursaya geçen cuma günü gittim 
\"e cum?rtesi günü !st:ınbula döndüm. 
Bu her zaman şirin vilayet merkezi. 
rniz, tstanbulda ya.şıyanları bir an bi. 
le yadırgatmıyor. Tertemiz sokakları 
karlı Uludağrna rağmen şehrin ılık j 
havası Buna.ya ayrı bir üstünlük ve. 
riyor. Vapurda genç kız ve erkekler
den mürekke{> bir kafile .skilerile U. 
ludağa gidiyorlardı. Bir Fransız dL 
rekt-örünün genç kızı dördüncü defa. 
dır geliyormu3. 

- Her gelişimde iki gün kalsam 
o da kardır. Diyor ve ilave ediyor: 

- Evvelki sene 1sviç1''ye gitmiş
tim. Şimdi Uludağa o kadar alıştım ki 
lsviçreye gitmeyi aklımdan bile ge. 
çirmiyonım ... 

• • • 
tnudağm şehirden 12 kilometre u. 

zağma kadar gittim. Bu sene kar çok 
olduğu için ondan ötesine otomobil i§. 
lemiyor. Sporcular burada skileri o
muilıyarak yola revan oluyor, tam 
manasile spor yaparak kayak ıahut 
na çıkıyorfar. 

• • • 

gazla mukayese edilemez. İstar:buldan 
bir günde gidilebil~n bir yer. Ö •le o!. 
duğu halde oradan get:rdiğim Uluda. 
ğın karlı manzaralarından elimde res. 
mini g3rdüğünliz bir kaçı ka!dt. Ar
kadaşlar: 

- Aman ne güzel manzaralar. Di. 
ye kapı!3tılar. 

Demek istediğim Bursayı bilmiyo. 
ruz, Bursayı tanıtam:yoruz. 

Z..'iya:::i Ahmet 

1 Polis Haberleri 1 

Eski b~r sarayda 
mezbaha bası·dı 

Dün sur dışında kaçak et kesilen bir 
yer basılmıştır. Meşhur et kaçakçıla -
rından Karagümrüklü Mustafa eski Te
kirsarayınm bir köşesini mezbaha ha -
tine koymuştur. 

Mustafa birkaç koyunu kesmiş, et -
Ierini çengele asarken yakalanmıştır. 

BtR KÖPEK KUDURDU - Siliv -
rikapıda dolaşan bir köpek ktidurmuş. 
etrafa saldırmıştır. Kuduz köpek. rast
geldiği köpekleri ısrrınca çifte ile öldü -
rülmüştür. 

AŞLA YARALADI - Karagüm -
ıükte Kocadede mahallesinde oturan 
Sab::ıhat rnkakta oynarken Hüseyin is
minde bir çocu~un baş_!na büj'ük bir t:' 
atmış, yaralamıştır. Hüseyin tedavi al
tına alınmı~tır. 

ELfNf MAKİNEYE KAPTIRDI -
Ortaköyde Narlıyan tcnc:ke fabrika -
nnda çalışan J\rti:ı dikkatsizlikle sağ 
eJini makineye kapt•rınış, dört pnrma • 
ğı kesilmiştir. Artin hast:meye kalclml
ım~tır. 

TAŞLA YARALADI - Karagüm
MtŞLER - Beyoğlunda büyük lokan
talarrlan birinde müşteriler dün gece 
yemek ye:-lerken duvardaki sıvanın bir 
kısmı ::.nsızın çökmüştür. Yemek yiyen 
mfüıteriler bina yıkılıyor zanederek ken
dilerini dışarı atmışlardır. Hadise" son
radan anla§ılmı§, herkes içeri girerel; 
yemeğini yemiştir. 

iki Polonyah yakalandı 
Dün sabahki gazetelerden birinde, 

Kültür Bakanlğının verdiği bir doıya 
ile iki Polonyalı hakkında müddeiumu
miliğin tahkikata başladığı yazılmalcta-

1 dır. Tahkikata esas olan şemele sudur: 
İstanbul Universitesindc mütercim 

ve daktilo olarak ç::.Iııan iki ~olonyalı, 
Avrupa ve Amerikadan Univcrsiteyc a
lınacak kitap iılerinde menfaat temin 
etmek için bazı kütüphanelere mektup
lar yazmııtardır. Bu kütüphaneler ve 

1 
den levazımı ~tınacak fabrikalara ken
dilerini buranın müessisi olarak ta -
nıtmışlardır. Bu hareketler yilzünden 

.!.?kiz yıl kadar önce Kaatamonuda üniversiteyi hayli zarara sokmuşlar • 
rgaz da<flna çıkmıştık. Bir de Fran. 

drr. 
s·z Yardı: Bir müddet sonra bu küstah~ık mey-

- Monııer dedi burası lsviçreden dana çıkmıı ve vazifelerine nihayet ve
güzel... İnsan Dgu.a yalnız karın §U rilmiştir. 
glizcl manzaralanru seyretmeğe ge. --------------
lir. E·! ne harikulade marnradır..... Mezarhk ı,ıerlne 

Aradan !!eneler geçti. ~u anda n- 80 bin Lira ayrlldı 
r"a.zin ~izel karlı ma.nzaralan haya.. Belediye mezarlık ihtiyacını karıı -
!imden blle silindi. Fakat Fransızm lamak üzere Zincirlikuyuda asri bir me
sözlerini unutmadım. Adamcağız söz.. zarlık tesis etmeğe karar vermi~ ve ha
lcrind~ çok samimi ve saftı: zrrlıklara başlamıştır. Mezarlık arsası 

- Tigaıı kfmee bilmiyor. Burayı satın alınarak etrafına 85 bin lira sar -
rekllm yapmalı ..• Dünyanm her tara.. file bir duvar yapdm.,tır. Yeniden me
!ına tanıtmalı .. diyordu • nrbkları tamir içi bütçede tahsisat a

Bursaya gelince Beyaz Bursa Il- yırmıJtrr. 

lik maçları ya pıld1 
senenın 

• son 
Gür1eş lstanbulsporu 2-1 yendi C 

Fennbahçe Topkapıya 3-0, Galatasarav HılAle 6· 1 
galıp geldiler. Fenerbahçe 937 • 9:36 senesi Jstanbt1 

şan1piyonJuğunu bir kere dalıa kazandı 
İstanbul ~ampiyonası ma~lanna dünj 

de devam edildi. Havanın güzel olma
sı dol:lyısile Tilksim statlı bir hayli ka
labat·:.tı. 

Günün ilk karşılaşması Galatasa
ray - Hilal takımh:n arasında oldu. 
Galat:ısaray sahaya şu kadro ile çık

mıştı: 

Av:ıi - P.eşat, Refik - Hicri, Sa
lim. Suavi - Şevket. Eşref, Salahat· 
tin - Eaşim ,Balent. 

iHI5l, genç oyunculardan m:ire ·kep 
bir akclro ile oynuyordu • 

Oyun d::ima a!Caatsaraym üstiinlüğü 
ile g::c;ti. Sarı - Kırmızılılar b·rinci 
d::vrcd:: i:.çü Haşimin, biri c:e Şevketin 
ayo~ile o!rr.ak üzere dört gol yaptılar. 

Gol adedi ikinci devrede, Haş!mle I:e
şadm iki s<!y sile altıya çıktı ve maç b:ı l 
sur"tle bitti. 1 Galatasaray • IliUil maç11uwn .. 

İkinci maçı. Fcnerbahçe - Topkapı 

tc> k:mları yaptılar. Fenerbahçe sahay;ı 

şöyle çıkmı~tı: 

Ne!:det - Ya~ar, Leb:p - Cevat, 
Atya.,. Re•at, Niyazi, Naci, Ali Rı:-a. 

Esat, Fikret ... 
Topkapılılar her zam-:ı.nki kadrolan

m m~lu>.faza ediyorlardı. Maçı Şazi 

Tezcan idare etti. 
Oyun Fenerbahçelilerin ağır baskı· 

sı altında başladı. İlk dakikalardan iti
baren acıklar vasıtasile hücuma geçen 
Sarı - Lacivertlilerin akınları kesebil
mek için Topkapı müdafaası g-:.izel ça· 
!ışıyordu. Fakat Fener üç ortasının 

şahsi oyunları ve kuvvetli arasında'1 

bariz fark oyunu heyecansu ,kir cere
yana sevkediyordu. 

Oyunun ilk yirmi dakikası Fener· 
bahçeliler mütemadi hücumları ve Top
kapılılar·n atağı yukarı muvaffakiyetli 
clenil bilir müdafaasile geçti. 

Hakem Halit Galip. 1 
Maç gtizel bir cereyun takip ederek 

1 
h<şlalı. İki t:1k;m da canlı ve enerjik bir f 
oyun çıkarıyor. Güneşlilerin daha üs
tün oyunu, İstanbulsporun sert ve daha 
ziyade enerjik mukabelesi karşısında se· 
meresiz kal yor. 

GüneşPlcr bu devrenin yirmi ;,içün· 
cii dakikasında, Melihin sıkı bir şüti!c 
~üze) bir s:lyı c:ı!::::ırdılar bıı gol. f stan· 
bulsporluların sebebi anlaşr!amıyan iti
razl~'1nı davet etti. Fakat h::ıkem kara· 
nnda ısrar etti. 

Birinci devre bu şeH!de bitti. 

İl;inci devre başlar kşl<'maz 1stan· 
bulsporlular Nevzadın alağile beraber ı 
lik sayısını çıkarmağa muvaffak oldu 

lar. Bu gol, oyunun heyecanını art:rdı. ( 
Hakem, oyunun hadisesiz cereyanm:ı 

mani olmak içi nçok çalışıyor. 
----::;:r-'1....... t'e n 111c • •• ı 

Fenerbahcetiler ancak yirmi altmı:ı 
c1akikada Esaıirn güzel b"r kafa vuru~İ· 

le ilk gollerini k"rMabildiler. Bunu ge
ne Esadm §::hsi bir gayretile ikinci go
lü takip etti. V c 35 inci dakikada Ali 
Rzzamn ayağile üçüneo:i gollerini kazan
dılar ve ilk devre 3-0 bitti. 

!kinci devre Fenerbah~enin hakimi· 
yeti ve Topkapılıların canlı bir oyunilt! 
başladı. İlk devrede Ya~ann sakatlan
masile taltımlarmcfa biraz değişiklik ya· 
pan Sarı lacivertliler hücumları şin•ui 

daha az müessir oluyordu. Ve cevre I 
Fenerin mütemadi hücumu ve Topka 
pıl ların müc1afaasile sayısız b"tti. Bt· 
suretle Fenerliler ilk devrede y;tptıkla 
rı üs golle sahadan galip çıktılar. 

GÜNEŞ - 1STANBULSPOR 
Ü !l:incü maç Güneş İstanbulapor ta

kımlarını karşıkştmyordu. Güneıliler 

oyu:Ja şu t;ı~ı:nh çı':tılar: 

Ciht - Fantlı:, Reiat - Daniş. Rı
za, 1brnhim, İsmail, Salah::ttin, Rasih, 
Reb~i. Melih. 

1 stanbulst'or takrm· ela' ~öyle sırala:ı 
tn!~tı: 

Hikmet - S<!mih, Haı:.:ın - Fahr"ı 

Enver, Aziz - N~vzat, Ilil:m!t, OI!.:ı•ı 

İsmail, Fhri. 

31 inci dakikada Güneşli Rasih ikin 
ci golü yaparak takımını galip vaziyett: 
çıkardı. Bu gol İstanbulsporluların can· 
lı oyununu k-rmıştı. 

Ve maçın budan sonraki kısmı gol
suz geçti. Bu suretle Güneşliler saha
dan 2-0 galip sıktılar. 

Dünkü maçlc:rla. bu senenin bir dev 
reli olmak üzere tertip edilen İstanbul 
f•·t ·ol şampiyonası maçları nihayet bul· 
~- ·~ ve İstanbul şampiyonile Milli kü· 

d:ıııı 
~eye geçecek clört t:.tkım nıeY 
mıştır. bıt' 

. . · İstall 936-937 mevsımının 1c• 
olrl'l1 ' bol şampiyon'..! Fen:~b:ıhçe . ı;: 

bır 
Fenerhahçe oynaclı~ı on ole ç. 

hepsini kazanmış, attıgı 4 7 g s3 .. ve 
bil ancak b:r gol yemıştır. 

vanı vardır. . <j 

G .. ec:tır· 
İkinci gelen tak m un :> 1 

k. . . 1 3nrrtlc, 
ğı 11 m::ıçtan se ızını >az 08 
fa berab:re kalmış ve bir defa 

m:s·ı·r 29 ı>uv:ını v:.trdır. • • . ·ı:· 
~ ücüncülük mevkiinde Be~ı ,.' 

~ b rıı"· 
.Galatasnray ayni puvanla e . 

"k' • d on bı ziyettedirler. Her ı .sı e 
b .. d berll sekizini kazanmış, ırın e 

ikisinde yenilmişlerdir. tı': 
Galatasaray attığı 43 gole 1 s 

on gol yemiş, Beşiktaş da 4o go 
12 gol yemiştir. 11 • . ·n t 

Fert it:barile bu mevsıı:nı ttl 

1. ;Esli 
.,.0ı atan oyuncusu Fener 1 .. • 
b o d~ 
iıçJ.ncü 14 gol atmıştır. n 'l<tı 
Feneroahçeli Ali Rıza ile BeŞ\tt 
rd on ücer golle ikinci gerrıe r 

~ .• e 
Üçüncülük mevkiinde, on ıkt,:ıP' 
Gaatasaraylı Gündüz ve Topk 
dar yer almaktadırlnr. s'r 

Fenerbahçc. Güneş. Galata e 
•• f11e'\ 

Beşiktaş tnkımları Milli kU J 1(,1 
.k cuı 

İstanbul takımı olarak tcfrı 
d" • ı)~ 
ır. S. T /\ "{ 

1ar1 
ikinci küme maÇ 

·k~· 
Dün Seref stadında ikincı .A\ • d </P ... 

~ında yapılan lik maçlarına e ort 
di. İlk oyun Kasımpaşa ile~ııtıPı 
arasında oldu: Bu, maçı :K I 
5-2 kazandrar. jle ~ 

d 1 hisar ı.jı' İkinci oyun Ana o u dolıl'' 
gümrük arasında oldu. p.na 

lar bu maçı 3-2 kazandıar· "' 

DUnkU Maraton 1<0f r1 . ,, ~ 

p rtiSI il, 
Edirnekapıda Halk a r'tO /, 

dan tertip edien senelik ilk ~. f~J 
şusu dün Edirnekapı - 1-ı ).,f" 
olu üzerinde muvaffakiyctle 
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Şeker fabrikası müdürü Ahmet Turgut, muhtm·,ı 
gayet tatlı, yürcl:tcn, sıcak bir sesle hitap ederek işi 
C.rıbttı; köylü ile fabril:a nrnı:ında şimdiye kndar_!1n· 
'1lıa bir i:.nmşanınmamzlık olduğunu söyledi: 
b - Biz 1 imsenin hn!ı: <rnı yemek istemeyiz_. Ben 
n tıralarını snbipsiz sanıyordum, meğer sizlcrinmi~··· 

u arazi bize lazım •.• Her ne l·adar tutuyorsa dcf;cr 
~ahasına alalım. .• L"ıl:in siz de insaflı hareket edin; 
itiyorsunuz ki yıllarca elinizde boş boşuna duruyor· 
d~ bu topraklar •.. Bu araziyi biz işlettik, kıymetlcndir-
dık, i~ h l · d'k. B .. d k'' I" .. • yC yarar :ı e cetır ı .. u yuz en oy unun 
clınc d b. k · • Ş d · .. 1 d' y • • c ır ·aç parn gırsın-· u emm soy e ıgınız 

"~rgi b"rcunuzu da verirsiniz. ba~kn ihtiyaçlnrınızı <la 
gor",.s''nüz; elinizde pnra da ltahr. 

Muhtar ezilio büzülüyor, ncza.lıct göstermcl' isti- , 
Yor, ""'ker fabrikası müdürünün her ciimlesir.i tnsd'k 
cdj...,or· d b' • "l • • ~ , ara a ır mann ı rn.'"\nasız: 

. -:- Ya ... dcfil mi ... T .. bii efendim ... Siz hiç hak yer 
l'tlisı~i ? .. 

G'bi aiHer sarfodiyordu. Kıl ğı biraz daha düz-
Riiııc... .. .. l b ' ' l 1 • \ k ' yuzu tıra ı, .'.l a~ an ccs tın, o:ıuş:n::sı ınun-

~nı ~Tta yaşlı biri ilnri geldi: 

ba - Efendi, dedi, bu dilden l.onu!ilnna canımız Jmr
"l ••• Biz si inle rr~k m li'< olduğumuza uta:11yo

~uz. B' t"n b~ l~ö l r nh!l.lisi iiç beş yıl evvcJ açl !ttan 
:ıılryordu. Ne nlttn vnr, ne üstte... Ne yiy -ek, ne 

Cıyccek_, Havai r ü tü~te 1 urak gitti, mn!ısul l: v
tuldu; öl üz'cri bjJc s tt .b o yüzden ..• Hem bl:iv!c ol· 
~sn da ne o•::c '·tı ... KöJ lü Nuh nebi znır."n•ndanbe
~ bir bufiı:l:ıydır bellemiş, hen onu c'tcr ... Alıcısı yok ... 
. ahsul bol olurs:ı elimizde kafır ... Dcvbtimiz bu işle· 

li dü .. d"' b d b 1 f . !un u, ur a u ş .cer abrıl·ı-smı n~tırdı, bize 
l>an~ar z'rantini ö~rctti, bu yüzden üç beş kuruş girdi 
Cebı • 
f 

nııze... Hem de tarlnsı olmıyanlar bir zamanlar 
ah 'ka d 11 yn'lılıncaya k .. d .. r İn aattn Çl.lhştılar... Sonra 
ta bir ço'clan nünddikçi oldular ornd:.t ... Allah dcvle
ıiı ~jl~ ... t~ z~val \·c.rmft~.;~· biz kafiri nimet dcöfü::. .. 

1 ~el kın, cfcndı ... Sızın rnnlmızı mülltünüzü zor-
1a:ı• k S'l nik nlsnlnr elinizden suınr mısınız? Köy-
ll?ı .. :ı . .. ld l b d . _ı 

1• •u açı ı artı : u cvırGc ... Hamdolııun Mev-
itrrıa. .. Devletimizin ma'1kemcleri var ... Haklıyı hnk· 
"~ nyınrlnr ... 

lıi ya:-ı:: l "ylünl;n sesi perde perde yükseliyordu; 
rıutu~ b" J 'd k . cc m:ı ·ıp "ı ece tı; ihtiyar muhtar bu 
'~er ı· l • .ı b0 

• • b" l d.. .. 1 ~ .' Ç er nuen ırının oy c uzgun, sıra r, hele ar&-
~· bır UUaJı, liırntli 80Z söylemesinden pek ÖvÜnÜr gi
d: t VJr'ıı :ı b-'·ıııfo.rını mfo:>,firlcrin her birinin yüzün-
~ " ·rı n •rı eczdiriyor, yi11e: 

1_ - Y· ... Değil mi ... Tabii... Böyle konuş-:na cnn 
"lltb:uı ... 

Dive t .. sdiic ediyordu. 

)'\i ~h'l"' t Tur,..ut, muhtnra kcndisilc konuşan köylü
• ,,. c".! .. ı·clr: 

- ! ·,. ·...,dir? 
Oi c so:-du. 

c!'· - B' · m köyfüı V •ibidir; ns' "r oc:.t y ından b·Idır 
o:-ıc: .. • b ~ 'd' ' · · .. ·· ,. • 0" "'.ı ı ı or- " ... Bı ım koyun uşaldnn hep 

"'r~h ... d'" d J.j .. • 0"' u~, or u:,·a vn:-ıncn --.z zrun:ında rütbe nhrlar ... 
'n c'" b·.. 1 ~ ,...·' : l c- 1• mn )nzma bilmc-di 

d?1nıc nskcr oc-ü nd:ı ö·rcndi; çc!ı: ileri krıtiptir ı:;'m-

r· 
h--

. ·n. utanıyor, 

1.,. , . . • . • • 
··, ' ·-... ı: ı tı• rau: 

Ilı "":- VallUhi müdüı· bey ... c? :l', lcl1: p köyümüze gel-
Cnız b' . . . b" .. , b' . h.. •zım ıçın uyui.t ır şe:.-e tır. Dünya ve ahirette 

.. ~rhurdar olun ... Tıır'a ~ftsc!esinde hi .. kn~vct çc'~me-

.,-1~ .... 

,,..,..:·· Uy•:.ıl ndnml ~dır bi-im köylü~üz.- Nnıı·I difor-
~·ı~ .. ı t h oy e olsun... llcvel"kin zcrun:ı topuzuna j .. ten 
C~l • '< 
~ ınaz biz'm h '·~·-... Onun i-;in bu davnı! r ol-
~ errını~ artık siz b "'yü'dcr bizim lmb:ı!ıntimizi ba
.. ı§l • 

··3:nız ... 

• 

-o::zıı-Resm:fi:ı::ık _A_hıı:sm-et.-~I - Sevengil " 

Arazinin yerini, hududunu göınıek Üzere köy od:l· 
sından çıktılar; muhtarla katip beraber geliyorlard:; 
öteki köylüler dağılmak üzere idi; atlnn bıraktıkları 
meydana gcldi-!deri zaman hayve.nları ycı-lerinde b:.ı
Jamadılar. Eski bir tnnıdığını bulup köylünün arasına 
kanıqıış olnn hademe sapsarı ltesildi, ,ı,J,tip fena halde 
utnndı, ihtimal vermemekle beraber ic;inden: 

- Snkın clmrya ki bizimkilerden biri bir halt mı 
etti yoksa ••• Beygirleri çalıp da ynbanın heriflcrini 
yayan mı koydular? ... 

Diye düşündü; muhtara baktı; o, hemen adam 
koşturdu; bir taraftan da: 

- Şimdic''< getirirler ... dedi, hay,,·nnlnra ikrr.m ol
sun <!iye hani ahıra çcktirmiıtlim de ... 

N9aketin bu derecesi tuhaflann:ı gitmişti; misa
firlerle beraber lr;öy katibi Hüseyin de gülümsedi. 

7 

Bu güzel kıg günündeki bu at gezintisi Ahmet 
Turgud'a ne zamandanbcri kaybetmiş olduğu neş'e-
s · ni knzand!rm1ştı. O akşam evinde yemeğirci her za
rrankifi!den fazla bir iştihn ile y:di; Alman hizmetçi
sinin büyük bir temizlik, zerafet ve itina ile haurln
c' ğı sofra esasen insanın yüı:iine gülüyordu; Ahmet 
Turgut fazla olarak büfenin nlt gÖ%Ünde ne vnkitten- . 
b"ri duran şampanyn tfİşclcrindc"l birini açtırdı. Rad
yo, mesafelerin üstünden naldcdip getirdiği neş'eli 

bir vnls havasını bu s5.ki::ı yemek salonunun içine dol
duruyordu • 

İşte çoktaberi ilk de.fadır ki kendisini keyifli hiı
s::diyordu. B~nun sebebini araıtırdı: Fabrikaya ait 
pürüzlü bir İşi kestirmeden hnlledivermi§tİ, köylünün 
davadan vazgeçmesini temin etmiıti; Akpınar köyü 
civarındaki arnziye verilmesi mevzuu bahis olan pi'rR 
hiç de ehemmiyetli bir §CY değildi, bunu idare mecli
Gine nnstl olsn kabul ettirebilirdi; kimbilir, bütçede 
muhtemel tasarrufları esaslıca tetkik ederse bellci 
i~i idare meclisine götürmeden doğrudan doğruya 

kendi sa!ahiyeti içinde halletmek de mümkün olacaktı. 

Ncş'esinin ikinci stbcbini o zamana kadar tanıma
dığı, kendisi için tamamen meçhul bir alem olan köy-
1 ünün karakterine yakmdan temas neticesi hasıl olnn 
memnuniyette buldu. Miıınfirscverlikte ileri gitmek 
için ne yapacaKını bilmiyen ihtiycır muhtarı sempati 
ile hatırladı; tarlalacı:ı dnvasız aahn almacağmı du
yuncn düğün bayram "Cden köylülerin iıem acıklı, hem 

sevimli manzarası gözünün önüne geldi; köy katibi, 
cnhil bir İnsan olarak orduya gidip ftsker ocagınd11 
yontulan, okuma, yazma, dÜ§Ünme, konuşma ve hak
kını müdafaa etme yollarını öğrenen katip Hüseyin 
yaman bir tipti; köylüyü arkasına takıp ıürükliyen 

tnlakati bir yana, kumanda etmeğe alıımış, kütleyi 
idareye alışmış olgun şnhsiyetile bu adam önünde 
saygı duyulacak bir insandı. Demek köylünün arasın
ch böyleleri de vardı; bu insanlar aaha fa7.la işlcnilse, 
lt~Hi'(tcn iyi yeti~tirilse kiınbilir ne olae.ı.ldardı ! 

Ahmet Turgut şimdiye kadar Türk köylüsünün 
cevherini tammnk fırsatını bulall'.adığı için, bu fırsatı 
n~,k yolunda bir küçük istek bile göstermemiş ol
<luğu için kendi kendisine bir utanma duydu. Hukuk 
m~şavir muavini köylünün haklı oldui!unu söylediği 
zaman Ahmet Tuı-gut kızmıştı; halbuki köylüyü ta
r:nnnk ve s~vmek fırsatını kendisine veren şu parmak 
l;nc!nr k:z, hul:uk müşavir muavini Gülserendi· 

- Demek gençlik bizden başka türlü yeti .. iyor 
l 

• ,.. , 
bnş :a ouygular, başka düşiinccleı-le yetişiyor! 

( A rlmsı ı·ar) 

( 

e ıg ruz: 
bütün dünyndn olduiiu 

1eke•imizde de, fikri ihti· 
ın n ilk ptındn (Yeli yoı. 

rtı -~·r rildyo mnkine i bir fon· 
ı:ı d:~ .. bir ihtiyactır. Odasmdn 1 

].ikasmda zevkini tatmin edece~i 
gibi diğer tarnftan dünya üz~rinrfo 
uiup bitenleri de daha dal::ikasmJn 

işitmiş olacaktır. 

kine verecek? 
İşte KURUN, okuyuculanmı 

lıangi makinelerin iyi olduğun..ı in· 

mtmak için büyiik bir müsab:ska 
açınay:-l karar •, emıi ıtr. 

~..._ . . . k d" 1 . c.•11r nı cevır re unv.1-
rı ... k l y • l · 1 b· u gmı vcrmış o .:m nı- i 

~raftan bir istir>hnt d,. 

•• 

Fakat bu göründiiğii kadar ko!dy 
mıdır? Şüphcsİ7. de:-il. Çünkü !ı;:r ' 

sc.:yden evvel makinenin bozuk Sf!S 

: ermemesi İuzımdrr. Şu halde .. a. 
zih ve püriizsüz se'<:i de hanni mr,· 

a yo l US3 a {a 
-1-

upon 
• . 

Bu suretle okuyucularrınr 
zm hrngi mak:neleri tercih '!lm~ 

lcri 13zım gelecc~ini hem etrafl,r· l 
ımlııtmış hem de eğlenceli bir ı .. ;:
~.ıbah~ h~zırl mış olacağız. KU. 
RUN ıın ~imdiye kadar hnzırladı6rı 
ti.itün mi.ıscıbakabrm en büyÜf·İ 
ol:ı.n rnd)·o mÜ0abakamız şel1rin1i· 

zin büyük sinemob.rmdan bir!u ''° 
ve mdyo tekniğinde mütchas:; s 
kimselerd~n seçilecek bir heyet lıu· 
zurundn yapılacaktır. J 
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Kadınlık aleminde neler olup bitiyor 

s a 
Firavun ar devrinde l<endi erine 

verHen büyük değerden sonra Mısı;.· 

kadınları yeniden eski haklarına 
sahip oldu ar 

Mısırda femini.r;m hareketinin tc:rih
çesini tcsbit ederken firavunlar devri -
ne kadar çıkılabilir. O devirde firavun
lar Mısır kadınına büyük bir değer ve
rirlerdi. 

Fakat, Mısır İranlıların, Yurıanlz • 
ların, Romalıl:mn hakimiyeti altına ge· 
since Mısır kadını bir esir mevkiine düş
tü. 

Arap hakimiyetinin son devresinden 
Türklerin ve Memlfı.klerin hakimiyet 
devrine kadar Mısır k<ı:iını haremde 
kapalı kalmıştır. 

Mısırda ilk kadın serbestisi hareke
ti bu asrın başında başlı;r. 1900 sene • 
sinde Kasım Bey Amin Mısır kadınının 
cerbestisi için bir kitap neşretmiş, on
dan biraz sonra, bir kc:l:lın: Meşhur 

Malel~ii Hafni Nasıf 1911 deki Mısır 
kongıesinden on talepte bulunmuştur. 

Bunlar Mısır kadınının hürriyeti için 
ilk esaslar addedilmektedir. B:lhsalel 
BdJia müsteı:r ismi altında da tanınmış 
olan Nasıf da konferasnlar vererek. ma
kaleler yazarak çalışmasına devam ct
mİ!itir. 

bir faaliyetle çalı maktadır. Bu sene 2 
sonkanunda bir toplantı yapılmış ve B 
yan Şaravi Birligin tann~esini çizere 
yapt.klan i lcri anlatmıştır. 

Büyük Harpten sonra Mısır kadın- • 
larında vatanperverlik hareketi başla • 
ınıg ve Mısır kadınları istiklal mücade
lesinde büyük bir mevki Elmıglardrr. 

Milli kaJdın hareketi başına Bayan Hu
tngiltercnin Mançester gehrinin kr· 

zak yıldızı Megan Taylor isimli bir ge.nç 
kızdır. Ayaklarında kızaklar olduğu za· 
man türlü akrobatik numaralar yapan 
bu pek müvaıeneli kız, iskarpinlerle ol• 
duğu vakit uçabilecek kad r mebarec 
göstercöilir değil mi? !gtc yukarıda bir 

da Şaravi geçmiş ve bu dava için çok 
çah§mıştır. 

Onun teşebbüsile 1923 de "Mısır 

Kadın Birliği" teşkil edilmiş ve bu te
şekkül genç kızların evlenme yaşını 16 

ya tesibt ddcn kanun kabulüne amil O• ı 
tarak ilk zaferini kazanmı~tır. 

Bugün: Mre:ır .itadı_rqöBi'tliğ1 1'üyük 

işaretler: 

21 Şubatta Halkevlerinin ytl dö
r.ümü idi. Bu münasebetle Dahi· 
liye V ddii ve Parti Genel Sekreteri 
Şiikrü Kaya, Ankara Halkevinde 
bir nutuk söyledi. Bu nutkun t~h
!ilini, bu nutkun parça parça mı
lr.ttığı hakikatleri yeniden saymak 
istemem. Ben bu sözlerin bir Mİ· 
mari halinde ifode ettiği ve taptaze 
bir hayat olan cephesini tetkik et· 

mek istiyorum: Bu cephe ne de· 
magojidir, ne de bayram ve 'l'lera
Elım gi.inlerine mahsus, hevenk he· 
Ycnk asılmnsı mutad olan söılerin 

teşkil ettiği yığmdrr. 

Şükrü Kaya o gün bir açılış nut· 
ku içinde Ti.irk insanlarına yeni l:ir 

ufku filen işaret etti. 

"- Neyiz, nasılız, ne halde· 
) :z., in cevabını veren ve insanla· 
ra kendilerini tahlil imkfınmı ha· 
lrrlatan bu konuşmada yeni hüya
tm formülleri değil, fakat metcd· 
lan taptazedir. 

Bilhassa totaliter rejimler için 
kendi kendini tenkit, kısacası Sck
ratın sözünü kendi hayatına tnt· 
Hk etmek, onu millet mikyasınrlu 
canlandırmak bir zarurettir. 

Daha iyiyi,.daha güzelini. daha 
doğruyu bulrr:&k istiyen bir iman· 
) ~ın, "Neyim, ne hnldeyim, cbha 
JYİ nas:l olabilirim?., diye sor.nası 
ve buna kendi kendine mücb .. ~ et -

\ cp vcrmc::i kadar tabii birşev ob
ııı:ı.-. 

Bu sualin, millet hesabına vap:· 
lan h~rckctlerde yüzde yüz da'ıa 

cc.nd3n r;elmesini neden zaruri ~Y· 
mnmnlr:!ır? 

Toleransı daha iyi, daha g\izel, 
dahn olgun için bir vasıta saymıyor 

örneği gôrülüyor 1 '" c • 

. , 
n u 
muyuz? 

• 
esı 

...... 
~adri Ertem 

Bir zamanlar liberal rejimlerdi 
tenkidin bir sağanak halini alması 
otokritiğin değersiz bir meta hali .. 
ııe girmesine sebep olabilirdi. Çiin
k Ü o zamanlarda gerçekten tenı.i .. 
din bir demagöji silahı olması gıbi 
bir endişe ortalıkta hüküm sü

rerdi. 

Nitekim bu cins hayatı ya~ıy3n 
memlck"?tlerde tenkit diye bir sürü 
menfaat oyunları biribiri ardın~ 
sahneye çıkar ve hiç bir tenkit ro
lün Ü ynpmadan, yerını bir bar 
ka menfaat uğruna terk ederdi. 

Böyle bir tenkitten bahsetmek 

bile ist< mem. 

Fakat tenkitten bu şekild .. bak 
reden bnna: 

- Bek ~la, orta zmnan zihni· 
yeti de tenkitten ho .. 1anmazdı 

Diye cevap verecekleri sezer ~i .. 
bi oluyorum. Onun için beıı de 

diyorum ki: 

- Beylik Arkns:nda hırsların r U· 

su kurduğu tenkidi değil, ışı yii· 
ri.itecek obn ve bizi ger~ekten ı u
runuvustndan lrnrtnracak otokri!iğe 
) üzde yiiz değer vermek mecbt\ ı i .. 
~etinde olduğumuzu hatırlatmul: :s. 
tiyorum. 

En salahiyetli bir insan ıufaLile 
Şükrü Kaya bu mcceleyi bütün · u· 
zuhile c.ı tnya attı . 

Totaliter ve inkilfıpçı bir rejim 
sahibi o1an bizler için otokritiğ! :n. 
kılab1'1 kırılmaz, parçalanmaz, -!e· 
ğişmcz esaslarından biri saym lk \'C 

onu inkılabın tek metodu addetmek 
icab eder. 
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Istanb.ul muhasarasında 

ORBAN'IN TOPU 
Yazan: Gustave Schlunberaer )Bu hikayeyi okuduktan sonra kendike~dinize _,oraca 

Hayret... Bu Kadın · Bu işi 
1-

BAŞLANGIÇ l 
Bugünden itibaren FMih Sultan Meh-

medin btar.Jbul muhasarasında kullandığı 1 

bombardıman topu hakkında meıhur garp 
tarihçilerinden <( Cuıtave Schlumber -
ger) nin bir tetkikini tefrika suretile 
neıre baflıyoruı. btanbulun fethi 0r • 
ta çağı yeni devre ıbağhyan bir geçit ol
duğu gibi bu büyük cihan vak'uı için
de en parlak lbir nolltayı da Edimede 
dökülen lbüyiik harp aletinin ilk dela o
larak •kullanılması teıkil eder; onun için 
bu vak'alar Türkler kadar Avrupalıla • 
n da meşgul etmiıtir ve etmektedir. Ni
tekim Schlwnberger'den dilimize çev~ 

dehıet içinde bırakan harp hazırlığı p
yialım etrafta dolaşmağa başlamıştı. 
Fakat bu müthiş şayialar içinde en zi
yade Bizanslıların zihinlerini altüst e -
den şey hıristiyan mühendisler tarafın
dan Fatih hesabına yapıldığı söylenen 
büyük toptu. 

Hakikaten Yapfl mı? 

diğimiz tetkik bu cümledendir. 
Bizi bu yazılan tercümeye sevkeden 

~Y eski Bizansa kartı yürekten bağlı
lığı ile §Öhret bulmuı olan, bu bağhh
ğnu birço kdefa yazılarının aabrlan a
rasında açığa vuran bir yabancı son • 
sır tarihçisinin "htanbul muhuaruı ve 
fethi,, dolayısile Türk milletinin k&bili
ycti ha:kkındaki itiraAandır. Bu itiraf -
Jar ldaha ziyade Fatih Sultan Mehme • 
din phsi meziyeti teklinde ifade edil 
mit olsa bile esasen en büyiik kıymet 

ve ehemiyeti Türle milletinin tarih sa -
basındaki .,üyüklüğüne delalet etmesin
dedir. 

Daha sonra Schlumıherger'nin yazı -
lan tarih içinde Türk inkılaplan bala • 
nundan da mühimdir; zira bu Garp ta
rihçisinin yazılan dikkatle Okunduğu 

zaman görülür ki Fatih Sultan Mehme
din kazandığı muvaffakiyet ve muzaf • 
fcrivctler in en büyiik bir imili sadece 
Orban gibi bir mahir l\1.acar topçusuna 
tesadüf etmiş olmasmda ve bu topçu ~ 
sıtasiJ.e ilk dela olarak lstanbulun sur • 
lannı yıkacak derecede büyiik top dök
türmüt bulunmasmda değildir. 

Hakikati halde Macar topçusu (Or -
ban) o zaman Edirnede bulunan genç 
Su1 an Mdnneclin yanına gibnezden ev

vel Bizans İmparatonına müracaat et • 
m\tti. Maksadı da henüz Avrupada yeni 
ketıfediLniı olan top silahı ile lstanbul 
surlarını, kalelerini tahkim ederek mü
dafaa kabiliyetini takviye etmekti. Ma
car topçu mühendisi bu suretle Bizans 
iınparatorundan büyük müküa•lar ala
bileceğini ümit ediyordu. Halbul,i Bi
zans impanııtoru kendisine yapılan bu 
teklifin ehemiyetini takdir edemedi. Ma
car mühendisi de lstanbuldan gizlice kll
çanrk Edimeye gitti. Orada Sultan 
Mehme~e hizmet arzetti ve Bizansta a
radığını Edirnede buldu. Ya.ni Sultan 
Mehmet kendisine yapılan teklifi büyük 
mükafatlar ve ihsanlarla kabul etti. 

Bir kere müslüman Fatihin bir hı • 
riıtiyan mühendisi olan Orban ile top 
dökme meselesin:le bu suretle anlat • 
rmı olması gösterir lci OsmanW:k tari • 
hinin bu devrinde ilim ve fen karıısın
da dini taasubun yeri yoktu; bunun için 
Sultan Mehmet kendisi ele o ievrin en 
değerli fen ve marifet sahip?erinden bi
ri idi; o kadar ki Macar mühendiai (Or
ban) Fatihe hizmet arzettiği zaman: 

- Ben lstıı.nbul surlannr yıkacak de
recede büyük bombardıman topu döke
bilirim; fakat bu topun atılmaıı usulü
nü bilmem!,. 

Dediği zaman Sultan Mehmet ken
disine: 

- Zarar yok, sen bu dediğin topu 
bana dök; ondan sonra topun kullanıl
masını bana bırak. Onu ben yaparım!" 

Cevabını vermişti. 

Sayın okuyucular Schlumberger'nin 
tc~kiJerlni okuduktan ıonra yakandaki 
satırhrla ifade etmek jstecliğiıniz mak
~d: daha iyi takdir edeceklerdir; o va
kit Osmanlı imperatorluğunu liyakat • 
s:zl"k1eri ve rezaletleri ile batıran in -
r~--.lann tarih içindeki dü~künlükleri 

cb.'ıa :'.\Çık sure:te göriilmüı olacakbr. 
A. Uı. 

1449 senesinde tahta çıkan Fatih 
";ultan Mehmcı:lin sabit bir fikir halin- 1 

d e zihnini meşgul eden tek bir hedef 
htanbulu fethetmekti. Fatih 1452 ve 
1453 sern:leri ı:r3smda gecen kış gün -
lerini Edirnedeki payitahtında hep bu 
maksada varmak için hummalı bir fa -
aliyet ile geçirdi. Aylar vardı ki bütün 
B.ianı imparatorluğunun payitahtını 

Barutun kadı ve toplara tatbiki epey
ce bir zaman olmuştu. Artık barutla 
ateş alan büyük ve küçük çapta harp 
silahlan yapılmağa başlamıştı ve bu 
hal Ortaçağ devrine mahsus olan harp 1 
usullerini baştan aşağıya kadar değiş • 
tiri yordu. Hatta daha evvel Sultan Meh 

1 
medin babası Sultan Murat bu müthiş 
harp silahlarından tedarik etmişti. Bu 
yeni harp vasıtaları sayesirıl:ie oğluna 

yeni bir devir açmak imkanlarını ha -
zırlamıştı. 

tik defa olarak 14 53 senesi ikinci-
kanununun ilk haftalarında idi ki Bi •

1 zans imparatorluğunun merkezinde mü
him bir haber işitildi: Edirnede Türk -
ler tarafmdan gayet büyük bir bombar
dıman topu dökülmüştü. Böyle büyük 
çapta dökülen ilk top hakkında o za -
manrn müverrihlerinden olan (Dukas) 
şu mallım:ıtı veriyor: 

"1452 senesi sonbaharında Sultan 
Mehmede bir mülteci getirildi ki bu a -
dam lstanbulun o zamanki tahkimat 
sistemi hakkında gayet kıymetli haber
ler vermişti. Bu adamın ismi Orbı::n, ya
hut Urben'dir. Bu adam aslen Macar, 
yahut Valak'tır ve zamanında henüz 
başhyan top dökücülüğü işinde en ma
hir bir iştidat sayılıyordu. Orhan daha 
evvel Bizansa gitmişti. Orada Bazilös 
Konstantin Dragases'e müracaat ede -
rek Bizans payitahtının harice karşı 

müdafaasını temin etmek için hizmet 
arzetmişti. Fakat Konstantin bu adamın 
kıymetini takdir edemedL Onun istedi· 
ği prtlara dahi razı olmadı. Bunun için 
Orhan bir gün gizlice Bizanstan kaç -
tı. Edirncye Sultan Mehmedin yanma 
gitti. Sultan Mehmet böyle tasavvurla
rım tatbik mevkiine koymak için ken • 
dine yardım edecek kıymetli bir adamı 
karpsında görünce fevkalade memnun 
oldu. Ona iltifat etti. Hediyelere ve ih
sanlara boğdu. Ayrıca yüksek bir aylrk 
bağladı. Bundan sonra Sultan Mehmet 
Orhan ile gayet büyük çapta bir top 
dökmek işi,ni müşavereye girişti. Sultan 
Mehmedin istediği top bu türlü harp 
vasıtalarının i:at edildiği ' ··ndenberi 
pir misli görülmemiş dere:~de olacak 
tı. 

.. orç yaşlı bir adamdı. Ortn 
"h:ılli bir hayat yaşıyordu, Ol-

dukça iyi iş yapan bir rlükkıi
nr vardı, Karısı kendisinden çok 
gençti, Corc, hayatrncla tek sevin
cini teşkil eden karısı Kler'i çok se
viyordu, 

Kler namuslu bir kadrııdı. Fakat 
kocası onu rr.üthiş kıskanı} ordu, 
Çünkü etrafında kendi.qinde ~üphe 
uyandıran erkeklerin dolaştığını gö
rüyordu. 

Bunlar Corcun arkadaşları idi. 
Corc onlarla çok iyi geçinirdi. Çün
kü, halinde kavgacılık yoktu. J\i
bar bir adamdı. Onlara karşı d~i
ma çok samimi davranırdı, 

Fakat, karısını onlardan kıskan. 
maktan hndisini alamıyordu. Corc
daki bu şüphe git gide kun-etlendi, 
Artık arkadaşlarından şüphe etmi
yordu. Bu bir şüphe değil, katjyetle 
bilinen birşeydi. 

Daha doğrusu, Corcun bütün ar
kaclaşlarrna karşı hesleC:iği şüphesi 

tekasüf etmiş, yalnız biri üzerinde 
toplanmıştı: 

Yaşlı adamın genç \ ' e güzel ka
rısını k18kandığı arkadaşı Mark idi. 

• • • 
O akşam Corc dükkanı her za

manki gibi, kapadı; yola koyuldu, 
Fakat, .bu, her ak~-ım taldp ettiği 
)Ol değildi: 

Kendi evine değil, Markın evine 
gidiyordu. l\lark, şehrin dışına 
yakın bir yerde, güzel bir kır evin
de oturuyordu, Corc burada, e\·
lenmeden evvel, onunla çok güzel 
günler geçirmi~ti. Hatta günlerce 
beraber kaldıjı olurdu, 

Köşke yaklaştı, Pencerelerde 
hiç bir ışık yoktu. Mark acaba C\"e 

gelmemiş miydi? Halbuki, onun er
ken eve gelrnek adeti idi Erken ya 
tardı. Sakın yatmış olmasın? 

Kapıyı çaldı. Ses yok, 
Bir daha çaldı, Bahçe üzerinde

ki odalardan birinde ışık yandığını 

gördü: Mark kalkmıştı, 
Mark evde yalnızdı. Kapıyı aç

mağa ktndisi gelecekti, Corc onuıı 
merdivenlerden indiğini duydu: A· 
yağında gecelik terliklerini sü: üklü 
yordu. 

- Kim o? 
- Aç, Benim, 
Mark onu sesinden tanımışt·. Ka

pıyı açtı, 

- Neo? Dedi, Bu vakit?. 
- Asıl ben sana sorayım: :Ne o 

böyle, bn vakit uyunur mu? 
- Yarın sabah erken kalkacağım 

da,, 

Orban kendisine yapılan bu teklife 
karşı muvafakat cevabı verdi: - öyle 
bir top yaparım ki, bunun atacağı taş 
gülleler istanbuJun etrafındaki kale du
varları tuz buz eder. Hatta bu kale du
varlan vaktile Bı::bil kalesi metanetin • 
de yapılmış ols&:: bile! •. dedi. Yalnız bir 
nokta vardı ki Orbaq,_ büyük çapta top 
dökmeği bildiği ha~:fe kullanrlmasınr, 
merminin ne kadar mesafeye kadar gi
deceğini ve hedefe nasıl isabet ettirile
bileceğini bilmiyordu. Bunu açıkça Sul
tan Mehmcde itiraf etmişti. 

Fakat Sultan Mehmet Orban'ın bu 
noksanını projesinin tahakuku için bir 
engel görmedi. işin bu cihetini de biz
:rat kendi üzerine aldı: - Sen bana en 
büyük çapta bir top dök, o topun. kul -
lanrlmasmı ben kendim temin ederim, 
dedi. 

- Yani, 
musun? 

beni kibarca kovuyor 

Sultan Mehmetle Macar topçu mü -
hendis arasında cereyan eden bu ko -
nuşma Edirned e oluyordu. Edirne şeh· 
ri ki Sultan Mehmet ('raya Boğaziçi sa
hillerinden dönerek gitm!şti. Bu sı:-a -
larda genç hükümdarın sarfettiği fev· 
kalade faaliyeti hiçbir tarihçi tasvir için 
imkan bulamaz. Sultan Mehmet şehir · 
ler kraliçesi olan fstanbulu zaptetmek 
fik:-ine bütün benliğini kaptırmıştı. O 
giinlerde geceleri ve gündüzleri, biran 
fasıla vermeksizin, etrafını saran harp 
sHahı mühendisleri ile birlikte çalışı • 
yordu. Bu çahşm:llar esnasında ha -
rcketlerinin sür'ati, muhakemesinin isa
beti ile bütün bu miihendisleri kendine 
hayran bırakıyordu. Onun dikkatinden 
en kiiçük teferrüat bile k::çmıyordu. 

Sultan Mehmet baz;:ın or:lularmı ma -
nevra ettiriyor. hazan yeni dökü!en bil· 
yük çapta topların atılması tecrübeleri-
ni yaptınyordu. ( ..1rk!!sı t'<!T) 

- Hayır, !\iadem ki sen geldin, 
oturur, konuşuruz. 

içeri girdiler. Mark 
- Bugün karını gördüm, dedi, 

- Nerede gördün? 

- Çarşıda. Söylemedi mi sana? 
- Daha en gitmedim .. 
.l\lark, biraz şaşırmıştı: Corc nl'

ye böyle gece vakti e\'ine gitmeden 
ona gelmişti? 

- Dargın mısın yoksa karına'! 
- Hayır, ne münasebet? Bizim 

hiç kavga ettiğimizi gördün mü sen? 
Bundan sonra daha başka ~eyler

den bahsettiler, Evvela çok ne~<'li 
idiler. Hatta biraz fazlaca da içti
ler, Sonra .• 

• •• G .. ce y:ınsmdan sonra forc. 
akşam geldiği yolu hızlı hızlı geri 
dönüyordu, 

• • • 
E,·e geldiği zaman kar,o;ı onu mc. 

rakla karşıladı Halini görünce, cht
daklarında sormalı İ"İn h:ızırladı~ ı 

suali unuttu ,.e hayretle bir "A !., 
kopardı. 

Core, ceketinin cebinde tuttuğu 

sağ elini çıkardı: Elinde kanlı bir 
bıçak gürüldü, 

Bıçak masanın üzerine dü~erkcn 
adam, diğer elini yüzüne kapayarak 
yere yıkılır gibi .;;endeledi: 

- Öldürdüm, dedi. Markı öldür. 
düm!. 

Kler bir çığlık attı: 
- Ne yaptın! 
Corc, kendisini toplamış yüzü_ 

kuyun dü~er \'aziyetten kalkarak 
arkasındaki koltuğa oturmuştu. 

Tekrar etti: 
- Markı öldürdüm, 
Sonra kısık bir sesle hırıldar giili 

devam etti: 
- O adam seni benim elimden a. 

lacaktr. Seni muhafaza etmek için 
onu öldürdüm. Şimdi l>Uralar~an 

uzaklaşmak lfızım. Seninle vapura 
binip uz!k.. Çok uzak yerlere gide. 
cetlz. Sen seyahati seversin ~e~il 
mi?, 

- Seyahn ti sevcr:m. 

Cinayet dört ı:ün es rar perdc.c;ini 
muhafaza etti: Mark ölü olnrnk 
ertesi Falıah lıulunntu~hı. Fakat, 
kimin öldürdü~ü anlac;:ılamarnıştı. 

Corc bu dört gün içinde Londra . 
dan çıkıp gicil.'medi. Dükkfını hiri
Fine satmak mcclrnriyl.'tinde idi. Müş 
teri b11lamunrştı. 

Nihayet dördüncü gün dükkana 
bir mii~tcri çıkmıştı. 

- Hemen bu akşam gidiyoruz, 
l\lcrciğim ! 

- Ya? Demek cliildd'ını sattın? 

1'aça?. 
- Dört yüz liraya. Parayı ~imdi 

alacaihm. Para ile brraher hill'tleri 
ele alaca'{ım. Tranc:-=ıtlantil< Fa:ıt 

ydibuçukta lmlkıyor. 
C'orc diil"'c • nı arcak cinayetin 

clürdü .. cü giinü FatabilmişH. Fakat 
polis de cir.:ıretin failini dördüncü 
gü"ı meyd:ın:ı <::kardı!, 

Di:kkanın c?enü te.:;Iim rnuatn~'e. 
si ynpılır'<cn poli lcr Corcu fe,·kif 
~diyorlnr~ı .. 

Kl:?r kc~~ını hnpishar:e:le her 
gan görme~e gidiyordu. Ccrcu:1 mu
ha'rnme.c;j c:ok heH•ftanh oldu. Rü. 
tün Londra h:-•Jı:ı hatilin alc)hınc'e 
idi. Suçlu nıcunu itirnf etmisti 

kararı 
n-rdi. 

Corc, ic'~m oh,~:ıra<·ı r,-iinden 
bir g-ün evvel karısile ~öriiştü Ka
rısı, kendisi için canını feda eden 

lngili~ 
hikaye 

kocasını hala sevdiğini si,., 
Corc da dünyadan melllll 
gittiğini tekrarlıyordu. 

ldam kararı infaz edild 
ra Klerle görüşen bir 

_ .... ~ .... 
larr yazıyordu: dl 

"Kler, cinayet hakkı~ il 
kadar kimsenin bilmediği t' 
muhafaza ediyor. Fakat, ;,_,I. 
bana biraz ifşa etti ,.e beli 

bi oldum: 
Ru cinayette asıl suçla~ 

Kler. bir taşla iki kuş ~.,,_ 
miş, kocasını l\lark ateY)tt 
kırtmış. onu öldürtmüş, dl' 
kocasını da kendi ~aşın 
çaresini bulmuştur. ~ 

1\-ıdın bu ihtiyar ko~ 
malt istemiyordu. Tek ~ 
best kalmak i~tiyordu. ?çi.f! 
vahati severdi-. Bunun 1 

~ile beraber aşrklarındal' 
fedadan çekinmemişti ... 

Bunlar gazetecinin d d . t 
idi. O, bunun l n!dkat o 
dia ediyordu. Fakat, 

11 
okudu'{u arkadacıla rınb 
kahkah:ı ntnrak giildii: 

11
..,,. 

- Sen gazetecisin. 0 

Romancı değilsin!, 

Bayram münasebetile bit 
beri tatil bulunan okuUat 
itibaren açılr.rak derslere 
!ardır • 

Halkevlnde kOll 

Eminönü Hall.cı>n~: ı 
Evimizde tertip edıleJl 

timai konferansların dok 
günkü pazartesi günil ;,;I.. 
&tebiyat takültesı ped tf 
hocalarından felsef c d0~t 

·ıp:: 
Turhan taraf mdan v~~~J 
jeksiyonla gösterileceıctıı-



a Yan or 
1-Iabeşistanda şimdiye kadar 

neler yaptı? .. 
120,000 kişi yol ve mesken inşası için 

Çl!-ltşmalıta devam ediyor 

~ıa~~~a (Hususi) - Habeşistanı ı 
ka~~ ~'.n İtalyan ordusunun Afri. 
,,... 6°nderildiği zamandanberi :ki 
·•ıc • 
~ Reçrniştir. 9 mayıs 1936 !a 
·Ua3o)j • 
ı. hı Habcşistanm ltalyava il-

. iilll? jJ~ • • • 1 , ftaı .an etınıştı. O vakıt~..en.:>c-
tcy. Yan matbuatı hemen her c ün 
~-.-:ettikleri tanihnameler vt r..ıU· 
~ır k 
tııı b me .tuplarile İtalyan id:ut-s: -

Y .u. ?1emlekette tahkim 'e t .ık
iı,,tsi ışınin bitmek üzere bulund..ı
-~ el. 

J..ı • aır haberler vermekt •dir 
?a1• aılc Selesienin memlek,..tinin 1 

iJl; •ıne tealluk eden bu teşebbüsün ı 
d-,.~fhcsı nihayete ermek üzere ol
d"ı:ilu neşredilen tebliğlerde .:ı~ b:l
Ct~~ektedir. Kral mıibi Mart-::ınl 
l\ııı. J.ani de müstemlekeciler ;1<.r 
tr:~~. Habeşistan arazisinde yerlf ~-

ı 1.-i h w • • 

ı~1 ik n azırladıgı genış hır pro~-
Ya~ llial etmek üzere hulunuyt· ı. 
~~ .. ur rnevsiminin tekrar bacıl.ya. 

Otıiirn" d k' h . . d 'tu uz e ·ı azırana r..a ar 

tıdc tı liabeşistanrn 1talyanlaT:n c. · 
Ya~ bulunacağım söylüyu1kır. 
"c de lı?larrn durduğu teşrini ev -1el0 

ti!rn .hemen muhacirlerin ye?le-~ti· 
Csıtı b 
1 

e aşlanacaktır. 

'İtııi 93
6 da başlıyan yağmur rr.ev

~l\ ~keri harekete son verdiği Z:\ 

'(İain· t?lYanlar Habeşistanın ii:;:e 
~'l\in 1 1~&al etmişlerdi. Fakat nro

~ ~fc~ _büyük kısmındaki işga11e· 
~ l'e 1

1dı. Tigre havalisinden :ı•e· 
~~terde bu işgal, meskun <...bn 

b ~ merkezlerle yollara mi1n} n· 

. ~ Unuyordu. Geçen senenhı 
hıcvvelindc cifte hedefli hıue-
~a§.la111ıştı. Bu harekat bir ta
. ışgnl edilmiş bulunan yerle
ır ta f 
~ ta ında kalan Habeş ordu11u 

~:;~ferinin silf\hlardan tecc!di 
·~ r 1 E\halinin siikunete erişmı;,si 
\ _lnraftan da muhtelif kabile 

tı 11• "~kın mukavemet etmekte hu-
~ larr Habeşistanm Cenup ve 

h t\ıraflarının. işgali idi. 
ç,ı.ı •• 

~~ l§ın birinci kısmı hitam bul-
~ ~aYılabilir. ikinci kısmı için 

,?ot. eltete geçmek üzere bulunu· 
~lo.o00 İtalyanla~ 1-Iabeşist-:lr.-:ia 
~"'de halyan askerinin ayak Ü· 

~bulunduğunu ve asker kıt· 
. leıı muharebe yorgunluğu'1 k'l 
~~ti l'llek üzere her altı ayda bir 
~~tı~dikleri hakkında ha .. i~te 
'k~ haberler de tekzip edil. 

r. 
~ile' 
-YISt - tb . ·~· ~or ··•a uatmın temın ... ttig•-

l'a.~ c harp hareketlerine müvazi 

~~d Sok büyük ıslahat da yapıl
c\'v 

1~· ~abeşistanın inkişafı içLı 
Uıı el lc:12:ım olan yol inşaatında 

\. rv, 20.000 kişi çalıştırılm:.ktrı· 
~ ~v 1~8Solini tarafından birk:ıs 

~ ı;3 haber verilen programa 
~ 

2 
8 senesi ortalarına k:ıdt:: 

kıtı- .SQQ mil asri yol yapıb-
L'4ıtıı~ Habeşistanın bütün ..Jiğ!r 

edecekler: binalar, mektepler, hns
tahaneler, ilk yardım istasyo .ıh.r,, 

hiikumet daireleri ote11er, tı' ı.ıh'l· 

cırler i"" in hususi evler yapılm~kta· 
dır. Eskiden eseri bile bu1unır.ıp.n 
bütün bunların inşa ve ikmali bu· 
gün pel~ zaruri bir holde bulunr.1;-J. 
tadır. Hele hcıstahnnelere büylilc 
ihtiyaç vodır. Şarki Afrikacb : i.ız 
binlerce amelenin bulunması bir 
c.ok meseleler doğurmuştur. Ru ~

meleden pek çoldarr henüz c:~drr
lar altında yaşamakta, diğer birrok
hmnın da bir meskende sığmabil· 

n eleri için çalışılmaktadır. 

Bundan başka çalışan bu 

l:adar büyük bir kitleye tıb· 

bi, sihhi yardımlar ve istirahatll'r 
temini zarureti de vardır. B1ı ih~i

yaçlar için her tüılü levazıma ihti· 

yaç göriilmektedir. Şimdilik ist:· 
ıahat devresini gedrecek amele için 

çok büyük dört karargah yapılmış 

bulunuyor. 

Muhacir iskanının ilk tecrüht"
sine henüz şimdi Adisababanm iki 
köyünde başlanılmıştır. Buna da
ir kabul edilen bir programa göte:, 

iskan, memlekete halyan tohu;nu 

saçılmak suretile değil, ancak tnü· 

ayyen mmtakalara İtalyan muhacir 

lerinin yerleştirilmesi ile yapıla · 
caktır. 

ilk mmtaka olarak AdisabaLa 
civarı muvafık görülmüştür. Bura.sı 

İtalyanlarla iskan edildikten soma 
hükumetin tayin edeceği diğer mm 
takalarda da iskan başlryacakt1r. 
Adisababa civan hem daha mümbit 

hem de iklimi beyazların yaşam~!II 
için daha müsaittir. Her muhacir 
ailesine kura ile 100 dönüm arn:;ıi, 
hükumetin mnsrafile yapılmış l: ir 
ev ve icap eden çiftçilik alatı veril
mektedir. Arazi muayyen bir müc;. 
det sonra muhacirlerin malı ol

maktadır. Bu müddet esnasında 
hiç bir ücret ve saire almma~rk~::ın 
başka arazi mahsul verinceye la
dar muhacire tahsisat olarak ye-..
miye 25 liret verilmektedir. ~u 
şartlar ile 700 aile bu iki köye en 

sabuk bir zamanda iskan edilm:ş 
olacaktır. 

ltalyanlar, Habeşistanın beyıız 
rnüstemlekecilerin büyük kitlel~· i· 
nin iskfın edebilecekleri terakki Vt> 

inkişafı l·aldırır bir mahal olduğu 
Jtanaatini taşımaktadırlar. Şim:li
lik müstemlekecilik teşkilatları de 

'am etmektedir. Bu senenin son•.ı
na doğru da büyük mikyasta iskan 

hareketi başlıyacaktır. 

i\lınan~ra karşısın

da Çekoslovakya 

• aeg 
Harp bakı ka ·dı 

e emm 'yetini h ·ç 
Taretlerde topları ba 

hoparlör e işitme 

- .A 
Her asrın kendisine has bir silahı 

\'ar. Fakat bunların arasında fennin 
meydana koyduğu blitün yenilikleri 
üzerinde toplıyan top hakimiyetini hiç 
kaybetmiyor. Denizaltı gemilerile, tor 
pito muhripleri müstesna olmak üzere 
her harp gemisinin ana sil!ıhı toptur. 
Büyük muhriplerde de topun esaslı bir 
siHUı oldu3unu iddia edenler ve torpi
toya faik olduğunu söyliyenlcr de bu-
lunuyor. r 

Harpten evvelki gemilerde topun 
bir çok nevileri mevcuttu. BugUn ağır 
deniz topları cins itibarile mahduttur. 
!ar. 38 lik ve 40,5 luk gibi İngiliz do
nanmasının en yeni gemileri olan Rod 
ney ve Nelson'da 40,5 luk ve diğer 

13 zırhlıda da 38 lik toplar tabya ediL 
miştir. 36 lık top ta.:ııyan (İron Dukc) 
to~u talim gemisi olarak kullanılı

yor. Ve daha başka bir silah meyda. 
na çıkıp da faikiyetini isbat etmedik. 
çe top her .donanmanın ana.silahı ola. 
rak kalacaktır. Harp gemilerinin kru
vazörlerin tonajlannm hesabındaki en 
büyiik amil de toptur. 

Topların bUyümesile harp gemileri 
bugünkü dev gibi büyüklüklerini bul. 
dular. 

15 lik ev daha ziyade çapta olan 
toplar umumiyetle taretlerde çift çift 
tabya edilmi§lerdir. 

Rodney'de ise 40,5 luk toplar taret. 
lere üçer üçer yerleştirilmişlerdir. Bil. 
tün büyük topların doldurulması ve 
boşaltılması tamamen otomatiktir. 
Cephanelikten mermi kendi kendine 
çıkar ve topa mihaniki tertibat ile 
konularak tomarlatır. Yani top için. 
deki yuvaya oturtulur. Tareti hedef 
istikametine çeviren ve toplara irtifa 
veren hep makine kuvvetidir . 

ma atış sıhhatini temin için en mü
nasip usulün diişmana ziyadesile yak. 
la§lllak olduğunu söylediği meşhur. 

dur. 
Bu kere mesele tamamile değişmi!l 

tir. Hedef talimleri çıplak gözün gö. 
remediği mesafelerden yapılıyor. Top
çular sürntli bir torpito muhribinin 
çektiği ve ufkun üzerinde bir anda 
kaybolan hedeflere ate~ etmeği öğre. 
niyorlar . 

Asri topçuluk riyaziye. üzerine is. 
tinat eden bir fendir. Hedefe isabet 
temini ve bu isabetin devamı i<;in pek 
karışık hesaplar· lazımdır. Mesafe u. 
zadıkça topçuların da kinleri çoğalır. 

Son günlerde küçük gemilerden bü
yüklere kadar hepsinin top atışları 

(Dayrektor) denilen bir aletle idare 
edilir. 

TOPIJAR ATEŞE HAZIR 
Top atışlarını direğin üzerinde ve. 

ya diğer bir yüksek yerde duran bir 
subay idare eder. Hedefin ateş altına 
alınması için lazımgelen malümat bu 

• 
fılet vasıtasile bulunur ve topçulara 
bildirilir. Tnretlerdeki top efradının 
yapacakları yegane şey kendilerine ve. 
rilen kumandayı tatbik etmekten iba. 
rettir. 

Topçular kendilerine verilen ku
mandayı tatbik ettikten yani toplan. 
na istenilen irtifaı ve ciheti verdikten 
sonra yaptıkları işi Dayrektörü kul. 
lanan subaya bildirirler. O da her iş 
tamam olduktan sonra bu subay bir 
elektrik düğmesine basarak bütün top. 
ları ateşler. 

Sekiz tane ağır top taşıyan bir ge
mide evvela her taretin sağındaki top. 
lar sonra solundaki olmak üzere dör. 
der dörder atış yapılır. 

Süratli ateş kumandasında top ef. 
radı takatleri nisbetinde topları sür
atlc doldururlar. 

~'\!)~tın~. Adisababaya ve e-'ki 

1 li)c ~1.l~temlekesi Eritre ile S,) 
>~p l aglıyacak altı büyük şeh· 
~ 'ncaktır. 

\ıı~ .. 

Faris, 28 - Çek Başvekili B. Hoca' 
nm "Petit _ Journal" muhabirine ver
diği mülakatta şu mühim noktalar bu-

1 
lunmaktadır: ı 

"Habsburg hanedanının ialdesi me
selesi hakkında ne düşünüyorsunuz?" 

''Orta Avrupanın istikrarı, bu ne -
viden teşebbüslerden uzak kalınmayı is
tilz:ım etmektedir . ., 

Mermiye fazla sürnt vermek, men
zili çoğaltmak \'e delme kuvvetini zi. 
yadeleştirmek için bugünkü deniz top 
!arının uzunlukları şayanı dikkat bir 
hale gelmiştir. 40,5 luk bir deniz to_ 
punun namlusu 18 metredir. İngiliz 
donanmasında çapına nisbetıe namlu_ 
su en uzun olan top 20,5 luk toptur 
ki namlusu 11.18 metredir. İngiliz 

deniz toplarının namlularının Üzerleri 
tel sargıhdır. Kilometrelerce uzunluk
ta ince çelik teller bu namlu üzerine 
sıkı sıkı sarılır. Bunun sebebi namlu. 
nun patlamaması veya vukı.ıa gelen 
herhangi bir arı1.anrn mevzii kalması. 
nı temin içindir. Böyle bir top ziyade. 
sile emniyetli olduğu halde fazla a
ğırdır. Son zamanlarda tamamile c:e. 
lik ve tel sargısız namlular dökül. 
mektedir . 

Çok uzaltta süratle hareket eden 
bir hedefe ateş açmak daha milskill
dür. Bu takdirde ''Top santralı,. deni. 
len ve geminin düEman mermilerinin 
tesirlerinden uzak bir yer:ndc zırh gü. 
vcrtenin altındaki bir istasyonundan 
istifade edilir. Burada bUyük bir ma
sa ve bu masanın üzerinde düşman ge. 
milerinin mevkilerini gösteren bir ha
rita vardır. Gemilerin süratleri, rüz.. 
g~r ve saire gibi top atı15lnrına. tesir 
eden bütiin ~eyler bu harita üzerine 
usulü dairesinde tatbik edilir. Burası 
direk tepesindeki (Dayrektör) ü kul
lanrı.na sub:ıv ile daimi bir surette te. 
mas halindedir. Topları he:lef üzerin. 
de tutmak icin lfı.zım'°'elen bütiln mu. 
lUrnat buradan oraya Yerilir. 

~1.'ibl~nku yol faaliyeti, yağ"ll1.r 
~"l\eıi haşlamadan önce ikmnl 
~ ~ ......_ e~ern bulunan 525 n'illik 

"*. '-. D Desie ve 180 millik A-
11il~ Csie yollarında temeri:i~ı. 
ıt Ştir A d . 
""\ İtı • ynı zaman a I• 1ıan· 

~ lıql;. ta edilecektir. 

~~~~ gazeteleri muhabirleri
~~ l\~ b~ar.ına göre bütün Hnh,,
~. l\ı Utuk bir inşaat faal:veti 

§lalar, zabitlerin ikamt-t 

"Almanya ile hususi bir anlaşma ta
savvur ettiğiniz doğru mudur?" 

"Almanya ile bir anlaşma, umumi 
barış teşkilatı çerçevesinde olduğu tak
dirde daha devamlı olur. Son Londra 
hadiseleri - İngiliz silahlanması - n
dan sonra Avrupa sureti tesviyesi 
imkanları emniyetle derpiş edilebilir.,, 

Meşhur İngiliz amirali (Velson) a 
günün birinde bir muhteri müracaat 
ederek yarım m!l dahilinde sıhnatli 

atışı temin eden bir şey icat {'ttiğini 

söylemişti. 

O zaman İngiliz amiralının bu ada. 

Top santralmdn b:r de "Menzil sa
atleri., denilen bafjka aletler de var. 
d!r. Bu aletler gemiden atılan mermi. 
!erin havadaki seyirlerini gösterirler 
ve merminin isabet zamanında boğuk 
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ç to 
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• 
ın 

• 
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• 
birer ses çıkarırlar. 

Bu aletin faydası bilhassa ayni he:. 
defe birkaç gemi birden ateş ederken 
çoktur. Çünltü bu alet olmasa isabet 
eden kısa veya uzun düşen mermile
rin kime ait olduğu meydana çıkmaz. 
,. ~ atc11 kontrolü de lü.yıkile yapıla. 

maz. 
Top atışlarına başlamak üezre bu. 

lunan bir geminin güverteleri bomboş 
görlinüyor. Çünkü to.P. ,c,ü-.a<;b tar..ek!er. 
de topları başındadır, ~op ııt.Q~JDP.ı en
gel olan bütün §eyler ortadan knldm. 
lır. Uzakta hedefi süratlc çeken gemi 
gözükmektedir. Tahmini mesafe 8.. 
letıerile hedefe olan mesafe bulunur 
ve hoparlörlerle bildirilir. Ve kuman. 
da gemisinin ''ateşe ba.'.ila,, işareti beli 
lcnir. 

DVŞMA1l GôZVl{TV 
Şimdi böyle bir gemide olduğumu.. 

zu farzedelim. Açıkta bulunduğumuz.. 
dan evvela kulaklarımızı hava tazyi. 
kine k~ı pamukla tıkarız. Gemimiz 
saatte on altı mil sürntlc seyretmek
te, iı?aret bayra\jları rüzgarın tesirile 
dimdik duruyorlar. Dürbinlerimizle 
ufuktaki geminin arkasında çektiği 
hedefin dalgalar nrasrnda inip kalktı. 
ğını görüyoruz. Çıplak gözle görün.. 

miyen bu hedef kuvvetli dürbinlerle 
nncak farkedilmektedir. Tecrübe sa_ 
hibi olanlar atretan evvel dürbinlerini 
gözlerinden indirirler. Dürbin gözde i
ken atış vaki olursa hasıl olan ihtizaz 
gözleri zedeler. 

Topların atışından bir kaç saniye 
evvel ·•gonk,. sesi duyulur. Turuncu 
renkte alevlerle beraber mermiler bü. 
yük bir gürültü ile namlulardan fır. 
!arlar. Gemi bu müthiş sarsıntı altın.. 
da titrer; bacaları sallanır. Bu esna
da 38 lik mermiler hedefe doğru yol. 
)anmaktadırlar. Top santralındaki 

menzil saatinin mermilerin düştüğünü 
haber veren vızıltısı ile beraber ufuk. 
ta mermilerin düştüffü yerlerde yük
sek su sütunları yükselir ve bir an ha.. 
vada muallakta dururlar. Merminin 
kısa veya uzun düştüğü derhal hesap 
edilerek top santralında lfıznngelen 
tashih yapılır \'e direk tepesindeki 
(Dayrektör) zabitine bildirilir. Day. 
rektordaki zabit de yapılan tash!hten 
sonra ikinci atış için malfıınat ve ku. 
manda verir. 

Bu seferki ateste 40 veya 45 sani
ye sonra hedefin, etrafında yükselen 
su sütunları arasında kaybolduğu gö. 
rülür. Rasat zabiti isabeti haber ver. 
rnesile seri ateı:"' bac:;lanır. Artık her 
otuz saniyede bir dört ağır top gölC 
gürültüsü gibi inelmeğe ba.~lar. Ace. 
mi bir adam için bu sersemletici atış 
rolt r:ı:ırtıcr ve korlmtucu olduğu hal
de alakado.rlar için çok eğlencelidir. 

(Sonu: 12 incide 



Kocaelinin güzel bir hazası 

Geyvede yeni bir ·hraç 
maddesi: •• •• uzum 

Pamukçuluk ilerliyor - Belediye reisinin 
faaliyeti - Spor klübünü canlandlrmaıı / 

C.yve (Hususi) - İzmitin kazaları, 
tabiatın zenginlikleri ile odludur. Top. 
rağının, her türlü mahsule elveri§li 
bulunması, Kocaeli vilayetine ayrı bir 
hususiyet de verir. 

Geyvede pamuğun senelik istihsa
liıtı 40 bin kiloya yakın olduğunu, ipe. 
ğin i::e ileri bir sanat halinde inkişaf 
ettiğini söyledikleri zaman pek sevin. 
miştim. 

&ğday, mısır, arpa, yulaf gibi mah. 
sulat çok verimli ve bereketli: son za
manlarda "üzüm,, de çok müsait şart. 
lar içinde güzel bir ihraç maddesi oL 
du. 

• • • 
Şehri geziyoruz. Temiz ,bakımlı yol. 

lar, arasında bir seyran yapmak, insa
na derin bir neşe veriyor. Ve yazık ki 
bu neşemiz, çok geçmeden derin bir 1 

hüzne de inkılap ediyor. 
Bin evlik ve 5, 6 bin nüfusluk bir 

küçük ve cidden şirin beldeyi saran, 
yaman ve kötü bir dedikodu var ki, 
hemen her ağzın sakızı olmuş .. 

Geyvenin genç, enerjik bir belediye 
reisi var; bu belediye reisi şöyle dil. 
şünüyor: 

- Bir belediye reisi halkın adamı. 
dır. Dinaenealeyh halkın adamı olan 
bir belediye reisi, halkın arzu ve istek. 
ll"'rini yapmakla mükelleftir. Ve bir 
~mele gibi yıpranıyor. Hatta paça lan 
, .. ~yarak şehri temizlemeğe çalıştığı 

<' !. defalar vaki olan hakikatler. 

ıznıirin 1ıeni linıanı 
nasıl olacall? 

İzmir limanı, miitehassıslann da 
mütale:ı.sı mucibince Halkpınar ko. 
yunda yeniden tesis edilecektir. Bu yıl 
koyda tarak makinelerile temizlik ya. 
pılacak, denizin sığ olan kısmı derin. 
lcştirilecek \'e beş yüz bin lira sarfilc 
bir rıhtım inşa cdılecektir. 
Rıhtımın inı;asını, denize dil şeklin. 

de uzanan doklarin inşaatı takip ede. 
cektir • 

~ "' ~ 

Yeni liman inşaatı yıllara taksim 
.6Uretile temin edilecek ve beş yılda 
yeni liman tamamlanmı~ olacaktır. 
Daha sonra ihtiyaca göre yeni liman 
Bayraklı ve Turana doğru geni§letL 
lecektir. De\'let dcmiryollarımn Al. 
sancaktaki antrepoları, §İmdilik yeni 
antrepolar inşasına lüzum hissettirmek 
tedir. İleride burada umumi mağaza. 
lar da inşa edilecek, işlenen mahsulle. 
rimiz, umumi mağazalarda ambalaj. 
landıktan sonra mihaniki \'esaitle 
doğrudan doğruya limandaki vapur. 
larm ambarlarına nakledilecektir. 

Geyvede, bazı kimseler bu genç apa
mı çekemiyorlar. Ayağına bir karpuz 
kabuğu koymakta gecikmiyorlar; fa. 
kat hakikat derhal analşılıyor. Ve 
Geyve belediye reisi bt?.y Ali yine o 
hummalı faaliyetine 'başlıyor . 

"' . . 
Temiz bir otel bulamadık ama. le. 

miz bir lokantada yemek yedik. Benim 
çay tiryakiliğim Gcyvede kendisini 
gösterdi. İyi demlcnmi§ taze bir çayı 
yavaş yava~. yudumlarl:cn, etrafımı 

halkalayanlar: 
- Efendim. dcclilcr. Geyve kliçük 

bir yerdir. Bu küçük yerde samimi ve 
sıcak bir birlik olm~msının yegane 
sebebi, şu veya bu ı;ah1Slar değil. Şu 
veya bu {Sahısları b"rbirine katan \'c 

oynanacak komediyi perde arkr.sın<lan 
seyretmek istiyenlerdir: bu ne vakte 
kadar böyle devam edecek bilmeyiz.,. 

• • • 
Geyvede Halkevi yok, spor klübii. 

nün kapısı kendi kendine kapanalı yil
lar olmu~ .. Kasabalı gençlerin ba."?lıca 
eğlenceleri tavla ve iskambil oyunları. 

Köylüler ise. bu alemin uzak bir se. 
yircisi .. 

• • • ' Geyvede her şey ucuzdur. 
Ekmek ucuz, meyve ucuz, ev kira. 

ları ucuz, yağ ucuz, et ucuz ve hatta 
dedikodu bile ucuz.. 

C. Y. Baykal 

Eski eserler buluııdu 
Yalvaç civarında eski eserler bu. 

Iunmuştur. Yalvacın yarım saat ya. 
~anında Hisardan çıkarılan eski Türk 
lere ait mermerden iki duvar tezyina. 
tı orta okula nakledilmiştir. 

İznıitte eğlence 
İzmit <Hususi) - İzmit HaJl:evi 

temsil kolu Danişçelebi isimli piyesi 
büyük bir muvaffakiyetle temsil et. 
miştir. Temsil iki gece clcvam etmiş, 
şehrin ileri gelen şahsiyetleri ile yüz. 
!erce kişi müsamereye gelmiştir. 

Temsilde dekorların güzelliği de ay. 
n bir hususiyet' taşıyordu . 

İzmit Maarif müdürlüğü \'e lzmit 
muallimleri senenin en güzel balosunu 
vermeğe muvaffak olmuşlardır. 

Baloda muvaffnkiyeUi bir r.az \'ar. 
dı; İzmit bayanları yeni ve güzel tu. 
valelleri ile baloya ince bir zevk veri. 
yorlardı. 

Sabaha kadar neşe içinde eğleniL 
miştir . 

Yeşil sporun da bir balo vermek 
için hazırlıklar yapaca~ı söylenmek. 
tcdir. 

Aydın ve Afyon demiryollarını bir. uszawww :: 

leştirecek olan merkezi gar Kemer ve j Yeni Eserl~r j 
Alsancak istasyonları arasında inşa 

• 

edilecektir. Türk· ye 
Bunun için devlet demiryolları umum -

müdürlüğü tarafından hazırlanan pro. Bib!iyograf yası 
jc Nafia vekaletinde tetkik edilmek. 
tedir. Merkezi garın inşasından sonra 
Nazilli \'C Aydından gelen bir yolcu, 
Ankaraya gitmek için trenden inme. 
den ve bekletilmeden Afyon ve Anka. 
ra trenile yoluna de\•am edebilecektir. 

Dr. lbrahim Erdeniz 
Birinci sınıf Çocuk Hastalıklan 

mütehassısı 

// as<>l:i ı·a Çocul~ hastaneleri sabık 
asi tanı 

Aks:lray Millet Caddesi No. 5'9 da 
Her gün saat 9 dan 18 e kadar 

hastalarım kabul eder. 

Kültür Bakanlığı basma yazı ve re· 
simleri derleme dire!ctörliiğünün çıkar

makta olduğu Türkiye Bibliyoğrafya:ıı

n.ın 1936 yıl·na ait ilk c'ldi neşredlmiş- l 

tır. 

Bu kitapta yapılan br ist:ıtist!;:e gö-
re yılın ilk altı ayında 826 kitap ve ri-

1 
sa le, 12 harita. 88 nota, 60 levha. olma:: 
:izere 926 eser basılm:Çıtır. 

Bibliyoğrafyada bu eserler munta
zam bir şekilde ve alfab::tik ok.:-al: :ı:ra
lanmıştır. 

Küçük bir kitap ol:ır~:, eöriil "n fa
kat büyük z~hmetlerle v:·cuc'a rr:~:r:'::rı r 
bu eser büyük b'r kıymeti b-i- :r. 1 

1936 yılına ait ikinc kitap da 15 ı 
martta çıkacaktır. 

Çavuş ö~retmenlerden mühiTT' 
istf adeler lemin ediliyor 

Çavuş öğretmen yalnız bir hoca değil a~ 
zamana köyün çitlik ve çobanlık işlerind6 

ileri ge!en bir mütehassıs da o!du 
Çavuş öğretmenlerin köylerıne yeniden kitap/af 

ve ıadl)p makineleri gönderilecek 

Çavıı.5 öğretmenler de açıl• hat·adtı ders yapıyorlar 

Kültür bakanlığı köy kalkrnması işint" 
büyük bir ehemmiyet vermektedir. Di· 
ğer taraftan köycülük rakkındaki tet 
kikl::re -de ayni ehemmiyetle devam eôi 
mektedir. 

Geçen yaz ve son bahar mevsimind _ 
Eskişehirin Çifteler çiftljği~c:l~ köy öğ 
retmenliği kursu gören seksen dört ça 

vuştan 79 u Ankaranın merkez kazasın

daki öğretmensiz köylerde çalışıyorlar. 

Geriye kalan işi de Tunçeli köylerind.: 
yine ayni şekilde öğretmenlik ile me_ş · 
guldür. ı 

Bu çalışmada O:.imit edilen muvaffak:
yetin fevkinde bir randıman alınmıştır. 

Geçen sene kursµ gören çavu§lar b•ı 
yılın nisan ayında Çifteler çiftliğinc1 .
yine ilk bahar stajlarına başlayacakfar 
dır. 

Bundan başka. Edirne ve Kırklarel 
vilayeti için Karaağaçta, Ankara. Afyon, 
ve Eskişehir vilayetleri için Mahmudiye 

ve Mecidiye köylerinde, Kars, Beyazıt 
ve Artvin için Karsta, Erzincan, Erzu-

rum, Gümüşhane ve Tunçcli vilayetleri 
için de Erzincanda kurslar ac;;ılması ve 
bunların da atide faaliyete geçmeleri ka
ra rlaştırılm ·ştır. 

Ayrıca biri lzmitte, diğeri Diyarbekir I 
veya Mardinde olmak üzere iki kursu~ 

açılması için incelemeler yapılmaktadır. 

Evvelki dört kursa 700 çavuş alınacak· 
tır. 

Kültür ve Tarım bakanlıktan aldık
ları bu tedbirlerle. Ti.irk köylerine hem 
öğretmen, hem de ciftcilik, cobanhk is-. , . 
lerinde yenilik ve ilerlemeyi temin ede-
cek, iş adamı ve kö·ıün malı olacak yurd 
da:ılar kazandıracakt·r. 

Kültür bakanlığı Hk öğretim genel di
rektöx(i İsmail Hakkı Tunguçla Tarım 
bakanlığı direktörlerinden Fikri bu işler 
için yakında Kars ve Erzincana hareket 
edeceklerd"r. 

* ~ Du yıl açıJac3k o)al1 JJ 

vuş öğreL.11enleri kurt\lll 
lı~mak üzere vilüytt ilk 
rr.üfetti~!eri ele vazife ,, ,. useı· 
clır. Bu arada ol.'1lak t•'t: ·•fe ;ıı 
tım?:ml il:< leclrisat mı.ı 

den 8 - 1 O kadarı ela ısı l ..:'..liiyetlere gi<le:lerGi<·/ 

··ytcrf 
Bastırılan bu kitaplar 1'0 a~ 

rilmiş bulunmal:.tadır. fi er çtc s' 
m:n·n köyünde 38 cil~lik hal tııl 
de yazılmış inkılap kitapıarile 
hane vard r. 

1 
Çavuş öğre~:::~- ·~rin ~:r 

köylere ayni zamancl radY0 

mektedir,, 

• 

Bundı:ın b:d;a Türk ilinin hiçbir kö- (3) f 
sesinde ·•soo,. nüfuslu ve sekiz vüzcle.ı Muhammen bedellcrile mikdar ve vasıflan aflğrda yr:J.11lı r#"' 
fazla nüfuslu köylerin öğretmensiz kal· ... ~1 ,-

rtı:> ma!ze:ne heı· gurup ayn, ayn ihale edilme!< üzere 4--;,--.. tetP' m"ma:ıı kin müv::r.cnei umumiycden 1~ 
Kültür bak:ınhğınJ b=-ş milyon lira ve- günü s:ıat 1 O ela Hayd~rpaşada gar hinası dahilindeki 1 incı 1 
rilmi~Hr. misyonu tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. t~~ 

Ankara mer'•ez kazalarının köylerin- Bu işe rıinnek İsteyenlerin hizalarında yazılı muvakkat 11' 
de çalı§.an cavuş öi:•~t~enl~r .. t: nkara ltanunu~ tayin etti~i vcs:ıilde b~rlikt_e eksiltme günü saa.tine ~~ 
lfalkevı salonunda \' :: rdıklerı hır (köy yona muracantlan lazmıdır. Bu ışe aıt şartnameler komısyoll / 

odasında iki saatlik kış gecesini geçir- olarak dağıtılmaktadır. ~}. 
me) isimı: rri;samerede çok takdirle kar- 1 - 250 kilo dana derisi, 400 kilo kösele, 40 kilo kroıtılıl 1 ~f şrlanmı~lard · r. hcımmen bedeli 1187 lira 60 kuruş ve muvaM~at tem!natı ggO ııı" 

İn!:ılabın yeni köy p::llar,oji,.ile s::fer- • 2 - 87000 ade~ adi tu8la muhammen be:leli 695 lira -1e ~"f 
b::rliğe b:ı,şlayan K·;·t:ir bı:k;:mlı1ı çavı•ş temınatı 5220 kuru~tur. ~ 

1 öğretmcnl::rin bulunacakları köylere aitI . 3 -. (500) beşer yüz ~eh'e kır·n:ıızı ve yeıil flli beı ııı 
yeni kitaplar da bastırnu§tır. deh 600 hra ve muvakkat temınab 45 liradır. (805) ... 



L dakl hayalet 

Heyecanlı büyük zabıta ı 
ilik ay esi 

- Nakleden: Hlm 

-1-

l>oJis hafiyesi (Sivri sakall Maks, f 
l:aze• . 

•ecı arkadaşı Batharsttan sordu: 
lll - I\örvin is~mli bir adam tanıyor. 

Usun? 

dı: 1aksın yazıhanesinde oturuyorlar-! 

C:ı.,._. . a· 
--=ı.ecı cevap \'er ı : 

rıı·- l\örvin mi dedin.. Cimi Körvini 
ti~ soruyorsun? Elbette tanırım. Şch. 
''Şe en büyük tiyatrolarından birmde 
lan Yt.anın bahçesi .. isimli eseri oyna. 
ele llıeşhur Amer:kalı direktör.. Ne. 
~ s?rdun? 

0hs haf.yesi Maks: 
<ıy~ ~a, dedi.. Demek Kön·in odur 
bır e llıı? Bu sabah "C. Kön•in,, imzalı 
l'ilı: llıektup 11 ldım. Bu gece benimle gö 
konlllck istediğini söyliyor. Hcrahlde 
c:ını. Uşacnk mühim bir işi Yar. Buraya, 

G ndıın sonra geleceğini sanıyorum. 
azeteci sordu: ........... 

•'<e olmuş? 
' lı,11 ts, iyi taranmış, sivri uçlu saka. 

ı ~1 1 lt! ok ayarak bir taraftan da 
aı.ın b e akıp: . 
ı; 1'iya~roda esr:ı.rengiz hırsızlıklar 
~'0trnuş •. d 'ye cevap verdi. Fakat 
~t u bize etrafilc anlatacak olan ti. 
tl~~. direktörü nihayet iki saat sonra 
ahı ılccclc. O zamana kadar bir poker 

as.ık nıı? 
...... A.ı • Q., a .. 
~ ·.~c Yarısma doğru !"oke.kta accJc 
ta ~U?iiyen nyak sesleri işitildi. Son. 
tllıonı u S.!s merdivenleri tırmand!. çol: 1 

~.. Cden Maksm kapısının zili çalın. 

~ak ....... s, sandalyesinden kalkarken: 
di, u lia~·Ji telaş içinde gürUnüyor, ele. 
~ıı ~k Uykuya daldı. Gidip kapıyı 

açayrrn 
~irı. · 

boyıu "aç saniye sonra Maks, uzun 
ldallıl Ve. simokin giyinmiş bir esmer 
ı\t>-" a ıçeri girdi. Tavırlarından bir 
l' r kah olduğu anlaşılıyordu. 

r 
~"~ lf .. ~cye sıkılmJş olduğu da yüzü. 
~ "'desindcn seziliyordu. 

dive:ık~ını masanın Uzcrine attı. EL 
lt. v, e~ tıiddetle Eapkanın içine tık. 
~- ılerlcdi. 
~·, ~~ek\e l\faksın arkada§ını işaret 
........ 

hnclığını iddia c-di: oı ..:u. Orada man. 
tosunu giydiği sırada bir kenara koy. 
duğl!nu söylemekteydi, gardrobun ka. 
pısını kilitlemekte ısrar etti. İçerisi 

ahali ile dolu .. Tasavvur edin .. Tiyat. 
ronun mü~terilerini kilit altına almak. 
Bu ne büyük bir rezalettir. Sonra. tu. 
tup ı;işeye polis ç:ı.ğırmaları için tele. 
fon ettL lçerde bulunan kadınlar ser. 
bcst bırakılması için bağırıyor, dışar. 
da crkcldcr, bekletildikleri için hırsla. 
nıyor. Kapının önünde otomobiller bir. 
birine geçiyor. Bu otomobillerin sa. 
hiplerinden bir kısmı, gardropta ki. 
litli idi. Ye Mis Doran gardrobun 
anahtarını asla vermiyordu. 

İşler adam akıllı karışıp, mü§tcrile. 
rin itiraz sedaları dayanılamaz bir hal 
aldığı sırada Mis Doran kapının kili. 
dini birdenbire açtı. Ve koridora fır. 
ladı. Beraberinde bulunan kadın VesL 
böri, altın kesenin, locada bulunması 

ve gardroba getirilmemiş olması ihti. 
malini ileri sürmiiştü. Altı ·yerli kişi 

birden loca.ya gittik. O esnada hizmet_ 
çiler locaya girmişler, iskemleleri kal. 
dırmış ve perdelerle döşemenin her za. 
manki gibi tozlarını almı~lardı. Biz 
kapıdan girerken, hizmetçilerden biri 
henüz dışarı çıkıyordu. Mis Doran bir. 
den onun üzerine atıldı .. 

Genç kadını tatmin etmek için, hiz. 
metçiyi tepeden trrna~a kadar aradık. 
T;yatrodaki diğer hizmetçiler de te. 
pcdcn tırnağa kadar arandı. Evlerine 
gitmeden evvel bütün müstahdemler 
aranmış bulunuyordu. Neticede hiçbir 
şey elde edilemedi. 

Bu manzara. tiyatromun r;öhretini 
bozmak irin birebirdi. Hacfüenin ga. 
zetelcrc aksetmesi ,.e akseden gazete. 
lerin de fazla yazılar yazmamasını tc. 
min için hayli zahmet çektim. Üç ge. 
ce cvvc>I ~fis Doran, beraberindeki ka. 
dın Vcstböri ile tekrar tiyatroya gcL 
di. Yeni bir yıldızın iı::tirali: ettiği bir 
oyunu gört'cekti. Fakat tnlihe bakın ki 
ikinci bir hadise daha çıkmaz mı? Eu 
sefer oturduğu aynı locadan oyınu ~ 
!'!C~Tettiği, sıradn dolc:un ve elmaslı bir · 
sigara kutusu çalınmıstı. 

(Dcııamı Yarm) 

~~.~/\caba bu zat kimdir? diye sor. 
lııa.~ef Yap olmak isterdim. Gazi köprUsUnde iki amele 

kaza aHattı 1 
~ll kısaca iki adamı tanıştırdı. 
......_ ra ı\.rnerikalı söze başladı: 

~ıı.cı~latayım, dedi, benim tiyatrom, Gazi köprüsünün karaya dayanan 
~!la dn birinci derecededir. şu dakL ayakları için sondaj ameliyesine de. 
~ıı~ ııaracn en sağlam, emniyetli vam edilmektedir. Tecrübe kazığı c:a. 

~r C$e.. murlu olan bu mmtakada on iki meL 
~.laka, Anı ·k 1 d' kt" .. .. .. .. re derinliğinde bir boşluğa tesadüf ., i: erı n ı ıre onın sozunu 

ederek süratle batmıstır. Fakat ame. 
ı.~ lv:tcktu leler tetik davranarak kazayı atlat. j ~~ııcı,, bunuzda mUcevher hırsız. 
~l. "'ll hah mıslardır . Cl ttı. sediyordunuz sanırım. de. 
, l escıeyi konuşabilir miyfa? Köprünün in~aatı 939 senesi sonu. 

ıı. §te · na kadar ikmal edilmiş olacaktır 
, t· ona yaklaşıyorum, İki hafta 

ı 01 ı.Yat~mla mali bakımdan ali. 
1 

t'a.ıı. an hır arltada.'jımın kızı Mis - Birinci sınıf Operatör -
illa '1~adam Vestb?ri is~mli bir b.a- IDr C,... FER 'l' .4 V V " I:> 
• .Yatroya gelmışlcrdı. Oyun bıt. • n :J ~ n "\ 

Sonra b' f t d k t ~ Parls Tıp FakUJtesl S. asistanı dimağ, 
l\ a.lty 'k ır ır ma ır op u. l nç estetik ve her nevt erkek ve kadın ame. 
~ d n esesini kaybetmişti . çe. liyatıarı. rahim hıuıtalıkları ve do~m 

l)ı~ "Q, e C hayli cep harçlığı bulunu. mUtebaıısm 
ı:~ b" u Parayı, tiyatroya geldiği sı. Her gün saat 
k ~ tl~l'aberindc tuttuğuna emindi. R • 11 e kadar M ECC /\ N f-4~ N 

"~tk b mııayent' 
~~ 'hıı en u paradan mahrum {")1'1-J"d"n r.onra Hcrı ·.:•dtr =.J 

. a Yiizdc YÜZ emin bulunuyor. Gc• ' ll Pnrın11l<l,apı. ııumc'I tııın 
~~ it • E too. ı, Telefon: H086 j 

adrn paranın gardroptan ça. 
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Apaşlar 
Elara Bov'an 

•• • z 
i 

Hayatında binbir macera geçirmiş o arı K~ar 
Bov bu fırtınah gürıler'nden sonra nasll v~şı or 
Sayısız dedikoduların 

öldürn1iye çalıştığı 
K /arayı şimdi seven 

tell bir lıi.fti vaı·! Kocası 
'" 

Bundan seldz on sene evvel bütün 
mektrplerin civarındal..i ka~ıtçı dük. 
k;inlan de!'lte de..>;tc yeni kart post.al 
getirtiyorlar ve hunları bir haftanin 
içinde !'iatıp bitiriyorlardı. 

Bunlar Klara Bo\''un resimleri 
idi, Mektep taleheleri, genç ~oçuklur 
bu arti.1tin fotoğraflnrından büyiil\ 
bir koll<.>ksiyon yapıyorlar, onun muh
telif pozlarını biriktiriyorlarclı. Çiiıı. 

kü, bu artiste o z;:ma n "Cinsi caıi be 
kraliçesi,. adı nnili)·or<lu. 

Bu~iin, I~la:·a Bovun adı unııtul

mu~ gibidir, Şirncli ondan kim balı. 

~e<liyor? Kimse. Bahscdili)·orsa bi
le ismi bir e-sld zaman hatırası arasın
da ~eçiyor: Bu nisyan ara~ında kalan 
bir isimdir. 

FIL:ll (,'IBI IJIR HA l'AT 

Klara Bo,·un ~ocukluk hayatı Şar. 
lo için ) apılmı; lıir film fcnaryo~unt! 
benzer: Sefalet içinde bir hayat; f;: 
kat hiç bir zaman ne~eclen uznk kal 
mamış dakikalar. 

1 
Klara, 19-0:; de- Brooklincle doğdu . 

.Anne:;i kendisinden enel, iki çocu~ 
kaybrtmi~ti. Onu da dünya)·a geti
rirken kendisi hayattan uzakla~acal; 
kadar büyük tehlikeler ge~irdi. Bu. 
hastalıkh, zayrf bir kadındı, 

Klaranın ba!>a.~ı orta halli bir lo. 
kantada garsondu. Çok para kazan
mıyordu, Fakat hoş Yakitlerinde da 
ha ba~ka işler de yaparak ailesini ol· 
dukça iyi geçindirmeye çalı~ıyordu. 

I\laranın doğması bu fakir aileyi 
büyük bir ne-eye boğan bir hadise 
oldu. Öyle güzel bir çocuktu ki! 

SISBIJIALARIN AFJŞLERI 

Biirüyordu; fakat diğer çocuklar. 

olmıyordu. Fakir bir ailenin biitçesi 
her gün ı-iİncma masrafına nasıl da. 
)anır? Klaranın babası buna itiraz 
etmiyor, kızının bu he,·esine, onun 
tabii bir ihtiyacı olarak bakıyor Ye 
onun bu se,gisine mani olmak şöyle 
clursun, müsaade ederek te~vik et· 
mi~ oluyordu. 
BiR lUÜSAHAKAı\'IN IKl"\'CJSI 
~inema)n hu kadar düşkün olan 

çocuk, tahii büyüyünce artl.;t olmak 
he' e3ini duyuyor, hu hevesle hulya. 
Jar kuru)orclu. 

Hir gün Klara. ilk defa olarak 
J,endisine poz 'ercn~k bir fotoğraf 
makine_inin kar;;;ısma geçmi)ti. He
~im çıkarı) ordu, Bu re"imleri bir 
"fotojeni., mü~abaknsına gönder<>
rr:. tı. 

ı;u m üsı hakayı stü d) o açmı~tı ,.e 
k:.ıwnanları ~inema artisti olarak an. 

1 ı;aje <>decekti. 

dan !arklı bir şeJdlde: Oyuncağı yok 
tu. oyunu yok1u. l•'akat annesi onu 
arn sıra alır, ıoıokaklarda gezmeğe gö. 
türürdü. 

I\:ül·ük Klara :!'Okakta c!ola.::ırken . ~ 

başını daima yukarı kaldırırdı: 
Bu harel(etile ne gök yiizünde ku~ 

arıyordu, ne de hulutlan :seyrediyor
du: Onun baktığı şey ıo.inemaların a . 
fi;zleri idi. 

Sinemaların afi~l~ri: f'ç dört ya
~ındaki hir ~ocu~u nao,;ıl alkadar ede. 
biliyordu? Bu. belki ~ocuitun ~aratı· 
lı;unda bulunan birşeydi, denebilir. 

I\:ü~üğiin hu se,·gisi. büyüdük~c 

<!aha ziyade arttı. l\lekt~p ~:ığına ge. 
lince sinemanın ne demek olduğunu 
öğrendi. Yaşı ~enç kız olmaı1a doğ
nı ilerl<>yince ele arfo:tlerj onun k:t. 
dar seven kim .. e yoktu. 

O denin me, hur artistleri \'alan
tinolar, Villiam RuS.3eller, Yalla<'e 
Rcidler idi. I\lar:ı hu :•rtiJtlcri, hrl 
filmini c!efnlan;a re•·rl'clh or. '·('ml•n 

her ~iin sine.ıııaya •rir!i~·o;·du: .ı 
Babası kızının bu hevrsıne manı 

Bir iki hafta sonra mü:5ahakanın 
hakem heyeti, Amerikanın en güzel 
kızlarının re~imlerini elden geçiliyor. 
du: 

Fotojeni mii abal\asma <:ehre.si fil
me alınm:ığ'a b'i gelir kızları ayırmnk 
i<:in re ..... im ı~önclcren Amerikalı l;.ızla. 

rın haddi hesabı yoktu. Bu hinlc-rce 
~enç kızın arasında bir t:ı.ncsi de 1'1a
ra Bov idi. 

Hakem he-yeti, re.,.im leri hirinci. 
ikinci ve ü~üncii tasniften ge<:irerek 
ayıkladıktan ı->onra elinde il,i fotoğ. 
rafla kalmı~tı. 

Ef,E<~l.JISACMıt ALTl.\'DA. 
Bu iki fotoğraftan hangisine hi 

rincilik verilecı.>kti; hunu kararla:;tır. 
makta tereddJt ediyorlardı. 

Nihtı)ct uzun münakaşalardan 

~onra, karar verildi: 
Birinci olarak ~c~ilen Billie Dow 

( Billi Do·r) idi. 
1~rtesi gün ~azetelerde miisahaka

da ka7d'lnan genç kızın Dilli Do\' ol. 
du~u ilftn ediliyordu. O lıinlercc 
gen~ kı1 r,ihi Klara Bo,· rla .sukutu ha
l ale uğr:ı.dı. Bir mii<ldet ı-onra, mii. 
sabakada krı.anan nilli Donın i!I• o· 
l~:·ak ·'E'";:imc;:ı•':· r.t:ı altında .. İ"İm!i 

hir film ';C\'İl'di•;i hah<.>r Ycrilh l'rch. 
fler ~Ö7<1(' nnrlnk hayallc-r clo~ı1rn•1 

bu isim o binlerce kızın i~indcn yalnız 

birini mesut etmiş, ?.r~erlerini hüzıı 

boğmuştur. 

Eleğimsağma altından geçen bi 
kız, - efsanenin söylediği gibi erke. 
değil - yıldız olmu~tu. 

KAGIT SEPETiNE ATl11Alllll'A'l\ 
. FOTOGRAF 

Fakat el<>iHmsa~mnnın öb'-ir t:ı 
rafında ve kendisini geçenden anca~ 
bir adım geride kalan yıldı:ı nnmZE 
dinin de. talihini lmplıyan knra bulu 
çok geçmeden F-ıyrı1dı: 

::\lüç;abnkadn hu kadar muYaffa. 
kiyet ka7.anmı olan bu genç kızın fo 
toğrnfını k:"t<rıt s<>petine atmağa kıya 

mamı;;lnrdı: 

Hakem heyetinde bulunanlarda1 
bir sinemacı, hu ı,ızı krndi stüdyo 
sunda çalı ... tırmak istiyordu. (Hatta 
o sırada, Klara BoYu kendi sinema 
sında çalı~tırmak istediği için, mü. 
sabakada onun birinciliği ka1.anma· 
sına mani olduğunu söylüyorlarl. 

Rir iki hafta ~onra Klara Hov bu 

stüdyodan bir mektup alıyordu: Ken. 
di inin istediği _şartlar içinde angaje 
edileceği H hat.ta rolünün hazırlan· 
dığı bildiriliyordu: 

l\.lnra Bova ilk ol:ırak "Dc-nizlere 
açılan gemiler .. filminde bir rol Yeri • 

liyordu. 
ZOR,1KI NISANU 

192:i de I\.lnm BoY ")n,anm daima 
de~i~~Vi! c·a~ .. ic:;mindrki filmde Do. 
nald l\l'ith ile l'erahl'l' rol almıstr: 
nonalcl :ic:ık, Klara da maşuka t'O· 

lünclc idi1er. 
F:·1m+. ~inc-ma "İri;cti, onları yal. 

nız filmr'<' hirlestirmrkle kalmamış, 
film Httil ~c·1 sonra iki!iir.in ni~.,nl:m· 
clıklrr•nı ilft!l c'mi..,ti. 

lrin t•·:ı~rı. !Juncla .. Klarar.ın hile 

h:th"ri ''o!ct•1. 
Tl:l.in itiraz c-tmedi: Bu. onu:ı il'in 

adl'h. ll"•tttıı"'u. fakat knn tic::i"e ha. 
t-,.;.,tt,rılan hir"'t>'' nlmtı!;ltı. l'onald 
i'c e "r··-nvi o ;in. 1-{~lki ""''''ri ~uuri 
0'ara,; cli'-.iinmiist"i: fakat h·ımı bir 
ka:"'l' o ;•r:-'• krlwl etmemi ti. 

nu "'arip. r~·k"t ho<'a giC.:er haberi 

- .... i":-1 t·v~cnr·i··<.>''ir.ı? Dedi. 
~~mılcl r'a nrnı fildrdc idi. • 'işan. 

(Liitfcn sayfayı rcviriniz) 
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Muazzam bir mesele karşısında i
~ halled!lmesi ıa.zmı gelen .İıi, bazı 
temleketlerde olduğu gibi, muazzam 
il'! kütleyi bridenbire arazi sahibi ya
acak isek, o vakit her tedbiri alalım 
ı..nıma ben böyle bir vaziyeti görme
iğim için tesamıf emniyetinin inki-

~at etmesi çok lazım olan bu memlc. 
.ette emniyetsizlik ve istikrarsızlık 

evlit edecek vaziyteleri dü§ünmek ve 
nezürayı da elden bırakmamak la
:nndır. Onun için bir taraftan hüku
net kendi cephesinden, mesela 20 se
ıede ödenmek üzere uf ak faizli bir ha. 
~ine bonosu çıkarmak suretile, diğer 
;araf tan Ziraat Bankası büyük toprak 
>ahiplerile köylü arasında mutavassıt. 
ık rolünü yapmak suretile bu iş hal

ledilir. Arzettiğim gibi terakki yolun
da hı~1ı yilrUmeğe mecbur olan bir mil 
leti:ı. Tamn-ruf ve mülkiyette emniyet
sizlik ve istikrarsızlık verebilecek iş
lerden tevakki etmek lılzımdır. Zira 
bu emniyet her terakkinin hem kay
nağı hem temelidir zannındayım. 

Hüsnü KitaMI (Muğla) - Bende
niz de lfıyiha hükümlerine uyarak 
edindiğim ihtisası yüksek huzurunuz
da arzetmek üzere çıkıyorum. Kısaca 
arzedeceğim, kıymetli vakitlerinizi sui 
istimal etmiyeceğim. 

Banyoya veya bir fırtına esnasında 
çam.a§ır yıkamağa karşı konulan ka. 
yrt, acniptir. Fakat, bu noktada kanun 
vaziyetin hemen hemen pederane hi. 
kemlyatı, kendini gösteriyor. O, gara. 
ipten olmak üzere, bütün Mongolların, 
gök gürlerken, adeta delicesine bir 
korkuya kapıldıklarını biliyordu. Mon. 
golların, fırtına karşısında kendilerini 
zaptedcmiyecek derecede dehşete uğ. 

ra.yarak, bu sırada su yakınında bu. 
lunurlarsa, kendilerini suyun içine at. 
tıklan ve bir kere daldıktan sonra tek. 
rar suyun yüzüne çıkarak, ba§larmı 

sudan uzatıp, üstlerinden fırtınanın 

geçişini görmektense, suyun dibinde 
kalıp boğulmağı tercih ettikleri, sık 

sik val~i olmU-;.crt:u! 

Cengiz hruım kanunları, tam bir asır 
bütün Asynda ve Avnıpanm bir kıs.. 

mmda rneriyet rnevkiinde kaldı. 
Kanunun "heyeti umumiyesi,, ne 

"yasa., denilir! 
__ ::szz:s: 

"Kim, ki yasaya kulak asm z, 
b o_J· f 
aşı gıuer. ,, 

Beşeriyetin binlerce sene içerisinde 
hükilmlerine tabi olduğu türlü 'türlü 
kanunlar arasında, bu kanun, bir dik. 
tatörlüğün bariz alametidir . 

Hemen her kanunun arkasında, en 
sonuncu olarak duran: Ölüm. 

Cengiz hana tabi olan milletlere, bu 
kanunlar, bir ordu emirnamesi gibi 
okundu! 

Askeri kıtalarm boyunca at koştur. 
mağa mecbur oldukları tekmı1 ordu 
yollarında, bu kanunlar, sıva ile ve 
gayet kocaman harflerle, "devasa,, 
bir şekilde, kayalık duvarlara yazıl. 

mıştı. Pamiri dağının sarp, yüksek 
alnı üzerinden, yer yüzünün üstüne 
doğru yükselerek, monümental harf. 
lerle, bir anıt şeklinde, ilk başlıca, te. 
sirli, ciddi tez, bakanları tehdit eder. 
di: ''Kim ki yasaya kulak asmaz, başı 
gider!,, 

öteki dağ duvarlarından aşağıya 
doğru da, gene diktatörkari kelimeler, 
parıldardı: "Nasıl, ki yukarıda, gök 
yüzünde tek, görünmez mabut varsa, 
yer yüzünde de böylece tek, görünür 
efendi vardır; ve bu, benim işte. ben. 
den ba.'.ıka hiç kimse: Ben, Cengiz 
Han!,, 

Mongol milleti, sadece itaat edecek, 
daima, fasılasız oalrak, efendisinin 
emirlerine kulak vez:ecek ve mesut ola
cak .. Mesut ve büyük olacak .. Ve öyle 
kalacak! . . ~ 

Bu emirlerden birçoğunun şümulü 

haricinde kalarilar, mahdut bir muhit 
teşkil ediyor\ar. Bu muhiti tc~kil eden 
!erden bir Jcısmr, Qmriz Hanın ırenç. 

,-v-l ı ı"l i.) ıi ı JU't'.&. 
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lik dostlarıdır. Onlara karşı vefakar. 
lığını hiç gidermedf. Onlara karşı te. 
mayülü hiç değişmedi. Bu muhite 
canlarını siper ederek Cengiz Hanı 

ölümden veyahut da esir düşmekten 

kurtaranlardır. Kendilerine bahşedilen 
imtiyazlar, gayet müstesna mahiycL 
tedir. Onlar, bu imtiyazlar sayesinde, 
diğer Mongollara karşı, en yüksek 
mabudun tahtı çevresindeki mabutlar 
gibidirler. Onlar, hükilmdarın çadırına 
herhangi bir zamanda girmek gibi ta. 
savvurun fevkinde bir imtiyazı da ha. 
izdirler. Onlar, ganimetler taksim 
olunduğu zaman, ''kıldan ince, kılıçtan 
keskin,, diye anlatılan kararlar aksi. 
ne. mutat hilafına. rüchan hakkına sa. 
hip sayılırlar; tercih olunurlar. Cen. 
giz Han, adamlarını iyi tanır: O bilir, 
ki bu seçme adamlar, kendisinin çoba. 
m olduğu koskocaman sürünün en uy. 
sal hayvanları değildir; bilakis, en 
cesurları, en atılganları, en çılgınları, 
en serkeşleri, en vahşileri! Ve doalyı. 
sile de, gene bilir, ki bu adamlarının, 
normal askerlerinden biraz daha barı
ka türlü muamele görmelerini, kabul 
etmek zaruretindedir. İki kere iki dört 
eder gibi emindir, ki er, geç bunlardan 
biri veyahut da bir diğeri, herhangi 
bir suç işliyecektir. Ey, bu vaziyette 
ne yapmalı? Seçmeleri cezalandırmalı 
mı? Onları cezalandırmamalı ve bu 
suretle ordu da bir grup "ölGüsüzler,, 
vücuda gelmesine mi vesile vermeli? 
Ve orduda h~utsuzluk mu uyandır. 
mali?. G:engiz Han, fevkalade orijinal 
bir kaç8.mhlc y.o1u .lhlıuyor. Bu :iınti. 

yazlar grupu için de müsamahalı ve 
tehditli bir nizam koyuyor: Ne eksik 1 
ne fazla, tam sekiz defa, bu imtiyaz.. 
lılar grupu mensupları bir hata veya. 
hut da bir cürilm işliycbilirler. Buna, 
mezundurlar. Bu yüzden hiçbir Mongol 
horozu itiraz yollu ötmez. Fakat, do. 
kuzuncu defa da, yalnız bir horozun 
ötmesi şöyle bir yana dursun, aşırı gi. 
den patavatsıza kanunun bütün me. 
suliyeti teveccüh eder: 
Daha başka bazı hususi kanunları da 

yok değildir. Bunlar da Cengiz Hanın 
edindiği kabiliyetten, düşünce ve akıl. 
!ılık ifade eden insanları tanısın. Ka. 
biliyetinden tahassul etmiş ve meri. 
yete konulmuş kanunlar cilmlesinden. 
dir: Her kim, haşin muamele ile do. 
ğumun vaktinden evvel vukua gelme. 
sine sebebiyet verirse, yaşı nisbetinde 
çok olmak üzere, büyük hayvanlar ve. 
rerek, kabahatinin cezasını malen öde. 
yeccktir. 

''Oburcasına yemek yemek,, "misa.. 
firperve:dikte lakayıt davranmak,, 
"iki ki~i arasındaki bir dövüşe müda. 
hale etmek,, hususlarındaki fazla ve 
ağır cezalar, acaiptir! 

HükUmdann muhakemede esas ve 
usul olarak mülhem olduğu ve ilham 
ettiği şeyler. c:izdiği itba edilecek k::ı. 

nun yolları, hepsinden daha hayrete 
değer. Şek ve şüpheden Ari olarak sü. 
but bulacak fül ve hareket, her tül'lü 
hal ve şartlar dn.hilinde de. ancak ve 
ancak suçlunun suçu işlerken, yani 
meşhut suç halinde, yakalanmasına 

veyahut da suçunu bizzat söylemesine 
ı ikrar etmesine bağlıdır. nem ve emare 
kanunsuz bir tarzdır ve asla bu cihete 

4 ' f , ) _ _! _ZQ.~---- ..:__ --= 

~ 
·ı CD baş vurulmaz. Buna mukabı • ıst• 

bilhassa ağır bir suç dava mevzııı.ı •ll

bu gibi hallerin hepsinde, işken~e "~·c
lünün tatbiki caizdir. Bir el keg~;ıı3 
mini, bir kadının yemininden ı.ar• 
kıymetlidir. Bir kölenin mah~eı.ıı.~ıle!İ
şısında şahitliğine, eğer şahıt ~rrse· 
ni elle tutulur delille isbat. e~etı:~ı 
kulak asılır; mesela, efcndısıne ınııJl 
bir hırsızlık isnadında., çaiınm1~ Gf!lç 
ele geçirinp ibraz etmek şartile.! ıı!afl 
Ya§ta 1'öleler, efendilerile a]altııefi&' 
baki bulunduğu müddetce, onun 1~ hına yahut da ona karşı şahit 0 

dinlenilemezler. ,-er 
Cengiz yasasında, lavtacııığa. .dÖıilJıl 

ayrılmış, ceza tayin olunmuştu. 
~zaın! ~ 

Sonra, bizim için tamamile ania:.ıdıf· 
d ,·ıır maz bir takım mukarrerat a 1t ,-e 

Mesela, kül içerisine su bıraklll~di ııJ. 
su akıtmak, ölüm cezasının tehdı bit 

b . •evde, , 
tında, yasaktı. Yabancı ır ııdll' 

şey yutuvcrmek, şiddetle melll
11 
eÇt!' 

Bir prens, çadırının eşiğinden g tı1e!l' 
ken, eşiğe temas, daha şiddc.~c ~ 
edilmiş .. Yasak edilmişti. Dıger illd~ 

. b' yer kanunlarda, ba§ka bır ta ır ·r1ttc!l 
değildir, şu Mongollarm kirlı 1 

tiksinmediklerini ifşa eder! uııılD 
Prensip mahiyetinde bir ~ ııiç 

mevcuttur: "Her şey temizdir •. ~ _ıc:ı 
· "'nun e> bir şey yoktur.,. Bu "yer yiıZU . . aer• 

dileri,, müthiş surette kir, pas 1f ıııeı
diler; bunda hiç tereddüt ~ c~e~ 
Nehirlerde yıkanan yahut elb15 sııı' 
yıkayan herkesi derhal ölüm c~ıJe• 
carptırıyorlardı. Postlar, taIIl·net'~-tı 
biisbiitün kullanılmaz hale gelı c!l~ 
ve vücutlarından lime lime sarıt;i)-ol'· 
kadar, vücutta taşımak ica.P 
du!. ~ 

sa yısJillII ıı!· 
rette ~ 

ması hususunda, devamlı su ııer c 
ra§ıyordu. Bir yıl içerisinde ıii? 
çadırda bir evlenme vaki olJIIO.~~r tf' 
munu kntiyetle tesbit etti. Plt>- ~)$' 
raftan, bütün tebaanın kadın '; ı1 
Iarmın her zaman hükümdar Jıt1 ~ 
oğullarının emrine amade o lı'ıl 
mecbur bulunduklarını kaide 

Cengiz Han, doğum 

koydu. 

Güzel Sanatlar Birliği kongresi lzmilde bulunan 
define 

VAKiT cep kltopf arı NO• 
1! 

'D:.irk Glizel Sanatlar Birliği yıllık 

kongresini akdetmiştir. Birlik yıllık fa
aliyetleri hakkında idare heyeti faaliye
ti ve maliye raporu okunmuş ve müna-. 
gaşa edilmiştir. Bundan sonra Türk mi
marlarının mesleki ihtiyaçları ve müs
takil bir mimarlık kanunu hakkında ala 
kadar makamlar nez<linde teşebbüsün

bulunulması temenni edilmiştir. 
Temenniler mey:mında Alayköşkü 

binasının tamamen Türk Güzel Sanat
lar Birliğine tahsis edilerek Birliğin bu
rada daimi bir malzeme ve mimari fo .. 
toğraf ~ergisi vücuda getirmesini ve bu 
dö~:.imanlarla beynelmilel mimar ve re
sim sergilerine iştiirak etmeyi temin 
maksadile alakadar makamlar nezdinde 

landılar ve evlenmeleri '·yakın bir is
tikbalde,, olmak üzere kararlaştırıl. 
dr. 
FIRTINr1 iŞARETi OLAN YILDIZ 

Fakat bu istikbal her halde kafi 
derecede )akın olmıyacak ki, kanır

laştırılan hadise \'Uku bulmadan ön. 
cc baska lıirşey oldu: 

Hnyattaki sahneye. filmde ikinci 
bert RuHand çıktı: lkirıci nişanlı. 
erkek rolünü oynıyan erkek - Gil
Fakat, çok geçmeden bir üçiincüsü 
daha-: Gary Cooper. Daha sonra da 

1 
bu .fki artist arasında kı~kançhk. Bu 
'uretle Klara, sinema göklerinde 

teşebbüslerde bulunulmasını Kongre te
menni etmiş ve ayni idare heyeti vazi
f edar kılınmıştır. 

Bundan başka mimari müsabakalar 
açılması yapı işlerinin yalnız mimarla
ra tahsis edilmesi ve mimarların mem
leket mimarlığı kültür işlerinde vazife
lendirilmesi temenni edilmiştir. 

Neticede yeni idare heyeti intihabı
na geçilerek Zeki Sayar, Faruk Çeçen, 
Adaman, Seyfi Ankan, Sezai Ergı:.iç, Ad 
nan Yazıcı, Arif Hikmet Holtay seçil-
mişlcrdir. Müfettişliğe Samih Kaynak 
seçilmiştir. 

Kongre Kemal Altanın başkanlığı 

altında toplanmıştır. 

f.ırtınaya alamet sayılan bir yıldız gi. 
bi parıldamıya başladı. 

Klara, Garry Cooper ile "Boşan
şanma çocukları,, isimli bir film çe .. 
virdi. Bu filmden sonra .. dn onunla 
nişanlandı. 

ÇOK YAKIN OLMIY AN 
iSTiKBALLER 

Fakat, bütün bu nişanlanmalard'\ 
evlenme kafi miktarda yakın olmı

yan bir btikbale bırakılmış bulunu. 
yordu. 

İki "nişanlı" ayrıldılar. Aradan 
iki sene geçti. 1927 de Klara ha.c;ta 
düştü. Kendisini tedavi eden doktor 

Defineyi oğluna kızan anası 
nihayet polise haber verdi 

Izmit 28 (liususi) - Bayan Leyla 
namında bir kadın tarafından polise 
yapılan ihbar üzerine Kemer caddesin. 
de 219 numaralı evde 420 altm lira ile 
30 İngiliz, 50 Fransız altını bulunmuş. 
tur. 

Dün de yazdığımız hadisenin çok ga.. 

rip olan hikayesi şudur: 
İzmirin kurtuluşundan sonra mu. 

hacir olarak oraya gelen bayan Leyla 
ile oğlu Faik yerleştikleri evde bir de .. 
fine bulmuşlardır. Sıkıntılı hallerinden 
bu define ile kurtulan ana ile oğul ra.. 
hat bir hayat yaşarlarken Faik evlen. 
m~ ve bundan sonra ana.sile arası 

açılmıştrr. Son defa ise, b:ı.yan Leyla 
hastalanmış ve paralı hastahaneye ya. 
tırılmasını istemiştir. Fakat, para 
harcetmemek istiyen oğlu onu parasız 
bir haJ..ahaneye yatırmıştır. 

Bundan muğber olan ana, derhal 
polise müracaat ederek evlerinde de. 
fine bulunduğunu ve bu def inenin bir 
kısmını şimdi oğlu Faikın elinde ol. 
duğunu ihbar etmiştir. 

~----------~~~----~~--~-

Muhtelif e~erlerden 

Her memleketle 
r aç iifl 

Türkçeye çevirenler ~ 
Ahmet Ekrem - H. M - />.· 

••. :ıs •...... 1111••···································::: ..... ir·· .. c~~·g· .. ~·····kitab1 ~ 
:: ,de 
i~ Rudyard Kipli~9 ,,: 
~~ dilim ze çe"ıre 

. ~i Nurettin Ar1:;:.1eti 
Yaz ge me u ma.,. !~ 1ngmz edebiyatının ş~uıı ııer 

İngiltere sahillerinde "Yaz,. başla- ~~ a~asmda olan bu eser1ıtılştı!· dı ... Daha bahar girmeden ısınan hava. :: rıy:ı.tı arasında çıkarl 
· · n· I'k :: ······:::" .. genç kızlara cesaret verm,§tır. ınç ı - ::::::::::::::::::::::::::::::::::: ..... . 

onu sevdiğini söyledi. Bu hastalık !erini muhafaza için ip athyan dört !n .. 
esnasında nişanlanmış gibi idiler ,.e g~~i: kızım, koşan gölgelcrile birlikte SEZ Aft d/ 
gene evlenmeleri yakın bir istikbal goruyorsunuz... F .. ·yştı" 
için kararlaştmldr. --=-ııı:m::ı==-------ıa::::c;ııı:-m Dün ve Yarın tercümckullı 

Fakat bu istikbal de kafi mik- büyük lıir tesh:i yardır. Fiyatı 40 kuruştıJt /İ 
tarda yakın değildi: Klara Bovun FIRTINADAN SONRA .......... ~~ 
hastalığı, hastalıktan sonra iyileşme Bugün Klarn Dov Nerede?. llu ..................................... ~ ""p0'.ıl 
devresi uzun sürdü. Gerçi a ·klan, bu kadar maceralardan sonra şimdi o, Parasız muayen ~esi ÇI. 
uzun müddete tahammül edecek ka. mesut bir evlilik hayatı sürüyor: Husust doktorumuz pa 1ye ~ıı.f~~ 

· . .. saat on be~ buçuktnn ylrIXl ıeSi ~/ 
dar ,kuvvetli jdi. Ilır zamanlar sınema dunyasının t 1 ld h si de culllıır 111J,,I 

•• •• •• 1: • .. zc cm z nre nnc n ' • ıı.ıel .,-J 
Fakat Klara iyileştikten sonra gokyuzundc fırtına alametı olar:ık go- de saat 14 ten 19 ıı kadar v- ııııtı'ıı1'/ 

~ok tor: riinen yıldız şimdi artık sakin bir npartımantıı.rı ikinci d::ılrC 
1 
~P"' ı' 

- Ben evliyim!. Dedi. denizin üzerinde ye yalnız bir kişi dalmn okuyucutnnmızı yed 6'.J 
Zavallı kız öyle miiteessir ol mu·- i~in parlıyor: blllnda ltabuı eder. rısd~P'ı' 

tu ki! Fakat doktor, bunu şöyle iı;.'lh Onu şimdi seven yalnız kocasıdır. Ç\>cuk hastnlıldan dokı!~riP "'f""--1/ 
kuponun yedi tanesini biri 11, ııt1.~ 1 

etti: Fakat, Ki ara, eskisinden daha me. götürürseniz cumartesi, ~"' ~,ı 
- Sana ümit vererek fenalık et. sut ol<luğunu söylüyor: Bir buçul-. gllntcrı 9•12 ıırnsı AJ<sarıı:i ~6 l/ 

ğimi mi sanıyorsun? Hayır. Senin yaşındaki ~ocukları da onların hnya. ıl~slndc Muratpaşa canıll 1<ıır; ıı."'';/ 
b · · ] k k Jk b 1 d b'" ··k · k"I t 1 nyen hanesinde qucultl!lrınt:ı. ··"'' ugün ıyı o ara a · mış u unmann tın a en uyu nı:\eyı tcş ı c mc t - ....................................... . 

evleneceğimize dair verdiğim ümidin tedir. .r 



T. B. M. M. de tarihi bir ce se 

Anayasamıza geçen 
inkılô.p prensipleri 
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lııı:ı - '.Kan, koca arasında ihanet. ö-j 
dcrh ce~asını davet eder ve suçlular, 

19aı 1danı edilirler. 

11 -KURUN l MART 1937 

iki beyaz damla 
işte ölümün r 

Polis tarihinde meşhur altı zehirleme vakasının 
f srarını nasıl buldular 

Zehirle öldürmek! Küçük beya 7.. 

bir hap vererek veya içecek su içine 
birkaç fiske toz atarak zehirlemek. 

b:rini tl'hdit mektubu göndermek su
çile ı. 'hife r.ıurnffak oluyordu. ~fi - Eğer iki aile evlenme bağile 

Yilıı anmak ister!erse ve bunun için ~de 
çOctı~ küçük çocuklara malikseler, bu 
~. iti lann evlenmeleri caizdir; şu şart
hif 

0
• Çocuklardan bir kız ve diğeri de 

~- . glan ola! Ço::uklar ölecek olsalar 
-c, lld' 

çilik vasfına ihanet etmiş olur ve bu va
sıf semeredar olmaz. Ayni zamanda A
tatürkün devletçilik vasfını haiz bir fer
di olamaz. Binaenaleyh feragat şarttır. 

Yine bir misal olarak 7 4 üncü madde
ıdeki deği5ikliği gösterelim: Orada bel
ki vatandaşlardan şimdiye kadar elde 
ettikleri menfaatin bir cüzünü amme na
mına müsait şartlarla vermesi istene • 
cektir. Eğer bu adamlar tam feragatkar 
olmazsa matlup neticeye varılamaz. Fa
kat hiç şüphesiz ki Halil Menteşe arka
daşımın da işaret ettiği veçhile beşeri 
daima tekamüle &evkeden ve bu husus
ta dinamik bir kıymeti olan mülkiyet 
hakltını hatırdan geçmez. Zaten 74 mad 
denin kısmı evveli bunu sarahaten te • 
min etmektedir. 

Bu içki ma~umiyetle içiliyor. Birden 
h!re s:uıcılar, leci ıtf:daplar. 

Oı·~ıı:ı sonra r-ıeşhur bir Londra
Jı Doktora daha tehdit mektubu gel
di. Uu mektupta da Matilda Klovcr 
isimli g~n<; kadını o doktorun öldür
düğü iHb ediliyor ve ~öyle deni)or
du: l:i it laıvaç kunturatı, buna rağmen ba· 

2 
a bilir. 
o_F 

)p,. ırtına esnasında banyo etmek 
·ıa clb' 
~ ıseleri akar suda yıkamak ya • 

t, 
21 
tb - Casuslar, ahdi bozanlar ve si • 
lcaıl:ır, ölüm cezasına mahkum edi-

r. 
22 
li~ - Vazifelerini Ha etmiyen yahut 
tc r . davetine icabet etmiyen zabitler 

~isler, bilhassa uzak mesafedekiler. 
Yttı Cezasına uğrarlar. Eğer bu vazi .1 

erde 
~tici Yllmuşak d:ıvranmayı icap et-
lt • ., Bebepler mevcutsa, atakıdalar, 
"••ın k 

tcteltı arşısma bizzat çıkıp, hesJp ve-
Ctdir !l . 

~ıı tınlar, Cengiz Hanın kanunların -
d dı~dece bir müntehibat mahiyetin • 

İkin . 
tıı lj cı maddeye ilave edilen vasıflar 

'..ı eınektir ki mevkii iktidarı elinde 
~ogtıduran c. H. P. şimdiye kadar 
(abıı;aını~da umde olarak. esas olarak 
~Ot, ettığ? bu vasıfları millete mal edi- . 

~ l\ta.tü•k 'b' '"k k b' d h ~ıı it • gı ı yu se ır e a ve o -
~~tt 1Yınct)i arkadaşları, kanuna, Teş
~)1,esas;ye Kımununa girmemiş ol • 
~b 1 dahi, bu işi yürütmek kudret ve 
tı !Ui}'ettc olduklarını şimdi.ye kadar 
~1% Y~Uarile göstermişlcıidir. Binaen • 
~tli}'c ~ noktai nazardan bir faidei a • 
~ ... ı~1 Yok gibi görünüyorsa da, Türk 
tek nin - ki ebet müddettir - ge -

'-=· r. ııe~nı · · · · · bi d b" ~l~t ~ erımızın en ıyı r tarz a ır 

rıı \'e htikumet teşkil edebilmesi için 
.&elen vası'larla mücehhez olma • 
gösterınek ve bu vazifeleri kendi -
c emanet etmek itibarile bu vasıf • 
.~c bu umdelerin Teşkilatıesasiye
•tnesini bendeniz muvafık görü • 
~. 

.ı:t ~urttaş1arımıza kalacak iş. b~ 
fit r Uzerinde münakaşa etmek; ı-

, ~ _rctınek değil, bilakis bu umde -
< 1Yi tecelli ve tahakkuk ettirebi -

..,., bu 1 d A .. ki" . gib: suret e e tatur ın ıste • 
• 1 • rniUetimizi muasır medeniyet, 
tı~ tnilletleri:ı seviyesine ve hatta 
h· f~vkine çıkaracak tedbirle::i ala

<ı nM• 
r. ~~·ıceye varmaktan ibaret ola • 

' ~ lZ Atatürk'ü ilk defa muzaffer 
~~ t::ndan olarak kendini tarihe 
·~ ~&ını görüyoruz. Ondan sonra 

, ~ h·'..,.letini kurup başına geçtikten 
< ka ıç Yanılmaksızın idari, siyasi bir 

:Jcl'atlar alarak ve birçok ink:laplar 
ltdı~Ctircrek millet ve memleketi 

Ql'tı.c: &ı saadet derecesini yakinen gö
bu~k\r e. bu itibarla da kendisini ta
::-ı,lt bır siyaset dahisi olarak kay

ıta <:aruretindedir. Bu kadar isa • 
::ı ru;arıarını uzun zaman görerek. 
lc\li:at Vadisinde, filiyat sahasırlda 

~il. b~ eden neticelerine baktıktan 
~t<la ;ı e düşen iş bu işaret ettiği nok
L ~~~tekvucut olarak birleşmek ve o
~ Qetd"• lcltiI ıgj umdeleri hırzıcan ede • 

ı ~oltta de kabullenmektir. (Alkışlar) 
~"°tı~tdan da zannetmem ki yurt • 

bıc ~başka türlü düşünsün. Yal • 
ı he.. deler üzerinde tevakkuf et -
I' ., ı . 

~"tlirııtu aıt bulurum. 
. la.!%· ltıyınetli Dahiliye Bakanımtz 

·ı c b 1Yctu bir lisanla, vakıfane bir 
ı._.. llnu • 
"litUıı ızah buyurdular. Ben yal-

~ııa~t;ı bu Umdelerin bizden istediği 
\bit~ !ıaret etmek isterim. Ata -
a.b,..1 ıcraatında hedef olarak bu
t~1 etmiştir. Bu da. kendi rahatı • 
iıı ;arak yalnız millet ve memle-
,. ılllıs- v b' k b 'tı d ~· .. agı gaye ılme ve u • 
ll\a~ e g~yet ferağatkar ve feda • 

, ~s· Şıındi herhangibir vasfı ele 
' ,.. ela ıclevJetçilik vasfını ala -

1 
• 1 >. 1tı asfa istinaden Devlet gerek ı 

t aıtlı~ \•c .gerekse başarıcılığını il -
~:t. b' 1 .h.r işte kullandığı eleman
~~t·t 1~ yapan şahsi teşebuüs sa

"t a 1§e kendini bağlamazsa ve 
rahatını feda etmezse devlet-

Binaenaleyh ileride yapılacak kanun
larda amme menfaati ile, şahı;m menfa
atini telif etmek için yüksek M~clisin 
inceden inceye ç2hşacağına emin ol • 
mak pek tabiidir. İşte görülüyor ki, bü
tün bu vasıfların iyi netice verebilmesi 
için vatandaşlarm, Yüksek Ataf:ının sö
zünü tutacnk şekilde feragati his ve fe
ragati nefisle işe sarılmalan ve memle • 
keti bu şekilde müstefit etmeleri gerek
tir. 

İlave edilen beş vasıftan biri de, in -
kılapçılıktır. Muhterem arkadaşımız B. 
Halil burada kenldilerine arız olan bir 
tereddüdün izah edilmesini istediler. 
Hakikaten sureti zahirede görülüyor ki 
memleket siyasi inkılabını yapmış ve en 
mükemmel bir şekli hükumet kabul et
miştir. Şu halde burada yani inkılapçı
lık sahasında yapılacak olan nedir~~ -
timai inkılapları yapmı;? memlekette 
bunun üzerinde de söz söylemeğe ma
hal kalmamıştır. Memleket ikttsadi in • 
kılabı lda bir kanun ile ikmal etmek üze
re bulunmuştur. Şu halde inkılapçılık ne 
şekilde tecelli edecektir? Daha ne iste -
nebilir? Ben öyle zannederim ki, bu, 
teceddüt ve terakkinin bir remzidir. Zi
hayat olan her şey daima ilerlemeğe 
muhtaç ve me:burdur. Tevakkuf ettif!i 
takdirde inhitat başlar. Şu halde onu 
inhitattan kurtarmak için mütemadiyen 
ümran yapmak, ileriye gitmek zarure -
tindedir. Buradaki inkılapçılıktan ala • 
cağımız mana bu olacaktır. 

Diğer k:yıtlar hakkında söyliyecek 
bir sözüm yoktur. 

Tabiatile mademki devlet işleri git • 
tikçe çoğalıyor, eski devlet mefhumu 
yerine bugünkü hükumete düşen birçok 
vazifeler vardır. Elbette teşkilatı bu ve
zaifi yap~bilece!t ~ekilde çoğaltmak 
doc;ru olur. Hulasa itibarile söyliyccc-., 
ğim şudur: Atatürk'ün işaretini bu 
memleketin hüsnü niyetle kabul etmesi 
bu memleketin ve bu milletin menfa -
atinedir. (Bravo sesle;i, all~ışlar) 

TEŞKtLATIESAStYE EN. R. ŞEM 
SEDDiN GtlNALTAY (Sivas) - Ar
k2daşlar: Halil Menteşe arkadaşımız 
çok ince ve esaslı bir noktaya temas et
tiler. Bu nokta da, bugün taldili teklif 
edilen ve Türkiyenin esas teşkilatı hak
kında umde olarnk kalması tekarrür 
eden ikinci maddeye aittir. 

Arkadaşlar; bu madde Türkün ha -
yatından, Türkün tarihinden, Türkün 
asrrlar i:serisir»::le geçirmiş olduğu in -
kılaplarından mülhem olan kutsi esas -
}ardır. Du sesler arzettiğim giib, Tür
kün tarihinden çıkanlmıştır: Türkün 
tarihini karıştırırsak, mazinin karanlık
larına aömülen ve asırların en derinlik-., 
\erinden kutsi bir varlık halinde beşe-
riyet üzerine yükselen Türk: ancak o 
günden bugüne kadar, varlığını, bugün 
burada tesbit ettiğimiz esaslara istina -
den muhafaza etmi§tir. Türk yaşamış· 
tır; milliyetçi olduğu müddetçe; Türk 
yaşamışttr, devletçi oLduğu müddetçe; 
Türk yaşamıştır, ancak kendi varlığı -
nın esaslannı kendi ruhundan çıkardığı 
müddetçe ... (Bravo sesleri) 

İşte Türk ölüm dö§eğinde iken, var
lık ruhunu, kend:sine nefhedenler Tür
kün tarihine gömülerek onun varlığının 
esas seciyelerini bulmuş ve bugün bu -
rada tekıif etmişlerdir. (Bravo seslen} 1 

Arkadaşlar; bir milletin 2na kanunu 
yapılırken ilk evvel nazarı itibare alı • 
nacak §ey, o milletin kenidi hususiyeti, 
kendi ruhunun tecelliyatı olmalıdır. An-

Hir mtiddet sonra ölüm. Ne müt 
hiş bir akibet! 

Zehirleme ,·akalarının birçoğunda 
müthiş bir aptallık göze çarpar, 
\.ani, kendini sakladığını sanır. 

Fakat hakikat bakın nasıl meydana 
çıkıyor. 

Cinayetler tarihinden bir misal 
gctirece~iz: Sene 1892.. Ye hayatı 
idamla nihayetlenen Neyl Krim isim 
li bir haydut. 

Esas maksat para sızdırmaktı. 
neticede müteaddit genç kadınkr 

öldürülmüş oldu. 
Bu kadınlar biribiri ardınca es

ı arengi" surette ortadan silinmişti. 
EV'·t'li, bu işin içinde bir kötü 

oyun olduğu keşfedilemedi. l\latilda 
Klo,'er isminde bir genç kadın bir 
gün birdenbire feryada başladı. Bir 
sancı tutmuştu. Acemi bir köy dok
toru baktı. Vaziyeti teşhis edeme
di, Bir müshil verdi. Geçti gitti. 

Genç kadın, kendisini bir yaban
cı adamın ziyaret etmesinden bahse
diyordu. Ertesi günü öldü. 

Zehirlenen alxluı1ardan biri m1ıhtevi. 
yatını bilmediği meçhul kadehi ile 

Bu hadiseden sonra Doktor Har
per isminde biri meçhul bir yerden 
bir mektup almı-,tır. Mektupta Dok
tor Harper'a oğlunun katil olduğu 
söyleniyordu, He;n öyle bir katil 
ki, ~on günler içinde zehirlenmek 
suretile öldüğü ilan edilen Alis ile 
Emmay1 öldürmiiş olmakla itham 
ediliyordu. 

Mektubu yazan adam sonra şunu 
ilave ediyordu: 

'·:?:lOO s!erlin verir3cniz, bu haberi 
kimse)c yaymam,., 

Bunun üzerine l\Iatilı':ı Klovcrin 
mezarı açıldı. Cesedi çıkarıldı, vü
cudunda otop-i yapıldığı 1.amnn 
Striknin zehiri görüldü. 

Ney] Krim isimli şahsın oturdu
ğu ev ara~tırıldı. iki ufak kağıt 
parçası bu!undu ki, üzcrınde (i\1. I{) 
,.e (E) hş harfleri görülüyordu, Bu 
isimler maktul kadınlardan ikisinin 
isimlerinin baş harfleri i<li. Bun
dan başka, Striknin isimli zchiri 
ihtiva eden beş i~c dolusu hap da 
ele ge~ti. Bu zehirleme işlerini onun 
işlediğine dair hir~ok delillere da
ha tesadüf edildi. 

Altı ay sonra, Elen Donvort is
minde diğer bir kadın sancı içinde 
kınanmağa başladı. Hastahaneye 
götürüldü. Iztırap içinde birşeyler 
anlatb. Siyah sakalh bir adamdan 
ve içeceği şey içerisine iki hamla be
yaz. bir nesne koyduğundan bahse
diyordu. 

"Oğlunuzun katil olduğuna dair 
elimde deliller var. Eğer ı:ıoo ster

. lin Yerirsen susarım.,, 

:\eyi Ifrim is;mıi cani, Amerika
dan lngiltereye gelmis, Lanıhet'dc 

)arın rer ikisi de Frcd isimli bir a
yerleşmi::.: n• nazari surette hirkaç 
tıp bahsi bildiği cihetle kendisini 
doktor .~atmağa kalkışmı tır. Fakat 
doktorluğu pek sökmemiş olduğu 

için Ye fazla para dahi kazanamadı
ğından, tutup Ş.'lntaj yapma'ra lrnl
kışmı · ve türlü şnntaj H katil su~
ları işlemiştir. 

Neti<"ede bu Amerikalı haydut, 
idam sehpasında bütün cezalarının 
suçunu birkaç saniye içinde ödemiş 
bulunuyor. Fakat hikı\ye..c:ini tamamlryama

dan öldü, üzerinde te5rlh ameliyesi 
yapıldı. V .! nıidesinde Striknin ve 
morfin bulundu. 

Doktor Harper bu mektubu alır 
almaz derhal po~i.c;e vermiştir. Po
lis bu sıralarda :'\eyi Iüim isimli 

Bal kanlarda: 
Kı~a bir zaman sonra buna ben

zer iki nkaya daha tesadüf edildi. Romen ve Yugoslav başvekillerinin mülakatJ 
Alis 'c Emma isimli iki kıı. Bun

ların her iki."4i de Fred isimli bir a. 
damın adını zikrediyorlardı. Bu 
adam her ikisini de görmeğe gelmiş 
ve her ikisine de üç hap ,·ermişti, 
Onun bir doktor olduğunu söylüyor
lardı. Bu hapları aldıktan ı-;onra 
pek hastalanmışlar. Fakat çok sür
meden ölüverdi!er. 

Vücutlan üz:-rinde teşrih yaprl
dığı zaman bunların da azalarında 
Striknin müthiş zl.'hire tesadüf edil
di • 

cak ve yoldaki umdelere istinat eden bir 
millet, en büyük fırtınalar lorşısınd:ı 
varlığını ve benliğini muhafaza e~er. 

Türk, Asyamn bir ucundan öbür u
cuna kadar hakim olduğu devirlerde 
kendisini yıkan amil ancak içinde yer a
lan harici milletlerin telkinleri olmuş • 
tur. 

Büyük Tukyu devleti yrkı)dı. Bu -
nun amili o zamanki Çin siyasilerinin, 
Tü:k benliğini yıkma!!: üzere. mütema· 
diyen yaptıkları telkin ve fikirler ol
muştur. 

Hepiniz bilirsiniz ki bütün dünya 
Türkün ölümünün, determinizm, es.as -
larına göre, mukadder olduğunu iddia 
ettikleri bir sırada, onun büyükleri, an
cak Türkün ruhundan aldığı kanaatle 
bugün gördüğünüz bu canlı ve hayatlı 
devleti kurmağa muvaffak olmuşla:idır. 
(Alkışlar, bravo sesleri) Şu haldr. bu -
gün huzurunuzn arzedilen tadilatın esa
sı olan Cümhuriyetçilik, Türkün kendi 
ruhunun ifadesi demektir; Milliyetçilik, 
o da kendi varlığının idamesi için lazım 
olan esastır. Şu halde Türkün bu esas
lan Teşkilatıesasiye Kanununda yer bu
lunca, bunlara muhalif olarak fikirler 
serdedilmiyecek midir diyorlar. Bir 1i -
berat çıkıp liberalizm esaslannı, bir ko
münist çıkıp komünizmi müdafaa cde
miyecek midir diye soruyorlar. 

Hayır etmiyecektir, edemiyecektir. 
Teşkilatıesaiye Kanununa muhalif her
hangi bir hareket nasıl bir cürüm ise bu 
esaslara muhalefet de i°yni şekilde cil • 
rüm ııayılac.kttr. ,(Bravo sesleri, al -1 
kışlar) 

Çek Cumurreisi 
Belgrada gidecek 

• 

Küçük Antant arasında bağlılıl< 
bu[unduğunu göstermek • • 

ıçın 

fevkalade bir toplantı yapılacaktır 
Delgrnd, şubat (Hususi) - ı 

Atinaô:ı toplanan Balkan konseyır.-

1 de Romanyayı temsil ettikten son

ra Başvekil ile birlikte buraya ~e· 

len Romanya hariciye vekili Anto

r.esko, buraya 3eldiğinin erteii r,ii· 
nü Yugosbv hükumet naibi Prel.s 

Pol tarafından kabul edilm!~tiı. 
Prens Pol, bu kabulden sonra /1.ıı

tonesko ile Atinada Balkan k·:m,_e
yinde Romanyanm murd!1ksb.ıı 

olan diğer zatlan yeme~e alıkov· 

muştur. 

Romanya hariciye vekili bura· 

daki [~üçük Antant ve Balkan An

tantı elç~lerini kabul edere!<: kon...ış

mu~tur. Sonra da Başvekil ve ha

riciye vc!cili Stoyadinoviç ile iki 
memleketi alakadar eden büti.in ıı t..· 

~eleler hakkında uzun süren mi.iii
katlarda bulunmuştur. 

Bu konuşmalara dair resmi bir 

tebliğ neşredilmemekle beraheı 

Küçük Antantın yakında yapacağı 

fevkalade toplantının mevzuu bahs 

olduğu tahmin edilmektedir. Kil· 
çiik Antantm yapacağı bu toplctn· 

tının henüz tarihi katiyetle tes~ i ı 

focaktır. Hatta üç devletin arala'" 
rındaki bağların pek kuvvetli bıı· 

lunduğunu isbat için Çekoslovak}:ı 

cumhurrc.isi Beneşin buraya gele

< eği de haber verilmektedir. 

Rorr.anya hariciye vekili bura• 

da bir gi.inden fazla kalamanıışt!r. 

Refikası da yanında bulunan Ar.· 

toneskoya Yugoslav hi.ikumeti ve 
<>halisi, gelirken olduğu gibi ridc.r

ken <le büyük hürmet göstermi~t; ... 

Atina honseyinden sonra R~

manya hariciye vcki!inin buraya 

gelmesi buranın efkarı umumive-si

ı·c çok hoş görünmüştür. Ati& n 

konseyinde diğer müttefikleri i!c 

her noktai nazardan göriiş birliği 
hulunduğu sabit olan ve aynı 7.'l· 

manda Kiiçük Antantm üç rükİıi"!'· 
C:en ikisini teşkil eden Romanya 'e 
Yugoslavya hükumetlerinin Küç;..ık 

Antant noktai nazarındandan c'.A 
birihirlerile sıb bağlı olmaları ' e 

bu hususa dair görüş birliklerin:n 

bu suretle de tebariiz ettirilmiş <.A· 

duğu kanaati burada umumi me,h~-

yettedir 1 

edilmemiştir. Fakat bazı yabaın PARA 
matbuatta görünen asılsız §8viab· 1 =-ı 
ıın hilafına Küçük Antant devl-:t- Dün ve Yann Kitn;>lanndandır 
leri arasında bağların pek sıkı ol· Fiyatı 25 kuruştur 

----------------------------0. uğun u isbat için bu toplantı yapı-
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2 Aile çemberi 100 12 Deliliğin psikolojisi 50 22 Komünizm 50 
3 Ticaret, banka, boraa 13 llkbahar ıelleri 75 23 Günün iktis:ıdi itleri 60 
4 Devlet ve ihtili.l 75 14 Enıerek düğümij 60 24 Yeni ilmizihniyet 75 
S Sosyalizm 75 
6 J. Raıin I 75 
7 J,çi ıınfı ihtil&ll 60 1 

15 J. Rasin 111 75 25 Cumhuriyet 50 
16 Samimi saadet 50 26 Tercümenin rolü 100 
17 lıtatistik 30 27 Değiıiıler 75 

8 lıfahana doğru 100 
9 Ruhi hayatta Uıuur 60 19 ilim ve felsefe 30 29 Kapitalizm buhranı 50 

4 ünCü seri ıı Sinci Seri ............................. ,-.. .. -............. . .............................................. . 
!jt E:ıait 25 l 
52 Para 

40 
fj3 Sczar 

31 J. Raı;n iV. 60 41 De profundis 50 
32 Metafizik 40 42 Günün hukuki i~leri i5 
33 lskender 60 43 Eflatun 35 
343 Kadın ve sosyalizm 100 44 Gizli harpler 75 54 İlmi felsefe 

40 J 'jS 
25 45 Disraelinin yahntı lOO 55 Kanncalann bayatı :;S 

125 46 Metafizik nedir 25 56 Demosten 
40 

35 Demokrit 
36 Dinler tarihi 
37 Filozofi ve sanat 
38 Etika 
39 Heraklit 

40 47 Yeni adam 75 57 Çi;eron ıOO 
100 48 irsiyetin tesirleri 75 58 Hipnotizma 50 
25 49 Politika fe!sefesi 75 59 nsa!l 4l 

40 Ruhi mucizeJe, 75 50 Estetik 25 6J Yeni kadın 
. ıl ....... 

10 J. Raşin il 75 i 
18 Çocuk düıürtenler 60 28 Laokon 30 

20 Cemiyetin aaıllan 100 30 Salambo 125 

...... 
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Modası geçmiyen Bulgaristandaki Mareşal n~_Bono 
bir silah partiler Italyan Mustem-

'(Yedinci 5ayı/acfurı devam). 
GE1'!IDE EN SESSiZ YER 

BiltUn eu zaman esnasında. ateş e. 
den gemi ile hedef muhtelif süra.tler. 
le muhtelif istikametlere doğru ilerle. 
mekte ve toplar ise hedefe doğru de
ğil top santralının emrettiği cihete 
doğru çcvrilmişlerdir. İşin en garibi 

1 
top atıştan esnasında. gemide en 
sessiz seda.sız yer "Tarctlerin,, içidir. ! 
Namlular dışarı doğru 12 ili 15 metre I 

• uzandıklanndan ve topçular kalın bir j 
zırh taba.kasile muhafaza edildiklerin. 
den top sesile hasıl olan ihtiT.a.Z bura. 1 

lara kadar kuvvetli bir surette gele. 
mez. Hatta at~tan sonra namlular bir 
metre geriye seğirdim yapma.salar to. 
pun atış yatağının bile farkma. varıl. 
maz. Fakat ta.ret dahilinde cephane 
at:ansörlerinin ve topların dolup boşal. 
masile hasıl olan seslerin yaptığı gü. 
rUltü vardır. 

Atıştan sonra namlu dahilinde ka. 
la.n gazın tarete hücum etmemesi için 
namlu içine hava sevkedilir ki bu da 
bir hı§ıltı çıkarır. 

En heyecanlı hedef talimleri telsiz 
ile kontrol ve idare edilen ve içinde hiç 
adam bulunmıyan bir gemiye karşı 
yapılanlardrr. 

İçinde telsiz tertibat olan bir torpi
to muhribi bu hedef gemisini uz.aktan 
idare eder. Yalnız büyük toplarla yani 
38 lik ve ,0,5 luklarla bunun üzerine 
kuvvetli ateş açılmaz. Bu takdirde bu 
geminin batmak tehlikesi vardtr. Va. 
sat toplarla kendi kendine hareket e. 
den bu gemi üzerine açılan ateşin te. 
siri atıştan sonra tetkik edilir. 

Hedef talimlerinde iktısada müm
kün mertebe riayet edilir. Çünkü 40,5 
luk bir mermi 4:.200 Türk lirasına mal 
olmaktadır. 

Dr. Ihsan Sami --

BAKTERİYOLO JI 
LABORATUVARI 

Umumt kan tahlilitı. Frengi nokta! 
na.zarından (Wasserman ve Kahn 
teamülleri) Kan küreyvatı sayılma
sı, tifo ve sıtma hastalıkları teşhisi . 
idrar, balgam, cerahat, karurat ve 
su tahlilatı ültarmikroskopi, bususf 
aşı1ar istihzan Kanda Ore, ~ker, 
Klorür kollesterin miktarfarmm ta
yini. Divanyolu N'o. 113 Tel.: 20981 

leke Nazırını 
diiellova çağırdı 

Roma, 28 (A.A.) - Israrla dola~n 
bazx şayialara göre mareşal di Bono 
müstcmlekat nazm Leısova'yı düello-
ya davet etmiştir. Mussolini bu 
düellonun vukuunu istemediğin -
den bir haysiyet div~nr ku -
TUlmaarna karar vermiştir. Söylendi • 
ğine göre di Bono Habeşistanm istilası 
hidayetindedeki kumandalığı esnasında 
yaptığı icraatı tenkit eden bazr maka -
lelerin neşrine mani olmadığı için na
zırı muahaze etmektedir. 

(Vsyanı 1 i>1cide) 
Eğer bu seçimde ahali hakikaten 

partilerin nüfuzundan kurtulmu~ 

dduğunu gösterirse umumi seçirıl 
de yapılacaktır. Binaenaleyh b,1 
bir tecrübeden ibarettir.,, dem-:k 
istemişti. 

1 Göz Hekimi 1 Dr. .Şükrü Ertan ı 

1 
Cağaloğlu Nurucamaniye cad. No 

(Cağaloğlu Eczanesi '7&nmda) 
Telefon. 22566 'I 

Şimdi seçim vakti geldi. Fakat 
hükumetin kanunen ilga ettiği par. 

tiler de harekete geçtiler. Birçok 
hadiseler oldu. Bu hadiselere da; .. 

olarak hükumet şu resmi tebl;ii 
rıetretmiştir: 

"Harbiye vekili General Yukof · 

un teklifi üzerine knymakam V. 

Y onof ile yüzbaşı Mingo, Hacili!ef, 
\'as. Mutatef, yüzbaşı vekili Ka· 

}orlciyefin ordudan ihra!i edildikle· 

ri hildirilmi~tir. Bunlann ihracm"l 
:;ebep olarak da taahhiitlerini nnk
zederek gayri kanuni teşkil&tbr~ 

dahil bulunduklarının iııticvaplam.
da tahakkuk etemsi olduğu zikrt-· 

dilmektedir.,, 

Dahiliye vekili Kresnofoki ! ; ll 

hususa dair verdiği beyanatta h:l

kumetin taklibi için bir çete teş~il 

(dildiğinin ortaya çıktığmı·ve hu· 
hükumetin verdiği emir üzerine P' 

]isin bu harekete dahil bulunan bi.
çok kimseleri tevkif etti~tini 1,ild~r

miştir. Tevkif edilenlerin ekser.si 
Dalyan Valçef ile Çankofun t~t;
l~tlarma dahil bulunnn kimse1 'r j 
dir. Bunlar Darıdere ve Bamıal~'ı t 

DOKTOR 

Hüseyin Usman 
Sabık Haseki hastahanesi dahiliye 

mütehassısı. Laleli, LQtuf, apartımanı 

taraflarına tehcir edilmişlerd~r 

y:mkof çularm ahaliyi belediye 8e· 

çımine girmemeğe te,vik eden ri- ı' 
~ale ve matbu broşürleri yakahıı· 

mı§tır. 
\ 

1 Eski Başvekil Malinof da sec;ı· 

nıin aleyhine dair çıkardığı matbu 
bir beyannamede hükumeti istifap 

1 

lere dair de beyanatta bulunmu' Vt 

davet etmektedir. 

Dahiliye vekili bu beyannamP.· 
hükumetin eski partilerin beledi,"" 

sc:imine karşı gelmelerine hiç b~r 
eurettc müsaade etmiyeceğini ve 

:zaten belediye seçiminin siynsi ~:r 

rnahiyeti bulunmadığını söylen.:'? 

tir. Fakat hükumetin §İmdiye k•: 
dar aldığı bütün tedbirlere rağm•n 
lağvedilen eski partiler tekrar hare· 

kete geçmi§lerdir. 

:e 

Alman 
seferberliği 

( u~tyunı 1 mc..•ıue; 

edecek derecede hazır bulunması la. 
zım rreldi~ini süylcdiğini hab~r ver. 
mek cdir. 

1-JITLER SOVYETLERE KARŞI 
HARPTEN YAZ GEÇMİŞ 
Yar~ova, 23 - Bir makalesin

de eski Başvekil General Sikorki, 

Almanyanm Sovyct düşmanlığı a. 

kasında Alman hudutlarmm ~ark 
ve cenubundaki topraklara müte 

veccih emperyalist gayeler gizlec!i

ği kanaatinc!edir. Esasen Alman 
yanm Sovyeller Birliğine tad!ru·, 

edeceğine ihtimal vcrilmemehe:fü. 
Çiinkii iki memleket c:.rasınch u·. ··s 

terek bir hudut yoktur ve her iki 
memleketin ordusu da aşağı yuknrı 
aynı kuvvettedir. 

General, Alman ordusunun kz' 
metinden şüphe edilmese de Sov · 

yet ordusunun adet itibarile tcfev

' ükunun inkar edilemiyeceğini 

söyleme!:te ve Sovyetl:r Birliğinin 

r;eniş arazisi sayesin&~ neticede t.::· 
raziyi kendi tarafına mey!ettircce

ğinden emin bulunmaktadır. 

General. mu!~alesini bitirirker• 

dıyor ki: 
"Hitler, l'rtık Sovyetlcr Birliği 

ne karşı h~rb~tmek niyetini besle
mi..,..cr. Rö·,'e b;r ihtimali gerek 

Luclendrof, gerekse General Fritsch 

Yunan Kralı 
bütün memle' 
keti dolaşmı~8 

çıkıyor ,,,, 
Atina 28 (Hususi) - Geçen 

• 5te tcsi ak?m Yunan kralı MaJe 
11

r 
Yorgi Falerden girdiği Avcrofcıatar 
sile Ege denizindeki Yunan 11 tıl 
başlıcalarından bulunan Salct:ı:, ~ 
ve Sisama bir gezinti yaptnlştı!~rl 
günden fazla kalma•dığr bu adı~ 

kil 1 derken kral donanma uxnum f'(I~ 

nı amiral ikonomu ile sosyal ya t1 
kili Korizis ve deniz rnüste~.<1 lf' 

Ü f!D"' 
refakatine alınıştı. Kral bu ç Jıt31' . 
rer gün kalmak suretile dola~tı ıcr' t 0 
ra dün yine Averof gemisi1e fa ıf 
dü ve Başvekil ile vekiller t:lr 
karşılandı. ti ' 

Kralın bu üç günlük seyab' ıı ~ 1 
latınr bütün yurt gazeteleri ~ı~(rl' , d' J il dıya neşretmişlerdir. Gittıg lı'ı1 
fevkalade samimi tezabüratl~ b " 
nan kral ahalinin her sınıfı ;le !i et , 
aan 'at kar ve esnaflarla teıı::İJ'lıeıtl~ r 
zürra sı:ııfmın ih tiyc:çI<:nnı ıı ,&J 
tir. Midillide bulunduğu zatıl~ol• / 
lıalis"nden siyasi cürürnler. ")'İ ı 
mahkum bulunan on yedi .k~§~ır ,, r 
mclcri ada ahalisine karşı ı)'t ·ıı ,.v -t , 
teşkil etmiştir. Yine gazetele~ i tıd 

h 1. • ·· terd1~ dıl 
lanna göre a a ının go~ • bıJııııı ~e' 
canlı istil:balin pek samı~ı 

11 
~iı-v· f 

nu ve kra' a \-• r~ı hisscdıle '" ıııı ~ • ııatı.- ,,, 
pek büyük olduğutlur. ı:il ılı' ııl 
kendisini ziyaret eden Başv.~ rUİ' b 
1>asa bizzat kr~ı gördüğü ~us 0joııı 
den dolayı pek mütc~as"15 

~öylemİ!jtir. . dOı:ı " : 
ı;:ralm bütün meleketı f$8ft • 

anlcışılın:ıktadır. Bugünlerde 5otır; ı' 
':>irlikte Giride J"Pde:ekler .. ·e 

11 5ef , ' 
Makedonya ve ibcr ta:-af1arıf1 )rı d' ~).; 
çıkacakk.rdır. Bu arada Mor~ ıııı 

. ' l{ralı t' zeccklerı muhakk~htır. ıelt' ~e1' 
hatlerinin se-bebi hem rneı:n ..,as ~ ı. 

· ·ıe te"'· fi' tanımak hem de <>.halı 1 dllıı il' 
dertlerini dinlemek arzusun 

diği söylenmektedir. td'' 
rıflışltı .• ı e 

sureti katiyede uzaklaştı_ ~817"'. 
Nihayet bizzat Hitler bıle 

1 
jtı~ 

SoV"Je 
ve Berlin Alman - -.it ~ 
larmt meriyette bırakıyor r ~ci
kovadan ticari. hatta aske 

1 

leri bile esirgemiyor.,, 
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Takvim ı Mart 2 Mart 

\ · ı 
~ 1 anıa alakadar Bankalar, mües- j 
l sesat, şırketler ve tüccaranın ~ 
\ Nazarı Dikkatine: ~ 

======ıreıznhicce 17Zilhicce 
GUn dog->.ış~ 535 fı :ı:ı 
3Un baUşı 1800 ıs er 
~batı na~ 600 600 
)ğle namazı 1227 1226 
ı kJıı dl orun.azı 1 .'i.~.i 1 !i.3.~ 
~~ıı.aı namazı 18.00 :soı 
Yatsı namazı lf~ 2Cl 1930 
tausaa 4S6 45! 

Yıtm geçen gUn.ten tıO 61 
Yılm ıta.ınn g1lnlerl ~ı)5 :104 

lSTANBUL BELEDiYE.Si 

Şehir 1 iyatrosu 

! KURUN ve HABER gazetelerinde neşredilecek ilanlara ait tarife \ 
~ aşağıda gösterilmiştir: j 

F ranıız Tiyatrosu 
Opere~ Kısmı 

" 11111111(111111 ( 
~ Birinci sayıfada başlık Kuruş: 500 = 

~ ~ Birinci sayıfada santimi 
~ ikinci snyıfoda santimi ;::: 

" 
" 

300 
100 
50-35 
30 

~ Üçüncü ve dördüncü sayıfoda tıantimi 
~ llfuı snyıfalımnda santimi , 

" 

Resmi ilanların santimi 
I'irnp, kitaphane, me!ctep, gaze!e ve 
hayır müesseııeleri ilannh santimi 
Tüccari mahiyeti h:ıiz olmıyan küçük 
ilô.nlar yirmi kelimeye keda:-
Küçük ilfınlnrm beş defası 
Muhtaç san'atk5.rlar ve iş arıynnlnrm 
ilanab 10 kelimeye kadar meccanen 

" 
" 

" 

" ,, 

20 

20 

30 
100 

00 ~ 
~ Devamlı yapılacak i?anat için lenzil~t . 
~ Ya"Oılır. 

ı ııan"ıar için ya mz An rnra cadde
sin e VA iT Yurdunda 

~ 
1 

~~e l ~rar 

Bay<m ndcta ihtiyarla.mı§, ve güzelliğini 

kaybetmiş olup, b:ıy tarafından evvelki mu

habbetine nail olamıyordu. Fakat bir haf ta 

JOLI - FAM Kremini ve pudrasını kullan

dı!dnn sonra, b.ıyan; lcaybetmi! olc:!uğul 

r;en: iğine tru:cliğine ve glizelliğine yeniden 

kavuşmuştu. JOLl - FAM Kremlerinin bu 

güzelleştirici harsahm bu~ün kadınlar ate. 

mimle bir sır cc.:i.dir ve her kndın tercihen 

JOU. FAM Kremi ve pudrasını kullanmak

tadrr. 

zerg·n etmişfr s . 
~:. ınct l~eşide 

~h1 ll Y •• ikl'ami ye: 

b·nfcıce h:şiy· 

11 Mart 
5 

937 
o 

dedır. 

·radır. 
(lo.~a: 15.CCO, 12.C CCO{l IC COO liralık ikramiye· erle 

Oo ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır. 

1 - 3 - 937 pazarte~ · 

g:ünü akşamı saat 
20,30 da 

DEUTJOUJ 
Yazan: Halit Fahri 
Ozansoy, besteli yen: 

Cemal Reşit 

111...11~ 1 
ırmmil 

2-3-937 salı günü akşamı saat 21 de 

Naşit 
Tarafından: 'KILIBIKLAR 

ve DEL/DOLU 

KADIKÖY SÜREYYADA 

Meşhur Tomakos·ıa 

KIRKYIUJA Hin 
Operet 3 perde 

1 tablo perde arald
rmda Tomakos tara~ 
fınuan türkçe, rumca 

şarkılar 

şarkılar, sah ak~amı 

KTllKYIT,l>A Rİ U 

KİRALIK KARGİR EV VE 
DÜKKAN 

Beşiktaş Vakıf akarlar idaresinden: 
Beşiktaşta Akaretlerde 14, 18, 29, 30. 

33, 45 46, 47 numarah evlerle 15, 19, 20, 
21, 24, 28, 43 numaralı dükkanlar açık 

artırma 6Urctile kiraya verileceğinden 

isteklilerin 3 Mart 937 çarşamba günü 
saat 15 e kadar Bcşikta§ta Akaretlerde 
54 numarada mütevelli kaymakamhğıncı: 

r\Ura,cy'\qan. t ı 
(V. No. 20932) 

SATILIK EMLAK ARANIYOR 

Satılık apartıman, ev ve dükkanı olan
lar tapu senetlerilc Galatada Ada hanın
da (Emlak ve Sigorta İşleri Bürosuna) 
müracaat. Telefon: 43837 

13 - KURUN 1 IV!ART 1937 

R 
Programı 

1 Mart 937 Pazartesi 
öGLE :!\'EŞlllYATI: 
Saat 12~ PIAl..lıı ,-urk musikisi. l:!.~O 

Havadis. 13,0:1 Muhtelit plflk neşriyatı. 14,00 
Son. 

AK.,AM l\"EŞRll"ATI: 
Saat l.8,30 PIA.kla dans musikisi. 19,301 

çocuklara maaaı: l. Gnllp Arcan. 20.00 R!· 
tat ve arkada§ları tarafından Türk musik • 1 

sl ve halk §&rkılan. 20,30 Omer Rıza tarr.~ 
fından arapça slSyle\'. 20,45 Safiye ve arı: .. . 
daşları tara!ınclan Ttlrl< ınusikllii ve htıll: 

şarkıları. Saat ayarı 21,15 Şehir Tiyatrosu 
drnm kısmı (Karmen). 

22,15 Ajarıs ve borsa haberleri ve ertesi 1 
gUniln programı. 22,30 PUl.lda sololar, ope
ra. ve operet parçaları. 23,00 Son. 

2 Mart 937 Salı 
ÖCLE 1\"EŞRII'.\Tl: 
Saat l!!,30 Plakla TUrk muslküıl. 12,50 

Ha\•adls. 13,05 Muhtelif pla.k ne.,rlyatı. H,00 
Son. 
AKŞAM XEŞRtYATI: 
Saat J~,30 Pll'lkla da.ruı muslk!sf. 19,S'J 

EmlnönU Hıı.lkC\'I Neşriyat Jtolu nammİı. Ba.y 
N11ı1rct Sa.!a (Yeni çıkan kitaplar). 20,00 Cc. 
mal Kdmil ve arkad3.§Jan taral,mdan TUrlt 
musikisi ve halk prluian. 20,ZO Ömer nu:a 
tarafından o.rapça söylev. 20,(5 Vedia Rv.ıı 
ve ıırkadaşlan. Saat ayan. 21,15 Şehir Ti • 
yatrosu operet kısmı tOç .eaatı 3 Uncu ~ı· 
desi. 

Abone bedelleri 
ıı;l'ml J.et .l\Iemleket 

lÇiıı 

Aylık ı-o soo 
S n;1lık 4 D €00 

1 

G ınlıt. :; O 1450 
Yııııı. 1 ro 2;oo 

Türklyenln hı-r post:ı r-ı - • zintlc ın:Rı.:N'a 
e. bone y:ıti!·r. 

Telefon 
İdare: 243i0 
Yazı f.sle:i: 21'13 

Posta lrntusu; 4!i 
T<''graf adresi KUrtt;N İstaııbul 

E:ı:nldı:;-ı yer: ls•aıı:ı~l .Ankara CaddCl!I 
\·>\nlT Yu?"du. 

S:ı.h!Jıi: A W PS 
Neşriyat dirc1:törU:ncfJlt A. Pvl'ngU 

KURUN doktoru 
Necaeddin Atasaf!un 

Her gün 16,30 dan ::!O ye kadar 
Lalelide Tayyare apartımanların· 

da daire 2 numara 3 de hastnlnn· ı 
oı kabul eder. Cumartesi gilnleri l4 
den 20 ye kadar muayene parasız· 
drr. 

!?2,15 Ajans ve borsa haberleri ve ertesi ----------------
gilnUn programı. 22,.80 PIAkla sololu, opc
.ra ve operet paı'(;alan. 23,00 Son. 

3 Mart 937 Çarıamba 
öGLE 1''1-~ŞntYATI: 
Saat l:?,30 PIAkla. Türk mus1klsl. 12.50 

HB\'adls. lS,05 Muhteıu plô.k neırriyatı. 14,00 
Son. 

AH:ŞAM ~EŞR11"ATI: 

Saat 17,00 lnkıllp dersleri: Hikmet .Ba· 
yur tarafından Ünlver.eltecıcn naklen. 18,SO 
Pllıkla dans musikisi. 19,30 Konferans: Dok
tor Ali Şül<rU { ocuk hMtalıkları hakkın -
da). 20,00 Sadi ve arkada.§ları tarafından 

TUrk musikisi ve halk §ark.darı. 20,30 Ömer 
Rıza tarafından arapça söylev. 20,(IS Türk 
:musiki heyeti. Saat ayan. 21,15 Orkestra. 

22,15 A;fans ve borsa haberleri ve ertesi 
gUnUn programı. 22,30 Pıtı.kin sololıır, ope
ra ve operet parçalan. 23,00 Son. 

4 Mart 937 Per~ 
öGLE 1EŞRlYATI: 

Saat l.2.30 l'ltı.kla Türk muslkJal. 12,50 

Havadis. l:!,05 Muhtelif plA.k .neırrlyatı. 14,00 
Son. 

ra ve operet parçalan. 23,00 Son . 

5 t!dart 937 Cuma 
-0<1LE :ı-.'E.5Rtl~ATI: 
Saat 12,30 PUlkls. Tilrk mwılkl.51. 12,:JO 

Havadis. 13,0S Muhtel!!' plllli ne~rlyatr. 14,00 
Son. ,ı 

AKŞAJU 2''EŞIUY.ATI: 1 

Sa.at ı 7 ,00 lnkılAp dersleri: Hıkmet Ba· 
yur tarafından Unlveraltedcn naklen. 

Saııt lS,30 Pllıkla d~ musikisi. 19,SO 
Spor mQs:.habf'<'lri: F.nc! Şc~·k tarafmdan, 
20,00 Vedia Rıza. ve nrkadaşları tara!mdan 
Türk muıLklsl \'e halk şarkıları. 20,80 ömer 
Rıza tar ~;nd:ın a.rapçı s6yle\•, 20,45 Cemal 
Klı.mll ve arkadaşları tarafından Tllrk musl• 
kisi \e hnlk ş:ırlHlım. Saat nyan. 21.15 Or• 
kestra. 

22,15 Ajans ve borsa haberleri v<ı: er:t,C3l 
t;ünUn pr<Y-?ranıı. 22,30 Pllkla sololar, ope
rn v operet par<;alan. 23,00 Son. 

6 Mart 931' Ctlmarlesi 

öCLE ~'EŞl!11"ATI: 
Saat lZ.ôO Pltıkla TOrk mus1ldai. 12,50 AKŞAM ?ıiEŞlilYATI: 

"SUt p et • Havadis. 13;05 l!uhtelli'- p!!lt 'rt • iYatı. H,00 
Son. "IJA"'\ 110 n!JllJ8. u.r 1 rıı.fın4an Unlvcrsltcdcn :J! 30 

Pll\kla dans nuıslltlsL 19,30 Maryo 1'anıdi 
tarafından gitar solo. 20,00 Rlfat \'e nrka 
daşlnn tarafındnn Türk muslklsi ve halk 
ııarkılan. 20,30 Ömer Rıza tarafından arap. 
ça ııöylev. !?0,45 Safiye ve arkadaş!an tara -
tından Türk musikisi ve halk §arltılcın. Saat 
ayarı. :21,t;) Orkestra. 

22,15 Ajans \'e horsa haberler! ve ertesi 
gtınUn -program1. 22,:10 Pltı.ldo. solol~r. opı-

AKŞAM NEŞRiYATI: 

Saat JR,30 Pl~kla dans rnuslltlst. 19,:30 
Şehir Tiyatrosu komedi kısmı (Ismarlo.ma 
koca). 20,00 Fazıl s:ız heycU. 20,SO öroer 
Rrza ta.raf'Uıda.n arıı.pça söylev. 20,45 Fazıl 
Saz heyeti. Sa.at ayan. 21,15 Orl<cstra. 

22,15 Ajans ve borsa habc-rlcrl \·e ertesi 
günUn pro;;-rnmı. 22,30 PlWa sololar, ope
ra ve operet parçaları. 23,00 Son. 

o 

BIRE'-
1000 
VEREN' TARLADIR 

--
-... 

... ·-.,,..,,... 

' 
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ı> Tramvay, Tren, vapur, sinema ve mektep gibi ı AJl•lmmlfilmılllllllml~'llllllll[~l~lffi'l~lll!Jl~~~!Tıllml~llWl'"'fl~~'':1'' 1'~''M'!'!llll!m ~~ll!ffil!!~'~l:d 
- - kalabalık yerlerde başkalarından ~ ~ 

GR
·p. N LE o·F E . 1 ~ RADYO MAK1NALARI ıçır DE EN BÜYÜK MUVAFFAK1YET1 
1 ' EZ ' 1 T Rı, KIZIL --==: ELDE EDEN YALNIZ 

gibi mikroplan ağız ve boğaz yoliyle 
gıren 

Bulaşıcı hastalıklar kapmamak için 
Ağzınızda 

Akridol 
bul\Dldurunuz. Akridol ağız ve 

n boğazı m:kroplardan temizlediği gib 
u boğaz ve b::ıdemcik iltihaplarını da pel. 

çabck geçirir. Her eczanede bulunur. 
Ufak kutusu 35 

Büyük kutusu 70 kuruştur. 
llEl&'F.Kı1lımll'Jl!llBl._ ...... İllll ........ mn~~/~ 

c 
~ı 
j' 

.ı 

1 
1 

·. 

: 

EN , _ 
KESKiN Tt2A$ QICAGI 

HOBBY 
ZA AFET 
DEGiŞiKLiK 

Asri parşömen abajurlu 
elektrikli divar 

LAMBALARI 
Kordo r u, lfşl v 60 watlık IAmbaslle 

Peşin 295 krş. 
SA Ti E'oE 

Tel 44963 
Şubele1'i. Beyoğlu, TüneJ meydanı 

lstan bul Beyazıt, Elek
trik Evi 
Kadıköy Elektrik Evi 
iskele cad. 

Üsküdar iskele geçidi 
Büvükada iskele meydanı 

"' .. ... ~· 

Göz kamaştırıcı ... 

Pastcur'üh tcdlr.ikatı fenhlyesi dairesinde İ-;• 
tihıar edilen gayet antiseptik ve nefis kokulıJ 
Dentol diş macunu ve suyunu kullandı~ınıı 
takdırde dışlcrinız, goı. kamaştırıcı bir beyu· 
lık ve güt.ellik keııbcdccck ve sehhar tcbes· 
sümünüzle her kesin takdirini kazanacaksınız. 
Dentol dis suyu ve macunu, diş ctlerıni kuv• 
vctlendirir. Nefesi tasfiye ve dişleri hüsnü'-->• 
muhafaza etliği gibi dişlere parlak bir be· 
yazlık verir. 

DEN TOL; bütün parf ümörilerle eczanelerde 
satılır. 

onlo 
Her yerde DANTOL i11teyiniz. 
Eczanelerle Parfilmörilerde aatılıt. 

~ 
;;§ 
§ 

~ 
~ 
e= 
E§ 
§ 

~ • LARDlı{, 

I! Kürrei arz üzerinde radyo b'rinc.iliği rekorunu kıran MINERVA rac!;·olarım alanlara sorun 
tecrübe edin öyle alın. Be§ ya~mda bir cocuğun dahi idare .. -:ıebileccği kadar kullanılması i san;yede dünyanın her tarafmı •)ağınıza uefüecck kuvvette b;r rady<• mak;r.asıdır. 

;; UMUMi VEKiLi: 

1 A B ~M~•pı~ •• ~E~dep~ ü~nde~ole~: 23~21 M R E 

"ııım 
.-----GALATA DA---~ 

M~şhur Ekselsyor Elbise Mağazasında 
Her yt-rden ucuz ve teminatlı olarak t lbiscye dair ihtiya<;ımzı lemin ~debilirsin~ 
Şu cedvelden bir fikir edinebilir<Jiniz: 

Kumaftan Pardesüler 11 1 /2 Liradan : Muşambafor 12 Lir:ıdan 

Trençkot Pardesüler 15 1 2 Liradan : Erkek l(cs~ümleri 14 l 2 Lirndan 
Gabardiıı..,J>ardesüler 17 1y2 Liradan : Kadın mantoları 13 Liradan 

Mandleberg Pardesüler 23 1 / 2 Liradan : Kadın muşambaları 10 Lira9::ın 

ISMARLAMA ELBiSELER iKi PROVA 1LE 28 1 2 LiRADAN İTİBAREN 

KUPONLU VADELi 

l 



Neden ı 
Aspirin ?' 

Çünkü ASPİRİN seneler
denberi her türlü soğukal-' 

gınlıklarına ve ağrılara karşı 
fesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen 

sına dikkat ediniz. 

' _ mark.!:J 

·~·:::::.... ==· ~-·-·· .. ··-.............. _ ............................. ---·--········ ............ . . . ........................................................ ·-···························· 
lı1ıc.lstanbul Tramvay Şirketi 

lncıkAnun 1911 tarihli 12artnamenin 14 üncü maddesine göre 

.. . :: 

il • .. .. 

1 ~ 1 LAN 
iltt 1937 tarihinden itibaren tekmil hatlarda 
'lşağıdaki tarifeler tatbik olunacaktır. 

:: 
:: :: 
:: 
:: 

~~ 
:: .. u 

Birinci mevki !kinci mevkiil 

Nakliye ve Köprü Ü 
resimleri dahil Ü 

Kuruş 

1-2 kıta 5 50 

!" l{uruş il 
3 50 u .. .. 

3-1 .. 1 15 5 50 n 
1-7 " 5 50 3 25 i! 

~~le { karne) 1-7 ,, 4 25 -İ! 
~~ı;· asker malulleri.. • • \ • 1-7 ,, 4 25 2 -Ü 
~ 011a <karne) 1-7 ,, 1 50 H 
~hı.ı ara.ve lise 'mektepleri talebeleri. H 
h ~ ev baa.a evden mektebe ve mek. 'ıf 

~
\~~ e kadar) 4 25 2 ! 
~ ("- nı.ektep ve Üniversite talebe- f; 
.. ~tıer~ .arabada yapılan tekmil sc- H 
'·ıçın> 4 25 2 - H 

•:Zı:::···········ı···········--······················ .. •··························•············ ... ··1= •
11 ••aaa ... a ••••••••a••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••a••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••aS 

Altın çiçek Traş bıçakları bugüne 

kada.!' piyasada tanınmış en iyi biçak· 

ları.1 fevkindedir. En sert sakalJarı 

bile kolaylıkla traş eder Yüz derisini 

katiyut incintmez ve kanatmaz. Fiatı 

yalnız (:>) kuruştur. Tecrübe içm bir 

tane alırsanız Altın çiçek Traş bıça

ğı sizin her günkü ve daimi arkadaşı

n:z olacaktır. 

SAÇ 
BAKiMi 

Güzelliğin 

en birinci şartıdır. 

PETROL NZAiM 

Yeni çıktı 
Dün ve Yarın 

Tercüme Külliyatı 
No. 63 

İV AN TURGEN!EV 

Süreyya Sami Eren 

1937 - İstanbul 

Fiyatı: 100 kuruş V AKIT Kitabevi 

I 

_. ...... [)r .......... 

NIŞANYAN 
Hastalarını hergün akşama kadar 
Beyoğlu, Tokatlıyan oteli yanında 
Mektep sokak 35 numaralı mua-

yenehanesinde tedavi eder. 

Tel: 40843 ---ili 
İstanbul Asliye altıncı hukuk daire-

sinden: 
iLAN 

Yani oğlu Tanaş tarafından Kadıkö

yünde Modada eski Rali yeni Şinasi 

efendi sokak 13 numaralı kaptan Pana
yotun evinde iken ikametgahı belli ol
mayan kansı Panayot kızı Kiryakiç~ 

aleyhine açılan boşanma davasının talı

k 'katında: Müddeialeyhanın ikametga
hının meçhuliyetine binaen tahkikat için 
muayyen olan 26/ 1/937 salt günli saat 
10 da taraflar isbatı vücut etmediklerin
den dava yenileninceye kadar dosyanın 
muameleden kaldırılmasına karar veril
miş ve ahiren davacı Tanaş tarafından 

27/ 1/ 937 tarihli istida ile mezkür dava
sının kaldığı noktadan devamı talep edil
m:ş olmasına binaen yeniden davetiyenin 
on beş gün m:iddetle ilanen tebliğine ve 
tahkikatın 16/ 3/ 937 tarihine müsadif 

BU TECRÜBEYE 
TAHAMMUL EDE 

Sabah dokuzdan akşam 
saat beşe kadar mat, saf ve 
sevimli bir ten· Gündüz tek
rar pudralanmıya hacet yok. 
İşte; havalandırılmış yeni 
T okalon pudrasının ga -
ranti muhassenatı bunlar • 

dır. Bu cazip havalandır • 
ma usulü, Parisli bir kim · 
yagerin keşfidir. Bu usul 
dairesinde havası toplan • 

dmlmış yegane hafif pud -
radır. Şimdiye kadar yapı -
lan pudralardan on defa 
daha saf ve daha hafiftir. 
Bu usul, T okalon pudrasr 

nm istihzannda kullanıl -
maktadır. işte bunun için
dir ki, T okalon pudrası, 
daha muntazam ve daha 
mükemmel bir tarzda ya • 
pışır cildi hemen hemen 

SULTANHAMAM 
KEBAPÇI KARŞISINDA 
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görünmez bir güzellik ta -
bakası ile kaplar ve yüze 
tabii bir güzellik verir ve 
modası geçmiş ve yüze bir 
makiyaj şeklini vermeden 

kalın udi pudralardan ta -
mamen başka bir tesir ya • 
par. Bu yeni T okalon pud
rası yiize yapışık kaldığı 

cihetle buna "8 saatlik pud-• 
ra" tabir ederler. Arbk n•l 
parlak burun, ne yağlı ci"t 
görünnıiyecek, belki rüz • 
gar, yağmurun, terlemenin 
icrayı tesir rdemiyeceği mat, 
saf ve sevimli bir ten gö • 
rünecektir. 

PiPO PAZARI 

A 

~ususı ŞARTLAQIMIZ ~AIO~'IND~ 
GIŞE:Lkl2iMIZD~N MALUMAT. AL iN 1 Z4 

WOLANT~~ ~ANV lJNi~ 
)STANBUL- KARAl(OY PALAS - ALALE:MCi MAbJ 

I~taobul llefterdarlığındao: 
salı günü saat 15 şe talikma karar veril- Koca Mustafa paşa Sulu Manashr mevkiinde halen Samatya şubesi 
miş ve bu bapta tanzim kılınan davetiye olarak kullanılan esJr..i ahJap itfaiyl!" karakolu ile müştemilatından maaş 
ile yenileme istidası sureti mahkeme di- tevzi mahalli ve diğer kagir harap binanın parası peşin verilmek ve on 
vanhanesine asılmış bulunduğundan mu- beş gün zarfında sökülerek arsa teal im edilmek şartile dokuz yüz yirmi 
ayyen gün ve saatte İstanbul asliye al- h l' 24 k h b _,_l ·· · d k rtbnn ul"l . eş ıra uruı mu ammen eue uzenn en açı a a us ı e 1&• 
tıncı hukuk mahkemesınde bulunulmaSI J ktır ı kl'I • a·~ • • • ··~ k • • nl ' 8 3 
ve aksi takdirde gıyabında tahkikat ve b acıu . ste. ı enn ve ıger şeraı tını ogrenme ıshye enn - -
muhakemeye devam edileceği tebliğ ye- 937 pazari:esi günü saat on dörtte yüzde yedi buçuk pey akçelerilc Mil-
rinde olmak üzere ilan olunur. •ı Emlak Müdürlüğünde toplanın K emisyona gelmeleri. .(M2, .0002), 
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eden 
BALTIC 

Radyolarına 

itimat etmeli ? • I . 
Çünkü: 

AGA BALTIC 
lsveç mamulab bir 
radyodur ve muhak
kaktır ki İsveç daima 
birinci nevi mal imal ve istihsal eder. 

AGA BALTIC Tam ayar olup 16 ili 2000 metre kısa, or
ta, uzun dalgalarla çalışır. 

AGA BALTIC 
Çok zengin bir kadran!a mücehhez olup ar· 
zu edilen bütün istasyonlar kemali zevkle 
dinlenilir. 

AGA 
.. 

BALTIC 
. (Ortoskop) denilen nevicad bir iğneye ma

. liktir. Bu sayede istasyonl:ır parazitsiz ve 
ıük\ınet içinde bulunur. · 

AGA BALTIC 
Ço!c: sağlam ve gayet zarif şekilli olup her 
kullananı hayret içinde bırakmış epiz bir 
radyodur. 

Satış yerleri : 
ADANA Tebriz kapısı. Yusuf Sami tlnlüçcrçi ve Nurettin Otaç 

Galata, Bankalar caddesinde RADYOFON MAÖAZASI 
Pendik: Elektrik mağazası, ŞEVKET KAMBER 
BURSA: Nureddin Neşet, Uzunçarşr No. 128 
İzmir: A. FELDMANN Peştemalcrlar Çukur han 
Zongutdak: Mobilya Evi ALI RIZA 
Ve İstanbul, Sultanhamam Hamdibey !:Ccidi 54 

O holde hemen işlemeğe hazır olan Havagazi 

Banyo aletini tanımıyorsunuz. 

Duş DERHAL 

Banyo 15 DAKiKADA 

• 
HAVA II 5DF ·BENi 

iZAHAT ı lstıloelaİ Caddesi No. 101 . ---------Teknik nıucizesi nıi 
'oksa acaipliği mi ? 

~nır Tek ~Hakta 
6 muhtelif artist tarafından 

6 eser dinlenilir. 

O EON 
270135 numaralı plakı alınız, 
Bu suale kendiniz cevap vereceksiniz. -------11111 

1- ilmi Fe'sefe _I 
ıı Dün ve Yarın K.i~aplarındandır ı ı 

Fiyatı 40 kuruştur ----Dr. Hahz Cenıa 
LOKl\IAS HI:fibl 

Oahilive Miitehuuıın 
Pazardan ba,ka günlerde öğleden sonra 

saat (2;5 tan 6 yıı.ı kad:ır lste.nbulcla Divan 
yolunda ı 101 ı numaralı husıısl lcablncslnd'! 1 
hastalarını ltnbul eder. Salı. rumartesl gUn 1 
lcrl sab:ı.h "9 5 12" anatlcrl hakiki fukaraya' 
mahsustur. Muaycnchııne \'e ev telefon: 
2:!338. Kı§lık telefon: 210H. 

Ampulların 
kullanınıt 

ELEKTRiK TAHSILOARI GELİNCE YARI 
\'ARIYA DAHA AZ PARA VERiRSiNiZ 

Pfl.ILl.PI 
Suı>~dl~ 

: .• 1 .. ~ i.' .· ; ... ~\ - ..... ~... . : .... .._. :...,, 1 

CIF"T ISPIRA\.\.
1 

lAM8AlA"
1 

AZ MASRAFLA 

90l t~ıı< yfRI-' 

TÜRKİYE UMUM MÜME:3SiLL1Ql 

H E L i O S Mliessesatı, Oalata, Voyvoda , 
YEN! BİNASINDA 1STANBUL 


