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Belçika Kralı 
Londradan döııdü 
Londra, 24 (A.A.) - Belçika krah 

Leopold bugün İngiliz kralı ve krali • 
çesini ziyaret ctmi§ ve öğle yemeğini 

onlarla birlikte yemi~tir. 
Kral Belçikaya Harwich yolile dönmek 

üzere bugün Londradan trenle hareket 
ctmi~tir. 

~Mussolini 
-r· 

kararını verdi 
~r· 

~11 
iç· 

~ir 

e 
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ispanyaya' iki ordu gönderilecek ve 
Ademimüdahale Anlaşması bozulacak 

Avrupa karışıklığı arasında 

Orta Avrupadaki müzakereler 

Zehirli qaz harbine başlamak 
tehlikesi var/. 

Belgratta Akdeniz 
vaziyeti görüşülüyor 

bizzat Franko gitti Prağda da Romen Başvekili siliıh Bozguna uğranan cepheye 
Paris, 24 (A.A.) - Humanite 

gazetesi, Mussolininin askeri şef· 
lerle görüştükten sonra ispanyaya 
açıkça iki kolordu göndermeğe ve 

zEH~~~ıL~~~I'KARBt fabrikalarını dolaşmakta .. 
Paris, 24 (A.A.) - ltalyan 

murahhaslarının di_\n ademi müda
hale komite!inde ispanyadaki gönül 
lüler meselesini reddetmesi matbu· 
atta umumi bir endişe uyandırmak

ademi müdahale itilafnamesin'! f tansa tarafından tecavüz edildiği 
uchanesile bu itilafnameyi feshet· 
hteğe karar vermiş olduğunu yaz
htaktadır . 

ta de,·am ediyor. 
"Jour,. diyor ki: 

.......______~~-~--~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ziraatin· l'anzimat 
devrindeyiz 

Bu yolda da inkdap 
hareketi başlamıştır 

Yazan 
-----....-- .ASIM US-----..... 

Eaumda ziraat iti olan at f •e öküz ~eaeleainin bir de milli 
lbüdaf aa cephesi bulunduğunu u
tıbutmamak lizundır. Türk orduları 
iiyük zaferi kazandığı vakit A~

S>e.Llar, kağnı arabası otomobili yen
di, demiılerdi. Hakikatte ise oto. 
~obili yenen kağnı arabası değil, 
l'ürkün zekası ve fedakarlığı idi; 
tğer o zaman Türk ordusunda kağ
llt arabalanndan başka at ve otomo: 
tni) vaaıtaJan da bulunsaydı büyük 
~e.fer daha çok zaman evvel tahak
l(Uk etmİ§ olurdu. 

(Başmakalcmlzln tamamı 2 ncide) I lhıdbcrg 

t/llles Verne'in hayali tahakkuk ediyor 

Bu · sene aya bir 
mermi alllacak 

mu? 

"tayyareci Lindberg'in Amerikaya 
dönmesi bekleniyor 

(l'a::ısı: 8 inci <Jrryıfada) 

Büyük tarihi denizcilik, aşk ve 
kahramanlık romanı 

EGE KASIRGASI 

Bu yeni eserinde size Türk tarihinin timdiye 
lrleraklı bir safhasını bir atk ve macera mevzuu 
•üriikleyici bir üalupla anlatacak. 

kadar ititilmemit 
içinde temiz ve 

Bo::g111uı uğranan ocphedc 7-.·unıandayı 
eline alan general Frank.o 

''Şurası bir vakıadır ki 48 saat
tenberi Avrupanın havası birdenbi
r• 1.-:ı"nmroıtıl" Riitiin hiild1metler 
hakiki bir endişe içindeClir. Musso· 
lini bir muvaffakiyetsizliğin altında 
kalmasını sevmez. Bunun içindir 
ki, hariçte bu muvaffakiyetsizliğin 
aksiilameli büyük bir endişe ile bek
lenmektedir.,. 

"Oeuvre,, de şöyle yazıyor: 
"Romada mevcut fikir, t\1usso

lininin İspanyol siyasetini şiddetlen· 
direceği, en kısa bir müddet için· 
de zehirli gazlar kullanacağı ve 
mutlak surette muvaffakiyet elde 
etmeye çalışacağı merkezindedir.,. 

(Sonu: Sa. 4 Sil. 4) 

Budape§te, 24 (A.A.) - Burada, İ· 
talya hariciye nazırı Ciano'nun Bel -
grat seyahatinden mühim neticeler ve 
1talya ile Yugoslavyanın A1c:denizdeki 

vaziyetlerinin kuvvetlenmesi bekieni • 
yor. 

"Pesterlloyd", muhtemel bir Yu • 
(Sonu: Sa. 4 Sii. 1) 

Siyasi müsteşarlar 
vazifelerine başladılar 
Ankara, 24 (Telefonla) - Tayin e· 

dildiklerini dün bildirdiğim Dahiliye 
V ckaleti siyasi müsteşarı B. M ı.;ttalip, 

rnıı111uıııııı1111ıııı:ıı111111ııııı1111uır•ıı1111111ııııııı11111ıııı 1 

( Ve~ıller t1e- ! 
1 l yetı toplandı \ 

= = = = ~ Ankara, 24 (Telefonla) - ~ 
~ . Vekiller Heyeti, Baıvekil hmet :.: 
§, irW>nü'nün ~jkanlrğında bugün !: 

~ akşama doğru bir toplanb yap- ~ 
~ mıı ve toplantı geç vakte kadar ~ 
~ devam elmiıtir, ~ 
= = 
lıı.nıtımıııuııınıııııuıııııııı11111ııııııı11111ıllllllt1111ıt11ııııu .. 

Nafia Vekaleti siyasi müşteşan B. Sır
n Day, Milli Mlldafaa siyasi müöteşa • 
n B. N ccip Ali Kü~üka, Maarıf Veka
leti siyasi müsteşarı B. Nafi Atuf Kan
ııu, Adliye V ckaleti siyasi mtis~<'şan B. 
Salah Yargı, iktısat Vekaleti siyasi 
müsteşarı B. Ali Rıza Türel, Zircıat Ve
kalcti siyasi müsteşarı B. Ali Rrza Er· 
ten ile Sıhhiye Vckaletisiy.asi milste • 
şarı B. Hulusi vazifelerine başlamışlar
dır. 

Hariciye 'Vc1dileti siyasi mfüıteşarlı
ğın~ B. Numan Rifat Meneme.ıdoğlu
nun, Maliye Vekaleti siyasi müstr§&rh
ğına da müsteşar B. Faik Bayscıl'ın, a
çık bulunan meb'usluklara seçildikten 
sonra tayin edilecekleri kuvvet!e söy • 
lenmektedir. 

Türklere iftira atma
ğa da başladılar! 

Mussolini Yeme- · Satılmış 
ne karşı · 

bir gazete bir bağa edilen 
taarruzu 1 ürk/erin yaptığını yazıyor 

Bir emel bealemedlAlnl 
söyledi 

Roma, 24 (A.A.) - B. Mussolini 
Libya.da iken, Şamda çıkan Elcenireh 
gazetesinin direktörüne beyanatta bu
lunarak ltalyanın imparatorluk müs. 
lüman ahalisine karşı olan hattı hare-' 
ketini bir kere daha kaydetmiş. Yeme
ne karşı İtalyan maksatları hakkmd:ı.. 
ki şayiaları yalanlamış ve İtalyanın 

bütün diğer Arap memleketleri gibi 
Yemenin de istikl:ilinc riayet etmekte 
oldu,'l.mU bildirmiştir. 

Moskovaga 
vapur işligoi 
f\ioskova, 24 (A.A.) - Volga 

barnjının son kapağı da dün sabah 
indirilmiş ve nehrin cereyanı dur
durularak muazzam su hazinesi dol
mağa başlamıştır. 

327 kilometre murabbaı sathın
da olan bu su hazinesi 1 milyar 20 

(Yazısı 2 inci sayıfada)' 

arı lm~.<ıı cfrafmda mıılı.arririm':.c sö:: söy1iycn 
lwyu ı . ı cular 

Yerli bir san'at 
milyon metre mikabı su alacak ve 1 ı ı ı ı ı ı 

128 kilometre uzunluğunda, 8 bu- l a m 1 ş y u r u m u ş 
çuk metre genişliğinde olan Mos- ı 

~e0;fn cde~e~~:. kanalının suyunu 1 Gümüşe altın dige"ıi para veriyoruz 
Moskovayı beş denize bağlıya- • 

cak olan kanalın son inşaat işleri de Bazı kuyumcular bir ayar biirosunun 
bitmek üzeredir. Volgadan ilk va· lı . [ /. d / •b / l · 
pur Moskovaya 1 mayısta gelecek· lll U ınasını ag a l U ugor ar 
tir. (Yazt"1 ~) 
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Ziraatin l'anzimat 
devrindey · z 

Bu yolda da inkllap 
hareketi başlamıştır 

L Yazan 

, ___ ASIM os-----~ 

1 
stanbul treni ile Ankaraya f 
şimdi geldim. llk iş - olarak 
kalemi ve kağıdı ele alıyorum. 

Bir bahar havası içinde buraya ge
lişin intibalarını bu satırlara sindir
mek istiyorum. Orta Anadolunun 
en kıraç köşelerini bile açık bir ha
va, bol güneş, tatlt bir hararet 
içinde bu kadar şetaretli görmek in
sana derin bir ferahhk veriyor. 

llkbahar ile beraber Orta An~
dolu yay1asmda, Türkün bu kur
tuluş cennetinde herşey neşeli bir 
hareket ile kımı1danıyor. Trenle 
yanş eden, yahut biribirlerile oyna
şan çoban köpekleri, uzaktan birer 
beyaz papatya tarlasını andıran ko
yun ve tiftik sürüleri, tren yolunun 
geçtiği yerlerdeki su birikintilerin
den gelen kurbağa sesleri, baharla 
ber.-ıber etraf~a açmış olan kır çi
cekleri arasında kuslarm cıvıltılı 
;ıçuşları hep bu neşJeli hareketten 
birer nişanedir. 

Koyun ve tiftik sürülerini, ço
ban köpeklerini, kır c:içeklerini, kuş
ları ve kurbağaları böyle harekete 
getiren bu bahar havası, bahar gü. 
neşi karşısında hayatını topraktan 
çıkaran kö3~Jiilcr ve çiftçiler hiç du
rurlar mı? OnlC\r da çift hayvanla
rı::ıı C\larak tarlalara dağılmışlar, top
rnldarı sürüyorlar. 

F akut bütün bu bahar çerçevesi 
içinde en ziyade benim dikkatime 
c:.arpan şey, bir tarlada biri at, öteki 
öküz_ i}c çalışan iki çift.-i oldu. Or· 
ta Anadolu yaylasrnda böyle at ile 
öküzün yan yana çifte koşulmuş 
olduğunu görünce kendi kendime: 

- Artık ziraatin Tanzimat dev
rindeyiz.!,, dedim. 

Tıpkı bir zarnan1ar medrese ile 
mektep, fier'iye mahkemesi yanın
da nizcı miye mahkemesi gibi birşey. 
1ktısad1 sahada ani bir inkilap ham
lesi ile eskiyi kaldırarak yerine yeni 
bir rejim koymak pek güçtür. Fa· 
kat görüliiyor ki bu yolda da inkı
lap hareketi başlamıştır. Öküzün 

yambaşma at gelmiş, bir mevki al
mıştrr. Bu manzara ziraat sahasın
da öküzün giderek yerini atın tu
tacağmı gösteren bir alamettir. 

Köylü ve çiftçi İ! hayatında ye
nilik denilen şeyin iyiliğine inanmak 
için kulağından ziyade gozune e
hemmiyet verir. Fakat toprağı iş· 
lemekte atın öküze üstün olduğunu 
bir kere gördükten sonra vereceği 
karar açdctır: llk fırsat ve imkan
da çift ve çubuk işinden öküz alına
cak, onun yerine at konacaktır. 

Herhalde öküz ve inek memle
ketten bütün bütün yok olacak de-· 
ğilse de, böyle bir maksatla hare
ket etmek doğru değilse de bundan 
sonra zamanla ziraatte en büyük 
mevkii at alacaktır. Bilhassa Orta 
Anadolunun her tarafında atm ö
küz yerini tutacağı şüphesizdir. Çif
te koşulan at, öküzün üc misli is 
gfüdi.iğü gibi arabaya da koşulabi.' 
lir; bu takdirde kağnı arabasına nis. 
betle sürati beş misli yükselir; ni
hayet at binek hayvanı olarak d:ı 
kullanılır; halbuki öküzden bu şe· 
kilde istifade etmek mümkün de
ğildir. 

Fakat esasında ziraat işi olan at 
ve öküz meselesinin bir de milli 
müdafaa cephesi bulunduğı.ınu u
nutmamak laznndır. T ürk orduları 
büyük zaferi kazandığı vakit Avru
palılar, kağnı arabası otomobili yen· 
di, demi§lerdi. Hakikatte İse oto 
mobili yenen kağnı arabası değil, 
Türkün zekası ve fedakarlığı idi; 
eğer o zaman T ürk ordusunda kağ
nı arabalarından başka at ve otomo· 
mil vasıtaları da bulunsaydı büyük 
zafer daha çok zaman evvel tahak
kuk etmiş olurdu. Onun için mem
leketin her tarafında atlı binek ara· 
balan yerine otomobil ve otobüs 
geçtikten sonra ziraat sahasında da 
ata mevki vermek, aynı zamanda 
bir milli müdafaa zaruretidir. 

G-üNtJN AKiSLERİ 
Kabalıat lıimde? 

Yaşar Nabi, bir lise talebesinin neş
rettiği IJir şiir k~tabı hakkında cün fi
kirlerini söylüyordu. Makale ''E!iki 
zevk,, başlığım taşıyor. Mesele §t.1: Genç 
bir liseliyi Ahmet H.:şim kırması şiir -
Icr yazmaya sevk('·'.ıen büyük amil ne -
dir?. Muhiti mi?. Hayır! öyleyse? .. 

Yaşar Nabinin fikrine gelel:nı: 
"Hiç şüphesiz, bu ayarda onu yazı • 

lar yazmaya sevkeden fımil, kendisine en 
sağlam bir edebi zevk vermekle mükel
lef olan mektebi.,, 

Yani mes'uliyet hocanın. 
Evet ama, liselerdeki edebi kıraat 

kitnplan ilk üç sınıfta en yeni muhar -
rirlerden intihap edilmiş ve bilhassa in
kılap mevzuları etrafında yazılmış ya • 
]ardır. Şll halde çocuk, hiç bir vakit es
ki zevki bunlardan öğrenemez. D c'mek 
ki lise birde daha geniş edebiy.ıtla te - , 
mas etmeğe başladığı uman zevki bo ~ 
zuluyor. \ 

Bununla beraber asıl meselenin Ya -ı 
şar Nabinin iddia etti~i gibi hocada ol
ma:Iığı muhakkaktır. Hoca, nihayet bir 
BİR EDEBI ÜST AT değildir; ve Uiy
le bir vazifesi de yoktur. 

Kızlara da, babalara da 
hürriyet! 

Amcrikada. 18 yaşında bir kızın ba
bası, kızının sigara içmesine, gecckri 
sokağa ttıkmasına mani olmak istemiş. 
"Afe:-in o babaya!" diyecek olanlar bu
lunur. Fc;.kat Brooklyn mahke:ncsi ba -
bayı haksız çıkarmış : 

"18 yaşında bir kız sigara içmek, so
kağa çıkmak salahiyet ve hürriyetine 
sahip olmalıdır,,demiş. "Hatta·on•ın gece 
sok::ığa çtkmasından §Üphelenmckte ba
IJasınrn hiç hakkı yok. Bu suretl: kızını 
tahkir etmi!! bile sayılabilir.,, 

Kadınlara hürriyet verilmesini bu 
suretle müdafaa eden mahkeme ayni 
şekilde babalıwa hürriyet verilme.>ini de 
müdafaa edebilir: 

B3ba1arın da hala eski kafalı kalma
ları yazık değil mi? Onla'rı da artık, 
kızlanmn yaptık1arile eskisi gibi ya -
kından alakadar olmaktan kuıtarmak 
zamanı gelmedi mi? 

Bir mahalle halkı 
zehlrlendl 

Fransada Mantes şehrinde s:Jkak • 
tan geçen bir havagazı borusu patia -
mtş, bütün bir mahalle halkı z;ehirlen -
miştir. Zehirlenenler vaktile tedavi al -
tına alınarak kurtarılmış. yalnız üç ki
şi ölmüştür. Hastanede bulun&n öiğer 
zehirlenenler 20 kişi kadar vardır. 

Günlerin peşinden : 

keşifler 
A 

ennı 
Bir müddet evvel havadaki elektrik dalgaları ile ltalya yarı:maC: .• n

dan Ostralyadaki bir elektrik lambas mı yakan 1 talynn fizik alimi Marko
ni, şimdi radyo ile uzak mc:safoh::rc enerji nakli Le'-• \.~bc.Jiui ;ro.p~7orrnuş. 

Bu tecri.ibelcrde de muvaffak olmuş. Hatta bir rivayete göre, radyo vaşı
tasile göklerdeki seyyareler arasında muhabere edilebileceğini de söylü-

yormuş. 

Telgraftan sonra fonograf, fonograf tan sonra telefon, telefondan 
sonra televizyon... Şimdi de radyo ile enerji nakli, yahut seyyareler ara
sında muhabere nicin mümkün olmasın? 

Fakat LondradaJ oturan bir adamı Nevyorktaki bir dostu ile karşı kar
şıya konuşturmaya vasıtalar, insanlığın rahatı ve huzuru için hatır ve ha· 
yalden geçmiyecek imkanlar bulan fen adamları yalnız bin müşkülat için
de buldukları 'kolaylık vasıtaları ve imkanlarının sonradan medeniyetin 
tahribine, milletlerin huzur ve rahu tlan aleyhine olarak kullanılmasına 
çare bulamıyorlar! . 

İhtimal ki bir gün ölüme çare arıyan ilim adamları bu yolda da mu· 
vaffak olacaktır. Lakin hiç şüphe etmemelidir k i ilk diriltilecek ölü, mil
letleri boğaz boğaza tutuşturarak mi lyonlarca insanın ölümüne sebep 
olan bir diktatör kesilecektir.! Ölüy Ü diriltmek için bulunan ilaç o kadar 
pahalıya çıkacaktır ki o diktatörün öldürdüğü milyonlarca adamdan hiç 
birini diriltmeğe imkan bulunamıyacaktır! 

t 
Kaç tane 
Simp son 

Bayan 
var? 

Bayan Simpson arlık tarihi bir kat 
dm oldu. Şimdi Fransada bir şehirde 
bulunuyor. Fakat bir Bayan Simpson 
daha var: 

"Asıl .. Bayan Simpson'un hila İS' 
mini ta.:;ımakta olduğu eski kocası :&ıY 
Sipmsoıı'un akrabasından biri olaJI 
bu kadın Cote d'Azur (Kot daziir) 
de bulunuyor. Geçen gün. oradaki O· 

tellerden birinde "Bayan Simpson, sa.
yan Simpson., denildiğini duyan bit 
adam "tarihi., bayan Simpson'un o
rada bulunduğunu zannetmiş ve he• 
men koşmuş otel müdürüne, onunla 
konuşmak istediğini söyilemiı:ı. 

• Fak.at, mü~tcrisinin bu kadını her 
halde "tarihi., Bayan Simpson zannet
tiği kin böyle bir arzuda bulunduğtı· 
nu anlıvan otel müdürü: 

- Yanıldınız. Bay,_ demi~. o baya.il 
Simpson ba.qka bayan Simpson ! 

70 yaşındaki ~ayya.-ec, 

kadın kayboldu! 
70 yaş:ndakj kadm t:yyareci Belford 

düşesi iki gün evvel evinden tayyare ne 
hareekt etmi!}, fakat nereye gitt ifj ht' 
nüz anlaşılamam•ştır. 

fl,"°İj•or <to~···•-.,,,,..~ 1,. ... ,,..ı ..... .._ L.:- • ~~-"' 

çıktığı tah:nin • cdiln::ckte ise de nereye 
gittiği bilinmediği ve bir yerde de te • 
sadüf edilmediği için bir kaz.ıya uğra -
ma5rnd.an korkulmaktadır. 

Yunan ve Mısır lllh 
heykeller i bulundu 

iskcnôeriye civarında Raselso~a ııut'' 

takasında bir tas o:ağınd.a yap-hm Jit 
keşif, ar:Ceoloji aleminde şiddetli bir ll' 
laka uyandırmıştır. 

iskenderiyc Greko - Romen müte ' 
sinin rr.i.::lürü İtJlyalr Achille Ali:-ıni'nİ11 
idaresi altında yaprlan hafriyat netice • 
sinde Yunan ve Mısır ilahlannrn be • 
yaz mermerden ve hiç bozulmamış bit • 
kaç hzyk~li meydana çıkarılmtşbr. 

Bu mahalde evvelce bir Yunan - Mı• 
sır mabedi bulunduğu ve bu heykelle" 

'°er 
~ol . 
lic~ 

bllt 
1 
~ 

Türklere iftira atma
ğa da başladılar! 

Hasan Kumçayı 
rin de ikinci ~sra ait olduğu zannedU ' 'iti 

Satılmış bir gazete 
taarruzu 1 ürk/erin 

bir bağa edilen 
yaptığını yazıyor 

,. 

.. Halep, 24 (Hususi) - Sancakta 1 
Türklere yapılan tecavüzler şiddetini• 

arttırmaktadır. Bu şiddetli hareketten 1 

dolayı kendilerini mazur göstermek 
istiyen alakadarlar bu defa Türklere 
tecavüz fiili isnat etmeye başlamışlar. 

dır. Nitekim !skenderunda neşredil-

mekte olan Elliva gazetesi 16 mart ta
rihli nüshasında Türklerin bir bağa 
tecavüz ettiklerini yazmaktadır. Satıl. 
mış gazete iftirasına şöyle devam et
mektedir: 

' 'Kara Hüseyinli köyü Türkleri Mi. 
hail Benna'ya ait bağa tecavüz ve ba
ğı tnhrip ve dihcnli telleri yağma et
mi~ler.:iir. Hükiımctin bu h 5.rliscyi na
zarı itib:ıra aln.rak miitec?..vizleri bas. 
ka!arma ibret olmak ii:r•re ~iddcUc cc 
z:di:>ııd:raca~mı ümit C'diyoruz .. , 

Bir taraftan köylere saldırtılan 

Türk dü~manı yobaz tahrikçilerin, mü 
selli1.h çetelerin faal iyetinden sonra 
::;imdi de böykcc .-·nzctP.ler \·a<:ıtasilc 

Türk ahali tehdit edilmektedir. "Elli
va., ga.;.ctesinin ya-;:d?fh hfıdİ$'e \'Uktı. 

bulmuş, fakat hadisey i ika cdr.n ve 
bu hMise ile alakadar bulunanlardan 
hiçbiri Ttırk değildir. 

"Elliva,, gazetesinin bu neşriyatı 
İskenderun Türkleri arasında büyük 

teessür husule getirmiştir. Türkler 
isnat edilen bu hadisenin tekzibini is
temektedirler. 

Humus, 24 (Hususi) - "Elliva,, 

gazetesinin Türklere karşı yaptığı kö
tü isnat, mutaassıp Arap olan, Vata-: 

nilerin ve manda memurlarının elinde 

bir alet olmaktan başka hic:bir meziy. 
yeti olmıyan İskenderun müddeiumu

misi Ebu Haydarm, kanunları sara. 

haten bec;eri mevzuatı çiğniyerek, e
fendilerine yaranmak için verdiği bir 

karara dayanmaktadır. Ad::ı.l~t ve hak 
mefhumunu nazarıitibara alnuyan 

milddciumuminin bu sarih di.i."'manlırrı. 
'> '" 

na kar~t bütün adalet vicd:ı.nı münke-
ı::irdir. 

Kadıköy su ş!rketi hisse
darları toplanayor . 

Kadıköy Su şirketinin hükumetçe 

s:ı.tm a lmrr.ası ctraimcak1 müzakere
ler devam etmektedir. Par!sten gelip 

1 
Ankaraya gitmiş o!an meclisi idare a
z1smdan Bay Menaşe dün ~ehrimizc ... . -
dönmüştür. Şirket hissedarlarının pa. 
zartesi günü yapacakları toplantıda 

bulunacaktır. -

Yilzme hooası: - Böy1esiıı<i d-e görmedim. Kcııdi.~ine amma ela .itim.:ıdı 

var.. Suya dü.5ü>ıceıJe kadar, elindeki kitapıarın, yüznwyi öğreneceğini iddia 
ediyor. ·· 

mektedir. 
-;;;;:;::;;;:;::::;:;:;~;;:;;;;;;;:;;:;;;;;;;;;;;;:::;;;;;:;;;:;;;;;;;;;;;;;::;;;;;~....-/ 
riCısa Harici Haberler J 

• Fran3ızların No~andle traruıatıa.ntiıd 
son yaptığı seferlerle ma.Yi kordelayı yenidetl 
ltnzanmı.~tır. 

• rnskalyc dole.yıslle bUtUn dUnya bora&' 
' !arı dUnden itibaren gelecek haftaya ka 

dnr kıı.palıdır. 
"' Alman radyoları evvelki akşamd'.l.?1 itib&ı'-

15 şer do.kll<a Sovyct matbuat hülA.salarıııı 
vermeğc haşlamışttr. 

* Ammandıı iki İngiliz tayyaresi çarpı§llltf 
tır. Pilotlar paraşüt kullanarak kazad&ıl 
kurtuı!lluşlardır. t 

• Son zamanlarda memleketimizi :tiylll't 
etmis olan Gornıain Desboenf Marsilye. tie&' 
ret odasında memleketimiz • hakkrnda çol' 
mUhlm bir konferans vermiştir. 

• Alman Maarif nazırı eski olimplya ha!' 
riyatında bulunmak üzere Atinaya gideceıı• 
tir. _.ı 

• Mısırda llk millt mUhlmmat fabri1'CV 

Geçmiş Kurunlnr J 
26 Mart 1922 

EDİRNE YOLLARI / 
Diitçcclclci tahsisata göre 1JU set"., 

z:-:,rf ıı•d::ı tercihan :!ll yollar yapı~~i 
t ı r: U zım kö prii demi ryoluna m:ıı1 . , 
o!an Sosa _ Uz-ıınköprü şQSeSi; a.crrı~'1 l rJ, 
yolımu :Alarm.1raya raptedecek A 'P i1' 
lu _ Hayrabolu • Tekirdağı şosesi; !Jı 
7eburgaz • Pıoorhisar - DemirkÖ!I !1(1' 

il' lu; Suluyol yolu J~oa ormatıl.<lrı ... 
dan geçecektir. ( 

ilf 
-~ q,, 
'~ 
it . 
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ı. Fikirler_,,_ ve ~nsanlar ~ 

ASIL YALNIZLIK 
Yazan: 

.Köy öğretmeni yetiş
tirme hazırllkları 

Nurullah Ataç 

ll er muharrir gibi ben de ka- ı 
rilerimden ara sıra mektup 
alırım. Bunların icinde ilti

~tlı olanları azdır; çoğu y; bir yan· 
~ı gözüme vurmak, ya b~r id
~ı baltalamak içindir. f çlerinde 
•11für dolu olanları da vardır. Hep· 

ltni dikkatle, vakit bulursam tekrar 
~~ar okurum. Bir muharrir için, 
~!erinin üzerinde bıraktığı tesiri 
~enmekten daha iyi ne olabilir 

bilgileriniz çoğalsın. Yoksa bir 
noktaya saplanır kalırsınız ve, her 
fikrin hakikati ancak zıtları ile kar-

Bu yıl altı viliyette kurslar açılacak 

1
•••• Biz yazımızı yazıp gazeteye 

"eriyoruz, kari onu okuyor mu? 
toksa bir iki satırına göz gezdirip 
~nıen başka bir sütuna mı atlıyor? 
~nlan bilemeyiz. Gelen mektup-
b içinde iltifat, itiraz, hatta küfür 
~!unsun, sözlerimizin büsbütün 
~bolmadığmı, bir kaç kişi tara· 
~~~n olsun duyulduğunu göster· 
.gı için bizi memnun eder. Muhar· 
~n daima karileri ile konuşması 
~ il olsa, yazı yazmak "tek sesli 
.r rnuhavere,, olmasa... Zonnede
~ ki radio studiosunda, belki yüz 
:ıtlerce kişiye hitab ettiği halde 
~ille yapayalnız olan hatibin hali, 
(~harririnkinden de acıklıdır; çün· 

, dil hem kimseyi görmiyecek, hem 
• c konuşur gibi bir tavır takınacak. 
D cçen gün gene bir mektup 

t \K aldım: imlası bozuk, ciim-
leleri bozuk, zavallı bir mek· 

• ~ı>... Onu yazan, sevdiği bir şair· 
~ hoşlanmadığım için bana kız· 
l'ııı§, sitemler yağdırıyor. Zevkini 
~Udafaa etmekte hiç şüphesiz hak· 
; bunun icin mektubunu alaka ile, 
11trnctlc okudum. Ben onu ikna 
:demediğim gibi o da beni ikna e· 
"lnedi. Zaten asıl gaye biribirimi-

ikna etmek değil, duyduklanmı· 
• düşündüklerimizi elimizden ge1-
ği kadar açık, toplu bir surette 
~I nn..l t.:.. C~71 .... J:ht .... frı.:d kuı• 

e 
1

ıiıı~Clakine kabul ettireoilirsek ne 
• •lıtlu.bizel fakat bunun için duy

~larım1zdan, düşüncelerimizden 
~l akfırlıkta bulunmamız caiz d~-
1 dir. 

~ Bana mektup yazan kariim de, 
holki kendisi için bu fikirde: benim 

t ~§Uma gitmek için, o şaire beslediği 
,Yranlığın zerresinden bile y;ızgcç-

~Yor. Fakat muharrir için o fikir· 
• değil, çünkii söziine: "Yazıla-
~~ ve duygularınız bizlerin fikri· 
~~c tcrciiman olamadı,. diye baş· 
l 0 r; yani İstiyor ki muharrir, ka-

• r:ke~in_in hoşuna gitmek içi.n: kendi 
ı. tını yazmasın. onlarm fıkırlerine 
'tt •. 1 cuman o sun... Hatta belki de 
~ llharririn hic bir fikri olmasın, sa· 

' ~~c etrafına "ayineJik.. etmesini 
~?or ... İtiraf edelim ki bu, knri ta
~ı ndan pek fozla bir miistcbidlik 
~r. Bu fikirde ohm bir adam, ya
~ 1 okunacak bir muharrir değil, 
liı-~dine bir dalkavuk arıyor demek· 

h nzı muharrirlerin kendilerini 
' (i karilerden üstün bulmasını, 

lıtı asri hoşlandıkları mcvzula
~ karilere ağır geleceğini ve bunun 
• alelade şeyler yazdıklarını sÖy· 
~derini hiç bir zaman haklı bul
~ drm. Muharrir karilerini kendi
~ c bir seviyede saymağa mecbur
~· Elbette ki karilerimle benim 
~ llıda, hazan onların lehine, ha. 
~ benim lehime bir takım farklar 
ti!!dır; jçlerinde benden kat kat bil
~ 1 ~lanlar bulunduğu gibi benden 
~ılenl.~r .. de çıkar .. F~~a~ !ine be. 
~·· butun ferdlerı bırıbırıne mü. 
~1 olan bir mecliste konuşur gibi 
\~am lazımdır, yoksa ya ben 
~~ılaşmm, ya karilerimi a.şağılaş
~ 1ttı. Sizinle konuşan bir adam 
~lcınadiyen hoşunuza gitmeğe ça· 
~ 8a, sizin düşünce ve duygula· 
~~ uymıyacak şeyler söylemek
') Çekinirse o adam aşağılaşmaz 
'~ Bayağı bir adam, bir dalka· 
~·-olmaz mı? ... Onunla niçin ko· 
~ınız? ... Bilakis konuştuğunuz 
b larda sizinkilerden başka. hat· 

\ 4 ll~an onlara zıt fikirler bulun
\ dır ki onlarla konuştukça in

hakkmdaki, cihan hakkındaki 

şılaştirılmak suretile meydana çık
tığı için kendi fikrinizi de açıkça 
anhyamaz olursunuz. 

E 
lbette ki herkes, söyledik
leri kendi fikirlerine uygun, 
hiç olmazsa yakın olan mu· 

harrirleri okumağı tercih eder. Ko
nuşmak için "kafadar,. adamlar a
radığı gibi... Diğerlerinin yazıları
nı okumak, onlarla konuşmak ken· 
disine biraz zor gelir; çünkü bu
nun için itiyadlarından biraz ayrıl
ması, "kavramak,, için bir fikri 
gayret göstermesi lazım gelir. Hal
buki zaten alışık olduğu fikirleri 
miidafaa eden muharrirlerin yazıla· 
rını cabucak, kolaylıkla kavrar. Bu 
is on'"un icin büsbütiin zahmetsiz 
bir .eğlen~e olur. Hatta büyük bir 
zevk duyar: "Bu muharririn söyle
diklerini ben kendiliğimden dü~Ün· 
müştiim,, diye koltuklarını kabar
tır.. Bu, her insanda az çok bulu· 
nan bir zaaftır ve ayıplanmaz. 

Kurslarda 530 çavuş ders görecek, 
180 öğretmen ders verecek 

Fakat bunun bir zaaf olduğunu 
bilmeliyiz ve kendimizi ona büsbü
tiin bırakmamalıyız. Bir kitabı, bir 
makaleyi bilmediğiniz bir takım 
malumatı edinmek için okuyun de· 

~ miyorum; onlar, öğretici kitaplar. 
büsbiitün başkadır. Zaten onlarda 
sizin fikrinize uymıyan, zıt olan bi, 
şey aramazsınız; onlardan bir şey 
öğrenmeğe çalışırsınız. 

Diğer kitaplar, romanlar, şiirler, 
tenkid makaleleri size bir şey öğret· 
mek iddiasında değildir; size insarı 
oğlundan, onun :>evgilerinden, nef. 
r tlerinden haber· verir. Onlarda 
bir kimse bilhassa kendinden bah
seder. Dünyada türlü türlü hisler, 
fikirler Luluurııci::ouu i::otcıııiyvuamL., 
herkesin tıpkr sizin gibi olmasını is-

temiyorsanız, münakaşayı sevmiyor· 
sanız onları okumayın. Çi.inkü beğe. 
necekleriniz, sizin .. fikrinize tercü
man olanlar,. siz~ hiç bir haber Yer· 
miyecck, öbi.irleri de sizi kızdrra
c<ıktır. 

Fnkat miinakaşayı sevmiyorSf\· 
nı, sizin diisi.indtiklerinize zıt di.i
şüncelc-rr. t~hammiiliini.iz yoks'l 
- etmfımz ne kadar kalabalık o
hırsa olsun - yer yüziinde bir b:ı. 
~ınrza kalmıs sayılırsınız. 

Buı·.~t1111üddeiuo1uı11isi 

şelıri111izde 

1mrah adası ıçin fidan 
sipariş edfldl 

Bursa miiddeiumumisi Cernıl, istan. 
bula gel'lliştir. Burada. Büyükdercdeki 1 

vilayet fidanlığına imralı ada'Sı için 
5,000 fidan sipari~ etmiştir. Bu fidan • 
larla, imralı hapisanesinin etrafı ağaç • 
landınlacaktır. Bu işle. oradaki malı -
klımlar uğraşacaklardır. 

imralıda}ci hapisane, genişletilmek • 
tedir. Ondan sonra, oraya başka malı -
kı'.'ımlarm da nakli dü§ünülmektedir. 

Muhtelif yerlerdeki hapisanclerdc bu
lunan mahkfımlardan bir kısmının Zon
guldağa sevkedilerek orada çalıştırıl -
malan hususile de meşgul olunmakta
dır. 

GUmrUk ve inhisarlar 
MUste,arı 

Gümrük ve İn!ıisarlar müsteşarı Bay 

Kültür Bakanlığı köy okullarına 
öğretmen yetiştirmek tiz~rc açtığı köy 
öğretmenleri kurslarına bu yıl da de. 
vam etmek, bu tcşkili1tı genişletmek 

üzere bir program vücuda g-etirmiıı· 

tir. 
Programa göre bu yıl Çavuş öğ. 

retmenler için Karsta, Edirncde, Er. 
zincanda, Eskişehirdc, Hamidiye ve 
Mn.hmudiye köylerinde altı tane kurs 
açılacaktır. Bu kursların idare \'e ted· 
risat i!ilcrile meşgul olmak üzere ilk 
tedrisat ispekterleri vazife almakta
dırlar. Eskişehirde Hamidiye kursuna 
Ankara ilk tedrisat müfettişlerinden 

Bayram. Mahmudiye kursuna İstanbul 
ilk tedrisat müfctti~lerindcn Süley. 
man Edip. Edirne kursuna İzmir ilk 
tedrisat müfettişlerinden Fer!t Oğuz, 
Kars kursuna Samsun ilk tedrisat mü 
f ettişlerinden Ali Erdoğan, Erzincan 
kursuna Ankara ilk tedrisat müfettiş
lerinden Nejat tayin edilmişlerdir. 

Eldeğirmenini 
niçin çalmış? 

Kantarcrlarda, yanından çalıştıjı Os· 
manın atclyesinden kahve çekmeğe 

mahsus birçok el değirmeni çaidrğı id
diası üzerine yakalanan Rifat, diı!i müd 
deiumumilikçc Sultanahmet ikinci sulh 
ceza hakycrinc gönderilmiş ve hakim 
Salahaddin Demirelli tarafından sorgu
su yapılarak, tevkif edilmiştir. 

Rifatin suç ortağı olmaktan hakyc
rine verilen Halitlc Mustafa sahveril -
mişJer, hırsızlık malı ldeğirmenlcri, ça • 
lınmış olduğunu bilerek satın almaktan 
davaya dahil bulunan Yaşar, Koço ile 
Aliye celpname kesilmesine, davacı Os· 
manla şahit Leon ve 1538, 1648 numa
rah polislerin çağırılmalarma, suçlula
rın yaşlarının ve sabıkaları olup elma • 
<lığının t;ıhkikine karar verilmi~tir. Du
ruşrnanm devamı, 2 nisan saat 1 O a bı· 
rakılmıştır. 

T::vkif edilen Rifat, atelyesince doğ· 
ramacr olarak çalıştığı Osrnanın kendi -
sine ücretini vermediğini. borcuna kar
şılık olmak üzere ~vvela 9, sonı';ldan da 
21 el değirmeni verdiğini ve ke,...Jisinin 
bu 30 değirmeni. leblebicilcrlr. daha 
başka bazı alıcılara sattrğınr söy:emiş -
tir. Hazırlık tahkikatındaki çaldığına 

dair olan ifadenin tazyikle alm:i.ğmdan 
bahsetmiş ve .. Halitlc Mustafanın bu iş· 
le hiçbir ilgileri .yoktur., demiştir. On· 
tarın cevapları da, bu yoldadır! 

idman şenlikleri için 
toplantı 

tdrnan şenlikleri programınııı hazır
lıkları etrafında görüşmek üzere dün 
kültür dırcktörliiğünde bir top;antı ya· 

pılmıştır. 

Toplantrda okullarla halkevlcrinin 
ve spor klüplerinin bayrama nasıl işti

rak edecekleri görüşülmüştür. 
TABİAT BİLGİSİ KONFERAN -

SI - Tabiat bilgisi mevzuu etrafında 
ilk okul öğretmenlerine veriiece1< olan 
konferansı verecek olan Bay Kemal 
Kayanın şehrimize gelmemesi dolayısilc 
başka güne kalmıştır. 

A::iil Okuldaş şehrimize gelmiş. yeni 1 Muhtelif semtleri soymak-
gümrük binası, gümrük muhafaza ~a~ : t çlu bir ,ebeke 
müdürlüğünü gezerek çalışma şeraıtını an su k d 

· · · M" d" · h' rlar mah eme e tetkık etmıştır. usteşar un ın .ısa 
idaresinde mesgul olmuştur. Dursunla Hasan ve Ali adlarmda üç 

arkadaş, bir şebeke halinde lstanbulun 
Projekslyonle konferans muhtelif semtlerindeki birçok evle. dük· 

Eminönü Halkevinden: kanı soy:naktan birinci cezada suç.lu ye-
Bu yıl için düzenlediğimiz seı i kon- rindedir. 

feranslarrn on birincisi bugünkü per - • Dünkü duruşmada. şahitler linlenil· 
şembe günü saat 18 de evimizin Cağa~· miştir. Araştırmayı yapan polisler, bun 
oğlundaki merkez salonunda TI. Prof. ların soy.duklar: yerleri gösterdiklerin
Mazhar Osman Uzman tarafında.1 (Si· den bahsetmişler. suçlular da "bizi döv· 
nir ve akıl müesseseleri) mevzuu üze - diller!., demişlerdir. 
rinde projeksiyonlu olarak verilecek • Duruşmanın devamı, :daha başka şa· 
tir. Davetiye yoktur. Herkes gelebilir. hitlerin dinlenilmesine kalmıştır. 

Bundan başka gene bu kursaların 
her birine üçer ilk tedrisat ispekteri 
daha seçilecektir. 

·Kurslarda yurt ve yaşama, riyazf. 
ye, türKçe gibi kiiltür derslerini okut. 
mak üzere her kursa 30 öğretmen gön 
derilccektir. Bu öğretmenler köy okul· 
lannda muvaffakiyetle çalrşmrş olan 
ciğretmenlcr arasından seçilecektir. 

Altı kurs aı;:ılncağına göre bu işe 
180 öğretmen Jazrmgelmektedir. 

Kurslard:ı bu yıl ders görecek Ça
vus öğretmenler:n sayısı 530 tanedir. 
Bunların 80 tanesi geçen yıldan, bu 
yıl 200 Eskişebire, 100 Erzincana. 100 
Edirncye, 5D Kars \'il:iyeti kurslarına 
verileceklerdir. 

Ziraat Bakanlığı Çavuş öğretmenle
rin her birine köylerinde kullanmak 
üzere ziraat aletleri verdikleri gibi da 
ımzlık tavuk, koyun, keçi de verecek. 
tir. 

Florya plajında 
yeni kabineler 

inşaat mevsimi geldiğinden Flor -
yada soyunma yerlerinin yapılmasına 

başlanmıştır. Bir kısım kabineler;n in • 
şası bir hafta evvel on bin liraya ihale 
edilmişti. Bugün de ikinci kısmın iha· 
lesi yapılacaktır. Diğer taraftan Adala· ı 
rı güzelleştirme cemiyeti .de Yürükali 
plajında bazı tesisat inşasına başlamak 
üzerediı'. 

Kadın şairler 
• 

gecesı 

ııı Hali tasfiyede bulunan eski terlrns şlr· 
keti heyeti umumlyeıd toplanmr'1 ,.c yl'nl 
tasflyo heyeti intihabı yapılmıştır. 

eı: Ankaradn lmlunan Hlndistanın Parıı"I 

cemaati reisinin lcızı ve oğlu Parsı kl\r<lc· . 
lcr cumartesi gUnU şehrimize gt'leccldcrdlr. 

• lzmlttc hayvanatı balmrlyedc şap hastıt. 
lığı görlUmUştUr. Hastalığın İstanbul köyle.
rint' ı;lrmemcsi için tedbirler alınnıaktadır. 

"' İktisat \"cklUctı yeni nldı~r tedbirleri 
lpllk'mcseleslnl kökUn•lcn halletmiştir, 

• Temyiz mahltcmcsi umum.! heyeti 2:> ı:. 
rayı gcçmlycn tnzmlnnt davaların<lan dolayı 
harç ,·crilmlyeceğtnc ltnrar \'ermiştir. 

• Vekiller heyeti Hamide EyUp ltazasınıı 

bağlı olnrnlt bir n:ıhlye tcşkl:inc karar ver· 
miştlr. 

• Kastamonu beledıyc nznsınd:ın Adilin 
belediye rclsliglnc lnlib::ıbı tasdik cd imiştir. 

• Sular umıım mUdUrlU@nc su'nr lstikp· 
~rat fen hcyctı başmUhendlsl Sa!ilhnddiıı 

tayin eıfümlştir. .., 
• Petrol, benzin ve mümasili ma;ı.i mnhru· 

katın memleket d:ıhllindc ucuza s::ıtılması 

için inhisar nltınn alınması tetkik o!unmak· 
tadır. 

• llulgari:;tanın Yenipazar köyUnUn Tilrk 
halkı muhaceret işlerinin biran evvel intacı 
için Sıhhiye vckAletlne bir istida göndermiş· 
lcr<lir. 

• Esna! ecmlyrtıeri mllştcrck büro te,. 
kilalına dahli cemiyetler ny başından iUh:ı 
ren yeni blnalıırına tnşınmağa başlayacak 

!ardır. Tilrbedckl yt'nl binanın alt lmtın(l ı 

dıı esnaf <iiS]'lanscri kurulacaktır. 
• Tilrklyc tıp cneUmcnl dUn akş .. un saat 

18,30 da Etıbba odası salonunda toplanmış• 
tır. 

• Ünh·crsite rckt.örli Manrlf vekdlctınd,.n 
\'akl olan davet üzerine t!Un akşam Ankaraya 
gidecektir. Rektör Ankaradan lzmlr yoluyl • 
dönt'cck ve orada iki konferans verecektir . 

• Maarif vekAlcti yeniden beş yUze yakın 
okuma od:ıst kurnıağa karar verml§tlr. 

Eminönü Halkevi yann akşa:n saat 

1 

• Konya.}"n bağlı Abrult nahiyesi ~Ufuıı 
memuru Durmuş Ali bof,ul:ırak göle atılmış 

20,30 de "'Katlın §airlcr,, mevzuu ctra - tır. I<:atil bulıınamantı1,illr. 
fında bir gece tertip etmiştir. Bu gc - --------------
cede Türk kadın şairlerinin edebiyat ta· 
rihinde aldığı mevki ve şiirleri h"kkın • 
ela Halkevi üyelerine izahat ve: il<'cek -
tir. Bundan başka nisanın ilk haftasın· 
da Türk şairi Yunus Emre için de bir 
gece yapılacaktır. 

I çki içerken 
Meyl1aneciı1i11 gözii11e 

tornavida saplaııdı 
Kasımpaşada oturan Burga;r. adası 

motöründe tayfa Eyüp dün akşam Bur
gaz ~dasına çıkmış ve Padresin mey • 
hanesine giderek rakı içmek istemiştir. 
Fakat Pardesle aralarında bir m~o;ele yü 
2.Ünden kavga çıkmış. Eyüp cl:ne be -
Girdiği tornavidayı Pardesin gözüne 
saplamıştır. Eyüp yakalannu§ }aralı 

hastaneye kaldırılmıştır. 

KUNDURA YAPARKEN YARA -
LANDI - Çarşıkapıda Sinan medrese
sinde kunduracı Kadri dün di.!kkan:la 
çalışırken elindeki kundura bıçağı kay • 
mış, bacağına saplanmıştır. ::>a;::lanma 
neticesinde Kadri sol bac:ığrnJ.an yara· 
lanmıştır. 

AY ACINA DEMİR DUŞTU -
Mahmudiye caddesinde otur:m Saim 
dün Kalafat yerinde sırtında <lemir ta· 
şıyan hamal Rızanın yanından geçer • 
ken. Rız.:ının üzerindeki demir k:tyarak 
ayağına düşmüştür. 

Radyo gramofonlardan 
şlkAyet çoğahyor 

Kahvelerde bulunan radyo ve gra. 
mofonların sabahtan gece yarısına ka. 
dar mütemadiyen çaldıkları bu gibi 

yerlerin civarındaki evler tarafından 

belediyeye şikayet edilmıştir. 

Radyo ve gramofonlar hakkında 

belediyenin bir karar \"ermesi muhte
meldir. 

Tayyarecilik hakkmda 
konferans 

Türk hava kurumunun öğretmenle -
rin tayarecilik hakkındaki bilgilerini 
artırmak maksadile bir konfera:-ıs seri· 
si tertip ettiğini kaber vermiştik. 

ilk konferans dün saat 15,30 da İs· 
tanbul ve Fatih kazası öğretme:-.lerine 
İstanbul Erkek lisesi salonunda veril -
miştir. Konferansı emekli tayyareci B. 
Şakir Hazım vermiş ve tayyareciliğin 

muhtelif asırlarda geçird:ği tekdmiillc

ri anlatmıştır. 

Bugün de Galatasaray lisesi talebe
lerine okul salonunda l:onferans tekrar 

edilecektir. 

Marmara havzasmC:i'l 
y~palacak nakliyat 

Marmara havzası dahilinde yapıla -
r~k nakiiyatta tatbik e~ilecek usul g~m 
rüklere bildirilmi~tir. Tüc:ar ve naklı -
yatçılar bunlardan fayda görmiy<'c:ekle
rini icklia etmektedirler. Bunl:.u bilhıs· 
sa giimrüklerdc yaptırılacak mu<ı) ene • 
den şikayet ediyorlar. 

Bir aile havgas .. 
Çatalcanın Kumburgaz köyünde o

turan Mustafa oğlu Ahmet, karısı Ay. 
senin bir adamla münasebette bulun. 
duğunu jandarmaya şikayet etmiştir. 
Karısı Ayşe de kocasının ker.disini 

dövdüğünü. bu yüzden sekiz aylık ço
cuğunun düştüğünü iddia etmi!;~ir. 

Çatalca jaodarmn kumandanlığı 
tahkikat yapmaktadır. 

3 ayllhlar 
Belediyeden ma3.5 alan mütekait ve 

yetimlerin üç aylık maa.sları tahsisat 
meselesinden gecikmisti. 

Dünden itibaren bu gibilerin maaş. 
ları verilmeye başlanmıştır 
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l Mussolini kararını verd 
Gaz harbine başlamak tehlikesi vtı 

Fransız kabinesi 
itimat reyi aldı 

rakat gene Meclisin feshedilmesi isteni
yor: Kabine sermayeyi tüketmiş! 

Paris, 24 (A.A.) - Mebusan mec.r 
lisi1 hükumete sabahın saat 6 sında 
nihayet bulan müzakerelerden sonra 
itimat beyan etmiştir. Bu müzakereler 
esnasında birçok hatipler söz söylemi~ 
!erdir. 

Müzakerat esnasında radikallerden 
Colomb, Clichy'de nümayiş yapmış o
lan parti mensuplarının kütle halinde 
ntimayiş yapmnğa afielerle davet edil 
miş olduklnrını kaydetmiştir. Eğer 

devletin kuvvei umumiyesi, iBe müda
hale etmemiş olsaydı, Fransız sosyal 
fırkası mensupları katliam edilecek
lerdi. 
KO.l!VNISTLERIN MOSKOV ADAN 

ALDIKLARI PARALAR 
Fransız Halkçı cephesi reisi B. Do. 

riot Clichy faciası mesuller:inin bele
diye ile Halkçılar cephesi olduğunu 
beyan etmiştir. Kendisi, komünistleri, 
HalkrJlar cephesini Sovyctlcrc doğru 

götürmek istemekle muahaze eylemiş. 
tir. Hatip, komünistlerin komünizm 
tahrikatı yapmak için 17 senedenberi 
Moskovadan 250 milyon frank rlmış 
olduklarını söyledikten sonra "Eğer 

Sovyetlerin nakdi yardımları olmasay 
dı, Humanitc gazetesi, ~imdiye kadar 
intişarda de\.·am edemez.di,, demiştir. 

MECLİSiN FESHi iSTENiYOR 
Paris. 24 (A.A.) - Radikal sosya

list fırkasının eski katibi um.umisi B. 
Milhand, "Ere Nouvelle.. gazetesinde 
memleketin reyini imar etmesi için 
mebusan meclisinin feshini istemekte 
dir. 

Ami du Pcuple gazetesi, ezcümle 
diyor ki: 

"Halkçılar cephesi kabinesi. mane
vi sermayesini tüketmiş~ir. Fransayı 

istikbalde artık Blum kabinesi değil, 
hadisat idare edecektir.,, 

Japonya lngiltere ile 
dost olmak istiyor 

Londra, 24 (A.A.) - Avam 
Kamnrasmda Hariciye nazırı Eden. 
Japon parlamentosunun son celse
lerinde lngiltere ile daha sıkı müna · 
seb"t tesis etmek ve Çine karşı da 
daha dostane bir siyaset takip et
mek yolunda Japon nazırlarının 
yaptıkları beyanata dair demiştir 
ki: 

''lngilte1"e hükumeti, yeni Japon 
Başvekilinin ve Hariciye nazırının 
lngiltere ile teşriki mesai arzusunu 

izhar ettikleri nutukları okumakla 
bahtiyar olmuştur. İngiltere hükfı. 
meti de Japonya ile daha ahenkli 
münasebat kurmak için elinden ge
leni yapmak arzusundadır. Diğer 
taraftan Japon - Çin münaseba
tmda husule gelecek her iyiliği hüc;. 
nü suretle karşılıyacaktır. Çünki.i 
lngiltere hiiklımetinin kanaati şu
dur ki, Çinin sulh içinde refahı, 
kom~ulanmn ve alelumum bütün 
dünyanın menfaati icabındandır ... 

Belgra ta Akdeniz vaziyeti 
görüşülüyor 

(Devamı 4 füıcüd-0) 
goslav - İtalyan anlaşmasından büyük 
bir me:nnuniyet göstermektedir. 

Roma, 24 (A.A.) - "Giornalc d't • 
talia", Belgr:ıtt3ki İtalyan - Yugos -
J:ıv müzakerelerinden bahscdere!< diyor 
ki: 

Biri siyasi ve biri iktısadi oir.ıak Ü· 

zere imzalanan iki muahede İtalyan -
Yugoslav münasebatında yeni bir devir 
açmaktadır. Şurasını kaydetmek lüzum
suzdur ki, İtalyan - Yugoslav c.nla -
masiyle açılan ve yalnız iki meınleket 
münasebetlerine değil bütün Tunn bav· 
zasına ve Balkanlarda tatbik t'dilecek 
nlan siyaset Avurpanın bu mıntakaıun
tla her devlet için bir istikrar ve emni· 
yet unsuru olacnktır. Bu siyaset hiç bir 
ihata maksadı takip etmemekt:~Fr. Ye
gane hedef herkesle iyi komşul,1k mü
nasebetleri tesis etmektir. 

YUGOSLAVYA ROMANYA YA 
MALÜMAT VERDi 

Bıikreş, 24 ( A.tı..) - Ytıgo!llavya 

elçi i bugiın hariciye nezaretindr. An -
1oneskoyu ziyı:rct etmi~tir. ÖylC' zanne· 
dili} or ki, Yugoslavya elçisi tta:yan ha
riciye nazırı Ciano'nun Bclgradı ziyare
ti hakkında malumııt vererek Yugoslav
yanın müttefiklerine malumat ve:mC'k -
sizin hiçbir şey yapmıyacağına d:ıir tc· 
minatta bulunmuş ve esasen İtalya ile 
Yugoslavya arasında henüz kat'ı bir an
laşma aktedilmediğini söylemişti:-. 

T:1TARESI\O PRAGDA SILAII 
FABRiKALARINI GEZiYOR 

Prağ. 24 (A.A.) - B. Tatareskoı 
Pr:ığdn. C. K P. fabrikaalrmı gezmiş 
ve mütea.'·iben ~~refine milli mUdafaa 

nazırı B. Ma.511ik tarafından bir öğle 
yemeği \'crilmişt ir. 

B. Tataref:ko öğleden sonra siyasi 
bir görüşme yapmıştır. Yarın Plzene 
giderek silah imalathanelerini ziyaret 
edecektir. · 

NELER KONUŞULUYOr.1 
Bükrcş, 24 (A.A.) - Çekoslovak 

matıbuatmm n~şr;yatın:ı göre, Başve
kil Tatarcskonun Çckoslo\'akyaya yap 
tığı ziyarete Prağda siyasi büyük bir 
ehemmiyet atfolunmaktadır. 

Buradaki siyasi ma'1afilde beyan o 
lunduğuna göre, iki devlet adamı bil. 
hassa Küçük Antantm Fr:ıırnaya mü
zaheret meselesi etrafında görlişmüş
lerdir. 

Roma, 24 (A.A.) - "Giornalc d'İ. 
talia,, İtalyan • Yugoslav miinaseba
tmdan bahsederek diyor ki: 

''İki pıemlcket de mütekabil müna
sebetlerini Avrupa karıfıkhklarınm 
üstUnde tutmak emelindedir. Böyle 
mUnasebat nkalliyetler gibi bir mes~
le ile maniaya uğnyamaz. 

llABSBURG MESELESi VE 
ROlı!ANl' A 

Budape.şte, 24 ( A.A.) - Romanya 
Hariciye navrı Antoneslm'nun Habs. 
burglarm tekrar tahta çıknnln1ası me
selesinin beynelmilel bir mesele oldu. 
ğunu ve Romanyanın da buna muarız 
olduğuna dair yaptığı beyanatını mev 
zuubahsedcrek diyor ki: 

"Bir zaman gelecek ki, bu mlinhn- 1 
sıran Macaristanm bir i§i olacaktır. 

Çünkü beynelmilel milnasebJ.t M.aca
ristanı kraliyet meselesinde ac_;ıkc:a. 

karar vermesine maıti olamıyacaktır . ., 

Yugoslavya ile 
Bulgaristan 

Ticarette mUfterek 
hareket edecekler 

Sofya, 21 (Hususi) - Yugoslavya . 
Bulgaristan dostluk muahedesinin im
zasından sonra iki memleket arasın
daki ticari ve iktısacli münasebetlerin 
inkişafına her iki taraftan da büyük 
gayretler sarfedilmeğe ba§lanmı~tır. 

Belgrat ve Sofya hükumetleri bu hu. 
susta ciddi teşebbUslcre geçml~ler ve 
iki memleketin ehemmiyetli şehirle-. 

rinde muhtelit ticaret odaları kurma
ğa karar vermişlerdir. 

Bundan başka bir de Yugoslav . 
Bulgar bankası t~is planı müzakere 
edilmektedir. Bulgar sanayi sahiple. 
rinden bir grup da Layipziğ sergisin
de mil§terek Bulgar . Yugoslav pav. 
yonlarr açılmasını teklif etmiştir. 

Sofyada dün bir toplantı y:ıpan Bul 
gar tiicca.rları muhtelit ticaret odası
nın teşkilini kabul etmiş!erdir. Bu ti. 
caret odası Bulgaristan ve Yugoslav. 
yanın hariç memleketlere yapacakları 
ihracatta ayni şekilde hareket edilme
si, ve iki memleket arasındaki müba
delede bir gümrük ittihadı husule ge. 
tirilmesi gayelerini ta.kip edecektir. Bu 
husustan temin için faaliyette bulu
nacak ticaret odası heyeti de seçilmiş. 
tir • 

Buf!Ün Yunanistanın 
milli baqramı 

Atina, 24 (Hususi) - Yarın (bu • 

gün} Yunanlıların milli bayratl'ı olmak 

münasc:betilc burada büyük bir geçit 

resmi yapılacaktır. Bu geçit reoıminc iş· 

tirak edecek bütün kıtalar dün Atina 

civarında Psihiko'da kralın ve hubiye 

müsteşarının huzurunda bir tecrübe 
yapmışlardır. 

Kabil Üııiversitesine 
bizden doktor gidiyor 

Ankara, 24 (Telefonla) - Kabil ü

niversitesi rektörü B. Hasan Reş ... t mem 

leketimiz:e gelırıiş ve bugün 1stanbula 
hareket etmiştir. 

Rtktör, Kabil üniversitesin ·i~ çalış

mak üzere memleketimizden birçr.k dok 

torlarla beraber Afganistana dönecek • 
tir. 

Başvekil Karabük 
f abrihalarına gidecek 

Ankara, 24 (Telefonla) - Ba~vekil 

ismet lnönünün nisan ayı başında Ka -
rabük'e gideceği söylenmekt~ir. Baş -
vekil orada, yapılmakta olan demir ve 
çelik fabrikalarının inşaatını gözden 
geçirecek ve tctkikatta bulunacaktır. 

(V,.ıtyam 1 incidr,) 
.. Populaire,, gazetesi de ltalya· 

nın ispanyadaki müdahalesini dün
ya efkanumumiyesi önünde takbih 
edilmesini ve derhal kontroller ya
pılmasını istemektedir. 

FRANKO CEPHEDE 
Paris, 24 ( A.A.) - Petit Parİ· 

aien gazetesinin Londradan aldığı 
bir telgrafa göre, Guadalajara boz· 
gunundan sonra İtalyan generali 
Bergenzolinin yerine bu cephedeki 
kıtaatın kumandanlığını bizzat Ge· 
neral F ranko deruhte etmiştir. 

V AZlYET V AHlM 
Londra, 24 (A.A.) - İtalyanın 

ademi müdahale komitesinde gönül
lüler meselesini müzakere etmek· 
ten imtina etmcsile tahadd\.is eden 
vaziyetin vahim olduğu noktasında 
bütiin matbuat müttefiktir. 

Daily Mail gazetesi, b~ hususta 
§öyle yazıyor: 

"Grandinin beyanatı, ispanyaya 
açıkça müdahale yolundaki engelle
ri kaldırmıştır.,, 

Nevs Chronicle diyor ki. 
"Geri kalan yegane ümit, F ran· 

sa ile lngilterenin şiddetli müşterek 
bir harekete karar vermeleridir ... 

Daily Herald da şöyle diyor: 
"İtalya kararından dönmezse, 

bütün ademi müdahale siyaseti YI· 

kılacaktır. 
HARP TEHDlDl 

Moskova, 24 (A.A.) - Tass 
ajansı bildiriyor: lzvestia gazetesi, 
B. Mussolininin Libyaya seyahati
nin ve orada söylediği nutuklann 
Fransa ve bilhassa lngiltereye kar· 
şı ltalya tarafından harp tehdidi 
mahiyetinde olduğunµ kaydederek 
diyor ki: 

"Gerçi B. Mussolininin hareket· 
lerinde ve ltalyan siyasetinde bu 
tehdit, basit şantajlarla müterafik. 
tir. Faşist ftalya, rüyasında bile 
takip edemiyeceği yeni lngiliz silah
lanmasmaan cıddı surette urkmdc 

tedir. 
Diğer taraftan Libyadaki sem· 

bolik ihramlara yapılan ziyaret, he,. 
halde Mısırın hakiki ihramları ile 
candan arzu edilen telakiye bir ha· 
zırlık ol~a gerektir ... 

lT AL YAN MURAHHASININ 
VERDlCl CEVAP 

Lo~dra. 24 (A.A.) - Havas ajansı 

muhabirinden: 
Siyasi mÜfilhitltr. Grandini~ gönüllü 

terin geri çağrılm:?Fı mesdcs:ni müza
kere etmekten imtina etmesi nrtice<1inde 
vahim siyasi ihtilaflar husıılc gelmesin. 
den korkmaktadtr?ar. 

Tali ademi miidahale komitf'siııin 

dün öğleden sonra akclettiği celsede 
Lord Plymouth. Grandiye 1t:ılyanın 
ni~in red cevabı vermiş oiduğunu for· 
rr.uştuı. ftalya Gefiri ceva btn bunu se· 
bebini, ancak Roma hiikumetir:in izah 
etmtğe mezun olduğunu bildirıni~ ve §U 

sözleri ilave etmiştir: 

T k • d Va Oda "Benim şahsın bildiğime gfüe. mu. 
lOÇ 1 a Si harebe devam ettiği müddetçe hiçbir 

Y
eni• den 3 kişi göaüllü tspanyayı terketmiyeccktir. 

"RESMEN lTIRAF'" ! 

/daına ma/lkUlll edildi Paris. 24 - Populaire ~zet<'si di · 
yor ki: 

Londra, 24 (A.A.) - Reuter "halya tua{mdan alınan son vazi -
ajansının Moskovadan öğrendiğine yetin ;ığırlığ ı gilvlen J.ı..çmamal:t:ıdır. 
göre, Novosibirskde cereyan eden Emn'yct olunacak mahfillerden gelen 
iiçünci.i Troçki davast neticesinde hab:rlere göre. B. Grandi "So:ı hadise· 
maznunlardan üçü idamt\ mahkum }erden sonra .• İt:'\lyanın askerlerini ge· 
olmuş, dört tanesi \iç seneden sekiz ri çeke:niye:eğini ve çünkü "İtalyan 
seneye kadar muhtelif hapis <'.ezala· hayra~ının §ercfi mevzuu bahııolduğu -
rına carpılmı~. iki tanesi de beraat nu'' bildirmiştir. 
etmiştir. Demek oluyor ki ttalya hükumeti 
NEYE MAHKÜM EDiLMiŞLER? kendi bayrağının. yani ordusunun is • 

Londra, 24 (A.A.) - Reuter panyol i!lerine karıştığını resmen iti -
ajansı Moskovadan istihbar ediyor; ra[ etmiştir ... 
Novosibirskde ic.1ama mahkum edil- İSPANYADA ÇARPIŞANLAR KtM· 
miş olan üç kişi, Kuramzhim, Ho- LER VE NE KADAR? 
mik ve Haritonov ismindeki şahıs· Londra, 24 (A.A.} - Morning Post 
lardır. Bunlar bir mektebi, içinde gazetesinin Ce~:lit:rık muhabir!nc gö· 
kolaylıkla yangın çıkabilecek tarz. re, halih;mrda hpanycıcla 90.000 ecnebi 
da inşa ettirmişlerdir. 1 muharip bulun:naktadır. Bunlardan 

• SAKARYA sinemasında 1.1' 
LUCIEN BARROUX ve GABRlELLE DORZlAT ile 40 kız ta.rafından temsil edilen 

1 KIZLAR PANSVONU 
Filmini görenler: en sevimli, en cazip ve en şayanı hayret film olduğunu beyanda ittifak ediyorlar. 1 

- - i.ı. .. ~ . . • - . - • ... . . . ' 

55.000 i, asi saflarında çarpışmakU 

dır. Bu askerlerın 30.000 i İtalyan, 
bini Alman, 3.000 i de frlandalıdır. 
ri kalan 2.000 kişi hakkında mallı 

yoktur. 
Hükumet kuvvetlerile birlikte ça 

şan 35.000 ecnebklcn 1.000 tane~i ır. 
gilizdir. İtalya asilere motörlü kıta 

göndermi§tir. 
Asiler tarafında 285 İtalyan ve 1 

Alman tayaryesi vardır. I:ükıimetçilt 
rin hizmetinde bulunan Sovyct tayrı 
relerinin mikcları 200 dür. 
FRANSADAN GtDEN YARDIML~ 

Roma, 2-ı (A.A.) - Giornale J'it 
gazete~i. İsp~nyada, B. Eden'in A 
Kamarasında 6Öylediği gibi İtalyan 

dusunamensup teşekküllerin muharebc 
mekte olmadığını bildirdikten so 
hükumetçiler tarafından Fransa hudı: 
ciu yoluyla celbedilen birçok zalıit. 
ker ve malzemeyi gösteren bir liste ıı 
rediyor. 230 zabit, 5290 asker, 5150 ı 
fek, Fransa.da yapılmış 75 bin ol> 
Fransız markalı 20 bin rovelvcr. ıs 
ton techizat, 15 Franaız tayyaresi, l• 
bin litre benzin, 5 bin gaz maskui 1 

400 kamyon. 

INGILIZ MATBUATI HVCUJl!DA! 

Londra. 2·1 (AA.) - Akşam g 
zctelcri, B. Mussolini'nin nutku hB 
kmdaki yazılara büyük bir yer aŞ~ 
makta devam etmektedir. 

Star ga~tesi diyor ki: 
Londradaki diplomatların filt(ı 

iki memleket ara!ındaki münaseb:ıt. 
!ngiliz filosunun Akdenize yollandı.~ 
sırada olduğu kadar ha.d bir devreye gı 
diği merkezindedir. 

Star ga:-.ctcsi, ttaıyayn şiddetle lı 
cum etmekte ve Adisababadaki kat!· 
anılardan dolayı İtalyayı takbih cyl· 
mcktedir. 

KONT ClANONUN lKAZI 
Londra 24 (A.A.) - Zannedildiği· 

ne göre, Kont Çiano, geçend~ Sır P. 
ric Drummond ile yaptığı ü1Şl\ilt 
t:;:oıı.,.;.,ıs•\14' :ı,lf>ııı.. ..tt. ... ı;ro." ••• u,.,.,-· 
betleri üzerinde pek vahim tesirler bl• 

rakabilecek olan İngiliz matbuatının 
bu son zama.nlarda ltalyaya ka~I 
yaptıkları hücumlara sefirin nauıtl 
dikkatini celbetmiştir . 

HOKOMETÇlLER lLERLlYO~ 
l\1adrit 24 (A. A.) - Resmi ~it 

tebliğde cumhuriye.tçi k1;1vv.etler~ 
Guadalajara cephesınde ılerı har 
ketlerine devam etmekte olduklatl 
bildirilmektedir. Piştar müfrezekt 
11 2 inci kilometreye kadar cürct~fl· 
rane bir a\'cı m\.ifrezesi ileri siirmuŞ: 
lerdir. Bu m\.ifrezeler, yalnız l~pal 
yol askerleri görmüşlerdir, ihtima e 
bunbr 1 talyan askerlerinin yerİt1 
('Teçirilrniş!erdir. 
e k · b'}} 511;" Asilerin mu avemetı, ı ıa ·t· 
mahalli yol üzerinde bulunan pcıdı 
la da hita'da çok kuvvetlidir. Bura0' ~i 
Franco'nun yanındaki sivil muhafı:t' ~ 
lar tahaşşud etmişlerdir. (; .... 

ADEMi !ı!ODATIALE KOMITES/NfJ. ~l 
· ··a h le tıı Londrn . 21 - Adcını mu a a 

1rıı1• , 1i komi~e: i lspanS•adan İspanyol o .. 
yan muhaı irlcrin geri çekilmesi mc5·~ 
lesiyle içtipl etmek iizere, b~kan ~
meselcn ·n. teknik cihetlerini tetkik .e 
mek üzere, istişari teknik tali kon1ıt f. 
sine gönderilmesini teklif etti. ltal~ 
mur:-.hhası, kendi nolrtei nawrıııcl~ 
bunun t clmi!t bir mesele değil, tel>~ 
komitcJc müzakeresi pratik netice c 

· ı oıdt Ycrcmiyc::ek bir urnumı mesc e . il' 

~-unu söyldi ve halen bu mescleyı ~ 
nakaş:ı edecek vaziyette oırna.dıg"~ 
ihh·e etti. Müzakere esnasında bazı ~ 
mess" ller, hükumetle! inin _çolt ehcll18ı. 
yetli addettiği bu mesclenın tcfer.rtl 

1
, 

1ı bir surette miiz.akercs"nc b~l~e 
rnama:.ındn.n mütevellit teessür ve s' 
essüflerini bildirdiler. Mesele l'n ı-ı 
bir zamanda tekrar c!e almacakUt"· ' 

.t)' 
'l-.·AsrONAMSTLER BOJIBARDIJJJ 

NA BAŞLADI , 
Salarnanka, 24 (A.A. l - :NnsY~ 

list tayyareler Castcllon de la P~ı 
daki düı::mo.rı mühimmat fabrlkal , 
bomba.."Clm1an etmişlerdir. N~s~1ı. 
list harp gemileri de Ka.tolonya ~ 

!erindeki limanları Ye dü§man hraP ,-t 
milcrini at~ tutmu~lardtr. c~ve \ 
Sa.s~-ıgodaki dUe.man fabrikaln.rı 
kışlaları tahrip olunmuetur. 
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- O bir dram müellifidir .. herıeyi dramlaıtınyorl 

Bizi muhitimizin çoktan keşif ve tayin ettiiine, nu
ınaralannuzı verdiğine şüpheniz olmasın. Edebiyat 
alemi miskin illetine tutulmuı kimselerle dolup tatar, 
bunlar dört yol ağızlarını tutar: Şu güzelim yaraya 
bakınız! 

Diye haykırır, göğüslerini bağırlarını açarlar. Fa. 
kat yolcular durmaz. Bi::r. nf? öğrrtmek iimidindr..<i· 
ni:? Derler. bi::im sizde nlllluılandığımız nohtn 
her e.~crlcrini::dc kendinizi biLçbiitiin göstermek· 
11i::.in nnlntmnh lr iincriniz, lıi!P.ni::di. Srın 'atımzm 
ancak ima )·o/ile bir kıymeti nırdı. Şimdi şu yara· 
nı.:r gördiihten .~onra artık .~usmnktnn ba~lw )'a· 
pacnk bir şeyini:; );,laıır ... Derler. 

Bana anlattığı şeylerden duyduğum enditeden ta• 
2e kadını uzakla§tırmak Üzere bunlan söylüyordum. 
Bir azlık tarafından takdir edilmiş ola!'I ıevgilisinİ:l 
nıesleğine ~iddetle bağlı olduğunu, dekorasyonlara, 
heyktllere dikkat ettiğini, muvaffakiyetlerini haleldar 
edecek bir huzur olmadığını ilave ettim. 

- Resmi mükafatlara, payelere ~yılıyordu, bel
ki de kadın kendisini bu cepheden avlıyordur. 

- Sade esaslardan dönelim. Aralarında et, sinir, 
te~ekkiil itibarile bir uygunluk bulunduğuna fÜpbe 
yoktur. 

Ağzımdan sebepsizce kaçan bu sözler taze kadını 
çileden çıkardı. Alnını buruşturarak tekrarladı: 

- Halbuki ben onun kadını sevmediğini biliyorum. 
O seviyor, fakat kadın onu tutuyor, kapıdan dı,an bı
rakmıyor. O kadar hakim ki, adamcağızı içkisinden de 
!Denetti. Artık İçmiyor. 

- Ay içiyor muydu? Şu halde ikide bir kayboluş
larının illeti bu olacak. 

· onun az evvel birile yattığına intikal ederdim. 
Bu kara, içine girilmez suyun kenannda on bet 

yıl yaıaımşım. Bu suyun yüzünde görülen çizgiler, 
gaz habbecikleri içinde sebepleri bilinemiyen bir kay
naşma olduğuna itaret ederdi. O girdabın içinde na-
111 mahlu!dar yüzüyor, biribirini paralıy~du? 

Taze kadının izhraplar içinde kıvranarak derdi. 
ni döküşüne bakardım. İyi ve merhametli olmal< de
ğil, bende kendimi bir baıkasınm yerine kolaylıkla ko. 
yuvermek kabiliyeti beni cellatlığa yakın bir hasletten 
daiına uzak bulundurmu~tur. O gözlerden o ya~ların 
hatta bir damlasını döktürmemek için yalandan iba
ret bütün bir Ömrü hiçe indirmek benim için bir şey 
değildir. 

Şu güze) kadına neler çektirdiğini bile bile haya
tın yükü çekilir belİl mıdır? Onun yanar vücudu
nu gözleri yaşlarla ıslak olarak dizlerimin üstüne al
mak.. lztrrap mengeneleri içinde çöken vücudunu bir 
yavrucak imi~ gibi muhabbet ve hürmetle sıkmak is
terdim... Çünkü böyle taze kadınlara yar olmak içb 
iki yol yoktur; onlara tesir yapacak tek bir teselli yo
lu vardır ki o da hiç konuşmadan, ve memnu bir 
duyguya, iltibas vermeden, ortada hükmetmiy«= ba~h. 
yan sükutu İç çekiılerden maada hiç bir sesle; sözle 
inci~meden bağra basmaktır. 

Ill 
O ağlıyordu, ben yanına gitmiye cesaret edemiyor

dum; akşam bastığı halde elektrikleri yakmayı dü
!Ünememitti. llk a§k günlerinin haz dolu hatıralannı 
taııyor demekti, o zamanlar hoJ bulduğu §airler lam• 
baaız odalar hakkında yazılar yazarlar ve günün bat
masını bir ömrün kararıp sönmesine benzetirlerdi. 
Bende böyle zaaflar olmadığından elim kendiliğinden 
duvara gidip düğmeyi aradı. O aralık sokak luıpııın· 
da bir anahtann döndüğünü işittik. Taze kadın bir
den sıçradı, ben o aralık odaya doğru arkasından git
medim. Dir fıs:ltı .. Taze kadın delikanlı ile girdi. Dram 
müellifi bana elini uzatarak: 

it 

- Hayır, hiç &arhoş olarak görülmemiş, gelme. 
miştir. Halinden bir yabancı şüphelenemez. Fal<at ben 
onun sözlerine hakim olmadıiını hemen farkede· 
rim. lstiyeceğinden fazla söyler ve en titiz umanla. 
rında bile !ekle riayet eder olduğu halde koktaylı 
fazla kaçırdığı akşamlar fena fena ıöylenmeğe ba,. 
lar. Adeta haftalığını alıp da hemen o ak,am yanımı 
kendisine ziyafet çekmit bir iıçiyi andırırdı. Bu, ra· 
kik bir nezaket, candan bir !efkat velhasıl tatlı duy· 
cularda bir taşkınlık halinde tecelli ederdi. Ve ben 
bunlan 11oğuk bir halde alırdım. Çünkü acı tecrübe-

- Sizi gördiiğüme çok "memnunum .. Fakat bu ka
ranlıkta görmek bir sözden ibaret kalıyor. 

t 

·l!~r bana öğrctm!şti ld benim orada bulu:ıuvererek 
·~uııa ...... '----.J::.t._ !-a.!.t-.J ... & ... :;.: ..... ..1 .. : .. on-Cta mup-

hem · bir duygu daha ert<1Si sabah bana bunları pek 
pahalr olarak ödetecektir .. Bütün gece aranan ve bir 
türlü ele geçirHemiyen bir vücudün Üzerinde bütün 
arzulannın temerlcüz ettiği bll§ka bir vücut yatakta 
gözler kapalı olarak uzun uzun beklenip aranıp bir 
türlü bulunamaymca, maddeten elde edilemeyince, 0 

arzular taıar, oracıkta bir türlü daha İyisini rastlıya• 
rnıyarak beni sarar, ben benim ilham ehnediğim bir 
muhabbeti kana kana içerdim. Yahut da üzerinden 
hayali saadet dalgalan saçıldığı halde ateıten yanan 
'dudaklannı bana uzatırdı. Bu durum ağustos ayı 

İçinde /ırtrnn bnrn dn l:npmndı nmn. hnvnwr bir 
srrinlil~ çöl:tii. hir tnrn/tn yağmu,r ynğmı.~ ~lnrnf; 
denmesini hatırlahr. Kendini bana böyle veritinden 

Diyerek düğmeyi hemen bulup bastı, avizeden bol 
bir ziya döküldü. Galiba biribirimizden ııkılmı~tık, 

üçümüzün de gözleri biribirinden kaçışıyordu. Üçü
müz de yan karanlıkta yüzümüzden silmeği dü~ün
mediğimiz muhtelif manafarda muhtelif çizgileri ber
taraf etmejıe balnyouJuk Cakat kimbilir belki benim 
nözlerimde henüz fazla bir arzu, taze kadının gözlerin
de fazla bir elem, delikanlının r.özlerbde fazla bir ga
ripseme vardı ve bu mülakat neticelenmeden biribiri
mizin yüzüne serbestçe bakmak cesaretinde buluna
mıyacaktık. 

İlk iş olaraf< ben cekihn!?k İstedim; fa!iat delikan
lı adeta zorla oturttu. Kız bu tiddette alkolun tesirini 
behemehal fa:-ketmit olacaktı; nasıl ki ben ağzından 
koktayl miiptelah1.rıntn sııvurduklan zehir dolu ase· 
tilenli nefesi açıkça duymuıtum. Tazo kadının o ora
lık kulağıma niyaz içinde: Rirlif.:tr rıknrsrnr:! De-
yişinin sebebi de bu olacaktı. • 

(Arkası var) 

Tramvay kapıları 850,000 liralık dava 
11-amvay kapılarının vatman ve bi

~~ler taraimdan kapatılm<U!ı mec-
1Yeti hakkında dün emniyet mü. 

:lUğü tarafından tramvay şirketine 
. liğat yapılmıştır. 

Hazine 
şirketi 

tarafından Trakya şeker 
aleyhine açılan · davaya 

dün bakıldı . hı.Vatmanlar ön, biletçiler arka ka
~~ kapanmasından mes'ul tutul
~ırlar. Dün hemen bütün araba. 

• '111. kapıları kapalı idi. 

...................................................... 
KURUN i 

'"asız muayene kuponu~ 
b _ fiuausJ aoktorumu:ı: Pnzarle!I ~ler1 i --tt • 
lttt on bcı buçuktan yirmiye kadar ga• : 
1t lıılz ldarchıı.neslnde, Cumarteııl sUnler1 i 
'o '-at B ten 19 a kadar Ll'llell Tayyare i 
\ı'rtıınanlan ikinci daire Uç numarada : 
ııı:• okuyµcularımızı yedi kupon rnuk~ j 

de kabul eder. 

t-Ocuk ha.ııtalıklan doktorumuz c:ıa bu 
ı.~un yedi tanesini blrlkUrlp kendisine 
!\! rsenız cumartc!I, salı, perşembe 
~ert 9 • 12 arası Aksllrayda, Millet cad
~ de Muratp~a camii karoı!mdakl mu-
':ıebaneslnde çocuklnrmıza bılkacsktır. : 

oı, doktorlarımız i 
o\3 : 
~'111 ııeklldo diş doktorlarımız da oku• i 
~ trıınızm emirlerine hıızır bulunmak· i 
~ D~ doktonımuz Fahrettin D!Jmt.n i 
ı~ altkapı !sUkllı.I caddesinde 12i numa· i 
~Pazartesi ı;:1ln!erl saat 14 ile .:o ar • ; 
- 11 bulunduğu gibi doktor ı-:ecııU Pak•~ 

a Karaköy Mahmudiye caddesi 1- 2; 
~'1' l'ada salı ve cuma günleri ayni saat. S 
~ "· Oku)'UCUlarrmızm dlJltrlne bakacaı..: 
"" ufak tedavlleı1ni yapacaklardrr. : ................................................. : 

İstanbul ikinci ticaret hakyerinde, 
dün hazine tarafmda11 Trakya şeker 
§irketi aleyhine açılan 850,000 liralık 
bir dava görülmüştür. 

Duru1'mada hazineyi temsilen a. 
vukat Bcraet Zeki ve Rifat Ahmet; 
temsilen de İsmail İfa, Mehmet Ali 
ile Şevket, hazırdılar. 

Dünkü duruşma cel~esinde, iki ta
raf da uzun boylu söz söylemişler, şir
ket avukatları, şöyle demişlerdir: 

- Biz, tasfiye ya~ıarağımız zaman 
defterlerimizde maliyeye borçlu bulun 
duğumuz:ı. dair bir gU.na. kayıt ve j~a. 
ret yoktu. Dolayısile, pek tabii olarak 
kendilerine herhangi bir tebliğat yap
madık. Ancak, şunu da bahse katalım , 
ki umumi şekilde yapılan tcbliğattan 
sonra da, hazine, icabeden kanuni müd 
det zarfmda müracaat etmedi ve bu 
suretle de alacak olduğu bahis mevzuu 
para, aradan zaman geçmesine uğra
dı! 

Hazine avukatları da : 
- Bu alacak, dediler, vergiye de. 

ğil, mukaveleye müstenittir. Tasfiye 
dolayısile bize ihbar yapılmadığına 

göre, bu hususta zaman geçmesinin 
bahis mevzuu olmaması luzımgelir! 

Haz:ne avukatları, bu yolda orta
ya attıkları mütnkayı teyit yollu, 
1936-601 numaralı başka b ir davada, 
ayni esastan b!r meselede verilen ka
rarı misal gösterdiler. 

Bunun üzerine de, şirket avukat. 
!arı: 

- Bizim de, dcdi}cr, öğrenmek is
tediğir.ıiz buydu. Bu para, vergiden 
mütevellit b ir b:>rç değil, bir mukavc
l~ye müstenit bir alacaktan miltevel. 
!it bir borc:tur. Ye biz. bunun zaman 
geçmesine uğradığını i ı::-bat edeceğiz. 

Bu hususta mühlet istiyoruz! 
Hakyerl, bu mühlet isteğini kabul-

1<', duruşmanın devamını 28 nisan sa
at 15 e bıraktı. 

Radyo Müsabaka Kuponu 
-25-

isim: 
Adres ı 
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Gezintiler: - ~ -
Boğaziçi meseresi 

"Boğaziçini sevenler,, adile bir 
cemiyetin kuruluşu, dedikodulara 
yol açtı. İşe sinir yönünden ba
kanlar: 

- Ne demek! Diye çıkıştılar, 
Boğazı herkes sever ,.e böyle bir 
sevgi inhisara giremez. 

Daha durgun gönüllüler, "1şin 
köküne inmek, Boğazı öksüzleştiren 
sebepleri bulmak gerektir!., 

Dediler. Değerli şair Faruk Na
fiz bile, nesre tenezzül ederek 
"Yedigiin .. e bir yazı gönderdi. 

- Boğazda gezmek, bir şiirin 
içinde dolaşmak demektir!. 

Hükmi.inü verdi. Şuradan bu
radan sızan haberlere bakılırsa, bu 
yıl Şirket de bilet paralarını hatırı 
s:ıyılır bir derecede indiriyormuş . 
"Boğaz,, mr.mleketin edebiyatı, ba
sını, uyı:mıkları arasında aşağı yu. 
karı günün meselesi halini aldı. 

Avrupada seslenip, bu sesin As· 
yadan gelen akislerini dinlemek 
Boğazdan ba~ka sanırım hiç bir 
yerde gerçekleşmez. Iki kıtanın 
bu kadar yakla§tığı bir nokta yok· 
tur. Durgun gecelerde kıyıdan kı
yıya köprüler kurulabilir. Evet bu 
böyle nma, çağımızda güzelliğin, 
yalnız güzellik olarak değeri, çok 
ve bi.iyük değildir. Boğaziçinin 
günden güne ıssızlaşması, o dilber .. 

S. Ge2'gln 

koruların öksüz kall§ı, başka mana
ya gelmez. 

Bence bu acı işin iki sebebi var· 
dır. Biri zenginliğin, zenginliği an
layışın değişmesi; öteki lstanbulun 
merkezileşmesidir. Eski zengin, 
yalnızlığı :ıenlendirmekten hoşlanır; 
şehirden uzak bir yalıda, çıkılması 
güç bir koru köşkünde "Binbir ge· 
ce., masallarının dekorlarını yaşat· 
makta hoşlanırdı. 

Gümüş ağlarla kaplı sandallar, 
yakamoz k1vılcımlarmm üstünde u· 
çar, sazların ahen~i koylarda Ür· 
perirdi. O vakit para, zevkin mer· 
diveni idi. Zevki ayağına getirir
di. Bugün para ~ltın bir zincirdir. 
Zengıni merkeze bağlar. Zevkirı 
ayağına götürür. 

lktısadi durum da öyle. Dikkat 
ediniz, biiyük servetleri piyasanın 
etrafına çöreklenmiş göreceksiniz. 
Geniş bahçeli konaklar, korulu, ha· 
vuzlu, çağlıyanlı yalılar, apartı· 
manlaştılar. Katlar biribiri üstüne 
çıktı. Darlığı yük!eklikle ödemeğe 
çalı§ıyoruz. Çağın ihtiyaçları top
layıcı bir adese gibi §ehri biribiri Üs· 
tüne yığıyor. 

Bu şartlar altında Boğaziçini es· 
ki varlığına eriştirmek, tatlı bir 
hayalden başka bir§ey olamaz. 

Amerikada casusluk eden 
Faşıstler varmış .. 

Morcow Daily Newı gazetesinin 
N evyork muhabiri yazıyor: 

Amerik::daki faşist ajanlarının fa -
aliyeti, gittikçe artan bir korku uyan • 
dırmaktadır. 

Amerikan meclisinin muhacf'ret ko· 
misyonu reisi saylav Dikenstein, ıııon bir 
defa bir nutuk söy}iycrek, Almanya, A
merikadaki faşist faaliyetine nihayet 
vermediği takdirde, bu memleketle A -
merikanın diplomatik münasebeti kıı -
tedilmesini ileri sürmü~tür. 

Dikenstein, Amerikada 100 den zi
yade faşist ajanı bulundu_ğunu söyle -
miştir. 

Diğer taraftın "Sunday Worker., i· 
simli gazetede meşhur gazeteci John 
Spivak blr sıra makaleler yazarnk Al -
man ve Japon ajanlarının, Kalifor"ni -

işaretler: 
.............. ,,_.., ,,,_., 6--

yada Amerikan deniz: üslerinde ::asus • 
luk etmekte ol:fuklanru ve bunların bi
bibirlerile daimi temasta bulundukları
nı ortaya koymuştur. Spivak, Los An
geles'teki Japon konsolosunun, Kali -
forniya limanlarına gelen her Alman 
vapuruna çıktığını ve fa§ist kaptanlar
la istişarede bulunduğunu yazıycr. 

Yine ayni muharrir, 1936 senesinin 
Eyllıl ayında, Kaliforniya limanında an
srzm bir Japon mektep gemisinin belir
diğini ve Schnirberger isirrili ve bahri 
kı~tmlarda fotoğraf çekmekle rne§gul 
bir Alman ~janını alıp götürmüıtü. 

Muharrir Spivak, Okyanos aahilin
cie casusluk yapmakla itham etı:ği bir
çok diğer faşist ajanlarının daha ismini 
vermektedir. 

Bir numarah itibar düşmanı 

Matbuat dolandırıcılarından, ga
zetecilik namına hudud içinde ve 
dışında baskınlar yapan kara çete· 
den bahsetmek istiyorum. 

Onları senelerdir tanırdık. Sa. 
mrdık kj: onlar yabız Türkiye hu
dudları içinde, hükumet merkezi ile 
köy arasında bir parazit halinde do
laşmnktadırlar. 

Ankara caddesinde onların pu· 
susuna diişm"cmiş gazete, ve Tür· 
kiye sicillinde kayıtlı vatandaş yok· 
tu. Fakat bir gün onların Orta Av· 
rupada insanın karşısına çıkacakla
rını kim tahmin ederdi. 

Bir gün Pragda bir i~ müessese· 
si ile karşıla,ıyorsunuz. Size derhal 
soruyorlar: 

- Bizim hesabımıza bir mec
mua cıkacaktı. Bütün fabrikalar el 
birliği ile ilan verdi. Fakat seneler 
geçti, hala mecmua çıkmıyor. 

Sıkılıyorsunuz, cevap bulamı· 
yorsun uz. 

Mağazaya gidiyorsunuz, Türk 
olduğunuzu ve gazete ile alakalı 
olduğunuzu anladıkları zaman der· 
hal aynı sualler tekrarlanıyor. 

Ben Bükreşte beynelmilel mu
habirler klübünde böyle bir mevzu 
ile karşılaştım. Bükreşten Mataban 
bumuna kadar Balkanları haraca 
kesen ve bunu Türk matbuatı na· 
mına yapan bir çetenin macerasınt 
saatlerce dinlemek betbahtlığma uğ
radım. Yunanlı dostların §ikayet-

· Sadri Ertem 

lerine Yugoslavlar, nihayet Romen~ 
ler iştirak ettiler. 

Balkan Anta~tı. Balkan dost
luğu namına yapılan bu dolandın· 
ctlık, kara çetenin marifeti idi. 

Bu defa Atinadaki Pres Antant 
Balkanik toplantısında, kara çeteye 
ait yeniden hikayeler ortaya çıktı. 

~ ~ ~ 

Esen rüzsarı, uçan kuşu hiya
neti, ve karı için bir ökse haline 
koyan bu irili ufaklı, kara çete efra
dı, İstanbuldan tutunuz da en ücra 
köylerde bile kendilerine membalar 
ke§fediyorlar. Her vasıtayı kendi 
işleri için mubah eay~n bu adamlar 
insanların hi!lerine hitap etmesini 
bilirler ve §antajla dalkavukluk or· 
tasında mütemadiyen dolandırmak 
sanatlarıdır. .. · 

lcerde vatandaşların kese.~ine, 
dışarda Türk milletinin itibarına, 
Türk matbuatının şerefine mu3al
lat olan bu kara çete, hırsızlar gibi, 
eşkiyalar gibi hükumetin ve inzibat 
kuvvetlerinin kontrolü altındadır. 

Onların gözlerini açmalarına 
imkan yoktur. Fakat bu işte hal
kın da çok tetik bulunarak kesesine 
uzanan ellerin sahiplerini derhal hü 
kumete haber vermeleri lazım~ 
dır. lçerde keselerimize musallat 
olan, dısardn itibamnızı kemi..' 
ren bu ka;a çeteye, bu bir numa· 1 

ralı itibar düşmanına karşı mücade· 
le artık son olmalıdır . 
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Hayatlarını fırtınalı denizler
de geçirenlerle k<J_!!uşuyoruz 

Romen sularında 
heyecanlı bir dakika 

Birdenbire kurşun menziline girmiştik. Gelen mo~ 
tör.Zerde belki mitralyöz bile vardı. Hemen arkadaş
larıma emir verdim: - Başaltındaki mavzer/ere ... 

Çok meraklı 1ıatıra1.arım anlatan 
Ali kaptan 

Denizci Ali kaptan anlatmağa 
başladı: 

- Dalgalarla mücadele tarafla
rr~dan geçelim. Ben çok gazete o
kuduğum için size mevzu olabilecek 
bir tanesini anlatayım .. 

Ali kaptan biraz düşündü. Zih
nini yokladı. Sonra devam etti: 

- lstanbul işgal altında idi. Biz 
~izliden gizliye cephane taşıyorduk. 
Bir aralık nefes aldırmamağa başla· 
dılar; İşsiz, parasız kalmı~tık. Ha
vadis aldık. Romanya sularında ta· 
vuk limanı denilen bir yerde yıldız 
bac~lı bir vapur karaya oturmuş. 
Sorduk: , 1 , 

- lcinde ne vardı? ... 
- Manifatura .. dediler. 
- Boş durll'!aktansa gidelim .. 

Belki bir iş çıkar .. Dedik. Elimizde 
bir taka motörü vardı. Yola çıktık, fa 
kat ne olacağımızı bilıniyorduk. Sa· 
hiden bir vapur batmış mıydı. Bir 
istifade edebilecekmiydik? Hiç belli 
değildi. Fakat ne de olsa bir macera 
ya atılıyorduk. Herhalde boş dur· 
maktan daha iyi idi. 

lkinci gün sahilde karaya otur
muş vapuru görünce hepimiz: 

- Yaşasın .. Diye bağırdık .. 
Vapura yakla§mıştık. Romanya. 

lılar: 

- Geri ... Diye bağırdılar. işaret. 
le çekilmemizi emrediyorlardı. Bi
ribirimize bakıştık. Bizde pek öyle 
geri çekilecek göz yoktu. Bu kadar 
zahmete katlandıktan sonra hangi 
geriye çekilecektik. En fenası on· 1

1 
larm lisanlarından anlamıyorduk. 
N apura söylediklerini anlamamazlı· 
ğa gelerek yaklaştık. Bereket ver • 
sin bir Rusça bilene rastladık. Biz
den de Rusça bilen bir arkadaş var
'dr. Arkadaş: 

- Biz mal almağa geldik .. Dedi. 
Par<ısmı da vereceğiz .. 

Tayfa: 
- ~imdi olmaz .. Gece gelebilir

seniz istediğiniz kadar mal veririz .. 
Dedi. 

Romanya polisleri hala fşaret e· 
Ciiyor, tüfeklerini doğrultarak git
mezsek ateş edeceklerini bildiriyor· 
lardr. Kalpaklarımızla selam vererek 
;:ı.çıkları işaret ettik: 

- Gidiyoruz .. 
Demek istiyorduk. 
Hava karanncaya kadar yol al-

- 4 

Yazan: 

Niyazi Ahmet 

dıktan sonra gerisin geriye döndük. 
Tayfa bizi beklivormuş. Birkaç çu· 
val hazırlamıştı bile .. 

Biz de birkaç dakika içinde bir
kaç çuval doldurup motöre yerleştir
dikten sonra dümeni doğru Roman· 
yanm iskelesine kırdık. Buraya ka· 
dar gelmişken biraz da benzin ala-
1nn.. Diyorduk .. 

Meğer bizim vapurdan eşya aldı
ğımız duyulmuş; tayfa yakalanmış, 
tutulmamız için Romanyaya tel· 
graf çekmişler. Benzinleri motöre 
,doldururken tanıdığımız bir komis
yoncu: 

- Aman, dedi. vakit geçirme· 
den gidiniz .. Telgraf geldi. Sizi arı
yorlar, nerede ise gelecekler .. 

Vaziyet tehlikeli idi. Benzin a
lalım derken elimizdeki eşya da gi
decek, üste yakalanacaktık. Birkaç 
dakika içinde toplanarak hareket et
tik. 

Yarım saat sonra polisler hareke
timizi haber alarak süratli bir motÖr· 
le peşimize düşmüşler. 

Epey yol almıştık, arkamızdan 
bir motörün geldiğini gördük. Biraz 
sonra silah atarak: 

- Dur .. işaretini verdiler .. 
Hani biz de silahsız değildik . 

Fakat gelen motörde belki mitral· 
yöz de vardı. Kac:mak imkansız· 
dı. Kurşun menziline girmiş bulu· 
nuyorduk. Arkadaşıma: 

- Şu baş altındaki mavzerleri çı
kar .. Dedim .. Hemen mavzeri çıkar· 
dık .. Birini bir arkadaşın, öbürünü 
bir başkasının eline verdim. Fakat 
ne görelim, bir tek fişek yok.. 

- Aldırmayın .. Dedim .. Yalnız 
onlar gelir gelmez elinizde görsün
ler .. 

Biz böyle konuşurken motör ya· 
nımıza yaklaşmıştı. Rusça sordular: 

- Siz kimsiniz? 
Arkadaşıma dedim ki: 
-Bizim deniz korsanları oldu

ğumuzu söyle. 
Başka çare yoktu. Olan olmuş

tu. Kaçmak, kurtulmak ümidi za· 
ten kalmamıştı. 

Motörün içinde on kadar silah· 
lı adam vardı. Biz ise b~ş kişi idik 
ve elimizde içinde bir tek fişek bulun 
mıyan iki paslı mavzer vardı. 

Arkadaş: 
- Biz deniz korsanlarıyız. 
Deyince, reisleri: 
- Affedersiniz.. Biz başkasını 

arıyorduk; demiş. 
Hepsi selamlıyarak uzaklaştılar .. 
Art1k keyfimize son yoktu. 
- Ver elini İstanbul.. Diyerek 

Açhk yelkeni rüzgara ... Fakat bu iş
te bir uğursuzluk varmış. Bir iki sa· 
at sonra bir fırtına, bir fırtına baş· 
ladı. Aman allah ... taka denizde bir 
çöpe döndü. Şimdi kendimizi dalga. 
lara bırakmıştık. Ya bir karaya vu
racak veya denizin dibine gömüle • 
cektik. Bir aralık eşyalardan bir kıs. 
mmı denize atmayı düşündük ama 
kimsenin eli varmadı. Ya kurtulur · 
sak .. O vakit bin defa pişman olaca
ğız .. Bütün emeklerimiz de boşa gi
decek uzatmıyalım, üç gün üç gece 
sonra Kefken adasını görüyoruz ... 

Hat bak unutuyordum . Romanyadan 

Köpr'ii z>arnw.klığı arasından görünen 
bir yelkenli 

kalkark:en ne bir damla su, ne de 
bir lokma ekmek alabilmiştik. Ko· 
misyoncu : . ~. 

- Aman sizi arıyorlar .. Dedıgı 
zaman can korkusuna düşmüştük. 
Bir şey aklımıza gelmedi. Üç gü~ 
üç gece o kadar hırpalanmıştık kı, 
konuşacak takatımız yoktu. Kefken
de birşey yoktu. Yanındaki Ker
peye giderek sahile çıktık. Adım 
atamıyorduk. Kumlarm üzerine se
rilip kaldık. Aradan yarım saat 
geçmişti. Kulaklarımıza bir çıngırak 
sesi geldi. Altı ay yatalak kalmış 
insanlar gibi sürünerek çıngırak se
sine doğru sürüklenmeğe başladık. 
Ne bağıracak, ne de yürüyecek hal
de idik. Bir çobanmış. Ellerimizle 
işaret verdik. Fakat insan görünce 
damarlarımıza kudret gelmişti. 

- Aman çoban kardeş, dedik .. 
Ölüyoruz .. Bize bir lokma ekmekle 
su ... 

Çoban da tam zamanını bulmuş, 
bembeyaz dişlerini göstererek sırıt. 
mağa bizimle alay ctmeğe başladı: 

-' insan açlıktan ölür mü?· Di
yordu. 

- Aman birader, dedik. Bunun 
sırası değil, sen bize bir lokma ek· 
mek ver de ölür mü, ölmez mi sonra 
anlasmz. Gülerek koştu. Meğer, 
o giin bayrammış. Biz birşeyin far. 
kında değildik. Cicili bicili bayram 
ekmekleri ile gelince asıl bayramı 
biz yaptık ... 

Ali kaptan durdu. 
- Sonra ne oldu?. Diye sor

dum: 
- Ne olacak.. Doğru İstanbula 

geldik. Gazları sattık, manifaturala. 
rın paralarını paylaştık.. İş bitti. 
Yalnız bizim de sizden bir ricamız 
var. Siz hep gecmişleri soruyorsu· 
nuz. Bir de şimdiki halimizi sorun 
da ihtiyaçlarımızı söyliyelim .. 

N.A. 
Hayatlannı de denizde geçiren · 

ler hakkındaki ilk yazmıız, evvelki 
günkü sayımızda çılmııştır. 

Y armki saymıızda yelkenli ve 
motörlü gemicilerin dertlerin i; İs· 
teklerini yazacağız. 
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J-l:er Gürı Bir DifiAq' l 

ÇELME 
Kasabamızın ya Kadmlar 8U 

zı güzeldir. Bütün narına vardık 
Anadolu kasaba- zamım şehirli 
!arının yazı gibi Yazan: köylü yüzlerce 
.bizimkinin de ya şinin arabaları 

zı toz1u fakat Sa it p a i k şekıeri, hatta· 
güzeldir. Küçük - --. tına çuval yil ~dax 
paytonlar şimdi miş ineklerile •--

ı.qa, 

pazar günleri lediklerini ~ onla 
kasaba halkını düler. Mısır, çültı 
Sudeğirmeninden, Kaleli kahveye day, arpa,, her türlü unu olan W "afi 
kadar taşır dururlar. Sair sıcak, bo- den çuvallar yar gibi yığılmıştı. ctını 
ğucu günlerde ise mektepten veya iş- da avurtları çökmüş insanları ikİ 
ten kaçmış çocuklardan, kahve tirya. ra~ında arpa unundan yaptıkları ına 
kisi ihtiyar kadınlardan, bir de Boş- lamalar çörek gibi satılmakta idi. bula 
nak kolcudan başka su kenarında kim ribirle9 üstüne uzanıp uyumuş, · · aon 
secikler yoktur. · ne günes doğdurmıyan insanlar Ne 

Dün bir aralık yolum Değirmen ta. dense hala uyukluyorlardı. Güneş lud 
rafına düştü. Oraya vardığım zaman, mızrak boyu kalkmıstı. Bu kala 
kasabamın yaz güzeJligini kocaman ğın içinde en çok çocuk ve ihtiyar lar 
kavaklar. akar su ve önünde bir tek dı. Bir de hemen hemen erkek k l\i' 
öküz arabası bekliyen değirmen bana kıyafeti almış, eski gürbüzlükier 
kafi derecede anlatmış bulunuyor: yeni çelimsizliklerirıin e!'\ld elbiı;el tifl 
Kalbim hızlı hızlı çarpıyordu. Meyda- içine sin.dirmiye. boğmaya çalışıt 

ın,, 
nın otları üzerine uzanmJY::t hazırlan- k:ıclınlar... Değirmen me:1-·danı bu tor 
dığım sırada karşı köprüde bir asker rip kalabalığın re~siz gürültüsü içiJI ı:ie 
hay~li belirdi. bir ihtilal meydanı hali almıştı. tn. 
. Bu bir jandarma idi. Kasa~aya gi- bird~nbire kendini darağaçlannın ~ tı.ir 

diyordu. Konuştum: rulmas1m, barikatların dizilınesini 'f e 
- SelamünaleykUm ! insanların can çekişmesini göre kes 
- Alcykümüsselam hemşerim. sanıyordu. 
- Bir cigara yakmaz mısın? Diye Sepetlerinde yaprak ve patlı 

ben teklif ettim. dolmaları, tavuk, ördek kızartm.aJS: 
Cigarayı ateşledi. Yürüdü. Arka- pekmezli kadayifler, gözlemeler, b 

sından kayboluncaya kadar baktım, menimler ta§ıyan kadınlar, suyun ol 
bana hatırlattığı hikayeyi anlatıyo. ki tarafındaki Salkımsöğüt altı 
rum: . geçmek için bu meydanın ortasınd 

Kasabamı?.ın yazı güzeldir! Kara- ve bu mısır üğütmiye gelmiş kala.. Çe 
pınar suyu kenarına sofra kurmıya lığın arası_ndan geçmek 18.zım geldi~ 
giden kadınlar, bir hafta evvelden ha- ni çekinerek gördüler. Bir dakika yol olü 
zırlanmışlardr. ağzında ve ortasındaki ulu · çinarın ~ ket 

Dört sepet .. dört sepetin i~inde l;>el. binde durdular. Uzaktan, konuştuk!" 
ki on türlü soğuk yemek... Sonra ka- işitilmiyor, hallerindeki telB.ş belll 

dıplarm her biri vantıkları se~tin luy~~~~ Letuı.-ı ~ı.rı. huıvıu i-:ıepeu .jjl.11 
mütehassısı. . - .. ::ırıı 

yan ihtiyar Tatar hamal çınarın ul 
Gün sisli başlamıştı. Uzak dağ kı- ne çökmüştü. Adeta seyrek sakalı ) 

yrsından güneş doğunca sislerin toz. yeceği artıkları düşünüyor. Fakat 
pembe eridiği ve kadınların maşlahları radaki ac; gunıhuna da küçük ve ~ 
üzerine serpildiği görüldü. Bu ne hoş pakh gözlerle bakıyordu. Nihayet it 
bir manzara idi!. dınlardan biri şube reisinin karıs1: 

Bu kadınlar mısırhklarm ancak _ Keşke neferi alsaydık. Bey 
tek insan geçiren yollarından harbi na söylemişti ya! de.dl. , 
umumi şarkıları söyliyerek geçtiler. Kalın kaşları rastikli, sürmeli g 

Harbi Umumi şarkıları ... Bu şarkı. leri bir başka dünya Ye zevke bal<• 
lan bazı kabüs geceleri yeniden hatır- uzun kollu ve ipince boğumlu parrn11• 

lıyan bugünün elliye yaklasmış kadın- lı bir ·kadın ellerini çıtaltarali sini< 
ları o zaman genç ve güzeldiler. Za- sinirli: 
man zaman ilk kocalarının; isimleri- · _Ya! Ya! keşlie,'keşke! _Diy~ rı1~ 
ni beceremedikleri Arap memleket. rıldandı. Nihayet karar verdıklerl g' 
1erinde, ismi her gün tazelenen ve ar- rüldü. Kadınlar hamalı ortalarına tt1

1 
tık unutulmıyacak, zaman, mekan ve rak yürüdüler. Meydandaki sabah s; 
siya~etle de bitmiyecek bir mahalle a- Ieri susmuştu. Çit yoktu. Kadınlar li 
dı gibi olan Çanakkale<le döğüştüğü. ce hızlı hızlı yürüY.orlardı. Sinirli 
nü kaş göz arası hatırlar, ağlar ve rastikli kadın sanki bir şey anlatı)' 
lahzede kahkahayı basarl.,rdt. Bunu 
genC'liklcri onlara yaptmrdı. 

Gençlik, onları su kenarına genç 
kızhklarını hatırlatmıya. sandallarda
ki san bıyıklı, mavi gözlü, kaim en. 
damlı ~rbüz nişanlıları hayal etmiye 
gönderirdi. 

Fakat bugün su kenarına sofra kur 
mıya giden kadınlardan yalnız bir t:ı. 
nesinin kora~n o A ra.!l memleketlerin
den birinde idi . ötekilerin ko<'ı:ı ları 

kasabanın kuytu ve ~erin kahvelerin
de buLlu vi~ne ı:erbetleri ic;erek alıs. 

veriş yapan. askerden na:::ıl kurtııl

dukları bnan m:ılfım bazan meçhul 
kıranta adamlardı. 

Bu rastikli tazenin kocası kasaba
nın · en zengini idi. Askı>rden kurtul. 
muştu. Ama raporu vardı. Şimdi be
yaz kasabada ambarlarına bozuk k'1.n 
tarlarla yulaf Ye mısır tartı~ doldura
cak karlı kıztlcık şerbetleri içiyordu. 

Bu yalnız onun sepetinde beyaz ek
mek ve ı;ekerdcn mamul ' baklava ve 
kahve kutusu, ispirto lambası ve kel. 
le şekerden kırma billurlu şeker bu
lunan kadm kasabanın Ahzıasker su. 
besi reisinin karısı idi. Bu ı?filla~ ka. 
dar beyaı. kızların Iohusa ı:ekeri ka
dar :ılvanakh y::ı;-mi hir va!"trıdaki ko
C:lsı lstanbırld-ı maruf bir paş:mın ya. 
ntnclı\ l.'mirbımli. 

Tafta çaNt:ı fit duldLı. Yalmz "H::ı

tirc lnınrn., nı kor.ı>sı orarl:.ı. cPhc.:>ıı:· r..,, 

de idi. Hatice kadınsa hizmetçi idi. 

muş gibi: jf 
- Ya hanımcığım! Ne olacak 

sanlar ... Ben ona söylemişti.m.: B~ 
na bir is ~elecek a kız! demıştıın. l;ri 
az temkinli ol. O gün size de uğ'ra.Jll · ~ii 
tı yn. canım! Değil mi efendim? fleP 
mi~ söyl"dik. Yalnız ben mi? D!nıet le 
medik.. Öyle deiil mi ya canrm ! ~ lir 
kek kısmı bu. Yapar mı yapar.. lQ 
kadar ihtiyar olsa gene erkektir. ; ,~ 

Kadın .aklına ne gelirse eöylfö'0' tc 
du. Olmus bir vak'a ile alakası ~1~ 
yan .. o ~aatte eski zam~ndan, eskı . 
.hatıradan, olmuş veya düşünül.Jllil 
yaşanmış veya hayal edilmiş bir v 

K d.. ~ 
adan sözler buluyordu. en ısıne 
tap edilen binbaşı karısı olduğıJl1 
söylediğimiz şube reisinin karısı f~ 
kalade güzel, yumuk bir kadın. :e' q ~ 
vermiyor. Fakat gülmemek ıçıll ~ 

dudaklarını ısırıyordu. Birdenbire. ~ lı 
mikli yüzünde yalnız gözleri ka.1111,, 
köylü kadınından ziyade bir ke~ 
mahalle karısı tavırlı bir kadın l< ~ 
balıktan sıyrıldı. Seyrana gidenle 
önüne bir acayip tavırla dikildi ... r]t 

- Hanımlar, dedi._ ı:ereye ~>1 
Safaya mı? Sepctlerınızd~ kırrt~ 
neler var. Bir lokma da bıze ve 
misiniz? t 

Binbaşının hanımı cevap ycf111 
lüzumunu hi$s~tmişti. ııııl' 

- A kardeşim vermez olur &! 
yuz? Kö_:1rünün öbür tarafmdıt 

(Devamı 10 amcu sayıf od') 



Kurbağad·an -icat 
çıkaran alim 

, 

Tayyare gemileri 
nasll şeylerdir? 

Galvani'nin doğum yıldönümünü 34 ·z •• it 90 kutlayanlar kurbağadan başka mı sura e ve tayyare taşıyan 
birşeg yemiyorlar!. bu gemiler geniş hangarlar, .petr:ol 

T eaadüfen k~if olmuı bir çok 
adamlar vardır. Büyükkqiflerini 
tesadüfe borçlu olmaları her halde 
onlann büyük adam olmalarını kü
çültmez. fakat, tesadüfün bu mu
\'affakiyetlerindeki payını da teslim 
etrnek lazımdır. 

Mesela Nevton, başına bir el· 
ltla düşmeseydi cazibe kanununu 
bulamıyacaktı. Belki bunu ondan 
lonra birisi ke§fedecekti. Fakat 
Nevton bu k~ifliğini elmaya borç
ludur. 

KC§iflerini tesadüfe borçlu olan
lardan biri de meşhur fizikci Galva· 
ili' dir. 

Bugünkü fiziğin en büyük ke
ıiflerinden biri sayılan "Galvaniz
rtı,, in kaşifi aynı zamanda dok· 
tordu. Bir gün kurbağalar üzerin
de bir tecrübe yapıy.ordu: 

Yaptığı tecrübe kurbağaların si
llir cümleleri üzerinde bir tetkikti. 
l ecrübe için ele aldığı kurbağaları 
keamiı. baş aşağı bulunmalarını te· 
rtıin için, çengellerle balkona as
ltlı§tı. 

İşin bu kadarı da belki keşfi yap
lt\ağa yaramıyacaktı. Fakat tesa· 
düfe bakın ki Galvani'in kurbağa
ları astığı balkonun parmaklıkları 
demir, kurbağaların böğründen ge
Sen çelgeller de bakır. 

İtte, bu iki madene raptolunan 
Ölü kurbağalar, canlanır gibi hare· 

~l t ete geliyorlar. 
ır Galvani, garip bir tabiiyat hadi-

~
ı 'etinin kar§ısında bulunduğunu an

lıyor ve bu hadiseyi §U suretle izah 
a ediyor: 
ıı ) Demir ve bakıra temas ile hay
at Vanm vücudünde bir nevi mayi ha-
•e ır} oluyor ve bu mayi vücude hare-
t ket veriyor. 

Galvani bu nazariyesinde pek 
~la isabet etmiyordu. Çünkü, 
hayvanın ücudündc demir ve bakı· 
ta temasla hasıl olan "mayideki,, 
kuvvetin bir elektrik kuvveti oldu-

ğunu teslim etmekle beraber, bu- l h l 'kl l h 
;:r~n~:~h:~~ ~t;~~v:us~r~;:e:~~: sarnıç arı, Cep ane ı er e arp 
yor ve böylece bir nevi "hayvan e- ./. • • J d · l 
Ick~!;hu~~1c!ı~!~~~n·:~~~0V:ı: ı ennının mequana q etir iqi inanı 0 

ta, ayni tecrübeyi ele aldı ve Gal· h k l J b 
:i.t~~~ ~~:-:7.i:::i ~:~::i::k.~~~ maz ari a aruan iri addediliyorlar 
smdaki temastan doğan bir cereyan 
olduğunu söyledi. 

Bugün "Galvanizm,, diye kabul 
edilen fizik formülü Volta'nmkidir; 
fakat, bu kC§ifte, eksik de olsa, o· 
nu ilk defa ortaya çıkaran Galva
ıninin ismi kaldı. 

Volta, Galvanizm Üzerindeki 
bu keşfinden sonra kendi ismine 
iza f c edilen çinko ve bakır esasına 
müstenit Volta pilini yaptı. 

Galvani l 73 7 de İtalyada Bo
lonyada doğmu§tur. Keşfini yaptı· 
ğı zaman ( 1789) da 52 yaşında idi 
ve 1 798 de 63 yaşında olarak öl
müştür. 

Bu sene Galvaninin doğum yıl· 
dönümü geldi. Bunu kutlamak için 
Bolonyada birçok eğlenceler, mera
simler tel.tip olundu. Bunlardan 
biri çok ho§ olmuştur: 

" iyi yeyip içme sanati,. birliği 
de Galvaninin doğum yıl dönümü· 
nü kutlamak istediği zaman yalnız 
kurbağa yemeklerinden müteşekkil 
bir sofra hazırlamıştı: 

Kurbağa çorbası, kurbağa kı
zartması, kurbağa söğüşü, salçalı 
kurbağa, kurbağa, kurbağa ... 

Hakikaten, Galvani denince 
akla ilk gelen şey kurbağadır. Böy· 
le bir hayvandan "ilham,. alarak fi. 
ziğe büyük bir keşif kazandıran a
lim, kendi ismi gibi kurbağa ismi
ni de fenne ve tarihe geçirmit bu
lundu. 

Galvaninin Bolonyadaki bir hey
kelinde bile kurbağa vardır. Alim 
bu heykelinde, elinde bir kurbağa 
tutarken görülür. 

Bir tayyarenin yalnız uçmasını temin 
etmek değil her türlü tamir ve ihtiya -
cını da tatmin edecek ve bütün vası -
taları üzerinde toplayacak olan geniş 
sahalara sadece "tayyare gemisi., der -
sek haksızlık etmiı oluruz. Çün!cü tlün
ya donanmasındaki tayyare gemileri bi
rer fen harikalarıdır ve bunlann üze -
rindeki uçuş faaliyetlerinin mükcmme -
liyet ve emniyetini takdir etmek için 
her ıeyden evvel görmek lazımdır. 

Bugün güvertesine ilk tayyarenin 
konduğu gemi yapılalı 19 sene oluyor. 
Fakat bugüne kadar bu işte yapılan te
rakki fevkalade bir şeydir. 

Bilin.:Iiği üzere hava kuvvetlerinin 
uzun seferlere iştirakini temin eden ve 
deniz kuvvetlerine yeni bir unsur ekli
yen tayyare gemisini ilk defa olaıak İn
giltere meydana koydu. 

1914 yılında 81,000 lira sarfrdile -
rek bir tüccar gemisi deniz tayyarele -
rini ta§ıyabilecek bir hale konulmuş 

bulunuyordu. (Pegasus) ismin<.lek1 bu 
geminin uçuş güvertesinin boyu 103 
kadem, alabildiği tayyarelerin de sayısı/ 
ondu. Bordasına yakın denize inf'n tay
yareler kuvvetli vinçlerle geminin am
barına alınırdı. 

Harbin başında Manş deni:::inde «a
lışan vapurlar ve (Hermes) adındaki 

eski bir kruvazör alelacele tayyare ge· 
misi haline ifrağ edilmişti. 

Hatta 31 mayıs 1916 da fskajarak 
deniz sava1mda (Engadine) ismindeki 
geminin uçurduğu bir uçak keşif vazi
fesini yapmıştı. 

Bir tayyare gemisi 

dası, vasi uçus güvertesile düşman top
çu ve tayyarecilerinin ağzını sulandı -
racak ve vurulması gayet koldy büyük 
bir hedeftir. 

Teknesi için.de geni1 ilangarlar, pet
rol sarnıçları tayyarelerin kullanacağı 

torpıl ve bombalardan külliyetli mi}< -
darda stokların saklandığı cephanelik -
ler bulunacağından güvertesine isabet 
ederek içeriye nüfuz eden me:-miler bu 
heyulayı birkaç saniyede cehenneme 
döndürebilir. Ayni zaman:la mühim ha-

rette yuvasına oturan portatif bir ka • 
lcdeıf gemi süvarisi ve uçuı kumanda • 
nı U!jU§ları idare ederler. 

Aşağı iniliiiği zaman 5 metre yUk • 
seklikte, 15 metre genişlikte. 12 5 met • 
re boyundaki hangarlar hakikaten muh 
teııem birer manzara gösterir. Buralar
da benzin gayet bol olduğundan siga -
ra içmek ve ate§ yapan şeyleri kullan
mak katiyyen yasaktır. Sabit bölmeler 
ambarlan küçültecek ve tayyarelerin 
hareketlerine mani olacağından her -
hangibir tehlike vukunda elektra mo • 
törlerle sür'atle kapanan birçok müte • 
hatrik çelik perdeler vardır. 

g 
ıc 

Jll .. 

:·: Dudaklarınızdan karak-

Harp edildikçe tayarenin ehf':nmi -
yeti arttığından ve büyük tayy;ue ge -
milerine lüzum hasıl olduğundan Kö • 
nard kumpanyasının (Kampanya) trans 
atlantiği satın alınarak 230 kademlik bir 
uçu1 güvertesile techiz edildi. 

sarat da yapmasa uçu§ güverte:;inde bom 
baların açtığı hufreler tayyarelerin uç
masına mani olur; ve kendisindt-n bek
lenen hizmeti yaptıramaz. 

Bütün tayyareler hangarlarına yer -
leştirildiği zaman çok mikdarda parla
yıcı ve yanıcı maddelerle dolan bu ge
milerde normal zamanda bile birçok ih
tiyati tedbirler alınmıştır. 

Bu kadar çok tayyareye lazım olan 
tonlarca benzin geminin her iki ucun -
daki büyük sarnıçlarda taşınır. 

teriniz anlaşıla bilir! 
Dudak boyası kusurları 

saklayabilir mi? 

Deniz tayyareleri ancak bazı husu -
si ve karışık tertibatla bu güvrrteden 
havalanabiliyorlardı. Ayni zam:\nda ka
ra tayyarelerinin deniz tayyc:lrelerine 
faik oıduklan anlaşılmağa başlandığın
dan 40,5 lık top taşıyan büyük (Fu -
rious) dretnotu çok gizli bir şekilde ye
niden tadil edilerek ilk defa olaı ak ha
kiki bir tayyare gemisi haline Sı')kuldu. 

Geminin güvertesinden yapılan ilk 
uçuı muvaffakıyetli olduğu halde ikin
ci uçuş bir kaza ile neticelendi. Bunun 
üzerine gemide tadilat yapılmak lüzu • 
mu duyuldu; bacalar kaldırılarak du -
man ve sair gazlar geminin bordasın -
dan açılan deliklerden çıkarıldr. 700 ka
dem boy 80 kadem enindeki güverte -
sinde uçuşa mani olacak hiç bir şey bı
rakılmadı. Hala lüzum görüldüKçe ta -
dil edılen ve filonun kuvvetli cüzütam
larından birini teşkil eden bu tekne yir
mi yaşından fazla olmasına rağmen sa
atte 31 mil sür'atle ko!uyor ve 35 tay
vare taşıyor. Hemen hemen ay:ıi terti -
batı haiı olan (Glorious ve Coura -
geous) da 1928 - 1930 ~a kruvazör -
terden tayyare gemisine tahvil edildi -

Filoya bu kadar lazım tayyzre ge
misi ayni zamanda müdafaa ve himaye· 
si çok müşkül olan bir unsur old:.ığun -
dan amirali rahatsız eden en büyük bir 
endişedir de. 

Bu sebeple tayyarecilikte harp ge -
milerini tayyare gemilerinden müstağni 
kılarak tayyarelerin dretnot ve kruva -
zörlerden uçuşlarını temin edecek her 
icat bu denizciler tarafından .. :vinçle 
karşılanmaktadır. 

Bu sarnıçlar öyle tertip edilmiştir ki 
ciddi bir infilak tehlikesi karşısında 

derhal denize koyuverilirler. Elektrik 
kablolarından en lüzumlu olanları te -
sis edilmiştir. Hava menfezleri yangın 
zuhuıunda kapatılacak bir surette mey
dana getirilmiştir. Sarnıçlardan çıkan 

borulardan sevkcdilen benzin hcmgar • 
lar veya uçuş güvertesindeki dcldur • 
ma mevkilerinden tan·arelere k:-nur. Holivud makyaj sanatkarları, 

1lri bir aizı olan herhangi bir kızı 
tüzel gösterebilirler. 

Zeki bir kadın gözlerini maske· 
~~Yebilir, saçlarını güzel gösterebi

' ır. Eğer gerdanı varsa, plastik a· 
llleliyatla izale edilebilir. Fakat bir 
~ın hatlarını hiç birşey değişti
ternez. 

Bir kızın ağzı giizel olmadı mı 
~la iyi bir sinema yıldızı olamaz ve 
~r kızın ağzından karakteri de an· 
.... ılır. 

Mari Stuvart rolünü oynamış 
C)lan Katerin Hepbom'ün ağzından 
~~Un seciyesi ve azmi anlaşılmak
~dır. Onun ağzında yumuşaklık 
~lir. Fakat o y~muşa~lı~ta esas
bır hayırhah tabıat gizlıdır . 

d Meşhur dansöz Cincer Rocers'in 
~dakları açılmakta olan bir güle 
ll tızer; dolgun dudaklardır. Ve o
llrı havat neşesini ve mübalağasını 

'atlatır: 
~ Diğer bir sinema artisti olan An 
~.~rn'in ağzı da çok sevimlidir. 
~~.Pidon'un yayı gibi kıvrılmıştır. 
"-l~kemmel bir ağız.. Tatlılık arz 
~Yor; aynı zamanda kuvvet.. 

' Dudak boyası, ağzı daha mey-
1_tıa çıkarırsa da, kusurlarını sak
'«Y•rnaz. Hele uzun zaman asla ... 

Amı Sotherni'n dudaklcın. 

• 

Gfngcr Rogers'itt dıuiak!an 

J(afr:rhı Hepbur'nım duda.kları 

,.... __ Yeni Çıktı --

Ankara - Bükreş 

Yazan: 

Sadri Ertem 

Bütün kitapçılarda bulunur. 

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

ler. 
Yalnız bu gemilerin bacaları (Fu -

riou'>) unki gibi bordadan değil san -
cak tarafta baş tarafa yakın kaptan köp 
rüsü ile adamsı bir yer teşkil etlerler. 

Bu gemilerin silahları mu}. teliftir .

1 Bazıları 10,5 luk bazıları biraz daha bü
yükçe tayyare dafi topları taşırlar. Son 
yapılanlara hem havadan hem denizden 
yapılacak taarruılara karşı kuvatli si
lahlar t abiye edilmektedir. 
Şunu akıldan çıkarmıyalım: Tayyare 

gemi'5i diğer gemilerle dövüşn!ek üzere 
yapılmamı~tır. Silahlan anca~< kendini 
müdafaa edecek kadardır. Yü!csek bor-

Amerika donanmasında da elektrik
le hareket oden bu tayyare tt>kneleri 
80, 90 tayyare alırlar ki içlerin-le uçuş 
personeli de dahil olduğu ha!~e 1899 
mürettebat vardır. Bu da bir rekordur 
tabii.. 

Beheri 9,000.000 İngiliz lira~ına mal 
olan bu tayyare gemUeri 8 tane 20.5 
luk. 12 tane de (10.5) luk tayyare da
fi toplarile mücehhezdirler. 

Şimdi tayyare gemilerinin nıı •ıl bi • 
rer §ey olduklarını gözden ~cçir<.lim: 

NUHUN G EMiSi 

Bunlardan İngiliz donanma.;ı mü -
rcttebatı aro:sında (Nuhun gemi~i) is -
mile maruf olan (Furious) un uçuş ~ü

\'ertesi su sathından 19 metre yüksek -
tir. Güvertenin her iki tarafındc tav -
ya relerin kayarak düşmesine mani olan 1 

parmaklıklarla efradı !denize yuvaılan-1 
maktan kuruyan ağlar vardır. 

Gü"·crtenin tam ortasınrla !>a ştan 

kıç tı: rafa kadar hcyaza boyalı bir yol 
vardır. Geminin baş tarafında •ıçuş za
manı kurulan ve kullanılmadığı zaman 
yatırılara:C güverte sathm:la hiç bir çı -
kıntı yapt'.uyacak kadar uygun lıir su -

Güvertenin baş tarafında uçuştan 

gayri zaınanlarda hava cereyanına ma
ni olmak üzere bir nevi dalga kır;:ın "ar
dır ki bu uçuş zamanı tıpkı ku:nanda 
kulesinde olduğu gibi yuvasına otu -

rur. 
Platfor~lan on metre murab~ ar olım 

asansörler uçuşa hazır tayyareleı ~. han
t!arlardan güvertelere çıkarırlar. Son 
zamanlarda yapılan gemilerdeki asan • 
sörler çok sür'atle hareket et!'T\e~te • 
dirler. 

Eski gemilerin \l~UŞ ~üvertı;krinde, 
tayyarelerin güverteye ir.diklcri ~aman 
sür'atler:ni ke11mck kin hordc1n boya 
birtakım ipler ~crilırişti. Bu uc;ul bir 
mütldet kullanıldıktan sonra görülen 
ka za13r ii;:crine uc ı:klann :lurr~un 1ma • 
sı için in .. an knv~etindcn istitacle tdil
meğc başlanılmıştı. 

T~yyare güverteye iner inm'!z ge • 
micileı derhal yerlerinden fırfayıp uça· 
ğın kanadından yakalıyarak durc.l:.ıru • 
yorlardı. Ş imdi tekrar mihaniki usulle
re başvuruluyor. 

Tayyare ı:emilerin.dc u;ma:;ı c:medi
lcn tayyareler hanga ıdan asam;örlerle 
uc:u~ nüvcrtesine c ıl:arılarak bjrıbiri ar-

.. .. b ... 

(Lütfen say/ ayı çeviriniz) 
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jül Vern'nin hayali tahakkuk ediyor mu? 

Bu Sene Aya 
Mermi Atı aca 

• 
ır 

7 aggareci Lindberq'in Amerikaya 
dönmesi .beklenİlJOT 

Nevyork, Mart - Maruf İngiliz 1 
fizik alimi Davis, "Dünyanın için- ı 

de kapalıyız; hiç bir vakit de için- J 
den çıkamıyacağız,, demişti. İste· 
diğimiz kadar yükseğe çıkalım, is
tediğimiz kadar sürntle uçalım da
ima sonunda dönüp dolaşıp Arzm 
üstüne düşeceğiz .. 

Bir aralık bir kanaat hüküm sÜ· 
rüyordu: Eğer tayyare ile saatte 
1,400 kilometre sürat temin edile
bilirse Arzın cazibesinden kurtul
mak kabildir. Fakat bunun temini 
ve böyle baş döndürücü bir sürat 
elde edilerek dünyanın cazibe kanu
nundan ~akamızm kurtarılması ilk 
önce pek büyük zorluklara galebe 
ctmeğe mütevakkıftı. 

Bununla beraber dünya harici· 
ne "bir şeyin,, fırlatılması arzusunu 
fizikçiler hiç bir vakit unutmamış
lardır. Hatta bu sene mutlaka ma· 
ruf romancı Jules Verne'in bu ke
haneti tahakkuk edecek ve aya bir 
mermi atılacaktır. 

J:\ya atılacak hu merminin motö
ründe kullanılacak mahrukat mese· 
lesi Profesör Gondrad'ı tam on beş 
sene uğraştırmıştır. Profesör Gon
dard, merminin cihan cazibesi mm· 
takası altında süratini katiyen ek
siltmemesi için müvazene şeklirli 
bulrneğa cia muvaffak olmuştur. Bu 
suretle mahrukat meselesi halledil
miş oluyor. Fakat başka bir müş
külat daha vardı: Mermiyi fırlat· 
mak için bir kule lazımdı. Bununla 
beraber bu kulenin masrafını da 

kasma ;;ıralanırlar. 

Motörler hareket ettirilir ve bir müd 
det çah!5ırlar. Rasıt ve pilotlar mevki -
lerine geçerler. Makinistler son muaye
neyi yaparlar. Bu esnada gemi rüzgarın 
estiği istikamete doğru son sür'atle sey 
retmcğe başlar. Gemi süvarisinin emri
ne tabi olarak uçuş kumandanının işa -
retile harekete geçen tayyare güverte 
boyunca bütün sür'atile koşar ve yer • 
den havalanır. 

Kısa bir zaman zarfında , avcr, bom
ba, keşif tayyarelerinden mürekkep bir 
filo havadadır. Bunlar gemiden itiba • 
ren (100) mil kutrunda bir sahöda fa
aliyetlerini icra etmeğe çalışırlar. Her 
tayyare hem gemi hem de filonı.ı.n reh· 
her tayyare_sile telsiz telefon vasrtasile 
temasta olduğu gibi yakın mesafelerde 
de işaret bayraklarile görüşür. 

Güverteye iniş daha gösterişlidir ve 
hakikaten seyredilmeğe değer. Tayya -
re gemisi, baş tarafnı:dan fışkıran be -
yaz duman sütunu, güvertenin tam or
tasında baştan kıça kadar uzanan be -
yaz boyalı yolla bir istikamete gelin -
ceye kadar rüzgara tevcih edilir. Ha -
vadan bu vaziyeti gören pilot uçak ge
mısının rüzgarın gozune seyretmekte 
olduğunu anlar ve geminin etrafında bir 
kaç daire resmederek gemi se\•iyesine 
geldikten sonra birden kıç taıa+tan u

çuş güvertesine iner ve o anda durdur
ma tertibatı vasıtasile sür'ati kes!len u
çak en yakın asansörle sür'atle hanga
ra indirilir. Orada kanatları katlcnarak 
yerine konur. 

D algah havalarda tayyare gemisi 
yalpa eder ve ba§ kıç vururken inişte 

pilotların çok mahir bir ustalıkla gemi
nin harekatını tak:p ederek en müna
sip bir vaziyette uçuş güverte'iine in -
meleri lazımdır. 

iniş ve uçuşlarda deniz~ düşecek 

tayyareyi kurtarmak için sürat~i iki tor 
pido muhribi tayyare gemisini :ı ı ka -
sından sağda ve so1d1 olmak :iıt:re iki 
yand:ın ve pek yakın mesafe<len takip 
edcrleı:. 

Lindberg 

tayyareci Lindberg ile Karneci mü· 
essesesi deruhte ettikleri için bütün 
müşküller ortadan kalkmış bulun
maktadır. 

Şimdi yeni Meksika eyaleti da. 
hilinde Bosuel' de biri on sekiz, di
ğeri altı metre yükseklikte iki kul~ 
yapılmıştır. Kulelerden birinden 
menni fırlatılacak, diğerinden aya 
giden merminin sürati takip edile
cektir. 

Aya gidecek bu merminin orta
sında bir cismi havai vardır. Mer· 
minin fırlatılacağı i;aman bu cismi 
havai 130 atmosfer tazyik altında 
bulunacak ve saniyede 1500 metre 
süratle çıkacaktır. 

Mermideki tazyik edilmiş hava 
kaçarken ufak bir kızıl hat bıraka·· 
cağından hakiki infilak olmıyacak
tır. Kaybedilen havadan dolayı mü
vazenesi bozulmamak için de ayn: 
tazyikte diğer bir alet buludurula
caktrr. Bu alet, telsiz ile uzaktan 
idare edilen tayyarelerdeki aletin 
aynısıdır. 

Mermide kullanılacak mahrukat 

Yeni bir san'at 

meselesi Profesör Gondrad·ın esrarı 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Profesör Gondradm Bosuelde 
kain fabrikasındaki meşguliyeti çok 
muntazamdır. Profesör, daha bir 
iki sene evveline kadar mermilerine 
tayyare sürati bile verememiş ve 
hatta ümitsizliğe düşmüştü. An
cak zamanımızın kahramanlarından 
sayılan meşhur tayyareci Lindberg 
profesöre cesaret vererek taharriya. 
tına devam etmesine sebep olmuş
tur. 

Lindberg bir gün profesörü Zİ· 
yaret ederek hedefe varılmak için 
mermiden başka çare olmadığını 
kendisine söylemişti. Profesör, tay
yareciye, bu maksada yetişmek için 
en iyi vasıtanın tayyare olup olma
dxğmı üc defa sormuş, Lindberg de 
her üç defasında eski kanaatinrle 
ısrar etmiştir. Pratik tayyareci has· 
sasiyeti en büyük riyaziyecinin he
saplarından üstün çıkmıştır. 

Her ne kadar yapılan bir tecrü
bede mermi 2,250 metreden yukarı 
çıkmamış ise de hakiki merminin 
kolaylıkla vasati 880 kilometre sÜr· 
atle 22,000 metreye yükselebileceği 
temin edilmiştir. 

Dünyanın dışına yapılacak bu 
ilk fırlatma tecrübesinden sonra de.
ha birçok tecrübeler yapılacağı gibi 
yalnız aya değil, yıldızlara da mer· 
mi atılacağı ve natta oralardan dün
yaya mermi düşürülmesine uğraşı-· 
lacağı pek tabiidir. 

Profesör Gondrad, tayaresile Av
rupa ve Asyada bir devir yapmakta 
bulunan Lindbergin Amerikaya dön · 
mesini beklemektedir. Tayyareci 
Amerikaya yetişince dünya kurula. 
lıberi ilk defa olarak bir mermi, İn· 
sanlar tarafından yapılan bir mermi 
dünya haricine fırlatılacaktır. 

almış •• •• •• 
yurumuş 

Gümüşe altın diye mi 
para veriyoruz ? 

Bazı Juıyumcular bir ayar bürosunun 
.kurulmasını faydalı buluyorlar 

Altından yapılan müzeyyenatm 
üzerinde ayar damgası yoktur. Bu 
yüzdeı.ı halkın ara sıra aldandığı O· 

luyor. Bilhassa kadınlar bu halden 
şikayetçidirler.. Bir kuyumcu dük
kanından 1 8 ayar diye alman bir 
altın yüzük diğer bir kuyumcuya 
gösterilmekte, bu yüzden zaman 
kaybedildiği gibi bu gösterme key
fiyeti için de masraf yapılmaktadır. 

Altından yapılan müzeyyenatm 
damgalanması etrafında Kapalı çar
şıda kuyumcu Mehmet Hasan Ta
tari şunları söylemektedir: 

- Suriyeden ve Türkiyeden 
maada her memlekette altın mücev
heratın üzerinde kaç ayar olduğu· 
nu gösteren damga vardır.. lşte 
Mısırdan gelen altın bilezikler.. Bu 
damgalar belediyeler tarafından vu
rulmaktadır. Bu yüzden hem bele
diyeler bir varidat temin etmekte, 
hem de halk, kuyumcu tarafından 
satılan bileziği, yüzüğü büyük bir 
itimatla almaktadır. Burada ise 
bir kadın bize satılmak üzere bir 
yüzük veya bilezik getirdi mi, bun
lan mihenk taşına vurur, kezzapla 
ayarını buluruz. 

Biz bu şekilde aldanma~ız. Fa· 

kat halk aldanabilir. Bir bileziğin 
kenarı 20, içi 14 ayar olabilir. 
İstiyen bir kuyumcu bunu mÜ§teri
ye 20 ayar diye satar, kandırır, 
haylı da kar eder. 

Sonra bazı mr"' · · ~taslarımız bi. 
leziklerdeki lehimieri aitınla değil, 
gümüşle doldurmaktadırlar. Tera· 
ziye vurulunca halk gümüşe altın 
diye para ermekte, dolayısile kan
maktadır. Bugün lstanbulda dük. 
kanlarda, han içlerinde bu yüzden 
geçinip giden, kazanan kuyumcular 
çoktur. 

ŞU HALDE NE YAP ACAGIZ? 

Halkın aldanmamasını temin için 
belediyenin bir ayar bürosu kurma· 
sı lazımdır. işlenecek olan bir yü
zük, bir bilezik evvela buraya gö
türülmeli, kontrol edildikten sonra 
üzerine kaç ayar olduğuna dair bir 
damga vurulmalıdır. 

Müzeyyenat bundan sonra işlen· 
melidir. Buna mukabil belediye 
yapacağı tarifeye göre bir ücret al
malıdır. Yalnız şunu söyliyelim ki 
damga vurulmıya başlanınca lsı·an- ı 
buldaki kuyumcuların çoğu bu · iş- l 
ten vaz geçeceklerdir. ı 

Balkan bozgunundan 

__ k_i_m_l~r T~a~~~l_d_ü_r?_ll 

• ~. • -~ h .. 
i'f!!tf"'ı.."'f "\. r:ra 

Balk<m harbinde sefalete uğrı yan mithacir hafileleri1~den biri • ~ 
Nihayet 9 teşrinevvel 328 salı En mühim haberler altı saat ıonra ~u 

günü için "umum şark ordusunun geliyor. 
taarruzu,, emri verildi ( *) bu emir 
her tarafta bir beşaret haberi olarak 
telakki olundu. Fakat ileri yürü
yüş için verilen fırka ve kolordu e· 
mirlerinde "düşmana dair malamat 
pek kısa, düşmanın vaziyet ve hali 
pek müphem idi; Meşkuk olan kuv
vete gelince hazan bir alay kadar 
küçülüyor, hazan da bir kolordu ka
dar büyüyor idi.,, ( **) 

Hakikatte ise düşman müteaddit 
fırkalar bu hudutlarımızı geçmiş idi. 
Hatta kilometreler ile ilerlemişti! 
Vatanımızın can alacak yerlerine ka. 
dar sokulmuştu 1 Fakat bu vaziyet
ten bizim tarafın hiÇ haberi bile ol
mamıştı. Acaba süvarilerimiz, zabit 
keşif kollarımız, istihbarat şubeleri
miz, muhbir ve casuslarımız o zama· 
na kadar ne yapmıştı? Düşmanın 
hareketlerini tarassut etmek için mü
barek vatan hudutlarının emniyeti 
kendilerine bırakılan bütün bu teş· 
kilatlar eshabıkehf uykusuna mı 
dalmıştı~ 

( ~) Dikkate değer hir noktadır 
ki harbin başladığı günlerde tatbik 
edilecek plan üzerinde baş kuman· 
danlık ile şark ordusu kumandanı a
ruında ihtilaf vardı. Sark ordusu 
kumandam Abdullah p;şanm tasav· 
vuru seferberliğin tamamlanmasın· 
dan evvel vukubulacak düşman ta
arruzuna karşı (Erğene) hattı geri· 
sinde müdafaada bulunmak idi. Hal
buki başkumandan vazifesini filen 
yapmakta olan Nazım paşa tahşida
tıını.zm bitmesinden evvel düşman 
tarafından vukubulacak bir taarruza 
mukabil tedafüi veya taarruzi hare
ket etmeği seferberliğin veya or<lu· 
nun keyfiyetçe müsaadesi noktai na. 
ztmndan muhakeme etmiyerek tah
şit eden efrat yek\ınuna tabi tut
makta idi ve Karaca Alideki fırka. 
nın Filibe veya Hasköy istikamet· 
lerinde ilerilemesinden pek büyül.-

neticelere intizar etmekteydi. Karaca 
Ali ve Edirne havalisindeki tahşida· 
tın yekunu yüz elli bine varınca baş 
kumandan vekili Nazmı paşa taarru
za ~aşlamak için hiçbir mani tE:sav
vur etmemekteydi. 

llave edelim ki Bulgar ordusu (5) 
teşrinievvelde hudut karakollarımıza 
taarruza ba,lamışh. Bizim taraftan ta
arruz emri ( 9) teşrinievvelde verildi · 
ğine göre aradan geçen üç, dört gün 
zarfında Osmanlı ordusu hiç hare • 
ketsiz kalmıştır. Bunun sebebi de 
kumandan heyetinin vaziyeti bilme. 
mekten dolayı bir karar verememesi 
olmuştur. 

k 
Fakat sonradan bunlar pek gü• ~ 

zel anlaşıldı. Kısmıküllileri ile köy·ift, 
lerde olan süvariler oralarda tavuk «l2 
ve hindi ziyafetleri veriyordu. Piya• ~lı 
de avcılarına temas edecek kadar ~d 
düşman süvarilerine cevelangahı l 7 
serbest bırakan süvari müfrezeleri' t {I 
mize hayret etmemek kabil değil • ~~I 
di ( * ,,.,;.) 

İrtibat ve muhabere hususları ~a 
da hakikaten teessüflere şayan bir 
halde idi. Karargahların biribirlerj ~ 
ile ve geri ile bağlılıkları yok idi. ltı 
Bundan dolayı süvari veya emir za .. 
bitleri vasıtasiyle tebliğ olunan en~ 
mühim emirler veya haberler cok de.!tı 
fa üç, bazan da altı saat sonr~ gele· ·. 
biliyordu. Emir z.abitlerine verilmi' 1 

emirler ekseriya şu mealde oluyor· ~ 
ı·ı 

du: 
- Gidiniz, filan fırka {yahut t~. 

kolordu) yu bulunuz ve şu emri teb-~~· 
liğ veya şu tarz hareketi rİCA edi· ~ 

• I~ 

nız.,. 1~e 

( Arlıas1 t•ar) ~-

c~~*) Mo.hmut Muhtar pqa . 
(üçüncü kolordunun ve ikinci §ark~kı 
ordusunun muharebeleri) unvanı ile '.1 
neşrettiği e9~rde şöyle diyor: ıI 

Şark ordusu kumandam Abdul· 
lah paşa 8 teşrinevvel günü Yenice· f\ 

ye birinci kolordu karargahına git~ il 
ti. O esnada müstakil süvari fırka· ~il 
smm bir raporu geldi. 5, 6, 7, teş· h 
rinevveldeki keşiflere göre düşman e 
hududu üç koldan ve "isal,., ''Hacı il 
danişment", "Bobonli,, noktalann- ~ 
dan geçerek be§ kola ayrılmış ve td 
uçlariyle "Es!i:i Poloz", "SulosHu Y 
Ali", "Açalı", 'Otakçı", Pravadi; i 
vasıl olmuş imiş. Beher kolun kuv· k 
veti üç piyade ~layı ve on toptanL.. n 
aşağt değilmiş. Üç süvari alaymıJ1 llld 
dahi "Hac1 danişment,, den geçtiği ~t 
görülmüs. Şu hale göre Bulgarlann ~r 
"Gaipler' ile "Büyük Derbend,, aral~k 
smda görülen ' 'e haber alınan aksa• • 
mı takriben on yedi alay, yani 6tJ .h 
tabur piyade ve dört alay süvari ve ~1 
altm•ş kadar toptan iba.ret olup 
hsl"11 kiill;si ile "Hasdcre,, nin gar'~ 
bmch.n i!cr c::li,'1 ve s:nk ordusunuıı 
sol cenahmı çevirmek üzere hareket tik 
ettiği anlaşrlıyordu. H:ılbuki e;ki· 
denberi erkanıharbiyei umumiye• 
mizce yerleşmiş bir tasavvura r-örfl ti 
Bulgarlann en sol cenah koliyle O•· ~ti 
küp İstikametinde yürüyerek Kırlı tl 
kilis~ . Vize yolunu kesme ve ordu·~~ 
muzun sağ cenahını çevirmek üze~ ki 
hareket edecekleri zannolunuyordo ! ıı 

~tr 
----------------------------~,.,. ~ 

(KUR UN) ::::: ::::::: ::::::::::::::~:::::::::::::::=~::::111111 
ı: 

c~~) Bu malumatı Mahmut il Cengel kitabı 
fiil 

Muhtar pa~:ı dahi eserinde §U suret- =ı 
le tasdik ediyor: I! .. 

"8 teşrinevvelde düşman haklan- !i 

Rudyard Kipling'de 
dilim ze çeviren: 
rturettin Artam :: 

da henüz veı.zıh malumat yok idi. .. 
B 1 d ah 

'd k . g İngiliz edebiyatının şaheserler. ! 
u gar or usunun t sı at mer ezı I :: a d 1 b Ul • . . • . . . Ü rasın a o an u eser us neş-

ve suretı taksım ve tevzu ve mzam !H riyatI arasında çıkarılmıştır. 
harbi hakkmdil meçhulat içinde it ........................................ 1111110 . . . ................ -........................ .... 
ıdik.,, 
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Kauçuk fabrikalarımız
! aan mühim istifadeler 

temin ediyoruz 
ersene bir, iki milyon liralık 

memleketimizde kalıyor 

lürkofis Türkiyede kauçuk sa- ı 
Yii hakkında bir rapor hazırlamış· 
· Bu tetkikde dünyada ham ka-

. k istihsali şu şekilde gösteril
ektedir: 
1890 da 27.000, 1905 de 60.000 
15 de 1.50.000, 1920 de 350.000 
25 de 552.000, 1930 da 703.000 
3S de 932.000, 1936 da 1 mil

bn ton kauçuk istihsal edilmiştir. 
· ~- Memleketimizde ilk kauçuk f ah-· 
~-:11\Clsr ancak 1932 de kurulabilmiş, 
·- ft sene sonra üç fabrika daha ila-

~ edilmiştir. Bugünkü halde dört 
a '~Uçuk fabrikası bulunmaktadır. 

Bilhassa lastik galoş, tenis a-
~abı, lastik ökçe yapmakta olan 

ü·b fabrikalar 1932 yılında 185.700 
y-lft, 1933 de 4 70.000, 1934 de 
1ka2.ooo. 1935 de 719.000 çift 
a• ~lık ayakkabı, ve gene l 932 yı
artıdan itibaren srrasile 1932 de 
hıl7.200, 1933 de 617.000, 1934 
ri· t 608.000, 1935 de 281.000 çif: 
1 • a~Jık ayakkabı yapmış1ardır. 

Kauçuk sanayiinin iktisadi fay. 
r~ Man şöyle anlatılmaktadır: 
ut B .. .. .. k d . u sanayıın teessusune te a -•n !· 
~· rrn eden senelerde ayakkabı itha-

. tıınızı karşılamak üzere senede 
~;~ti olarak harice giden 1,5 mil
l bn. liralık döviz mikdarı elyevm 
e~f~.000 liraya tenezzül etmiştir. Da
: i1eride görü1eceği veçhile ham 
llŞ k . b" 1 . Uçu vesaır ecne ı ma zemes1 te-
ı:· ı·iki için harice verdiğimiz para 
ut ~~ede 22.000 lirayi tecavüz etme· 
b- l~ine göre yerli sanayiimiz yalnız 
li· ~akkabı imali doyayısile senevi 

1 2 milyon liralık bir servetin mem 
'ketimizde kalmasını temin etmiş-

ıa Otomobil lastikleri imalatırniz 
rktkişaf ettiği tnkdirde daha asgari 
. le ~tım milyonluk bir dövizin iktisad 

ilınesi kabil olacaktır. 
ıl· Bu izahat neticesinde kauçuk 
:e· llayiinin ham maddelerini hariç
it, tı getirmeye mecbur olması dola· 
a·\Sile milli bir sanayi sayılamıyaca· 
:ş· 1ij hususunda zaman zaman tebellür 
ll1 C!n fikirlerin hakikate uygun ol
~cı-~dığ,t açıkça görülmektedir. Esa· 
ı- hı ham kauçuğun muayyen ü1ke· 
v-ekde yetişmesi dolayısile bütün sa
~\J r~i memleketleri bu ihtiyaçlarım 
~; rıçten temine mecburdurlar. Kal
.,.~ ki bizde imal edilmekte olan eş
ll1 l'ıın kıymetinin, ham madde fas
~tda görüleceği veçhile 1/4 düne 
ğı Ş trnıyan nisbeten ehemmiyetsiz 
nı: !11ikdarı harice gitmekte, müte
·a·~ ~ı 3/4 mikdan ise yerli ham rnad
ıa• ~h vergiler, işçilik vesaire gibi 
;S ~ ili masraflara ve kazanca teka
'{t 1 etmektedir. 

,p kı Kauçuk sanayiinin iktisadi fay. 
Ll"'lı... arma ilaYeten milli müdafaa ba
~r~tı.tndan da ehemmiyeti çok bü
·~ ~lttür. Motör]ü nakil vasıtalarr
cı·•:rı mayi mahrukat yanında en mü. 
·e• h!Q istihlak malzemesi tekerlek 
r~ tik1eridir. Bu vasıtaların memle
~ Ctirnizdeki mikdan diğer memle
r ~~?ere nazaran pek az olmasına 
.~ ~~~~ normal senelerde dahi istih
. r ltnız 500 - 600 tondur. Her 
U· ilgi bir harp vukuunda bu sarfi. 
-"'~tın mühim mikdarda yükselece

~den şüphe etmemek lazımdır. 
1 h müdafaa vasrtalanndan bilhas
J·~ekerlek lastiklerinin oynadığı 
~ı.ı~ ehemmiyetini mükemmelen 
clır eden Milli Müdafaa Vekaleti 

~ 8a.nayiin himnyesile yakından a· 
<:ıd.:"lr olmaktadır. 

~ f:'!'brikalanmız elycvm mcmleke· 
lastik ayak_kabı ihtiyacım tama

t\ temin etmekte ve hariçten e
tniyetsiz mikdarda mal gelmek~ 

tedir. Fakat otomobil lastikleri ile 
senevi ithalatı 250 - 300 ton ka· 
dar olan takriben 400.000 lira kiy· 
metindeki eşyanın kısmen memle
kette yapılması halinde yerli sanayi· 
imizin müstakbel imalat kıymetinin 
700.000 lira kadar, yani bugünkü 
imal kıymetine göre % 70 kadar 
çoğalması mümkündür. Kaldı ki 
kauçuk mamulatı istihlakimiz ni.i
fusça bize yakın olan komşu mem
leketlere nazaran azdır. Nitekim 
1000 nüfus başına Yugoslavya se· 
nede 400, Romanya 200, Yuna
nistan 300, Türkiye 62 kilogram 
lastik eşya istihlak etmektedir. Bu 
suret1e Romanya ve Yugoslavya 
derecesinde istihlakimiz halinde yer· 
li sanayiin bugünkü vaziyete nisbe
ten daha 3 - 4 misli imalatta bu
lunması kabil olacaktrr. 

ALMANYA NE KADAR 
iTHALAT YAPIYOR? 

Tutu]an bir istatistiğe göre Al
manya l 935 yxlında 4. 158.700.000 
markhk ithalat yapmışken l 936 yı
lında bu mikdar 4.279.900.000 
marka yükselmiştir. 
1hracatı da 1935 de 4.269.700.000 

mark iken 1936 da 4.768.200.000 
marka çıkmıştır. 

Meşhur bir 
dansöz 

Ame;ikanm meşhur dansözlerin 
dcn on dokuz yaşındaki Dian Rey 
İngiliz sahne temsillerinden birine 
iştirak etmek lizere, Amerikadan 
Londraya gelmiştir. 

ı · Yeni Eserler 

Minik Çocuk 
Hikayeleri 

Muntazam bir seri halinde çıkmak. 
ta olan minik çocuk hikiı.yelerinin 6 
ıncI numarası çıkmıştır. Her sayısı 

yü:ı: paraya satılan bu küçük kitapla-ı 
r~ bütün okuyucularımızo. tavsiye ede
rız. 
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8eşinci Corc ile 

Veliahtı ınüstakbel 

Sekizi11ci Edvard 

Baba oğul bir arada. Kopacak 
bir harpten evvelki günlerc:le 
tebaaları arasıııdan huzurl;ı ı;e-

çiyorlar. 

Çanakkale ve Trakyada 
Bu yılki panayır. ve sergiler 

nerede kurulacak? 
Trakya umumi müfettişliği mm

takasmda önümüzdeki nisan ayın
dan itibaren panayır ve sergiler ku
rulacaktır. Bu sergiler 2 nisando 
Lüleburgaz ve sekiz on nisan ara
larında Hayraboluda açılmiş olacak
tır. 

Diğer taraftan 1 - 3 mayısta 
Uzunköprüde, 5 -7 mayısta E
dirnede, 20 ....._ 25 mayısta Pınar· 
hisarda, 26 mayısta Kırklarelinde_ 
26 - 3 1 mayısta Ayvacıkta kuru 
lacaktır. 

Haziran içerisinde ise şu kasa
balar panayır merkezi olarak ittihaz 
edilmiştir: 

4 - 8 haziran Biga Çanbaar 
köyü, 8 - 11 haziran Biga, 8 - 10 
Çorlu. 

Temmuzda hiç bir yerde pana· 
yır kurulmıyacaktır. 

Ağustos içerisinde 1 2 tarihinde 
Babaeskide, 12 - 19 da Lülebur
gazda, 22 - 28 Lapsekide, 24 -
26 Vizede, 31 ve iki eylül arasr 
Sarayda . 

Eylül ayı içerisinde şu merkez· 
lerde panayır kurulacaktır: · 

2 - 5 Çanakkale, Çmarlr, 7 ~ 
9 Çerkezköy, 8 - 15 Keşan, Seb· 
zepazar. 13 - 16 Uzunköprü, B. 
Köprübaşı, 1 5 - 1 7 Hayrabolu, 
merkez, 16 Kırklareli, Karaumur, 
18 - 19 Pehlivanköy, merkez, 
2 J - 25 Malkara, merkez, 25 -
27 Çorlu, merkez. 

Teşrinievvel ayının beşi ile seki
zi arasında T ekirdağmda ; ve sekiz 
ikinciteşrinde .Pmarhisarda. 

Sergiler ise 19 ağustos Lülebur
gaz, 6 eylül Edirne, 25 eylül Çor· 
Iu mmtakasmda olmak üzere tesbit 
edilmiştir. 

SPOR 

Sekiz Jılüp turnuvası 
bu hafta başlıyor 
Milli Kiline haricinde kalan !stan

bul klüpleri için yapılan sekiz klüp 
• turnuvasına bu pazar başlanacaktır. 

Şeref stadında yapilacak olan bu 
maçlann ilk karşılaşmaları şunlardır: 

Saat 11,45 de Süleyınaniye - Ana. 
dolu, 13,45 de Beykoz . Topkapı, 15,5 
de Hila.! - Eyüp, 16,45 de İstanbulspor
Vefa. 
TVR - BULGAR MİLLi MAÇI TEM. 
MUZDA SOFY ADA YAPILACAK 

Milli takımımız temmuz ayında Yu 
goslavya ile Belgratta yapacağı milli 
maçtan dönüşte Sofyaya uğrıyar:ık 

Bulgar milli takımilc de bir maç ya
pacaktn·. 

Bilahare kararlaştırılacak bir ta. 
rihte de Bulgar milli takımı Türkiye 
ye bir iadei ziyaret yapacaktır. Bu kar 
şrlaşmalarm para kısmmda d;ı iki ta. 
raf tamamen mutabık kalmış bulun
maktadırlar. 

PanayırLardmı birinin kııruıacağı güzel Çanaklralcnıi::o 

Eski hırsızlar: 

ıHacı Mehmedin altınları 
Suçluyu da davacıyı da hapise 

nasıl götiirmüştü ? 
1263 yılında çıkan Takvimi Vakayi ı Galata t:ı.r:ı.fmı ararken Karaköy ci

gnzetesi o vakte kadar nıstlanırıamış varında heyet ve kıyafette Yahudiye 
bir vak'a yazmaktadır: benz~r birine tesadüf ettiği v~kil ya. 

Yahudi taifesinden Bağdatlı Zişo, kasından tutarak: 
adlı biri, tüccr-r kıy::ı.fetine girerek - f...lLmlarımı ne ynptm .. i~terim 

Tophanede lüleci esnafından Hacı Mch diye sormuı;tur: 
medc başvurniu~. birer kuruş baş ver.. - Ben değilim yanh~~ır Hacı ağa .. 
mek üzere otuz tane yirmilik altın is- j Hele dikkatle bak demic;se de, merku
tedığ-iııi söylemiştir. Zişo, bu arada mun d{>runu Biılelenip güzii geret"i gibi 
cebinden çıkardığı bir kaç altını gös- kızdığından inkar ediyor wnnilc kcla
tcrmiştir. Hacı Mehmet. tüccar kıya. mmı d;nlemiycrek karakol:ı. verdi... 
fotli olmasına rağmen Zişoya ısınama Galnb zaptiyesi; ~·akalanan Ynhu~ 
mış. fakat Ziı;oya vermek üzere kasa- diyi s1kıştırd1. evine adamlar gönde
sından t::rkardığı altınları bir tahtanm riyı arattr. Fıık;ıt bir türlü bir in ucu 
üzerine birer birer koyarrk sayma;a elde edilemedi. Y::ıht'di, mütemadiyen: 
başlamıştır. Bu sırada. altmlarr, kar. - Yahıı hl'n .-r._i_nalısızım. ben cal
şısındakine hiç bir şüphe vcrmiyccek madun ..• Beni nic;in :''<'kalıyorsunuz, ... 
şekilde muayene etmeğe başlamış, bir Demiş fa~•at Mchmc-t efendi: 
aralık on tanesini kıvırmış parmaklan - Altrnl"'nm. aH.•r 1"'r-m diye ayak 
arasında sakhyarak cebine indirmiş- diremiştir. Sonundı. Yahndinin aklı 

tir. Hacı Mehmet, istenen altınları başımı. :relıniş, !5Unları ~öylcmi13tfr: 

saydıktan sonra: - Filftn ycrdC' bir "I :ıh udi var, tıp. 
- Çik paralan:\'... Diye elini kı bana b"11zcr .. B'r cc onu sıkiştmn .. 

uzatmış. fakat karşısmd:ıkinin Yahu- bc-lki o yapr~rn;tır. 
dice bir şeyler söylenmeğe başladığım Z:ıptivc memt~rlarr. tarif edilen ye-
görünce: re giderek yakalad1khrı Yahudiye sa-

- Sen altın alacak adama benze. hiden benziyen hir Y-ıhudiyi ele ge. 
miyorsun... çirmişler, paraları çıklrmasını emret-

Diyerek tahtanın üzerindeki altın- mişlcrdir. Yahudi, kurtuluş yolu ol
ları almış, bir tarafa koymuştur. Bu- madığmı anlayınca p:ır:ıları çıkarm1ş

nu zaten canına minnet bilen Zişo. tır. 

vakit geçirmeden kirişi kırmıştır. Melı Hacı Mehmet efendi, albnlarını 

met efendi biraz sonra altınları say1p 
on tanesi noksan olduğunu görünce 
"O kadar kuruş kar edeceğim derken 
bak şu hale ne beladir iki yüz kuruş 
zarara uğra.dmı .. diyer~k biçarenin ak. 
lI zıvanadan çıkrruı;_ıtır; ve bunu hikayej 
eden g-azete şöyle devam ediyor: 

Mehmet efendi Hileci fırını gibi fi
tili alm!ş Ye ne knlıba ifrağ edeceğini 

göriince sevinçle till'emeğe baŞlamış, 
fakat birkaç dakika sonra ayni Ya
hudi ile hapse atı1d:ğı Yakit sevinçle 
parlıyan gözleri dört açılmıştır. 1foh
met efendi "Meskükatı mütedavilenin 
fiyatı cariye ve nuk::?.nrıenesinden zi_ 
yade aim1 verılmesini dahi münafiilu
sul o1du<Yund~. hat_:ıse atilmJş, serse
ri Yahudi de altml:ırdan birini clsun 

bilemeyip derhal dükkanını bırakarak harcıyanrn.dan içeri tıkılmışu. 
acaba nerede rastgetürebilurum deyu ..-- N. A. 



~ ----- Es O R SA 
lzmir körfezinde bir kaza ·-R.lzalaruı-:-

4

~--~-
9

:~-ol&ftla-, ... -.· 
Bir motör battı. Kaptanı lıurtuldu. Fakat 

kaptanın babası lıagıp oldu 

rtade mwuode ıroreoJerdlı. Kaluıml&ı 
..aı 12 de kapanlf -ot nyau.&rt ıu 

PAR AL AR 
• Sterllu G21 Pezeta 

· lımir, (Özel) - Evvelki akpm 
körfezde Karaburun kazaaının Mordo • 
ğan burnu ile Uzunada arasında bir de· 
niz kazası olmuş, iki motör biribirine 
çarpmıştır. 

Bunlardan birisi batını§. içinde bu
lunan iki kişiden biri denizde kaybol. 
muıtur. Vak'a şöyle olmuıtur: 

İzmir liman reisliğinde kayıdlı İs
mail oğlu Bay Salihin (Derviş) adın -
daki motörü Karaburuna götünnek ü -
zere 1zmirden 15 çuval un, bir miktar 
çimento ve mühim miktarda bakkaliye 
eşyası yükliyerek Saip iskelesine hare • 
ket etmiştir. 

Motörde kendisinden başka babası 
Bay İsmail vardı. Başka kimse yoktu. 
Karanlık bastığı sıralarda motör Uzun 
ada ile Saip iskelesi arasında bulunuyor 
du. O sırada Mordoğanlı İsmail oğlu 
Bay Ahmedin gene (Derviş) adındaki 
motörü de İzmire gelmekte idi. Nasılsa 
bu motör, tzmirden Saip iskelesine git
mekte olan motöre çarpmı§ ve hasara 

l~-i jj •Mark 
113.;)) • zıou 
l!?S - • Penıo 
84 • I.Ay 

v H v •• d Dolar 
ugratnuıtır. uara ugnyan motor er Frank 

hal 'batmııtır. Motörde bulunan kaptanı • Llret 

Bay Salih, karanlıkta yüzerek Uzun • • Betı;lka Fr 
22- • Dtnar 

5i5 - Yen 
:!3- • Kroıı ll'V~ 

adaya çıkmıJ kurtulmuştur. Drahmi 
• İa\1çre Fr 

Fakat babası Bay lsmail, kaybol • • Leva 

6ô- •Altm 
j:J - •Banknot 

23 

muttur. Ahmet kaptan, kazadan sÖnra Florin 

motörünü durdurup kazazedeleri mo - • Kron <;ek. 

törüne alacak yerde son ıür'atle kaza • Şilin A vus 

·--------------------yerinden kaçmııtır. 

2~ . 
2-J -
~J -
14-
52 

52 -
lM') 
2~:1 

ÇEKLER 
Hadise İzmir' den haber alınınca 4 n ... 2 .. ., • LODdra 618 - • V1yaııa "" 

derhal polis motörile bir yelkenli gön - • Nevyor• o 79 • Madrid l1 « 
derilmiı ve kazazede Bay lsmailfu araı· • P•rt• ıı 21 • Berltn ı 00.;2 

tırılmaaına başlanmıştır. Dün akşama • Mll"ııc 1Hr2lll • V&f'tC'" '166ô 
kadar Bay İsmail bulunamamııtı. • Br11keeı 4 6002 • Bud•SMfU '0000 

• AUna S •3 • Bllkr~ !Oi 9"233 
Dün lstanbuldan limanımıza gelen • ~nevr, s 4; • tJeıırrac &i 62i3 

Yelkenci zadelere aid Galata tilebi, ya· • RnfY• (i4 4-012 • Toırorıam• 2 ;;40 
rısı suya gömülmüş halde bulunan Der • Amıtn11ıu11 l H:ıo • M01ko" 2169 
viş motörünü yüzdürerek İzmir'e ge - • Prıl 2'.! ı.ii>ST • ~tnkbolaı 313S.1 

tirmiıtir. 1 S Çuval un ve bir çuval çi -
mento da getirmiştir. 

ESHAM 

Hadise yerinden kaçan Ahmet kap
tanın yakalanması için tedbir alınmıştır. 

lş Bank1t!l1 2-i 40 
• Anadolu ~3 40 

Kejt ,-

Bay İsmailin boğulduğu tahmin edili - Ştr Kavrtv 
• MrrkH '311n\ı !ll 50 yor. 

lJ. 81ıi:ort11 

Poaomont> 

rr.m .. y 

• Ç'lnıf'nto 
liLoJOrı Del 

.. ," Dt!l 
8-1)'8 

14 :;o 

.-
Şıu k ID ICl'.a -
reıernn 

Dr. Behçet Uz lzmirde ı stlkrazıar Tahviller 
• 1983 r.Hor ' Hl 62;) tı:ıektrtll 

• • • • o l!> Traın••J 

Bütün Ticaret Odaları lzmir Fuarı 
için bin lira verecek 

koymuıtur. Bütün odalardan toplana -
cak olan mebaliğin 20 bin lirayı bulacağı 

• .. .. m ıs s~ RıbtnD 
utlk.OAJı.m 9.'.i • AUdOhJ J '1 20 
r:rrenı LIUk ~:> 50 • Aııedolu o •ı 2J 

112" " M uadeıla m 
• 8. l!:rzunmı !).) MGaıdllllJ A '8 20 

İzmir, (Özel) - Bir hafta kadar 
evvel Ankaraya gitmit ve Fuar itleri et· 
rafında alakadarlarla temas etmiı olan tahmin edilmektedir. Bu paralarla fu - ------.... ----.----. 
belediye reisi doktor Behçet Uz pazar 
günü İstanbul yoliyle şehrimize dön -
mügiJr. Haber aldığımıza göre lk -

tısat vekaleti bütçesinden verilecek: olan 
(25) bin liradan maada bütün Türkiye 
Ticaret odalarının da bütçelerinin itti • 

tLald · • · lktisat V ekaJetince lhım -
elen tamim y:ıpı!mışttr. İımir Ticaret j 

odası bu maksatla bütçesine 6 bin lira 

arda umumi bir ticaret odaları pavyonu 
inpu dü~Jnülmektedir. Diğer odalar 

bu pavyonun inşa ve. teftiıi isin ıehri -
miz: Ticaret Odasını tevkil edecekler · 
dir. 

Şehrimiz borsası da fuara yardım 

makaadile bütcesine 1500 lira koy -
muıtur. 

Adanada bir 
içtima ı 

lsta11bul Asliye S üncü Hukuk .Vah
kcm-esindcn: 

P a.şa bahçe Su nazırı sokak arka. 

Zlraatin kalkınması için 
çıftçlye genlt yardımlar 

yapllacak 
Adana - Ziraat vekili Muhlis Er 

kmen başkanlığında Adana eMrsin vali 
leri saylavları Adana ve Ceyhan sift -
çileriyle fabrikatörlerinin i!tİrakile ya -
pılan büyük bir toplantıda vekil zira -
atin kalkınması yolunda alınan ve alın
ması düşüniilen tedbirler üzerinde ma· 
lılmat vermiş ve bilhassa fazla verimli 
pamuk istihsali meselesinde uzun uza
dıya tevekkuf etmiştir. 

Çiftçi birliği Klevlant tohumu yer· 1 
li koza zirai kredi ve iki tekerlekli ara -

baların meni meselesi hakkında hazır· 

ladığı projeyi. vekile takdim etmiıtir. 

sında 10 numarada mukim Mukbile 
,·ekili avukat Necip Nadir tarafından 
Galata. eski Rus manastırının alt ka
tında Adalet nezdinde mukim Zeki 
Remzi aleyhine 935/ 931 numara ile 

açtığı boşanma da"asından dol::ı.yı gı
yaben icra kılınan mahkeme netice. 
sinde: Müddealeyh Zeki Remzinin ter

zil edici hayat sürdüğü cihetle kaba
hat mumaileybte olmak üzere taraf. 

lann bQfFlnmalanna ve Zeki Remzinin 
bir sene müddetle evlenmemesine ve 
bir erkek iki kız çocuğunun ana vela-

yetinde jpkalanna ve çocuklar i~in 
takdir edilen ~chri 30 li.ra nafakanın 

mUddcaleyhtch tahsiline dair 16.10. 
936 tarihinde verilen hükmü havi 

937 /232 sayılı ilam milddealeyh Zeki 
Remzinin ikametgahı meçhul olması-

na mebni hukuk usulü mahkemeleri 

Pe~be CUMA 

Takvim 2:; Mart ~G Mart 
I~ M· rem l.i M· rem ======! 

GUD dOğtlf~ 

:llla ba tJfl 
Sabalı namaa 
Ott• namuı 
lküıdl IWaa&? 

AkflUD namım 
taı.s oamuı 
Lma) 

tılm reçen &11111erl 
Ttlm kalan ~lerl 

,<; 55 
1827 
500 

1220 
l.'i,49 
18,27 
19 58 
414 

8* 
281 

5 54 
18 28 
!5.00 

I'? 20 
ı :ı; :ıo 

18 28 
~9 !59 
4,12 

8.li 
280 

-------------------------------
11"-=== G ü n 1 ü k ==== 

RADYO 
-= Pro3ramı 

Ö~LE NEŞRlYATI: 

Saat 12,30 Pllkla Tilrk musikisi. 12,00 

Havadis. 13,0~ Muhtelif' pllk ntıriyatı. H,00 
Son. 

AKŞAM NEŞRtYATI: 

Saat ıs.zo Pllkla dant n1uıiklei. 19.::0 
Konferans: ÜıkUdar halkevı namına Rc~t 

K1Lnyar (Terbiyede tenkidin roıu ı. :m.oo S"ıll 
ve arkada§lan tara!ından Türk mu,Jklaf ,.e 

halk §Rrkılan. 20,30' Ömer Rıza t4rafından 

arapr,I\ ııöytev, 20,4!5 Safiye ve ar}uldl.§hrı 
taratından Ttlrk muıılklıl \'e halk ıarlnları: 

Saat ayarı. 21,115 Orkf'&tra. 
22. Hi AJana ve bona habcrlf'ri ve ert~

sf &UııUn progra.mı. :?::?,ZO PIA.kla solot1r, C· 

rera. ve operet parçaları. 23,00 Son Çukur ova'daki ameleye mahsus 
paviyonlar in§&sı için bir tcıekkül ku
rulması kararlaıtmlmıştır. 

kanununun Hl inci maddesine tcvfi. ---------------------

Ceyhan ve Adana çiftçisine dağıtıl 

mak üzere daha }'JZ bin kilo tohum ve· 

rilecektir. Ve~il Mers:ne gitmİ§tir ora • 

dan Silifkeye geçecek tetkikler yapa -
caktır. 

Yaş üzüm 
İzmir, (Hususi) - Tarİ§ üzüm ku· 

rumu, bu sene merkezi Avrupa yÇ;em -

leketlerine ve Mısıra yaş üzüm ihracatı 
yapacaktır. Bunun için Manisa ve lz
mirde frikorifik istasyonlar tesis edile -

cektir. Yaş üzümleri sevk ve ihrac 
için önümüzdeki mahsul senesi b:tt<ıb: 

ecnebi vapurların soğuk hava c?epolann
dan istifade edilecek fakat b:r yıl sonra 
Türk ıilep filosu inH edilerek sulan 
mıza gelmiş olacağından ya§ üzüm ve 
diğer ya§ meyve scvkiyatımız kendi va-

purlarumzla daha geni! bir inkipf ar • 
zedecektir. HükOmetimiz, b!lhassa yaı} 
üzUm sevk ve ihracına büyük bir ehem
mir.et atfetmektedir, 

kn.n ilanen tebliği tensip kılınmış ve 
bir sureti de mahkeme dh·anhanesine 
talik edilmiş olduğundan tarihi ilan
dan itibaren 15 ·gün 1.arfmda 7~ki 
Remzinin temyiz dava edebileceği teb
liğ ma.kanıma kaim olmak üzere Han 
olunur. 

(V. N'o. 21499) 

tLAN 
Fatih lcrasıııdan: 

2 Uşak halı seccade 
1 Üzeri aomaki taşlı masa 
1 Salon ma.aaaı 
2 Bakır tencere 
1 Bakır tepsi 
1 Aynalı elbise dolabı 
Bir deyinden dolayı mahcuz ve pa. 

raya çevrilmesine karar verilen yuka
nda yazılı eşyalar 5.1.37 pazartesi gü
nü saat 11 de Fatih Maltsı çarşısında 
alent müzayede ile satılacağından ta. 
lip olanların mahalli mezkurda me
muruna müracaatı~rı !lan olunur. 

(V. No. 24797) 

IST ANBUL BELEDIYF.SI 

Şehir 1·1yatrosu 
TEPEBAŞI 

DRAM KISMI 
Bu akşam saat 

20.30 da 

KRAL l..İR 
Son Hafta 
Yazan: W. Shakc~ 

peare, Tür;cçesi Se
niha Bedri Ciöknil 

F ranıız Tiyatrosu Operet Kısmı 
Bu aktam saat 20,30 da SAZ - CAZ 
Yazan Ekrem Retit, Müzik Cemal Reıit 

Fatih aulh üçü"cü huiculc hakimli • 
iinden: 

Fatihte kirmasti mahallcsi'ide taı 

haıııfa 5 sayıda oturan küçük Faatmaya 

ayni e\':ie mukim eniştesi Muıotafanm 

küsUğün sinni rüşde vusulüne ka~r 

24-3-937 tarihinden itibaren vati ta· 
yin olunduğu ilin olunur. (V. N. 7636) 

10 - KURUN 25 MART 1931 

ÇELME 
(6 uıcı Bayı/adan dcrnm) 

ğütlükte yiyeceğiz. Buyurun! Başımız 
la ibera b:?r ! j 

Kenar mahalle kansı halli kadm 
1 cevap vermedi. Kendisine laf söyliyen 

1 
kadını baştan aşağıya bir süzdü. Sıt. 
ma.Jı yiizü sakinleşir gibi olmuştu. Acı 
bir gülümseme dudağında dönüver
mişti. Sanki birdenbire bu kendisine 
lilf söyliycn yumuk tazeyi scvivcr-
mişti. • 

- Uğurlar olsun kızım, dedi fıfi. 
yetle yeyin .. 

En önde yürüyen binbaşının karı- 1 
llına yetitmiye çalışan rastikli ve si
nirli ta.re köylti kadınından yana bak., 1

00 
mıyordu bile. Yarım kalmış bir mu- IC.r. 
havereyi tamamlıyaca.kmış gibi ıo- ,, 
kuldu. 

HAYDAR RlFAT 

Karagömlek iller 
lhtllAll 

F aıis.tlik nedir? 
ı%üıoföı.i nereden. 

Nud gelmiıtir? .• 
Nereye gİtm<k iıtiyoff 

1037 - Nerede kaldıktr .. Ha evet. De. 
ğil mi canım. tabii bu böyle olacaktı. 

------~---------------~-~ Mademki benimiz ona ııöyledik günah Beşikt~ icra Daireatnden: 
d~ bizden. gitti. A"'lıt. kabahat gene Dosya No: 937/ 51 
bız .•. _<~·emıye kalmadı. .. · ı . Bir borçtan dolayı tahtı hacze all' 

B nbuı. ~arıs~ın . ıozler! e bıraz nıp paraya çevrilmesine karar veril .. 
geriye çekılıp kafıleyı se~:e d_alan ke- 54 adet bayan ve bay muhtelif ~ 
nar mahalle kanımın gozlerı ve ka- dış fanileleri 2.4.9~7 cuma günU ,,.ıJ 
fuı bird~nbire al_ev~enmişt!. Buna ~- 14 den 16 ya kadar lstanbul Sand,ı 
bep oolkı d:! rastıklı taurıın bu hakı- bcdestanında bilumum masanf aııcsY' 
katle sinirli ve korkudan doğan .. "~ki.? ait olmak Uzcre bilmüzayedc sa.tılacl' 
ve P}uursuz llkırdıaı olmuştu. Yurudu. ğından mezktlr gün ,.e saatte buıı' 
lhl.iyar hamal çelmeyi yer yemez ye- bulunacak memuruna müracaat efır 
re }1kıldı. Sepetlerden dökülen dolma. melcri ilan olunur. 
lann ve höşmenimlerin üzerine yüz- (V. No. 21500) 
lerce ~ocuk ve ihtiyar üşüştü. 

KURUN Kasabamızda. biltün umumi harp,.. __ 
müddetince bafkıı. bir ihtilal hareketi 
göziikmemişti. Fa.l{at bu r· k'adan ABONE TARiFESi 

sonra Değirmen önünde ti !!On za- Memlrkeı 

itinde manlara. kada.r mıwzerli bir ukerin dıtmda 

2"75 gezindiği görülürdü. "' Aylık 

S aylık 
6 ll)"hk 
Yıllık 

150 
400 
'ISO 

l,00 

;so Sa.it Fa.ik. 

Dr. Hafız Cemal 
WKMAN DlllM 

Dahili ye M ülehuıarıı 

1400 
"1"700 

Tarifesinden Balkanlar için ayda otuzat JI 
nıt dtlfUIUr. POiat& birliğine gtrmtyea r-" 
tere ayda yetmif bqer kurut zammedtUt· 

Pazardan ba1ka ~terde öğleden ıonrı 
uat (2.5 tan 6 yal kadar tstanbulda Dtvan 
yolunda (10.) numaralı huıuş1 kablnesioC:• 
butaıarmr ka.bul eder. Sah, cumartuı ~Un 
lert ıabah "9.~-12" autıert haktkt fukaraya 
mah.su!lur. Muayenehane ve ev telefon: 
~2398. Kıtlık telefon: 210.t. l 

Ttlrklyenln ber poata merkezinde 
KUBtJNa abone yuıbr. 

Adresini detfıtiren aboneler 25 kunıo 
öderler. Göndennlyenlertn adresleri 

detfıtlrllmez. 

--

1 
J 

J 

alakadar Bankalar, mues
sesat, şirketler ve tüccaranın 

Nazarı Dikkatine: 
KURUN ve HABER gazetelerinde ne§redilccek ilanlara ait tarife 
aıağıda gÖ8tcrilmittir: 

Birinci Ayıfada bqlık 
Birinci 1ayıfada tantimi 
ikinci Ayıfada santimi 
Üçüncü ve dördüncü 1ayıfada santimi 
IJin AyUaJarmcla santim İ 
Resmi ilinlann santimi 
Kitap, kitaphane, mektep, gazete ve 
hayır müaaeaeleri ilinata ıantimi 
Tüccari mahiyeti haiz olmryan küçük 
ilinlar yirmi kelimeye kedar 
Küçük iJinJann bet defası 
Muhtaç san'atkirlar ve iş anyanlarm 
İlinab 10 kelimeye kadar meccanen 
Devaaıb yapılacak ilinat icin tenzilat 
yapıbr. 

KW11f: 
,, 
,. 

" ,. 
" 

,, 

" 

50G 
300 
100 
50-35 
30 
30 

20 

30 
00 

00 

ilanlar için yalnız Ankara cadde· 
sinde V AKIT Yurdunda 

PROPAGANDA 
S~rvlslne mUracaat edllmelldlr. 

Telefon : 24370 

Ba'1ka hiçbir llAn müessesesinin bil 
gazeteıer n•m•na nan aımak 

••IAhıyetı yoktur. 



1 ...,,,, 

, '-1t Mıehmedin eeıur oflu Celatef-
tinin büyük üzüntüleri var. Bazx Af -
ran prenıleri, kendisinin müttefiki -
ditler; fakat, bu cesaretli adamlar, harp 

ranaitninden olan bir atın aidiyeti hu
•ununda bir türlü anlapmıyaralc, biri -
~irlerile aaçsaça, baıbaıa geliyorlar ve 

ıçıtriniden bazıları, muğber bir halde, 
l~ltcrlerile beraber oradan ayrılıp gi -

r dıyorlır. Bu yüzden Celalin vaziyeti 
~Uıkillletiyor. Geri çekilmesi zaruri -
dır .. Fakat, ric'atle başlıyan bu geri 

~ekilit. gitgide bir kaçrş teklini ah -
)'or. ÇünkU, sürü sürü Mongol binici -
leti, o kadar çılgıncasına bir hızla ta-

li ~p ediyorlar, ki Celilettin ve askerle
pr! :1• ı::ünlcrcc ~~er ü'tünden inemiyor ve 

lıtip de yiyecek bir ıey pişiremiyorlar. 

Cengiz Han, onları İndusa kadar ko
"alryor. Muhammediler, ora-da durup 
"aıiyeti ıözden geçiriyorlar 1 

• • • 
Celalin bulunduğu arazi vıu;iyeti, 

teıtdiıl için mükemmeldir: Sağ cephesi 
1ndus nc.1rine ve sol cephesi sarp bir 

t ltyı 8uvarına temas ediyor ve Şah 
al 1ıfehnıedin oğlu, itte burada harikula
~ de dövüıüyor. Cengiz Hanın, bu sıra -

<la bir defadan daha fazla ditlerini gı
tıtdattığtnın farkına varılmıştır. Ve 
difterinin bu ıeferki lokmayı çiğniye • 

1t llıfyeceği zannı hasıl olmuıtur.Fak.at,ihti 
~r batkumandan, bu cengi de, Mon -
t0Uınn mcthur "Bayrak sallayxı .. ta-

~Yctile kazanıyor. Mongolların ekıe -
tiyl denedikleri manevralarile: Ordu -
~Un bir cenahı, cehennemi bir hızla İn-

• 

Celô.leddini takdir eden Cengiz, "Bir 
oğul, böyle olmalıdır!,, diyor .. 

cenahını hemen ~riye alıyor. Her mo-ı 
dern muharip, bu hareketle netic~nin 

ne olduğunu öğrenecek: Muhammedi
lerin bütün cephesi, bu hareketle sarıl
mıştı. 

Harbin sonu, belli olmuştu. Step bi
nicilerinin kılıçları altında can vermi
yenler, İndus nehrinde boğuluyorlar. 

• • • 
Şah Mehmedin oğlu Celalettin, son 

:dakikaya kadar cesur, kahramanca dav
ranıyor. Ve nihayet, atını nehrin sekiz 

metreden daha yüksek çalıhkhrl:ı kap
lı sahiline doğru çeviriyor ve atile bir

likte, nehre atlıyor. Cengiz, bu kahra -
man atılgan delikanlının, yüze yüze ö-

bür sahile nasıl eriştiğini ve oraya ayak 
basınca, ayağa kalkarak arkasına dö -

nüp, ıuda çözülen sarığını kendisine 
bakarak, alay eder bir tavırla nasıl sal-

ladığını bizzat görüyor. "Cüretkarane 
bir ipret, cehennemi bir istihn !" Cen

giz, böyle dütünüyor. Bununla bera -
ber, artık ne de olsa Şah Mehmedin oğ-

-35-

da "Be
0

rzerker,. denilen kahramanlara 

benziyen bu delikanlıyı bizzat ele ge -

çirerek, bu zevki kendileri duymEğı, bu 

eğlenceyi başkalarına bırakmamağı ta

sarlıyarak, yerlerinden kımıldanıyor -
lar. 

• • • 
Fakat, Cengiz Hanın sert ve kat'i bir 

sözü, onları oldukları yerde durduru -
yor. 

Cengiz Han, dudaklarını ı~uarak 

"sizi., diyor "bu delikanlının peşine 
düşmekten menediyorum!,, ve sonra, 
yanıbatınd:ı duran oğullarına rlönerek, 
Celalettinin karakterini ve kahı aman
lığını tasdik ve takdirle, şöyle .Ciyor: 

- Bu Celalettin gibi varisler olmak 
gerek! Bir oğul, böyle olmalıdır; işte! 

Sonra da, gülümseyişle, ilave edi -
yor: 

- Maamafih, yarın kendisini nasıl 
olsa, yakalıyacağız t 

Hindistanın içerlcrine doğru sokuldu. 
Stepliler, Delhi ~ehrinin yakınlarına 

kadar vardılar. Lakin, iklim tesirile 
müthiş surete hastalandılar. ve küfür 
ede ede, döndüler gerisigeriye 1 

• • • 
Cengiz Han, 61 yaşındaydı. Daha 

ilerilere gitmeği denemekten vıızgeç -
ti, dönmeğe karar verdi. O. biraz yo -
rulmuştur. Memleket steplerinin her -

rak çıplaklığını özlüyor. Acayip rü -
yalar görüyor, ruhuna inhitat havası si
niyor ve birdenbire, pek çok ıztırap çe
ken, canı srkılan bir .adam haline geli
yor, .. bu suretle değişiyor! 

1223 senesinirı başlangıcında, Hin
distan üzerinden Tibet yaylSsını geçe
rek Mongolistana dönmeği dü~ünüyor. 
Bu yol, memlekete en yakın yoldur. 
Fakat, biraz daha ldüşününce, fikrini 

değiştirerek, başka bir yol seçiyor. 

Buralara hangi yollardan geldiyse, 
memleketine o yollardan dönmeği mu
vafık buluyor 1 

Ordu şimale doğru at koşturuyor! 
* • • lu da mahvolmu9tur. Zira, Cengiz Ha

nın maiyyetindekiler, şimal d:ısitanm -

~Uı uçurumlarını atlıyor, kayalıklarını 
lııiyor ve vurucu bir aaldıntla, karıı 1 

~rafın cephe arkasına aaldmyor. Cen- J 

rıı de, ordusunun nehir kcnıınn:daki 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Fakat, Celalettini asla ele geçireme
diler. Mongol ordusunun bir parçası, Şimale doğru at koşturan Mongol 
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oJ.dusu, beraberinde 100,000 den faz -
la da esir sürüklüyor. Esirler, malQ.m 
usul üzere, Hint şehirlerinin zaptı sı
rasında, Mongol ordusunun önünden 
yürütülür ve şehrin müdafaa kuvvet -
lerinin yaylım ateşlerine kurban edi -
lirdi. Ondan sonra da. onların siperin· 
ıde, Mongollar şehir duvarlarma saldı

rırlardı. Fakat, şimdi bu esirlere bat
ka iş gördürülüyor. Onlar. orduya gx
da temini işinde kullanılıyor, ta uzak
lardan çuval çuval pirinç getirmeğe 

zorlanıyorlar. Çünkü, Cengiz, bizzat 
kendisinin harabezara çevirdiği geniş 

araziden geri dönmektedir. Bu arazide 
yiyecek şey de kalmarruştr. Esirler, 

gece, gündüz gidip geliyorlar, daima 
gelip gidiş halindeler. emsalsiz. uzun 
yürüyüşler yapıyorlar. Ve bu suretle, 
Mongol ordusu. tahrip edilmi, arazi -

yi geçerek, tekrar mamur memleket -
lere ulaşıyor. Esirlerin muhafazasına 
memur kumandan, şimdi bu 100,000 
esire nasıl bakılacağına dair talimat is-

tiyor. Talimat, Cengizin ağzından çı -
kan bir tek ve lakaydane bir emirdir4 
Ve bugünün Akşamında, 100,000 ki -

şk!en bir teki bile artık yaşamryor. 

Mongollara tahrip edilmiş arazide bin 

bir me§Clkkatle yiyecek getiren esirlere 
bakmak meselesi, yoluna konulmu~turı 
Cengiz, askerlerine lüzumsuz yük yük
letmiyor 1 

• • • 
Cengiz Hanın başında bulunduğu 

esas Mongol ordusu, yol üstü sürekli 
dinleniş ara verişlerile, Afganistandan, 
Horasandan ve Transoksaniyen arazi -
sinden geçerek, Siyri - Derya ken;;nnda 
duruyor! 

'(Arkası tJar) 

1 ~ 
lstanbul Belediyesi ilanları 

~ 

liUyükçekmece dispanserinin tamiri 
Yuk:ıncla cinsi mikdarı ve muham 

il konulmutlardır. Şartnamesi Encüme 
~:)&.ı:ah kanunda yazılı ve.ika ve hiza 

.\.rne&Nbile beraber 26. 3. 93 7 Cuma 
~malıdırlar. (1) (1664) 

Muhammen bedeli İlk teminatı 

279,95 21 

65 Yaşındaki Bayanın 25 Yaşında Görünmesi 1 
BUtUn DUoya Kadınlarında AIAka Uyandırdı 

Şimdiye kadar Vakıt mües~esesi 
lfiıaj muamelatı 24-3-937 tc;rihinde 'u tarihten itibaren bilumum ilan ve 
'-ıcbesin:de teşkil edilen afiş:ıj bürosu 
'tır. (B.) (1665) 

1 -.Şartname ~e resmi mucibince 
tıı.hıuı "8100" lira muhammen bedelli 
Ilı, satın alınacaktır. 

men bedelleri yazrlı olan tamir pazarlı -
n kaleminde görülebilir. İatekli\cı 2490 
smda gösterilen ilk teminat makbuz ve
glinü saat 14 ide daimi Encümende bu .. 

tarafmdan belediye namına ida::e edilen 
n itibaren belediyece tedvir edilecektir. 
afif itleri için İstanbul belediyesi mu -

na müracaat edilmesi lüzumu ilan olu -

ltıyım makineleri bıçakl.:rını 'oilemeğe 

3 adet bileme makinesi kapalı zarf usu 

rastlıyan cuma günü aaat 15 de Kaba -
alım komisyonunda yapılacaktır. 

1 

18 milletin güzellik profesör
lerinden Avrupada V O G 
kreminin sureti istimalini 

gösteriyor 
V O G Kremi genç hayvanatın cevheri aılilerin· 

den çıkanlmıı bir n-ıaddei müessire ile yapılmııtır. Cild
de tabii kan tevlit eder, gençlik ve güzellik verir. VOG 

kremi kulJanan 65 yaşındaki bayanın 25 yaşında gö. 

rünmesi VOG kreminin büyük eseridir. Memleketi

mizin her tarafında gece ve gündüz VOG kremlerini 

ve krem köpüğünden yapılrnrı VOG pudrumı mutlak 

kuUanuuz. 

2 - Eksiltme, 2-4-937 tarihine 
"tta Levaznn ve Mübayaat şubesindeki 

3 - Muvakkat teminat 607 lira 50 
4 - Şartnameler parasız olarak 

~9s•• sayılı resimleri İnhisarlar Umum 
~ alınabilr. 

kuru~tur. 

her gün sözü geçen ıubeden ve "M 16- •••••••••••••ıı•••••m•••••••••••••••••••••••••••• 
Müdürlüğü Tütün Fabrikalar şubesin~ 

~ 5 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin ı;sgari bir hafta evvel fiatsıı: teklifleri-
İnhiaarlar Umum Miidürlüğ ti Tütün Fabrikalar Şubesine 

~?rneleri ve eksiltmeden evveline kadar da tekliflerinin kabulüne dair mezkQr 
"ıheden vesika almaları lizrmdır. 
\ı 6 - İsteklilerin yukarıda tayin olu nan gün ve aaatte eksiltme~e . girebil -
~ tti için mühürlü teklif mektubunu ve ayrıca kanuni vesikaları ihtıva ede -

olan kapalı zarflarını en geç ihale günü tam saat 14 de kadar yu;carıda adı 
~ alım komisyonu resiliğine ıpakbuz mukabilinde teslim etmeleri ilan olu -

·' (885) 

,· .-·.: ı• 

CJrelo{I - Operatör 

DR· OSMAN ÖNER 
idrar yolları, Belsoğukluğu ve 

ERKEKLiK h•staltkıarı · 
mütehassısı 

Mua yenehane : H11Jıçe&.apı Anadolu Han . 
""''1' ~ırnmda ArP.•cılar, Han l\;o. 16 
E11 . blll<lu l •·addcsl.Vıldız Sineması •, 
yanımla Tvkot Ap•rhmanı No. 3 

Yeni çıktı 
Dün ve Yarın 

Tercüme Külliyatı 
No. 61 

MARSEL PRUST 

Haydar Rifat 

OSMANLI BANKASI 
ilan 

---1 
NlşANv_A_N_ı Vikont'un ölümü 

Osmanlı Bankasının Gal:ıt:t idarei merkeziyesile Beyoğlu ıubesi vezneleri, 
ltıtcek Nisanın 1 inci perşemte günün den itibaren, aşağıda yazılı saa1Jerdt açık 
'1~nacaktır : 

.\di günlerde : 'Saat 9 dan 12 ye kadar 
... ..s ( ,, 14 den 16,30 a ,, 

Hastalarını hergün akşama kadar 
Beyoğlu, Tokathyan oteli yanında 
Mektep sokak 35 numaralı mua-

yeneh:ınesiııdc tedavi eder. 

liil-•- Tel: 40843 --·-Cumarteıi günleri:· ( ., 9 dan 12 ye ,, ..-----A KB A ____ -.! 

\ ~ezkur Bankanın Yenicami şubesi veznesinin açık bulunduğu saatler :tşağı- ı 
~Öıterildiği veçhile, halile ibka olun muştur: müesseseleri 

ltdi günlerde: (Saat 9 dan 16 ya kadar 

~~~günleri: ( ,, 9 dan 12 ye ,, 
Ankarada her lisanda. kitap gaze
te ve mecmuaları Akba müesscse-

P. T. T. Levazım M d •• J •• •• d !erinde bulabilirsiniz. Her lisandan 
Ü ur uğun en; kitap, mecmua, gazete siparişi ka-

L 1 - İdare ihtiyacı için açık eksiltme ile (3400') lira muhammen bul, İstanbul gazete \'C mecmuala 

'°
i ve (255) lira muvakkat teminatlı (100) adet manyotolu masa le· rına ilan kabul, abone kaydedilir. 

Telefon: 3377 

11 almacaktrr. -:..-----..,.-----...: 

.. : "" ~-· -' . ; . .:. . . • ... l .. ' ' ' .. 

VAKIT KİTABEVİ 

Dr. /brahim Erdeniz 
Birinci sınıf Çocuk Hastalıkları 

~ ~ - Eksiltme 7 nisan 1937 çarşamba,günü saat 15 ele Ankarada P. 
'l'. Ummn Müdürlüğü aatmalma komisyonunda yapdacaktır. 

KURUN doktoru mütehassısı 

~ 3 - isteklilerin teminat mektuplarını idare veznesine yabnp alacakla· 
\...~buz veya muteber banka mektubu ve şartnamede yazılı vesaikle 

Necaettin Atasagun Haseki ı·e Çocuh hastaneleri sabık 
asistanı 

Her gün 16,30 elan 20 ye kadar 

Archhan icra ve tfla. memurluiun

dan: 

ı - Ardahanda mukim Derici zade 
Reıit oğlu fırıncı Şevki 3-3-937 ta· 
rihin:ie iflasını talep etmiş ve Ardahan 
mahkemesinin 4-3-93 7 tarihli kararile 
iflası kabul edilmiştir. 

z - Müflisin alacaklıları ve istihkak 

davasında bulunanların alacak ve iatih· 

kaklarmı sıra cetvelinde geçirilmek tize

re ilan tarihinden bir ay içinde kayrt 

ettirmeleri ve ellerindeki delil senet defter 

ve sair vesaiklerin musaddak suretleri • 

nin tevdi etmeleri pek uzakta olanla "' 

{m hakları mahfuzdur. 

3 - Hilafına cezayi mes'uliyet müs· 

telzim olamak üzere müflisin botçlula

rırun ayni müddet içinde kendilerini ve 

borçlarını bildirmeleri. 

4 - Müflisin mallarını her ne sıfatla 
olursa olsun ellerinde bulun:durulanla • 

rın ve o mallar üzerindeki hakları mah

fuz kalmak şartile bunları ayni müddet 
içinde :daire emrine tevdi etmeleri ve 
etmiyenlere makbul mazeletleri bu • 

lunmadıkça cezayi mes'uliyete uğrıya • 
cakları ve rüçhan haklarından mahrum 

kala::akları. 

5 - İlandan on gün i~inde toplanmak 
üzere alacaklıların ilk içtimaa gelme • 
teri ve müflis ile müşterek ve borçlu o-

lanlar ve kefillerinin ve borcu tekeffül 
~ saatte komiıyona müracaatla n. 

Aksaray Millet Caddesi No. 59 da 
Lalelide Tayyare apartımanlarında daire 

Her gün saat 9 dan 18 e kadar eden sair kimse!erin toplanmada bulun· 2 numara 3 de hastalarını kabul eder. ~ 
\... 4 - Şartnameler Ankarada Leva zon Müdürlüğünden, latanbulda J...t.. 
"Şube MüdürlüğQnden verilKektir. (389) (975). 

hastalarını kabul eder. mağa hakları olduğu ilan olunur. 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye kadar ---------------
muayene parasızdır. .(V. N. 21807), 



.12 - KURUN • 25 ı"-ART 1937 

Sabah dokuzdan ak§am 
saat beşe kadnr mat, saf ve 

se\•imli bir ten· Gündüz tek
rar pudralanmrya hacet yok. 
işte; havalandmlmış yeni 
T okalon pudrasının ga -
ranti muhassenatı bunlar · 

dır. Bu cazip havalandır · 
ma usulü. Parisli bir kim · 
yagenn kC§fidir. Bu usul 
dairesinde havası toplan -

dırılmış yegane hafif pud -
radır. Şimdiye kadar yapı · 
lan pudralardan on defa 
daha s;;ıf ve daha hafiftir. 
Ru usul, T okalon pudrası· 

nm istihzarında kullanıl · 
maktadır. işte bunun için· 
dir ki, T okalon pudrası, 

daha muntazam ve daha 
mükemmel bir tarzda ya · 
pışır cildi hemen hemen 

görünmez. bir güzellik ta • 

bakası ile kaplar ve yüze 
tabii bir güzellik verir ve 
modası ge~miş ve yÜ7e bir 
makiyaj şeklini ''ermeden 

kaim adi pudralardan ta -

mamen başka bir tesir ya • 
j)ar. Bu yeni T okalon pud
rası yüze yapışık kaldığı 

cihetle buna "8 saatlik pud· 
ra" tabir ederler. Artık n•1 
parlak burun, ne yağlı ci' t 
börünmiyecek, belki rüz • 
gitr, yağmurun, terlemenin 
İcrayı tesir edemiyeceği mat, 
saf ve sevimli bir ten gö · 
rünecektir. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük ,Piyangosu 

Şimdiye 

6. ıncı 
Büyük 

!<adar binlerce kişiyi zengın etmiştir 

keşide 11 Nisan 937 iledir. 

ikramiye: 200.000 Liradır. 
Ayrıca: 40.COO, 25.000, 20.000, 15.000 10.000 
liralık ikramiyelerle ( 50.000 ve 200 000) liralık 

iki adet mükafat vardır. 

Dikkat: 
Bilet alan herkes 7 /Nisan / 937 rünü akpmma kadar biletini 

Geğl§tirmi§ bulunmalıdır. Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt 
olur. 

- __....._ __ ---...----- - ........_ ________ ......... _____________ __ 
Devlet Demıryoll'!rı ve Limanları işletme · 

· ,, ., ". • 'T 1 " ; J · • "' l . . ·..1,_·,;.;~ _;:;, .. :~v.,,uım ıuaresı ılan arı 
wa ::::w:w c. 

~uhammen bedcllerile 'nikdar ~ vasıflan aşağıda yazılı ( i) gurup mal -

?:C'rrı"e v~ eşya her gurup ayn ayn ihale edilmek üzere hizaları,...da yazılı gün ve 

saatlerde Ha.y.:iarpa!jada gar binası dahilindeki ko:ni ... ro;ı tıırdmdan açık <"ks:Jt.1 
me ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteycn!erin hizalarında yazılı muvakkat temin&t ve ka -

nunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona mü • 

racaat12rı lazımdır. Bu işe ait prtname ler komisyondan parasız olarak dağıtıl • 
maktadır. 

1. - 4 7 kalem (kilit, menteşe, ispanyolet, kapı kolu, kapı yayı, çelik bil ya, 
kayı!f raptiyesi gibi) hırdavat malzemes· · Muhammen bedeli 2496 lir,1 99 kuruş 
:ve ,muvakk;:t tf'minatr 187 lira ~8 kuruı olup açık eksiltme 5. 4. 37 pazartes: 
günü saat 10 da yapılacaktır. 

2 - 600 kilo kara döşemeci çivisi, S50 kilo galvanize ,tavan örtüsü ~ivisi. 
22q, kilo camcı ve modelci çivisi, 1 O kilo bakır çivi 20 kilo Elektrik için I 
izole scıtal çivi muhammen h,.deli 729 lira 10 kuruş ve muvakkat terr.jnat: 5469 
ku~ş olup açık eksiltme 5-4-37 Pazartesi günü saat 10 da yapr!acaktır. 

3 - l0.000 kilo külçe kurşu:ı, iOO kilo bilet kurşunu muhammen bedeli 
3259 lira ve muvakat temin;ıtı 244 lira <1.3 kuru§ olup açık eksiltme 5. 4. 37 pa
zartesi günü saat 10 da yapıldcaktır. 

4 - 50 adet moletsiz bil::-t kompos törü muhammen bedeli 1500 t:ra ve mu· 
-,;akkat teminatı 112 112 lira !)Jup açık eksiltme 5-4-37 pazartesi gür.ii saat 1 

ı"o da yapı!acakttr. 1
1 

5 - 3250 adet mt1htclif ş~kil ve eb 'atta hoya fırçası muhammen bedc!i 240·1 
lira ve muv.:kkat teminatı 11)0 ı:ra 30 kuru~ olup açık eksiltme 8. 4. 3i per -
şembe gü~ü s~at 10 da yapıfacakt:r. 

6 - 10 adet 20 metrelik \elik mesa}ıa şeridi muh:ımmcn bedeli 396 lira ve 
muvakkat teminatı 2970 kuruş olup açık cksilt:ne 8-1-37 perşembe günü sa -
at 10 da. 

• 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

20/ 3 ı 1937 vaziyet i 

AKTiF 
.c.a..ı 

AJtm ııatt kJlogram 2ı.0•2.07HL.29.597.356.04 

Banknot, • • • I • 14.244.C49.-
Ufaklık., • • • ,, ı .30 ı .o ı S.93 

Dab.Jldeld Mnluıblrler : 

l'Urk llruı : • 
Barlçteld muhabirler: 

AJtııı eafi kllogra! ti.0:54.496 
Altma tahvili kabil serbeet 
dövizler. 

L. • 727. 933.3.5 

Lir• 

45. 14?.420.97 

.727.933.3) 

P A SiF 

• • • • 
• • • • 

reda,·Woekl Banknotlar: 
Deruhte edilen evrAkı naktlye 
Kanunun 6 .,,. 8 inci madcl~ 
terine tevfikan hazine taratın. 

1 d'"? vaki tedJyat, 

Deruhte e<!llen ewakı naktly~ 

L tı;S.748.563--

L. 12.774.052-

1 

• Lir• 

t ].000.000-
1.M 1.182.53 

Diğer dövizler "e bor~u 

kllring bakiyeleri • • • • 

7. J(]9. 552.631 

50.465.liı 

49.322.58.5.08 56. 482.6f 4.31 
bakiyesi, • • l 145 .. f74/11-

f Karşılıgı tıunaİnen altın olarak: ' BaUne tabvilltrl: 

Deruhte edilen evrakı naktlye ı 
ka~ıııgı. L 158.748.563-
Kanunun 6 ve ~ inci mad.. 
<lelertne te\flkan Hazine ta~~ · 

rıncıan ''ııkl te<lfvnL 1 C 12.774.052-- 14~ .974.5 1 1-
Scncdat clizcbnı: · l ~ 

Hazine bonoları, • • • ~L - -· 1 
T1caı1 senetler • • • • • ' ,. 22.049.P53~0=i 22.049.0)J,Oj lif 
P.:sbam Ye TahvllAt C'llıdanı: 1 
~Deruhte ed!lcn enııkı nıı.k.. 

1 
il ltlyenln karşılığı esham VP L.W.962.t60.47 

ttabvlllt 1Ubar1 ktymetl" 1 
B Serbe~t e"'hnın ve tah'11At ..... 3.9.i2.S72.C9 4P..915.j32 • ."'f 
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Diriz faalıhll .. tı: 
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<f Zührevi h;:.ı..,.tul k ıaı mutohas".!iı ,f f) 8abıill 1•110•• CemlJ•H hr•••• No. " • 
(J. Telef en: ••••a ~ 

l Pa~ar ve Perşerrı~eden başka hErf n 
f 15,30 • 21 e kadar hasta'arını kabul eder ,! 

<f. soıı günterı parasız <=' 
~~~~~~~~"') 

Asliye birinci ticaret\- ilmi Fe!sefe 
mb hkeı~eSİndeO: 1 Dün ve Yarın Kitaplanndandır 
Doviçe Lavc:nt Layin kumpanyası - Fiyatı 40 kuruştur 

nın AnJiro:ı vapurunun 69 No. lu se- _ _.., 

' - 100 kilo t~r3nmı"' kenevir, 400 kilo ince 100 kilo kalın ambı:ıaj !4İcimi. ------------'----..,.--

ferile Hamburtı:dan namına yi:klcnen 
J. A. N. markalı ve 34110 13Q No. lu 
30 çuvnl mavi toz boy:ının koni~mcn
tosu Galata ithalat gü:nrü~ii;ıdc 9939 
No. !u bcyann:ı:nc ile muanıeksi ik • 
mal edilirken z::yi olduzundan iptaline 
karar verilmesini İstanbulda Tütün 
gümrüğünde 36 numarada mukim Jak 

H~Il:usi tarafından ta!cp olunmakla 1'1' 
carct kanununun 638 ci ma.ddcsı rııı.I 
c:b.ince me::,kt1r kon!şmcnto her kit" r 
yedinde ise 4 S gün zı:rfmda met!ılrcfl' I 
ye ibraz ctr:;cslni ve ibraz cC'iln-~6~ 
takdirde bu müddetin hitamında ıp 

500 kilo bilet sici'Il:, 1000 kil ı 1 112 mim İngiliz sicimi muhammen bedeli Sa!:ılbl: ASfM t•s 

24Jı~a ve muvakk::t temina•ı 182 lira 63 kuruı olup açık eksiltme 8. 4. 37 
~'crıem e günü saat 10 d;ı .... • Neşriyat Direktörü: Refik Ahmet Sevengil Jine karar verileceği ilin olunut. 
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