
İST ~'BUL - Ankara Cad•etıi 
Posta kutusu: 46 (l:Jtan'bııl) 

Müşahit · heyeti niçin 
geri çağırıldı? 

Böyle bir hadise ....... ;;!, q' da . . 
karışıklık çıkarmak istiyen-
lerin ekmeğine yağ sürecektir 

~ ~ler Cemiyeti namına Hataya aitmiı olan müfahit heyeti Cenev· 
~ Slitrılnuı. Öyle bir zamanda ki Halep taraflanndan ıiden birtaknn 
~emir Gömleklilerin her ıün Sancakta bir hadise çıkaracaklanndan 

Yor. 

'6:__ ~ Hataydaki mütahit heyeti vazifesini yapmıı, bitirmit midir? 
~tse niçin geri çağınlıyor? Eğer maksat Bayır ve Bucak nahiye
~ .. Türle olup olmadrklannı teshil için mühlealannı almaksa bu i, 

11
" 1tabit heyetinden bir rapor istemek kafi değil midir? 

il li.rbaıde Türk - Fransız anlapnaaı dahilinde Hatay ülkesine bir ida
'İ\ ""1i verilinceye kadar Milletler Cemiyeti namına ıiden müıahit heyeti 
~ ~ kalma11 lazımdır. Çünkü bu heyetin bilhassa oraya büyük bir 
"'-i .Cörnlekliler kafilesi girdikten ~~ra vazife~İr:İ bi :irmiş gibi çıkıp gi~
"- ~ kan,ıklık çıkararak bunc!an ıatıfade çaresi arayanlann ekmeklerı

)\f •Ürecektir. 

~ 

lngiliz - aalyan anlaş
rnası .bozüluyor mu? 

lngiltere Habe~iStan~ he"nüz 
nevcut telakki. . ediyor. 

(l'lil.Isı 4 üncü sayıforıızda l · { ! iM US 

lladrit civarını ay1.ardanberi mııhafa:xı eden Frankocular 

liükUmetçilerden 
asilere geçiyorlar 

~ . Bir başkumandan kaçtı 
gtltere ile ı~ ranko lıükıimeti arasın-

da bir anlaşma rnı vapıldı( 
e 1 (A.A.) - Gazetelerin 
~ aldıkları haberlerde, 
·~saflarından milis ve ecnebi 
\l rin kütle halinde Franko
~eçrnekte oldukları bildiril-
ır. Fi h'"di l · · bö' l .. rar a se erının y e 

sinde Valanciya hükumetini meşgul 
eden mcs~lcleri sayıyor ve diyor ki: 

Madrit ile Valanciya arasında nor
mal nakliyat temin edilebildiği tak
dirde, hükumetçilerin harbı kazanma 

(Sonu: Sa. 4 Sü. 1) hu1_.. . f1 d . 
. ııı;:umetçı sa ar a manevı- ----------------

tit~idc bozulduğuna bir delil 
"faterilmqk tedir. 

ll~kUMANDAN KAÇTI 

• nca 1 (A.A.) - Madrit 
~Yonun\!n bir tebliğine gö-

başkumandanı, firar ct
cta eyaletindeki bcynclmi-

Rl'tn: iAŞE GÜÇLEŞTi 
1 (A.A.) - Vemon 

0 
J'Panyanm hükumetçilerin 

ı.._ kısmında yaptığı tetkikat 

• New Chronicle ıazete· 

Yeni abone 
tarifemiz 

Memlrkrt Memleket 
, içindi! dı,ında 

Aylık ıso %7~ 

S aylık 400 150 
6 aylık 1~ HOO 
Ydlık J.190. %100 

Tart;uınden Balkanlar için ayCla otuzar 
kunıı dU§UlUr. Poıta blrllgiıte glrmlyen 
yerlere ayda yctmlt be§er kunıı z.ammP-

dlllr. 
Tlirklyeıtla her po.ta IDM'lcHlndf\ 

KtJ.RUN'a abo11e yaw1r. 

••• ••• 
Telgraf adresi: Kurun • fslanbul 
Telef. 21413 (Ya.:ı)J 24~70 (idare) 

Locadaki 
hayalet 

Meraklı bir zabıta 
hikayesi 

Yedincr sayıfamızdaı 
devam edlyo .. 

Dün Büyük Millet Meclisine verilen ... 

Yeni sene bütçesi 
Geçen senekinden 17 milyon Lira fazla 

--------·----------
~/Jaliye Vekilimizin gazetemize beyanetı 

"Bu sene hiçbir verginin arttırılması veya yeniden 
ihdası mevzuubahis değildir,, 

' Ankara, 1 (Hususi muhabirimiz,. 
den, telefonla) - Hükumetimiz yeni 
sene bütçesini bugün Büyük Millet 
Meclisi riyasetine vermiştir. Yeni ma
li bütçe projesi, içinde bulunduğumuz 
1936 mali sene büt~esine göre 17 mil
yon küsür biJ1 lira bir fa.zlalık göste
rilmektedir. 

Bütçe, varidat ve masraf kısımla. 
rı 229.676.000 lira olarak, tamamile 
mütevazin bir şekilde hazırlanmış bu
lunmaktadır. 

1937 mali yılı bütçesi, masarifatı 
vekaletler ve daireler arasında ııu su
retle inkısam etmektedir: 

B. M. Meclisi 3.590.200, Riyaseti
cümhur 401.540, Divanı Muhasebat 
602.550, Başvekalet 1.301.960, Şurayı 
Devlet 236.740, İstatistik U.. Müdür
lüğü 312.920. Diyanet işleri 608.350, 
Maliye vekaleti 19.740.078, Düyunu 
umumiye 53.328.100, 'llapu ve Kadast
ro U. Müdürlliğü '1.361.806, Gümrük 
ve İnhisarla.r vekileti 5.374.040, Dahi· 

Almanya eski. müs- · 
temlekelerini i·stiyor 

Bügiik elçi Ribentrop'a göre muvazene 
Ya nıiisteıı1lekclerin iadesi~ y·a Alrİıarı 

nıilletinin kuvvete 
.. . 

ınuracaatı. 

. ile lİIMİn edilecektir. 

lngiltere Almanya ile görüşmek 
istememiş 

Berlin, 1 (Hususi) - Londra büyük 
elçisi B. Von Ribbentrop Lcipz;ig'de bir 
nutuk ıöyliyerek dört senelik plan' ve 
müstemlekelerdcn bahactmittir. 

Büyük elçi ezcümle demiıtir ki: "Al· 
man ekonomisini idare edenler ıon ae· 
neler içinde yabancı memleketlerle nor
mal tecim mücadelesi temini için müt -
hiş gayretler aarfettiler. Bütün bu te -
şebbüsler akim kald1ktan sonradır ki 
!dört senelik planın tatbikine karar ve -
rildi. Bu planın tatbikine Almanyayı 

mecbur edenler yine yabancı memle -

B. Von Ribbentrop ile B. Eden 

ketlcrdir. Baıtangıcında planla alay et· ı 
tiler. Bugün öğreniyoruz iri, .AfıPanya 
ile ancak bu plandan sarfınazar ettiği 

takdirde müzakere edilebilirmiş. ~tman
ya mutlak bir otarşi peıinde değildir. 

Hakikatte otarşi hareketine diğer mem· 
lelcetler başlamıılaıtdır. 

B. Von Ribbentrop, müstemleke me· 
selesine geçerek dcmi!tir ki: 

"VeraaiHeı muahedesi milletleri zen
gin ve fakir iki zfunrcye ayırdı. Buna 
binaen, ciktc edilen bu bant bir taraf • 
tan ho,nutıuzluk, diğer taraftan da iti
matsızlık uyandırdı. Bu sıkıntıyı yeni 
bir münzene ile bertaraf etmek bütün 
devletlerin menfaati icabırldandıt. Bu 
müvazeneyi bulmak:: lazımdır. Zira mu-

(Sonu: Ba • .f Si!. 3) 

Maliye vekilimiz B. Ji'uat Ağralı 

liye vekaleti 4.88.0.032, .M.,ıı.tbuat U. 
Müdürlüğü 136.390. Emniyet işleri U. 
Müdürlügü 5.009.934, Jandarma U. 
Müdürlüğü 9.372.700, Hariciye veka-

leti 3.340.SSO, Sıhhat ·vekileti 6.487.538 
Adliye veki.leti 1>.272.612, Maarif ve
lti\e\i 12.570.690. Nafia vekaleti 15 
miyon 3 bin 322, tktuaf vek&leti 
5.683.060, Ziraat v~ki.leti 6.098.550, 
Milli Müdafaa veki.leti (kara) 46 mil
yon 733 bin 220, Milli Müdafaa veka
leti (hava) 7.823.755, Millt KUdafaa 

(Sonu 8 incide) 
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Günlerin peşinCJen : 

Tesadüfler! 
Vaktile Fatihin lstanbulun fethinde kullandığı büyijk bombardıman 

topunu döken mühendis Orban dahaevvel Bizanıblara müracaat etmit idi. 
Eğer o zaman Bizans İmparatoru Macar fen adammm teklifindeki kıymeti 
takdir edebil mi§ olsaydı f stanbul aurlannı döven büyük top tam teni şehe 
rin aurlarını tahkim eyliyecekti. Hatta belki de Sultan Mehmet .l.taııbulu 
fethetmek teteb'büaüne hiç giritmiyecekti. O zaman cihan tarihinin cere
yanları da tamamen baf ka istikametler alacakb. 

Göfolüyor ki bütün dünyanın nıukadderatr üzerine büyük teeirler 
yapan büyük hadiseler hazan küçük teaadüflere, bu tesadüfler ile kartda
§aD iktidar eahiplerinin f&hsi meziyetlerine ve telalCkilerine bağlıdır. 
Tesadüflere göre bir kibrit çöpününucunda beliren küçük biı alev bütün 

Ankaraga geni 
sefir mi fllJnderee 

Şehrimia &beden bir ~ 
re Çekoalovakyanm Ankara 
Çekoslovakyayı yakın vakti 
BUkreote temail Cmit olan J. 
getirilecektir • 

Ballar"e •·arbag~alar_~_~_~_~_h_~_~_·_~_y_~_m_•~~-~-~-ği_~_ib_~_·n_~_mi_~_~_ .. mk bir aydml:k da yarataöilir. Has•n Kumça~ı 
Ancak euraaı var ki, Çek 

yanın halen Ankara elçisi olaD S. 
la'am defiemesi mevzuubahil 

AAistee: 

Yolcu salonu 
r-=-==ue_:-:•n: ! 
l~ı .. ~. Halüst I 

dir. 

8 öyle bir mevzuu bugün için 
belki de mevsimsiz telakki 

edecekler olabilir. Falcat latanbulda 
bahann nerede baflayıp nerede bit
tiğini hangimiz tayin edebilmitiz-

:lir} -latti ayn, ayn semtlerde değil, 
aynı mahalle içerisinde bile onun 
gelip gelmediğini botuna yere arar 

dururuz. Komıulamnızm bahçesinde 
bir bahar dalı etrafında vmldayan 
arılar, çok kereler, bizim kendi bah
çemizin kapısından geriye dönmek 
lüzumunu duymuılarclır. Acaba, bi
zim bahçelerimizin çiçeklerinde, on
ları büyütüp besliy~ek ve 'dilleri ucu 
na yaz vaktinin tadını bir saat .. 
niyesi gibi damlatacak bal ve usare
ler mi yok?.. Yoksa anlar, bizim 
bahçemize uğramamak için, Oskar
Vayldm bir hikayesini mi okumutlar 
dır}. Belki hiçbiri r. Sadece, sırtlannı 
komtumuzla birbirinin arkaama ver
miı bahçelerimizi birbirrinden haber 
siz yalayıp geçen iki ayn rüzg&rm 
ılık ve aerilinliiidir ki, bize, yaz or
tamda aelecek olan mevsimi geç
mİf bir bahara karıı. komıumuzu 
kıttan yaza ayıracak çiçekli bir dal 
getirrnittir. 

Onun içindir ki bahan. bahçeleri
mizde gözle aramaktan daha ziyade 
kulaklamnızla duyup yaıamak mec 
buriyetindeyiz .. Ve şüphesiz kurba
ia sesleri bir erik dalındaki coşkun 
cünbüşünden çok daha evvel, hatı
raları boşalmış hafızamıza, bunu bir 
su gibi damlatmak için çalışırlar .• 

T optağın ISinmaya başladığım 
bütün hayyanlardan daha ziyade 
kurbağalann hissetmit olmanWvm
da şüphe yoktur. 

Çünkü yeıil yaprak ve ilk tomur
cuklar henüz ~llarm uçlarında ele 
sıcak bir müjde gibi gözükmeden 
kulaklarımızı kurbağalarm sesleri 
doldurur. 

Nitekim iki üç haftadanberi onla
n yeniden duymaya bc..§ladık. Fakat 
apartımanlı mahallelerde ve kalori
fer yanında oturanlanmız değil.. Şe
hir dışında ve bize hemen bir kur
ıun atımı kadar uzak mesafedekileri 
dinliyecek olursanız toprak yüzünde 
yeni ve sıcak bir kmuldama gözük
meğe başlamıtbr. 

Hakikaten lstanbulda baharın ne
rede başlayıp nerede bittiğini hangi
miz tayin edebilmifizdir. Onu henüz 
daha konuşmaya vakit kalmadan, 
harareti fayrap edilmiş demir bir 80-

ba sıcaklığı ile, yazın temasım bir
denbire alnımızın üzerinde hissede
riz .. Bahan getirmekte acele edenle
rimiz haklıdır. 

Sayfiylerde oturanlar topraklarm 
yavq yavaş artık gerinmeğe başla
dığını söyliyorlar .. Adeta bir el ve 
görünmez bir el, onlan dürtüşlüyor. 
Yaz birdenbire kaldıracak .• 

Bununla beraber içimizde bahan 
ilk haber veren kurbağalar olduğu 

bağalar, toprakla.mı 111nmaya yüz 
tuttuğunu, en çok ağaç ve yqillikle- tatanbul liman idaresi yeni yolcu N- Ye ıiizel san'atlar kontrolunclan 1raçma
rin bil~ek olmalarına ra~en, on• lonu etrafında geçenlerde bir müsabaka iwa teteWıüı eden tanıRanna bakıruz: Bi 
}ardan daha fazla hissetmek ilmine a!jtı. Bir yolcu salonu ne itibarla mü - rinde dünyayı bize hayret ettiren J.ir 
vakıftırlar. Kurbağalarm bahara tut- himdir?. Şu itibarla ki oraya yalnu bi - J'iiksek aniye, ötekinde bUi hile ken • 

zim içimizden ve bizden olanlar değil elimizden utudll"IUl lllkat:Lldar. 
tuklan ses alkııı, açıldıkça uzayan ayni zamanda bize yabancı olanlar da KOL TORLU ADAM KiME 
bir ses yumağı halinde ta ağustos uğrayarak ve bizim hakkmuzda ilk in - DIYECECIZ? 
böceklerinin kulaklarına kadar yu- tibalan oralda edinmi§ olacaklardır. Fa- Killtilrlü aldam kime diyeceğiz? KUl-
varlana yuvarlana devam edip gid~ lih Rıfkı "Uluı'' da dün bu meseleyi tllr hayatımızda halledilmemit olan mese 
cektir. Onların seainden sayfiyeleri· tahlil etmitti: lelerden birinin de bu olduğunda §Üp -

· dek 1 k J Şark, Balkanlar, Orta Avrupa veya he yok! Hasan Ali Yücel dünkü Ak • mız urtu maya im an var mıdıH 
Şimal diye bir takım tasnifler duyar·• tamda bunu anıtmyor: 

Ve onları i~itmemek için pencereleri- uruz. Bir tNnin sizi olanca hızı ile Anlatım-. ve anlatılması süç olan ----------~ 
mizi kapar mıyız}.. Kim demiş}. Şamdan Stoldıolme doğru uçurdufunu mıünlılrtp meAtumı.. tıarif .._. ;p.. 
Odamızda kulaklaımuzın alqtığı ve tuanur .ıiüı Ş.V. ••anlar, Orta en pnılill yel, ita.sa en ~ mGaait • 
ruhumuzun yalnızlıjım giderecek Avrtapa 'ft ŞİIDlll, laadann Mpei, nİ· lan &8nııflan lilenık o meftnm.a.nn an. 
bir saat sesini elimizle ince bir deri hayet, birer umumi manzarada sö:ııe dilerini ...,._.~---ta. Ba• J11P 

gibi keameğe ve onu bir dolabm içi- pçarparları•-_ _a~~.:~: =: .:;: ~.~•1•11• ~~:_~~ba-~fı-.. : Belediye zabıtam taliıD& 
h ... · L~- -~-"\ .... vu~ - .._ - ·- eash bir tekilde tadil etmek 

ne apeetm~e mt1UU1 var mawrr.. tür seviyesininin derecesini, evveli, bu rmia •1* .._....,..,.. eöylauekt• hir meclisi ualanndan m· 
Hatta kurbağalan en lüzumsuz bir UD111mi namanmm kılavuluju ile öl- bafb,.lım. Şaı4rta '" G.rpte ö,te bft. komiavon kurulmuıtu. Bu k 
tabiat 9eSi gibi iddia edenlerimiz bi- çeninD. Ve dlıba ...-. pıp mdmi- tip inwı .....dır ld ......_'-iz ftllf. ... ....; araamda bUı detiflnelet 
le, perdelerin beri tarafında hafif bir yetine meuup bir telmik •temMyo • lan çak hifitleridir. BW. ayMh lditüp- çalıpnalar bir müddet durm~ 
gün aydınlığı odalarmı battan ba'8 nalinin. yayq yaftf, HVİJe yiikeelAçe haneG.piıe ....-Iopedir adam dedilde- Belel:iiye reisi tarafından 
doldurdug"'u dakika, nihayet, pence- hikim olduiunu ııezeniaiz. Bu bmus- ri lııu zümre mm.upı.r hiçim llDktacla rin yerlerine yenileri aeçilerd 

ta Wll~ -~....::-1- fazla ...... ......__: .. ;. .a.....:.J--.a- - ~-"1.-..:-: ~ - ,a._ L -

1 · · k l"' h. d ek 11a111 - .......... ,, .. - -.......- •• ------. ...... -. - ron ualan tamamlanacak. 
re e~ını açma uzumunu ısse ~ ve onu iyice tartm& cup. 'rii8cleftltiti . ,......_ btm •a .......... 1ıii- o- menin meclisin nisan deneih\i 
lerdır. . . -ilm içinde. bele 1ııu umumi ~P-1'& tirilmeaine çaltpclktır. 

Çünkü kurbağalar, müz'iç kurba- hekanmkla" benzeyiıler, benzemeyifler- •ajtiaM • hıiıii tlul• ...... hi,..tl ..;........:,.::...:.;.:~~-------::; 
ğalar, hissimize hul61 etmesini bilir- elen pek ç~.Milli diye ... ~irkin, ne kö lıir mı 11lllll'i )411L1wa. Gllifi ..... il • 
ler .. Ve artık toprak, su ve çamur tii, ne çiriik .,.ptınJ.naz. Milli, mi r 't' .. , ..uP slMI J"I lııılf.. a.. 
içerisinde biten bir kurbağa Pfkısı vasıfta olanlann bize hM lcanıkteri de- ...._ ....... wk ... Slllpa lılMla-
t f dak. dal h f'f · ' mek o&ac.kbr. Biz evveli yükMk bir il..._ ••ııııqımm. 

e ra m ı san ve a ı ınsan ses . • , kuran mimarlar etittir- B-'e f .............. ,... 
lerini geçerek, odalarımızı yataklan- = ~y:U. Milli orada~. aa • .-. ..ı.iW •ıfN-i ,-. -. • 
mıza kadar istila edecek ve onlardan br. Bununla milli sözünün tic:M'eti ma - y-. Wr Rhada ... t•;..th, .... - • 
hiçbir vakit kurtulamayacağız .. Gece 11nda ne büyük fark •art ...,.... ..,...c:.k tipler ........ * 
içeri8iDde lüzumauz gördüfümüz bu Süratle kendimizi de baJ.caia. Fa- Mil lıir ....,........ c..lı eaMa .... .. 

.. bizi bir ai mehaıetile yakalaya- kat inpda .,.ımz bü:rük blııilirederi cleleria ..tdWıli, ideal suıetleW, 
cak kullammk n'anetinde a7nl11

•
1..Llel t:hW!11 ial, aıiJ:wı..., lıiıtia Pnl tııll-

br. • ciıWi - .. .....__ L.111.. 9....1-& .. ;l L.:11-: n_L._--1 __ --ı.:_ L-L·~-u·"'· . "d- Ya Wiftik Wr ......-, ,. .... • ~ _. • .-- - -.• •-••n•--· 
QlllllUUllll ıı::q,au U111111C ıgımı ı ....._1 dspr•a IMr • ....,.. tiQpJ.nm _._. 

dia edenler yuuhyorlar.. Kurbağa- BGtün detiıderda aiha:ret ,..... •• ?ı h r •ı Wr W•ı •ir. C... 
lar, aayfiyelerimizde. çoktan şarkıla- w ......... bhr. Şa Alılıuama plim .... •, m t wa ' ,.. halltlr .._ 
rma mt'm f,ı.b liıılWcat ıöetsen bnflan ile p1an= hi~ kitü tıline a1a.z, ün,a e1ı ... 

1 - latanbaldalti 
7U ... wkit akıbJdr). 

2 - Yeni Türk huflerl 
bbul edildi) 
. J - Mahmut Şevbt 
ldt~ü) 

.. - Miluoekop -
edildi) 

s - Cnian lareJJ iW 
Ch, ne vakit yandı;~ 

rniyetinde ilim olmsyac:aiına 8-nmq 
ve 1cenc1w ............... ftir. Geçmiı Kara• 

Bö,le ._ .... • İflCe .......,_ 
vanncaya kadar ltilditi canh c:aaaız mad SAKALIMI GOZEL TR.AŞ 
delerin,..._. nt•illı .--....... Of"" MADAMLARA HOŞ dO 
naclıiı ilm..U roıım, ı.a- m11et• iSTERiM 
hayatına tesir tekil ve ~.-ecelerinl. J"• 
lan ve uzak iıtiklNdlerde ~entliainin 
yaptıiı veya ~ linndili 
yeni ketiflerin milletler haJ'ab iıtüade 
ne ati CletipMler yapMaimr t.ılmetine 
iıakin ycıktur. O, iki müvazi duvar ara
sından yiirltülm Wr u giW Ml'edell 
selip ....,e ıittilinden luıbenizdir. 

Börleeinin llilsiM m noktada ne ka -
dar -- oluna .a..n k , w kll -
türlü ... • , .. ,u. 

BilPi ili, w,.t .-if; Wlsili Wr 
noktada ibti111hıpu9, ..... &kat du 
bu iki tip ..... hayalinizde timdi anla
tac:ajun tekilde Wrlettirditiniz zaman ---------~ 
küllürlii ...._ tiPiai ~ Xil· nü duyunmılc üzere ld .. iiti .. ii-.ı~ 
tü .. ü adam, kendi h&yahDJ1' muhtell '9ontanrnda .. ....,. 
~ ecliadiil Wlsiler, tecrü • biat üstünde .-... Wr....,,,,. 
Wer ve i~ardan istifade ederek ha- cile ~ clu.rur. 
,.Un her ......... zeN11111n ifnesinl, Kültürlü adam, --
çiçekler üıtünc!e dolatan anlar gibi ı.. ...u.; isti• pktllı .... 
bımilmllc lnldretini lmammt adamd& bletilWlen dört ~ ı.nfa 
Onun lcafaımda lliJ.siler, pasif hir fo • _.... ... ..,. 

gıôi ilk hisseden de yine onlardır. - Şu lnıfU yakalia, yoksa burada blclıiımmn ramidir. Makinenin 

toinf cmuna prpan hayaller dejilm. 
Elde eittiii .-1anat, h.hansi Wr ha • 
yat ftzlfesini iılalen hir muharrildir. 
Binl.-ce ....,..-ltince isimlerini ha • 
lalar .- ........ blumda ulda • 
mu. TMi•.U...bu amb yaratıklanm o 
.,. Wit6nlu keneli ... - puçMI 

-- ......... eder. Om.. .-al ,.... 
clıJım •hn-k icin .Cll1»IWi t.wı .... lf ~rak içinde yapmaya alıımlf kur yedek akummı yuttu. 



.. 
Bir çorap meselesi ! 

Şeytan aldı götürdü 
satamadan getirdi 

Yazan: 

Osn~an Cemal Kaygı(ı 

'~ g~e~lerde, yine bu sütun 
dişçı muayenehanesinde 

olan kadın iskarpinleri mese- 1 

'~ ~. bahsetmiştin; mevzuia
~hlt böyle iskarpin gibi, çorap 

~ &!ağı kısımlara mahsus ve 
~ ">-aklar altında sürünen şey

~ '~~ima, şöyle biraz yukarı
~ra, ceketlere, kaşkorselere 
~ doğru tırmansan a !.. 

~ ~~ a dostlar, yazılarımın 
~ mda mevzuu, ben ara
~ hlip bulmam; o mübareğin ken 
t\ heni bulur. 

'~ hem benim, talihime, 
' 

01tuyucularımın kısmetinize 
_.. .. ıı..... lef .. , d" 0 f k d . k . . ... ort çı t a ın ıs arpını 

Bu sefer de bir çift erkek 

~it~. t ~ hi.r çift erkek çorabı deyip 

·' . '}in hal Bu bir çift çorap 
ij~rn batma öyle işler geti 

,.,.,, .... ı"""'l Una sizde şafm, ben de şa-

~ bana, bugün gazeteye 

~~ate eski bir mektep 

"il ~ ~nlattı. Önce kendisine 

t\.C) 
0

h .. . k im • ugun ışe geç a ış-

~"'"1 .. 
~,~: 
~t) kalmam azizim! der gibi 

tarafa salladıktan sonra 

Q: ~ladı: 
~ gun evde başıma bir it g~!-
~~y değil.. Sabahleyin aya 

~ ~~-~ giymek için çorap boh

ı.:~ ~zaman en üstte duran 
~ da tek çorap elime geçti .. 

~ ih~rnal bu tek tek çoraplar 

~'\ bo hirbiri üzerine konmtı§ 
~ hÇanın altındaki başka ço

lı ~ ~ lraarnda bu tek tek çorap
~ (:' . teklerini araştırmaya baş

~t, ne gezer? işin yoksa 

~~~al b".. la h \.~ft an utun çorap r ep 
l' ~k üıtüste devşirilmiş 
\l ·~ e en üstteki tek tek c;orap 

~ 1' t~klerini bir tü~lü bu~a: 
\a.'-~en bayanı çagmp ışı 
,~ k.:~ttu, bohçadaki bütün ço-

' '~defa altüst ettiği Fialde 
lo" ~l._ - Öteki teklerini kabil 
.~ ~-~dı. Bu sefer aldı mı be. 

·~takı 

~lda bayana sordum: 

' ' komşu kadın, bayram"r> Ufak tefek yıkarken sakm 
\:. ~ kirli sepetinden tek tek 

~: tıı ele tek tek yıkam11 ol-

~~· dedi, çünkü desenleri 
~\'- ~ e. ~Ymıyor ama, renkleri 
~~ rhirıne benziyor. ihtimal 

' 
01nıt1,tur; bunların tekleri 

Ş.. ~da kalmı§lır. 
~ \'.ı,lı.Jcı. kirlilere bir bakalım! 
\; ' . c:anını. ne lüzumu var, 
~ 'liııe git; ben aonra1 baka· 

~ ~·· damanm tuttu, ba· 
'-.·~ ~·~ kirli sepetine yanaş· 
~..,... ~rn bayan da berabeT 

~~ J.L.Ydi timdi çamaşırdan, 
~t ~tarı çarşafından, yastık 

ın..a örtüsünden havlu-

dan, pe§kirden, mendilden, çoraptan 

kirli ~epetinde birikmif ne varsa biz 
onları karı koca kar,ılıklı harman et

meğe başladık. 

Fakat kaç para eder azizim? O 
koskoca tıepet, üstüste iki defa bo
şaldı, boşaldı, doldu ; yine aradıkla
rımız yoktu. Bayan artık hiddetli 
hiddetli söyleniyordu: 

- Yahu, bulunmayan iki tek ço
rap olsun, işine, gücüne geç kaldın, 

hcıydi git art?k ! Nerede ise elbet son
ra çıkarlar meydana! 

fyi ama, bunu kim dinler) iş bir 
kere her.im kafama saplanmış, bir 
tiirlü bulunmayan iki tek çorabın r.e 
olduğu, nereye gittiği beynimi bir 
kurt gibi kemirmeğe başlamıştı. Hay 

di bu sefer de yine karı koca birlikte 
evdeki sandıkları, dolapları, aralıkla

rı, köşeleri, bucakl,,.rı fellem fellem 

aramaya! 
Arknsından yine ikimiz birlikte 

haydi koca bahçeye! Ben, acaba di

yordum: Komşu kadm bunları yıka
yıp bahçeye astığı zaman rüzgarla 
bir tarafa uçmuf olmasınlar! 

Bahçeye değil a, dama çıkmış ol

sak artık bu çorapların teklerini bu
lamayacağımıza aklımız kesince ben 
fırladım, bayramdan birkaç gün ön
ce evde ufak tefekten bayramlık öte 

beri yıkamış olan kadının evine .. 
Hatuncağız: 

- Vallahi, dedi, ben, o gün, beş 

altı çift çorap yıkamıştım ama hepsi 
de çift çiftti ve hepsini de bahçeye 

asml§tlpı. 

Tekrar eve döQdüğüm zaman ak
lıma, bizim çok yaramaz kedi yav

rusunun bunları henüz bohçaya gir
meden alıp bir tarafa sokması geldi. 

Haydi bu sefer de evdeki keçelerin, 
kilimlerin halıların altını üst etm~ 

ğe .. Fakat, yok, yok, yok! 

Şimdi de aldımı beni bot yere bir 
hiddet l Bayan hiddetlendiğimi gö

rünce o büsbütün hiddetlenerek ba
ğırdı: 

- Sen mutlaka kaçrrdm be 
adam? KaJ boldu ise kayboldu ne 

yapalım 1 Bunun kemali nihayet bi

rer tek çorap .. 

- IYi ama, geriye kalan öteki 
tekler artık bir ite yaramaz ki! 

- Yaramazsa yaramasın, kıya. 

met kopmaz ya! 

- Kıyamet kopmaz batka f Lakin 
bunların tekleri ne oldu? Bunları iyi 
saatte olsunlar, yahut şeytanlar alıp 
götürmediler ya! 

Ve bu şeytan sözünden aklıma şu 
mahut tekerleme geldi: 

.. Şeytan aldı, götürdü,, 

"Satamadan getirdi!,, 
Ben yan hiddetli, yarı alaylı bu 

tekerlemeyi söyliyerek hala evin 
içinde bir arayıcı fişeği gibi fıldır fıl
dır biraz daha döndükten sonra ar

tık kan beynime sıçramış bir halde 

makasa yapı§tım. 

Bayan, kaşları çatık sordu: 

- Ne yapacaksın makası? 

Ben yerdeki tek tek çorapları eli-I 
me alarak cevap verdim: 

- Ne yapacağım, şunları par~ 
parça doğrayayım da bari içim rahat 

etsin! 

Birinci teki ortadan iki parça edC'· 
rek bıraktım. J3ayan, fena fena gÜ· 
itiyordu. Lakin ikinci teki de yine 

ortasından iki parça edince bu sefer 

de bendeniz fena fena gülmeğe, hat
ta kahkahayı salıvermcğe ba§ladım. 

&yan tekrar sordu: l 
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Ondülisyon m • 
R 

Tal·matname Şehir Meclisin·n l ··n 
toplantısında kabul edildi 

•• 
ll 

Berber dükanlarznda damgasEz 
alet 1 Hazirandan sonra yasa/, 

Bir berber dilkkmımda 

............. _ ... _. ......... ·-·--·····----··-·····-···-············· ···································· 
Hastanelerdeki poliklinik 

tedavilerinden 
Hazırlanan tarife 

bir miktar para 
mucebinc2 
alınacak 

Belediye hastanelerindeki polikli -
niklerde fakirlerden ziycVde halü vak
ti yerinde olanların muayene ve teda
vi edildikleri yapıla ntetkiklerden an
laıılnuş, polikliniklere başvuracak -

• lardan yirmi kuruş alınması ~tediye 
1 
i rdsliğince §Chir meclisine teklif edil-
• i mitti. 
i Belediye reisliği tarafından bu hu

lınacak yirmi kuruştan maa!da rönt -
gen, ültraviyole ve bunlara benzer 
tedaviler için de para alınacakt,ır. Bu 
hususta bir de tarife hazırlanmış; şe
hir meclisine verilmiştir. Bu tarife ve 

talimatname bir hafta zarfında mecli-
' sin t;:sdikinden geçecek, Ankaraya 

gönderilecektir. 

Bununla belediye senevi e!li bin 
i susta bir talimatname ve bir de ücret lira kadar bir varidat temin etmiş ola-
• J tAAitfli y,apılmqtır. Müracaat için a- caktır. .... ·-···············-··················· ........................................................................ . 
Ekmek fiyatları 

değ'şmedi 
Un fiyatlarında fazla bir değişiklik 

olmadığından bu hafta ekmek fiyatları 
değiştirilmemiştir. 

Hizmetçinin marifeti 
Tepebaşrnda Kabristan sokağında o

turan İngiliz tebaasından Lilinin biz - , 
metçisi Astrok iki yüz lira değerinde 

bir yüzüğü ve bir altın kalemi alıp ev -
ıden kaçmıştır. 

Şeker ihtikarı mı? 
Son günlerde şeker fiyatları otuz 

kuruştan birdenbire 32 kuruşa fırlamış
tır. Fiyat otuz kuruş olarak tesbit edil
miş olmasına rağmen, kilo bnşma iki 
kuru§ artmas·nr. şekerciler sandıkJ~rda 
fazla kırık ve toz çıktığına atfedilmekte
dirlcr. Yine şekercilerin iddia ettikleri
ne göre sandıkla aldıkları ~eker ker. :ii
lerine ancak :' 1 kuruşa mal olmakta -
dı:-. 

Me!;eleyi t!Hikaclır makaml3r tetkik 
etmeğe baslarnıslardır. 

Çin askeri heyeti gltti 
Birkaç gündür şchri···fr•de buluran 

Çin aske:i heyeti dün akşam Romanya 
- Ne gülüyorsun deli gibi öyle? vapurile Yun::mist:.na gitmi~tir. 

Lili zabıtaya başvurmuş, hizmetçi 
Beyoğlu cadesinde dolaıırken y~kalan-
mııtır. 

Sapıtıyorsun galiba! Mısıra posta 
Ortadan ikiye bölünmüş olan öğrcnd:ğimize göre Mısır ve Suriye 

ikinci çorabın ic;yüzünü kendisine s:!hillcri ile lim~ nlarrm•z arasında mun
uzattım: ~ tazam postala: te:is edilecektir. Vapur

- Ayol, dedim, bunlar tek tek l:r gidişte Selanik ve P ireye de uğra • 
yacaktrr. Bu seferler yeni vapurlarla ya

değil, bal gibi çif tmi~.. Lakin, sen p•lacak, anc.:k iki vapur gclincevc ka -
bunlan, yıkanİp kuruduktan sonra d:ı r elde mevcut olanlardan istifaı:lc ;·ol· 
devşirirken birini yüzi.inden, birini lan aranacaktır. 

de tersinden devtirip bohçaya koy- NUfus Umum MUdUrU gel~= 
muşsun! 

Bayan ~.aşkm şaşkın bunlcırı biraz 

süzdükten fonra: 

- işte, eledi, hiddetle kalkan zi

yanla oturur! diye buna derler. 
Kesme3P. idin onları olmaz mıy

dı? 

' 

Niifus müdürü umumisi Bay l'.1uh -
tar !;chrimizc gelmiş, <!ün val'yi ziy:ı -
ret etmiştir. B:ıy Muht~: b·rk:ı.ç r,ün 
k:lar nüfus işlcr:ni gözden ge;irece~: -
tir. 

Yeni şilepler 

Şehir me .. Ji i dun s;-, t on be ... te Fn
ci reis vel.ili Bay Te\ I '• Türenin · '>

l.anlr • ·nda topla Hlr. Vefat eC:e-ı ~:ırı -
yer n,.ası İs:rail !"::'·: n n y ri:l~ c·'ı_,ı
nlan B y Ali meclise ta':dim ohınd.ı. 

Y etıiden b · r ha~ta nakliye oto .... ol;'li 
alınması icin bütçede bir rr:ünal:ale ra
p~lma:;ı h:.itçe encfüneninc. bazı ko:ı1s -
yonlara aza seçimi rei lik .divanına ha -
\'ale edildi. 

Permannt mal:incl~ri ha!-kmcla r:ıül· 

k'ye ve sıhhiye encümenleri!ıden ge!en 
ınü~terck mazb::t:ı okundu. E:ıcü~en -
ler yaptıkları tetkikler neticesinde ta -
limatnamen:-ı ücüncü maddesinin son 

frkrasuıı su şek'"ltlc- dewi tirmisl rdir. "Bu 
talimatnamenin tatb. :'nd~ bcrbe:le -
rin kullanmakta old'.ll:ları l -tün aletler 
belediye frn heyetin :e muayene edile
cek ve muayenede muvafık görülenler 
bu heyet tarafından damğalandmbcak· 

trr. 

193 7 senesi haziranından itibaren 
berber dü1ckanlannda ve güzellik mües
scselcrile buna miimasil yerlerde sag kı
vırmaya mahsus damg:ısız alet bulun -
durulması ve bunların kull:ım!ması ya
saktır. 

93 7 haziranından sonra berber ıdük

kanlarr güzell'k miiesseseleri ve buna 
müma:ıil yerlerde saç l:r\'ırmaya mah -
sus ciamga .. ız det bulundunılcluı,u ve 
kullamlclı) takdirde bun' r bel diyece 
menedilecek ve b:r daha kulland•nlmı
yacaktır ... Encümenlerin bu şckil~eki 

tadili kabul olunduktan sonra talimat
name tasdik edil ::.. 

Tekaüt ed'len sıhhat müdür muavini 
Samiye 1980 liı a ikramiye verilmesi ka
bul olundu. Şehrin muhUif yer:erine 
konacak iki bin lamba mukavelesi fen 
heyeti müdiirlüğü tardından meclise 
verilmişti. Mukavele tetkik olunmak ü
zere Nafia ve mülkiye encümer.ler'ne 
verildi. Beldi ye reisli w inden gelen bir 
tezkere olmndu. Buncla üç martt-.n iti
baren mecli .. in on beş g:in müd:!rtle u
zatıldığı bildiriliyordu. 

Sürp Agop mezarlığı hakkında ka
v:min enciimeninden gelen mazbat o
kunı :lu. Ermeni patr'l:hanesi ile bdcdi -
ye arasında ç•kan tr.zminat n~\'ı-.,ı bir 
yandan yiirürkcn beled:ye bu işi culhı:m 
lrn11etmi•'. bu arda <la mahkeme he -
lcd:ye lch'ne kanır vermişti. Encümen 
sulh:ın yapıl"n ~nlacııı:ının muteber tu
tulmas•m muvafık gö~üyordu. K:ıbul e
dildi .. Per embc günü toplanılmak ilze
re celseye niİ':ı} et verildi. 

köpek beş 

Ye:ill.öyde bir körek kudurmu ... b::ş 
kiş:yi ı~ırm·ı;tır. 

J .:mı~nıar İbrahim, Efti:n. Nikola, 
<loktor Tahya. sekiz yr.~anda Cevahir • 
<lir. Köp::k tutulmus. 'ı::ırdıJı kim:;e!er-
1:! b'~li':te l:udıız tcı:lavihanesine gönde-

Si~ Feroi L.oren geidi 
ı\ ·-~r~ua b.ıl •n :ı 1-,..iltere rüyii!c 

e'c' i S'r Pcrsi Loren c::ırimi-c gel -

ri .. tir. 

- Kesmese idim ama, işin böyle 
olduğu ne benim aklıma gelecekti, 

ne senin! Tabii coraplar da öylece, 
bohçanın içinde aittin sene birbirle

rine dargın vaziyette pinekleyecek

lerdi. Bunları kesmekle hiç olmazsa 

mMaktan kurtuldum. 

Bu suretle il!ra.r ına it:leleri11ıiz 
Jıolaylıkla seırlıedil'°bilec~il 

Deyip svk:tğa fırladım . işte azi-
7.İm, bugün işe geç kalmamın sebe

bi! 

Nasıl. bizim es!u mektep~rkadat•~ 
nın bu yeni çorap macerasını beğen

diniz mi? ı 

Hiik(ımct mc"mu tutarı 100,000 
tondan a.~ağı olmamak üznre 16 mil
yon liraya 11 yeni şilep ısmarl:!.mağa 
karar vcrm'ştir. Ayrıca bu ı:ıilcpkr a. 
hnmcaya kadar on beş seneden yar-lı 
olma:r.ak üz~ı c di&cr bnzı şilepler de 
alınacak, Vapurculuk şirketinden dc- 1 

vir dıııan Vat~n. lnönü ve Tan \'apur
l:ı.rı da şilep haline getirilecektir. 

Bilhr sa ihraç maddelerimiz için 
en b!.iyük b:r sıkıntı teşkil eden mcsc-

le ort~<.l n k:ı.lkm ~ bu'ı n:ı.ca'•t·r. nu 
ynz. bir <;olt ihracat tücc:ırl~rmıız, hü
kfım tc müracaat eder k ec c bi H • 

pur kı mpanyalarınm ihraç mc' ı:imin
clc n:n lun fiyatlarını yakct'!tm~ te ol
<iu1. '. rır.r'an c-jl ~ v t r~mi""l r, netice
de yapılan t~ı;cbbüslcrdcn sonra ancak 
b'r miktar Ucrct cksiltilebibni~ti. 

Y<'ni f'ilepl r ic::0 başladıktan sonra 
bn s·kmtı _!..amamılc ortadan kalka. 
caktır. 
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1 
aş

u? 
Almanya eski 

müstemlekelerini 
istiyor 

·ngiltere Habeşistanı henüz 
ediyor 

(Usyanı, l incide) ~ 
I 

-.... ·' 
asır dünyamızda bazı memleketler sa -

mevcut telakki dece mevcudiyetlerini teminden acizken 
diğerlerinin bolluk içinde yaşamaları 
imkansız hale gelmiştir. Bu müvazene ,s._ nümüzdeki mayıs içinde ye-\ 

ni lngilız l.:nlı için yapılacak 
taç giyme törenine bütün devletler 
gibi l-bbecş·stnn imparatoru Haile 

Sclusiye namımı da bir davetiye 1 

gönderilmesi bugünün en mühim 
siya:ıi mC3elclerindcn biridir. O ka-

1 dar ki bu davet üzerine ltnlyada ha
sıl olı:ın hiddet ve galeyandan bahs
eden "Times., gazetesi bile: 

-
1e oluyor? lngiliz - İtalyan 

filen tanımış dc~il midir? 

Hakikaten son günlerde Habeş 

meselesinin İngiliz cephesinden gö

rünüşü böyle idi. Fakat davet hadi-
sesi üzerine madalyenin bu yüzün

den başka ikinci bir tarafı daha bu
Ju;ıduğu hatırlara geldi: Adisababa

daki lngiliz el .iliği genel konsolos-

ancak iki sahada başarılabilir: 

1 - Eski Alman müstemlekelerinin 
iadesi mesel~sinin halliyle, 

2 - Alman milletinin bizzat keridi 
kuvvetleriyle. 

Hatip VersaiJles muahedesinin hak
sızlıklarını tebarüz ettirdikten sonra, 
Almanyanın müstemleke hakkı istedi -

Juğa çevrilmiş olmak la beraber Ha· ğini söylemiştir: 
ile Selasiyenin Londradaki elçisi dok MESELE KARŞISINDA lNGlL TERE 
tor Martin yerli yerinde oturuyordu. Paris, 1 ( A. A. ) - Le Jour 
ve diğer müstakil devletlerin elçileri gazetesi, Bay von R i b b e n-
·1 ·· · l ·· kt d trop'un seyahati hakkında bu sabah mü-
ı e musavı muame e gorme e e-

ltalgaya göre 

Avusturyada kralhk 
için henüz zaman gelmemiş 

Londra. 1 (A.A.) - Daily Teleg -
raph'ın Viyanadan abdığı bir habere na
zaran, İtalya hükumeti Avusturyaya 
verdiği cevaptc:ı, Habsburglann tekrar 
tahta çıkarılmasının bugünkü şartlar 

içinde mevsimsiz olduğunu bildirmiş -

tir. 
V. ) p 
ıyana, 1 ( A. A. -

S h h . · ·1d·-· göre, c usc nıgg , zannec.ıı ıgıne . t< 
sandan evvel Roma ya gideı111Y' bJI 
Seyahatinin tarihini, §imdiden teS 

meğe imkan yoktur. 

----------------------------------------
Çekoslovak yadaki lFransada bir çarP'!~ 

Alman 'ar Paris ı CA.A.> _ AlbaY ~ 
Lj un Fransız sosyal partisi 

ht • f Vrignede bir miting yapa.rkell ~ mu arzge nist ve sol cenahı mensup ıOOıŞI~ 
• f • bir gurubun taarruzuna uğra.f1l pJ1! 
lS ıgor Bir aza ölmüş ve 11 aza yara!~ 

Prağ, l (A.A.) - Henilein, dün Usti 
an der Elbe'de bir nutuk söyliyer~k Çe- 1 
koslovakyadaki Almanlar i~in muhtari
yet talep etmiştir. 

Yaralanandar arasında 3 id 
dır. ~ 

1 
VAKlT cep kltapıar~ 

anla~ması bozuluyor mu?,, diye bir 

sual sormanın yersiz olmadığma işa
ret etmiştir. 

Hadise o kadar bcklenmiyen bir 
zamanda oldu ki birdenbire herkes 
şaşırdı. Ac.:"'\ba İngiltere }-faile Selusi

yeye Habeşistan devleti namına de-ı 
ğil de kendi şahsi için hususi bir da-

d" .d . d talealar yürüten yegane Fransız gazc • 
vam e ıp gı ıyor u. tcsidir. Bu gazete, bilhassa şöyle diyor: ----K--U--R--U--N----

Bu vaziyete göre lngiltere Adisa- "Alman sefirinin Londradaki vazife- Muhtelif e~!rlerden 
babadaki elçiliğini ilga ederek yeri- si, tam bir akamete uğramı~tır. İngil -
ne bir genel konsolos ikame etmeği tere hariciye nezareti, kendisinin umu -
İtalyanların tahmin ettikleri gibi ltal mi bir görüşme yapılması hakkındaki 
yanın Habeşistan işgalini filen ta- davetini kabul etmemi~tir. Yalnız B. E-

lden, Alman sefirine, İngiltere hüküme
nımak suretinde telakki emiyor de- tinin yeni bir Lokamo misakı .aktedil • 
mekti. işte İngiliz kralının taç giyme mesine müteallik bir notayı Berline 
törenine Habeş İmparatorunun da- göndermiş olduğunu söylemi1tir. Zan
\'et edilisi bu zaviyeden bakılınca nolunduğuna göre. B. von Ribben • 
daha iyi anlaşılır. trop'un memnuniyete şayan bir cevabı 

.Jautemı:ı:e gOD<ıertıen )1Ullaı . ıa.ıet• 

ye girmek tc;tn '"· &&rtmm kb§ealD• ( ra· 
ıete ı lı:eUmeaı yazılmalıdır. ı 

t<arşılı.k ıaUyeıı okurla.ı, mektupt&nıı. I 
ıo lıuru~luk pul koymalıdırla.ı. 

da.'!ıJmıyaıı yazılan ıert gOn<termekten, I 
ıuyınet.lz yolla.ıunıt mektuplann \c;lne 
koauıao paraJa:-m •aybobna.smdan. UA.n 

olarak çıkan yazılardan dolayı. <Strektoı • ı 
lllk. llstUne IOfU 80f&"\I alma:&. 

Her memleketle 
Birkaç güfl 1 

ı--~~~~~--~ 
Türkçeye çevirenler ti 

Ahmet Ekrem - H. M - A· 

-vetiye mi gönderdi diye süpheye dü
şenler bulundu. Fakat aradan çok 

geçmedi. Davetin resmi ve diğer 
devletlerden farksız oldueu anlaşr1-

dı. İşte o zaman bütün ltalyayı bir 
hiddet ve galeyan sardı. 

Resmi İtalya mahnfilinin mütale

sı şudu : İngilizler etikete çok riayet 
eden bir millettir. Bu bakımdan Ne
giisün daveti İnp,iliz an'anesine uy
gundur. Bununla ~raber biz bu 

tarzı h<'rekette İtalyaya karşı bir ha
karet göyüyoruz. V c bu daveti red

dcdiyonız. İtalyan gazetelerine ge

lince. onlmın tcnkıtleri ve protesto
ları daha şiddetlidir. "Ne oluyoruz? 
l hnni dünyada ynşıyoruz) diye su

. II r sorulmaktadır. 

Hakikat şudur ki lngiltere Habe- hamil olmaksızın Londraya dönmesi ih
şistan heni.iz Milletler cemiyeti aza- timali yoktur. Almanya, Ren'in statü - 1 

kosunu zaman altına almağı taahhüt 
lan listesinden silinmedig"i, fazla ola-

Giinü geçmiı sayılar 5 kunııtur 

Adre~ :.m de~=tıren aboneler 2~ kunı§ 

Meri er. 

lr. ili2'1er ise halyada görülen bu 
).ıiddct ve galeyan manzarası karşı

smdl yine ooğukkanlılıklannı hiç el
Clen bmı.'kmıyorlar. Hadiseyi kendi 
taraflarınd:ın izah ediyorlar: " Biz 

davetnameleri miinasebette bulun
duğumuz bütün memleketlere arala
rında hiçbir fark görmeksizin gön

derdik,, diyorlar. Fakat lngilterenin 
münasebette bulunduğu Habeşistan 
de\'leti bugiin mevcut mudur? İtal

yan ordusunun bu memleketi filen 

İşgal etmesi ile o devlet de ortadan 

kalkmış değil midir? Hntta lngiltere 

Adisababadaki elçiliğini genel kon
solosluğa çevirmiş değil midir? Ni

hayet son Akdeniz anlaşması ile 
ltalyanın Habcşisfandaki vaziyetini 

rak daha birkaç ay evvelki konsey 
edecek mildir? 

Çekoslovakya ve Avusturyanın is • 
tiklillerine riayet edeceğini vaadedecek 
midir? 

içtimaında Haile Selasiyeyi resmen 

delege olarak dinlediği için hala bu 
devleti nazari olarak mevcut telakki 

ediyor. ınsiltere kendi karan ae bu Kömür sergisinde 
devleti yok ilan etmeği Milletler ce-
miyeti usullerine uygun bulmıyor. En iyi vasıta lkttsat 
ltalyanlann bütün ümitleri lngiltere VeklleU tarafından mem
Hariciyesi protokol memurları tara- lekette tamim ettlrllecek 
fmdan Haile Selasiyeye gönderilen Ankara, 1 (Telefonla) - tktısat ve-

kaleti Ankarada a;ılacak olan kömür 
davetiyenin Niste istirahat etmekte sergisi dolayısilc sok mühim bir karar 

vermi~tir: Bu kara:ra göre veki.let ser -
gide .teşb~r eruJec~k O}<\.n 111.Pdern yaka· 
cak vasıtalarından en iktrsadi ve pratik 
olanını, salahiyetli bir jürinin esaslı bir 
tetkikinl:ien geçirdikten ıonra, m~mle -
kette neşir ve tımim ettirecek ve bu ti
pin ucuz satılabilmesi için bir gemi ve 
nakil mua,fiyetleri derpiş edecektir. 

')len Haric~e naZ4fi Eclen in avdetin

d~ m~rj.DJıll.tlti\ls. işin, d\\ı.Çltilm~:ıinpe 
idi. Halbuki Eden avdet etmiştir ve 
şimdiye kadar beklenen bu yanlış 

düzeltme ümidi tahakkuk etmemiş
tir. Acaba İtalya ne yapacak? T aç 

giyme töreninde resmi bir davetli 
mfotile Habeşistan imparatorunun 

da hazır bulunacağım bile bile ltal- Çin Heyeti Ankarada 
) an heyeti mayısta Londraya gide- Ankara, 1 (Telefonla) - Çin aske
cek mi? İtalya bu törene iştirak et- ri heyeti bugün şehrimize gelmiş ve 
rnediği takdirde bu hareketin manası Hariciye vekaleti alakadar memurları 
İngiltere ile ltalya arasında yapılan ile Çin elçiliği crlranı tarafından kar. 

son Akdeniz anlaşmasının suya düş- _ş_ı_ıarun __ ı_ş_tı_r __ · --------- 

mesi demek olmayacak mı? 

ASI us 
[ Kısa HaricT Haberler J 

• A TINADA - Önümüzdeki ma-

Hükumetçilerden~ Yugosıavyada 

ô.sil~re geçiyorlar1Faşistler çarpıştı 
yıs ayıuda beynelmilel umumi tiya t

ro konferansı toplanacaktır. Hüku
mete edipler ve müellifler için bir 
sigorta sand?ğı tesisine karar veril

miştir. Bundan başka bütün güzel 

sanatlar mensupları daha mütekamli 

bir şekle getirilecektir. 

( Ustyanı 1 incide) 

ihtimalleri oldukça çoğalacaktır. Fil. 

hakika, hali hazırda Madrit şehrinin 

iaşesi pek gayri muntr.zam bir şe

kilde temin edilmektedir. 

Ll\JGlL TERENİN FRANSA iLE 
BiR ANLAŞMASI 

Londra 1 (A.A.) - iyi haber 
alan lngiliz mahafili, lngiltcrenin 

I· r • .mko ile pirit verişi hakkında bir 
onlasmanm imzalanmış olduğunu 

yabnm:ıktad:r. ln<Yilterenin Burgosa 
b"r ticaret ajanı tayin ettivi ve bir 
( 

1 eri müşahit göndcrdi~i de coğru 

d "ildir. 
D: • r taraftan aynı mahafil, lsp·m 

yn-l ki lngiliz menafiini muhafaza 

ed c k bir anla~manın esaslarını tes
l·."t C'~m0!~ üezerc az çok yarı resm: 

bir ln,.,iliz heyetinin Burgosa gitmek 

üze-re yola çıkmış oldu?unu teyit ey
lemektedir. Bu menafi bilhassa pirit 

madenleri ile yemişlere ve çerri içki

sine taalluk etmektedir. 

B:lgrat 1 (A.A.) - Havas ajansı • 
nrn muhabiri bildiriyor : 

Faşist Zbor partisinin reisi L iotitch 
tarafından dün verilen bir konferans 
neticesinde faşistlerle faşist düşmanları 
arasında şiddetli bir çarpışma olmuştur. 

Partinin reisi, merkezi Berlinde olan 
Tcchnische Umoin'rn Zağrepte niçin bir 
şubesi açıldığım izah edecekti. Bu şube 
Yugoslavy:ınrn iktısadi müb:ıl:ielelcrini 

kol:ıylaştırmak m:?ksadile a;ılmışsa da 
asıl hedefi, zan:ıedildiğine göre Yugos
l<'vyad:ı Hitlcr propagandasını teshil et
mcl:tir. 

Dün 300 faşist dil§manr Liotich a -
le) iı"ndc "iddetli tezahüratta bu!una . 
rak "l{ahro~sun faşistler, kahrolsun h::
inler., diye bağır.ını~lar ve bundan sonra 
Liotitch'in nutuk söyliyeci binanın cam 1 
!arını taşlam!şlaı:':iır. Bunu müteakip 1 
vuku:ı gelen carpışmada birk2ç kişi ya
ralnnmıstır. Ncti:ede polis "müdahale e
derek sükfıncti iade etmiş ve birkas ki
ı:;i tevkif etmiııtir. Liotitch n;hayet ta -
r:ıftıırlarının alkışları araşında nutkunu 
söyliyebilmiştir. 

• iT ALYA donanrnast muavin 

gemilerinden Terere Pireye gitmiştir. 

• U\G!L!Z Müstemlckıit nazırı, 

şimdiye kadar Hindistana merbut o
lan Aden ayaletinin 1 nisandan itiba
ren Aden müstemlekesi olarak idare 
edileceğini bildirmiştir. (A.A.) 

• FRANSIZ Ticaret nazırı Bastid, 
Fransız - Çekoslovak ticaret muahe. 
desini imza etmek için Prağa gitmiş

tir . 
• ROMEN 1'Laliye nazı1ı , Roman

yanm ecnebi alacaklılarile yeni bir iti
laf akdetmek üzere Parise gitmiştir. ı 

• SEİNE nehri sularının yüksel
mesi durmu~tur. Tehlikenin bertaraf 
edildiği söylenmektedir. (A.A.) 

• MAREŞAL GrıWani'nin sıhhi va
ziyeti salah bulmu~tur. Mareşal ya
kında tamamen iyileşmi., olacaktır. 

Her türl'..\ dahili ihtilatların önüne ge-
çilmiştir. (A.A.) 

Burgos hükumetinin bazı lngiiiz bu müzakereleri liizumlu 
emvali mahsullerine vaziyet etmesi, tür 

• tNG!Llz Anavntan filosu ile Ak
deniz filosunun müşterek Jllanevrala

görmüş-j rı, Şarkt Akdenizde değil, Cenubi At-
lantik denizinde yapılacaktır. ..... J 

Uuetemlıdo çıkan yuılarts reelmfeıtD 

ber bakJo aaıt kend.lsl lçlodlr. Fiyatı: 20 kuru:_,./ 

'""'"'""'""'"""'-"",. Okuyucularımıza: ............... /. 
( KURUN hergün 12-1~ 
( sayıla ve 5 kuruşa!~ 
= fıs 
§. KURUN un ~ kuruşluk gazeteler arasından sıyrılarak 
: 
§ indirdiği zaman düşündüğü §U idi: ,f 

~ Daha az sayıfa, daha öz yazı vermek ve günde he§ kutuf 

~ rerek mü~teri olacakların gazete satın almalarını kolaylattırn1 J 
} O ~ırada Ankarada toplanan Basın K urultayınm üzerinde J·~I 
i ğu meselelerden biri de bu idi. KURUN, Kurultayın tenıaY'\,..J 
~ ilk uyrr.ak fedakarlığını üzerine almıştı. iki yıla yaklapn bir 1~ 
~ y'llnız ba~ımıza yaptığımız bu tecrübeden bugün dönmeğe 111 

f kaldığrmız için acınıyoruz. 11,J 
~ Fiatmıızı indirdiğimiz zaman kağıdı 8 İngiliz liruma ı~;dıl 
~ duk. Kağıdın ilk maddesi harp malzem~inin de ilk maddesı 0~jf1 
j İçi~ fiatlar üç aydanberi aldı yürüdü. Aynı kağıdı bugün 15 .\cJıİ 
~ lira8,na teklif ediyorlar. Yüzde yüz bir yükselit ! Kendi fabtl b'( 

İ gaze•e kağıdını ancak yeni yapılmakta olan kıımmı i,leuııefe 
~ lad·ğı zaman yapacak. . 1~ı'.J 
i Yüz para veya üç kuru§luk bir gazete müvezzi tarafını bır 
~ t<- tmin edemedi. ('f 
( B~~ kuruşluk gazete satan müvezzi mÜ§terisinin yüz para~fl; ('.'!' 
j üç kurnıluk bir gazeteye geçme,,inden gocundu durdu. Bııtt~'.ır 
~ ~eı kuruşluk bir gazete yerine üç kuruşluk iki tane satacak. .,r!' 
t likle kazandığını gene kazanacaktı. T ecrü~nin ümit verici ; · ~~ 
= rn.sını türl Ü amiller örttü; daha fazla satı§ ümidine bağlanJ1l 

( r.lın~e~ini kaybetmek gibi geldi. .. . ·vr11f°ı 
§ Elden ele geçerken alanlan cıoylemıyoruz. Yalnız beş k tC' b'1 
~ bir g~zeteden kırk elli para alan son ele, üç kuru~luk bir gaıe,ıl 
g kadar 1:-i~ satı~ hakkı a}'lrıp veremezdi. Bu yüzden bazı ye 
~ KURUN arıyanlar aradıklarını bulnmaz oldular. tııı'f 
g Nihayet bir ufak para m eselesi oldu: Gazetesini koşarak 8

' ı'I ıJ 
~ mecbur bir müvezzie be~ kuruştan aşağı ufaklık bulmak. ba"t~~~,c 
i tıc; için, bazan iki kuru' farkını alamadığından müşteri içiP 1l 
~ rn~vzuu olmaktan bir tiirlü çıkamadı. Jr:/ 
~ işte halli kendi elimizde olmıyan bu sebeplerledir ki oktl) hİfl 1 

~ daha ucuz alınabilecek bir gazete vermek emelini ilk fır~atıll ~ 1 
~ ye!İne ve okuyucularımız daha ince puntuda harflere alışlP kı/ 
~ k:lğıda çok yazı sıkıştırmanın mümkün olacağı zamana bır3 e4İiıf' 
~ KURUN bugünden itibaren sayıfolanru 12 ve 16 ya çıkarıYotı 
~ Gibi ve öteki arkada~larımız gibi, beş kuruşa satılmaya baılıY0~ıır P 
J Okuyucularımız biitün neşriyatımızın ruhundan oldyğıı k3 

,. ,..,/f 
~ . oır ~ 

~ atımızda kendi lehlerine olarak fedakarlıkta ilk göste, diğirnıı ııl/ 
~ te-;ı bizim bir ticar~t gazetesi olmak istemediğimizi a.nlafl'lhtJf ~ 
"§ O zaman hükumetle beraber bizi alkışladılardı, şimdi de me.t ,ıirJt 
( rcceklerinde ve KURUN u yirmi yıldır süren memleket hit1

'' 

g arkalalT'akta de, am edeceklerinde şiiphe etmiyoruz. 

~ ABONELERİN HAKLARI MAHFUZDUR şh(ııf 
( Eski tarife üıerine kaydedilmiş abone!erimizin hakları 111 ,ıt'~ 
§ dur; onlara sayıları bitinceye kadar gazeteleri gönd~~lecekı 
i yeni tarife üzerinden yenilenecektir. 
~ Yen; tarifemizi de iç sayrfalarda bulacaksmrz. 
~ , 
'ııııııııııu.ıı•tıı ı ı,.,.,,,,ııı :,,.,. ..... :. 1111••111111t1 ı ı ııı1111111 1ıı• •ıııı111111ıııı ııııınıııı ıı ııı1111 ı ıııııı111111ıı ı ını ıı ııııı ııııuııı 
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lcerı ~i~e. mınldandı. Gülıeren'i hatırladıktan sonra 
""1~ ıençlilrten uzaklaırnıı aaymaia bir türlü 
ta' .•Pazı olmadı; bu bahsi lcıaa geçmek istedi n ne§• 
rı.ı'rı.rrı, İftihaaınm öteki ıebeplerini ata binmekte, açık 
ı ~- dolaımakta, gezmekte, ıporda aramaia ça· 
ı;tı; f·•--t b d zihn' k .. ~ .._ er ne ense ı yeme maaa&ınrn ote 
•'· ~nda duran be>§ iıkemleye takılıyordu; bu keyifli 
"l,f.lanr böyle yal.n.ız geçirmek.-

~dJonun getirdiği valı musikisi tatlı bir şek.ilde 
.. •ını olcıuyordu; Ahmet Turgut bir rüya görü· 
JOt r'J) • et le 1 ı ıdi; sanki gözünün önünde halka halka açılan 
~ ler, İnce bir bel, bir karanfilin ke'si içinden taşa-

etrafa clafılan yapraklan gibi İnce bir belden 
~ ~ofnı genitliyerek yükselen bir vücut val
~en11ne uyarak arkaya doğru düıüyor, bir genç 

'-!ı musiki ile yan aenneıt, gözlerini kapıyor. 

~ Ahınet Turgut, yemek maaasınm üstünde salla
)' ~lelrtrik zilinin armuduna hafifçe dokundu, içeri
e l•ren hizmetçisine emir verdi: 

)' - Fröylayn, büfede zannederim bir ıişe p.mpan· 
l daha olacaktı, lôtfen onu da açınız! 
. Alıınet Turcud'a birinci ıiıe tatlı bir hulya ge· 
~iti. ikinci ıiıenin bitimirut doğru içinde derin bir 
ıliti'Ul· duydu; radyonun uzak iklimlerden alıp getir
lı._ laü- bdın aeıinde hıçkıran acıklı opera parçası c!a 
~tesirli miydi, bilmiyor; fakat bu uzak Anadolu 
il· suıda mOdem tipte yapılımf, her tarafı büyük 
,;. '-larnandıra ile bir aıcakhkta ısıtılmış, rahat, kon· 

) "• ıüılü eve, cüzel muıikiye, tatlı ve pahalı içk\
e r • 

d.ıf. 11Rrncn Ahmet Turgut iıte. ne zamnnr'anberi il!< 
'dır ki bu ıece kendiıini bedbaht buldu; yalnız 
it _•danım ıztırabmı ehemmiyetli bir tekilde hi&• 
lı lbıege batlamrfb. Göğsünün altında ince ince sız;:..bir §ey vardı; dit ağnsı gibi, maddi bir vücut 
dttJ. .ıibi, elle tutulur, gözle görülür, kendisini şid
i\ lıiıaettirir bir acı Ahmet Turgud'un içini oyma-

h.ıt.nuıtı. , 

8 

~r fabrikaar ınüdijrü::ıün }•ılbıı!ı gecesini kut
"'İli Üzere evinde büyÜk bir ıüvare tert~p edip 
'llfaldı bütün rr.emurlannı davet etmesi aade fab
~ lbuhitinde değil, bütün kasabada derin bir hayret 

dırdı. Beklenilmedik hadise! 

t,~erkes Ahmet Turgud'un hiç olmazsa yılbaşını 
~bulda geçireceğini umuyordu; halbuki o, hem bu 

~cftr ~a~Ju ~aaa.~~ında .kal~ı, hem de 0 zaman:t 

i . ıorulmedtk, ıııtılmedik hır ıey olarak eğlenme
~nıan aruma kanımağa kaJlı:mııb; hem de kenw 

de". 

ille l\a~lı erkekli miaaf irler en güzel tuvaletlerini, en 
lıi.a~~rini ıiymitlerdi; erkeklerden bir çoğu ımo-

ıdı; ev aaJıibi de smokin ıiymiıti. 

--A.~~t Turgut mi&afirlerini kapıdan kar~ılıyor, 
ti . ~ll'ıne ayn bir nezaket cümJesi bularak, geldikle
tlıi açlll teıekkür ederek yol gösteriyor; gelenlerin ki

.. lona, irimi ymek odasına, kimi kütüphaneye da-

Refik Ahmet 
Sevengil 1 

------~ 
ğılıyodardı; esasen binanm alt katındaki bu üç bü
yük oda, aralannd&ki genit kanatlı camlı kapılar açı
lmca holle birleımiı, büyük, genitt g\U:el bir müsame
re yeri halini almıştı. Her taraf pınl pmldı. Alman 
hizmtçi, yardım için getirilen yerli hizmetçilere d.a 
kendiıi gibi beyaz boneler ve kenarları fistolu, iıle· 
meli k~ük önlükler giydirmiıti. Şeker fabrikası me

murlan, her zaman görmeğe alıştıkları haıin, ciddi 
ve çatık ka~lı müdüı·ü bulamadılar; ortada nazik, yu• 
mu,ak ve neş'eli bir ev sahi~i dolaşıyordu. 

Holün bir yanında baştan başa uzun bir ayak bü
fesi hazırlanmıştı. Odalara girip çıkan erkekler:"mü
balagalı bir nezaketle önlerinde eğildikleri kadınlara 
kollannı veriyorlar, onları büfeye getirip ıerin bi.
şey alrruığa davet ediyorlardı. lçeriki odalarda c!a gra· 
mofon radyonun etrafa yaydığı fokıtrot havaaına uy
muş çiftler, çılgın bir zevk ve neş'e içinde dönüyor

lardı. 

Muhasebe şefinin kanar Ayte muhaH:be kitibi De
mir'e vadettiği dansı bitir<!i!<te;ı sonra tehrar eski ar· 
kadaşı kimyager Yıldız'ın yanma geldi: 

- Aman bu çocuktan da ... Bir türlü peşimi bırak· 

mıyor! 

Diye sözde ıikayet etti. Yıldız, zihni betka şeyle 
meıgul: 

- Sen bu bizim müdürün c'nvetine ne denin, di· 
ye sordu, bu değişikli~in sebebi ne acaba? 

Pişkin, tecrübeli, görgülü, bir kadm olan Ayıe ce• 
vap verdi: 

- Hiç ıüphe etme ki siı:in müdür aşık oluyor! 

- Kime? • 
- Kime olduğunu bilmem ama uzun zaman ku· 

kumav gibi tek ba!ına ya11yan kimsenin böyle bir· 
den cemiyet içine &irme:oi hayra alamet değildir. Bu 
adamın bu gec:e buraya çaiırmak iatediii biri 
olacak... Onu tek batına çağırsa, evine misafir ka· 
bul etme~: adeti olmadığı için herkesin gözüne ba-

. tacak ... B~lki de o çağırmak istediği her kimse maksa· 
dını ona da belli etmek iıtememit olabilir ... HulAaa bu 
gece buraya bu kadar ada:nm çaiınlmuı bence tek 
l:ıir kişiyi çnC'ırabilmiı o]mak içindir! 

- Kimi? 

- Onu bilmem ... 

- Desene bu gece bir komediya oynanıyor; biz de 
bir sürü biçare figüran rolündeyiz! 

- Öyle dü§Ünme... Figüran zannettiklerinden 
bir çoğu da tiyatro içinde tiyatro oynuyorlar. ' 

Kimyager Yıldız içini ç~ktı, ıöğüs ıeçircfi; ev aa· 
hibi bu sırada tesadüfen yanlanndan geçiyordu; U• 
dınları ağırba§lı bir ne:zaket ve ıamimi hünnetle bii· 
feye davet etti; alıp götürdü. 

Uzak bir kö§ede muhasebe ki.tı"bi Demir'le ftakoa 
fiskos dedikodu yapmaltta olan doktor HÜ.eyin Şa· 
hin, Ahmet Turgud'un kimyaaer Yıldız'la birlikte 
ilerlemekte olduğunu görünce: 

- Hay domuz herif hay .•• dedi, bu seler de biaim. 
kine musallat oldu. 

(Arkası ı•ar) 

En lezzetli "C,, vitamini yabani 
çıkarılıyor gülden 

~ ~ ~l Sovyetler Birli;i 3 mil
)11 iae \'itaJnm "C,, istihsal etmişti, 
~~ Ço ~enıleketin şimal mmtaka
~~ k lUzum.Iu olan bu antisko~bit 
"'t!t. eıı 13 milyon doz izhar edile-

neşvünümayi kolaylaştıran vitamini' 
"A., istihsaline de başlamrııtır. 

nin iatihaal )ruvvetleri, ekonominin 
inkişafı ve Birlik dahilinde y&flya.n 

bütün kavimlerin külttır aeviyelert ve 
yaşaYl§ şera.iti hakkında en mufassal, 
en doğru ve en yeni mal6matı vere-

~ 
d ~e~ Olduğu üzere, vitamin "C., 
~~ .a~r bazı ağaçlarm yaprak. 
~i\a 18lihsal edilmekte idi; şimdi 

\ ~l ~ııvvem müessir, ayni ı.a
\ '1bı,:"'~ lezzetli olarak yabani gül 
'11:,bı~ır. Memleket dahilin
~~ ç~k karamelc Ye bonbon fab. 
~1."it&ıninli .karemele ve bon-
1-ttıı~~?. başlamıştır. Vitamin "C,, 
'r~~ fazlalaştırmak ilzcre, 

da ~tta. diğeri Moskova ci
:tc, bŞolkovo'da olmak Uzcre iki 
~ ig için tadil edilmiş ve fa

~~°" lanuştır. 
~~brlkut, ayni zamanda, 
t \ ..... t a... ................ - ..................... . 

,.,~ . 
1 ~' ll'luayene kuponu 

ı '1t.:. "ıııı ~ dıoktorumuz Pazartesi (Unlert 
\~ıltar °blıçuktazı l1rm1ye kadar ga• 

1 ~ l~~nde, Cumartesi (Unlerl 
~~ 19 a kadar UleU Tayyare 
~, ')lı lklnct daire Uç numarada : 
~~bu cuıanmrzı yedi kupon mukaı- : 
'-' l eder. : 
~»~taıılıtıan doktorumuz da bu i 
~ t&tıeııinl blrtktlrlp kendisine i 
\..' •, 12 CUtnartesl, salı, per§embe: 
~~-"'-aı Aksa.rayda, Millet cad" i 
~ ~ catnli ka11wndakl mUo : 

çOcuklarmıza bakacaktır. i 
__. ................. -....... . 

Antiraşidik hassalara malik bulu. 
nan "D,, vitamini imali için de Mosko
\'ada yeni bir fabrika kurulmuştur. 

Leningrattaki Sovyetler Birliği 
vitaminler tetkikatı Enstitüsü, halen 
çok müsmir bir surette vitamin "C,. 
nin sun't bir tarzda imali hususunda 
enteressan tecrübelerde bulunmakta-
drr. Bu tcctiibeler tam surette müsbet 
neticeler verirse, değil yalnız Sovyet
ler Birliği için fakat ayni zamanda 
bUtiln dünya için geniş ve insani bir 
faaliyet sahası açılmış olacaktır. 

(T:ı.ss) 

36 ciltlik Sovget 
coğrafyası 

So\'yetler Birliği İlim Akademisi, 
36 ciltlik büyUk ve çok esa.slı bir "Soy. 
yetler Birliği Coğrafyası,. telifi işine 
başlamış bulunmaktadır. 

Bu muazzam eser, okuyucuya. rnem 
Jeketin tabit şeraiti, 'Soryetler Birliği-

cektir. (Tua) 

Sovgetlerde pamalı 
lıolhozları 

Sovyetıer Birliğinde bu yılki pa
muk rekoltai aona ermek ~ir. 
Pamuk işliyen kolhozların bu aene i
çindeki ha.sılltı geçen •neler huıla
tmı çok geçmektedir. Daha klnunueY
velin bidayetinde Kolhozlv devlete 
verdikleri pamuk mukabllnide 3 mil
yar 200 bin nıble almII bulunuyorlar
dı. Pamuk istilıaal eden Kolhozlarda 
bir kolhoz ailesinin vasati geliri 35 
bin nıble tutmaktadır. 

Muvakkat hesaplara göre, Sovyet
ler Birliği dahilindeki pamuk kolho1-
larmm umum! huılltı, geçen aenenln 
kinden 1 milyar 100 mllyoo fazla.aile 
3 milyar 600 milyon ruble tutacaktır. 

(Tul) 

Radyo Müsabaka Kuponu 
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General Graziyani 
Musoliniye Habeşistanda 
nihai muzafferiyet raporunu 

tam ve 
verd: 

Romadan bild:riliyor: 
Resmi haberlere gere Hal::eşistan

da Göller havalis"nde esir alınarak 

kur~una dizilen Ras Dest.a son defa 
Adisababada \"Ukubulan ve M:arc:;al 
Graziani'nin yaralanmasına sebep o
lan suikastin b:u]ı idi . Ras De5>ta ik 
Haile Sclfısiye arasında akrab:!hk bı -
lunduğunda.n ı 1egus tarafından !nrriliz 
kral nm ta-; g;yme rnensiminde ~Fa
be~istanr temsil etmek \"az:fesi cc ken
disine havale edileceği anl:ış·lıyordu. 
Ra.s Desta bir taraftan }!arc~al Gra
zia.'li'ye karşı suikast h~zırlarnak!n 

beraber diğer taraftan Adis.,b:ıb1 l'
r.erlne de geniş bir taarru? plıinı kur
muştur. Suikı:.st harekctlrıin yapr,m:ı. 

!!I büyük taarruz hnrekctine b.,c::lan. 
gıç teşkil edecekti. Fakat bu p18nrn 
tatbikinde muvaffak olamamx~. l:e:·
di!l esir edilmiş, derhal kurc;:una dizil
miştir. 

Maret1l Grazia.'li Ras Desta k\!v
vetlerile cereyan eden müsademe hak
kında gönderdiği raporda ~u rn:ılumr
tr \'C'rmi§tir: 

RM Destadan evvel Ras lmru esir 
edilmişti. Bunun üzerine Ras De.,•rı 
kendis!ni kurtnnnak maksadile G-~0• 

ral Graziani'ye habtr gönclerml~. t~-

lim olmak niyetinde bulunduğunu bil
dirmiştir. Fakat arzusu veçhile bir 
h&fta mühlet verildiği halde teslim 

(Sonu: Srı. 6 Sü. 5> 

işaretler: 
~~,_,,, ,_.,, --

ltalyanlann ktır~na dizdikleri Ras 
DMta ue yetim kıalm14 oğlıı 

Köyün kalkınması 
Köyün kalkınması.. ' .,..,... · 

Öyle tabirler, öyle mefhumlar var 
dır ki; onları mütemadiyen geçer 
akçe halinde kullanmz. Bir gün onu 
muayene etmeği, bu mefhumun her 
keate nasıl izler bıraktığını asla dü
ıünmeyiz. 

Köy kalkınması sözünü de her 
keae göre ayn ,ayrı ıekiller alan bu 
müphem alemin nebülözleri arasın
da saymakta hiç mahzur yoktur. 

Anlaımamazlıklarm, aksiliklerin 
üstüne bir örtü gibi çekilen lakayıt
likleri her sahada projektör aydmlı
ğı altına almak ve berrak mÜ§terek 
mefhumlara varmak bir millet kur
manın ilk ıartlarmdandır. Biz sade
ce köyün kalkınmasından bahsede· 
ceğiz. 

• • • 
Köyün kalkınması, köyü anlayl§ 

tarzma göre deği§İr. 
Köyü orta zaman dekoru içinde 

tasavur edenlere orta zaman köyünü 
ya11ut büyi1k imparatorlukların kad
ro!ll içindeki köyü ideal sayanlara 
göre, köy bugünkü şartları içinde 
mesut olabilir. 

Çünkü maziye karı§an her feye 
güzel, mesut, ve iyi sıfotmr vermek
te tereddüt etmiyen bu zihniyet kö
yün bugünkü halinden memnun de
ğildir. Onun bu halden memnun ol
mamasmın sebebi realitenin çirkinli
ği değil, realiteden realite olduğu 

için kaçmaktır . 
Bunlara göre sanayileşme hare· 

keti köyleri tahrip eden bir unsur
dur. Mücadele şartı !ehirde tekasüf 
eden sanayii tıpkı orta zamanda ol
duğu gibi köylere c:la~ıtmaktır. 

Bu bir hayaldir. Kuvvetini ar.cak 
geçmış zamanların dekorlarından 

alır. 
Onun hedefi, köyü korumaktan 

z~ade el sanayiini makine sanayii 
~·erine ikame etmektir. Bu "a;::iyete 
;~füe köy, büyük imparatorluk zama 
nmdaki tipini muhafaza edecektir. 

Bu zihniyete göre '"ipçiler., köyü 
ip yapacak, "Nalbantlar,. köyü nal 

,,,,,--
yapacak .. 

Sadri Ertem 

Ve bu işleri köy bugünkü kadrosu 
ile yapacak. 

Fakat nasıl yapacak~ 
Makineye ve tekniğe karşı mistik 

bir korku tqıyan insan için bu "na
sıl., ın dii§Ünülecek tarafı yoktur. 

Bu köy kalkınması değil, hayal 
kalkınmasıdır. 

• • • 
Köy kalkınması, sözlerin, fikirle

rin, fesahatin ve belagatin köy mev
zuuna tatbiki değildir. Fakat köy 
kalkınmasını sadece bir edebiyat sa· 
nanlar ne kadar çoktur. 

Bir şiir, bir hikaye, bir roman, bir 
propaganda ~idir. 

Bu zihniyete göre köy, okuyacak, 
yazacak, ince çelebi kişilerle olacak. 
Hani bazı hikayeler ve romanlar 
okuruz. 

Orada kahramanlar hep edibane 
ve §nirane konuşurlar. 

ld!al köy vatanda§ı da bunlar gibi 
olacak. Böylece köy l:alkmacak. . . "' 

Köyün !kalkm:nası demek, ne bir 
hayale s::ıplanmak, ne de geçmiı 

günlerin gölgesinde rüyaya dalmak· 
trr. 

Köy bir realitedir. Orada insanlar 
yaşar. Bu ins~nlar mesut olmak ne
şeli olmak, raaht etmek ve insanlık 
haklarından .istifade etmek isterler. 
Köy kdkınmasmm köy aanatı bakı· 
mından manası budur. 

Fakat dünyayı yalnız tek bir zjim 
re hikayesi ile kabul mek ne man· 
tığa, ne de hakikate uygun olur. 
Köyün §ehirle irtibatı \'ardır. Ve şe
hirle başba~a yürüyen bir fonksiyo
nu vardır. Bu fonksiyon ve irtibat 
büyük camianın kudretini refoha ~i
den yolu işaret eder . 

Köy, şehrin, şehir köyün kar~ılık
lr pazarıdır. Bu pazar oluş bir za· 
manlar sadece §ehirler hesabına is· 
tismar olunmuştur. 
Fakat köyü teşkilutlı ileri teknikli 
ve gıda fabrikası hnline koymak ger
çekten köy'!_n kalkınmasını ifade 
edecektir. ,.· 
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Istanbul muhasarasında 

ORBAN'IN TOPU 
Rer Gün.Bir Di.flaye 

Süleymanın haksızlığı Yazan: Gustave Schlunberger 
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LASASI: 
1452 geneıince Fatih Sult<. 

len türlü türlli harp vastıa1arı bulunu- Mermer direkli salonda yalnz ;arkı· 
yordu. lar ve kahkahalar çınlıyordu. Oç-

Fatihin tunçtan döktürdüğü büyük yüz cariyenin en gfö~ellerinden on 
top Eı:lirneden ikincikanunun sonun -Mehmet Edirnededir. Kafası sa

dece l ıtanbuhı zapt için planlar ' 
yapmakla meıguldür. Bu sırada 
Orhan isminde bir Macar top -
çu mühendisi kendisine müraca
Rt ederek htanbul ıurlanru yı -

kacalc derecede büyük n taı 

zülle atan bir top yapabileceğini 

anlahyor. Fatih lstanbulun mu
hıuarasmdı:l böyle bir harp ale -
~nin yapacağı hizmeti düıüne • 
rek Maaır mühendiaini iltifatlara 
ve ihsanlara ıarkediyor. Fakat 
Orben top dökmekte mahir ise 

de bununla niıan almak ve at -
mak usulünü bilmediğini ıöylü -
yor. Onun ıçın Fatih Sultan 

ı\f.ehmet iıin bu cihetini kendi 
üstiine alıyor. Dökülen topların 

atılması tKrübelerini bizzat ya-

da hareket ettirildi, İst~nbula ancak iki tanesi beyaz tüllere bürünmüşler, sis ar

ay sonra getirilebildi. Topun önünde dmdaki bahar ı:J.neşleri gibi mermer sa
Karacabey kumandası altında on bin lon:.la dans ediyorlardı. 
kişilik bir kuvvet gidiyordu. Bu topu Süleymanın gözleri ağırlaşıyordu . 
çekmek için baı rivayetlere töre otuz Artık şuradaki kırk çalgıcı ile ötedeki 
ç!ft, diğer bazılarına göre elli veya alt- altmış odalık birbirine karışıyor; soma· 
mı~ cift, nihayet bazılarına göre de yüz ki direkler arasında dolaşan Tavusları 
elli çift öküz koşulmuştu. Yalnız bu başının üstünde sanıyordu. 
manzara gözönüne getirifüse E~irne ile Yalnız bellerile dizleri arasmllaki 
İstanbul arasındz ki sahaların ar2smda 

pıyor. 

Fı>Jcat o zaman Edirnede dökülmü~ 
nl:on topların en dehşetlisi Orbanınki 

iqi. Bu top yıllarca Şarkta, hatta Avru
rrıda yegane bir harp harikası şöhreti
ni muha'faza etti: bu itibarla Orhan 'ın 
t?pll gititkçe muharebelerde ehemmi -
~·eti ve kuvveti artan topçuluk san'atın
tlıı. bir yeni devir açtı. Orban'ın yaptı
ğı topa (bazilik) yani (şahane) vasfı 

veriliyordu. 

Orban bu harp aletini yalnız döke -
r.ek klllıbı yapmak ve bu kalıba tunç 
tlökmek isin üç ay zaman aarfetmişti. 
r1üverrih Phrantzes'in if~esine göre 
'm topun gövdesi on iki "ıpitham", ya

ni muhiti dokuz .kadem idi; bu hesaba 
göre, sınıf kutru üs kadem derecesin -
ie idi. Bu tipun ilk defa Edirnede ya -
pıldığı zaman Sultar. Mehmet şehirde 
tellalfar çağrrtarak infilakın lde1ışctini 

halka ihin etmi§ti. Mabat ıehirde ge
be olan kadınknn korkudan çocukla • 
rını dü~ürmemelerini temin etmekti. 

Top atıldığı zaman tarrakası çepe -
çevre it:aftaki on üç mil mesafelere ka
dar d:ıyulmuştu. Totpun attığı altı yüz 
kilo r{;ırlığındaki taş gülle düştüğü yer
de ~ltı kadem derinliğine kadar gömül
mil~tü. Hakikaten burtda hiç mübala~a 
edilmiyordu. Bubün bile Sultan Meh -
medin topu ile atılmış olan taş güllele
rin bazıları 1stanbulun muhtelif mahal
lerinde görülmektedir. Mesela büyük 
surların önündeki hendekler içerisinde, 
]arda genç hükümdar sarfettiği fev • 

ne müthiş hir korku ve heyecan uyan -
mış o'.i;:luğu tahmin olunabilir. İki yüz 
amele topun geçeceği yolları tesviye et
mek için ayrıca önünden gitiği gibi iki 
yüz amele de ökiizlerin çektiği topu 
yanlardan himaye ve nezaret cı!tında 
bulundurmak vazifesile mükellef bulu • 
nuyordu. Bundan sonra elli işçi de to -
pun arkasından gidiyordu. Bunların va
zifesi de topun geçtiği yerlerde bozu -
lan köprüleri !düzeltmek. buna benzer 
sakatlıkları tamir etmekti. Bazı tarih 
kaynakları bu suretle Sultan Mehmedin 
Edirneden getirdiği topun yanındaki iş
c:ilerin mikdarı iki bin kişi olduğunu nak
letmişlerdir ki bu hal o zamana göre 

görülmüş ve işitilmiş bir şey değilÖir. 

Bu top ve bu topla beraber giden büyük 
sefer heyeti m.:rt nihayetine doğru 

- Phrantzes'e göre nisanın ikisinde -
İstanbul surlarınHan beş mil mesafeye 
yaklaşmış bulunuyordu. 

Verilen izahattan anlaşılır ki Sultan 

Mehmedin Trakya toprakları üstünden 
geçirdiği büyük topun hatırasr uzun yıl
lar buralarda oturan halk arasınd2 unu

tulmaz bir hatıra bırakmıştır: bununla 
beraber htanbulu zaptetmek için yapıl
mı! olan top bundan ibaret değildir; bu 

top ancak onlardan biridir. Orban'ın 

yaptığı bu top fevkalade bir şöhret ka
zanmış olmakla beraber İsti?nbulun zap
tını sadece onıın te!'irine atfetmek as -

la 'doğru olamaz. Çünkü o zaman Sul
tan Mchmedin büyük muvaffakiyctine 
hizmet eden daha başka birçok toplar 
yapılmı~tr. 

f stanbulun muha.,arası nisanın be -
şinci günü baş1adı. Bu suretle tarihin 
belki en büyük bir hadisesi vukua gel -
miş oluyordu. · Muhasara elli dört gün, ' 
y~ni mayısın yirmi dokuzuna k2dar de- 1 

vam etti: yirmi doku•uncu giinü İstan
bul üzerine son, kat'i hücum hareketi 
yapıldı. 

Eskisaraym meydanında. Tersanede Fakat b~n bunda Sultan Mehmedin 
bunlardı:n vardır. Üzerlerinden asırlar fevkalade muvaffakiyetle kullandığı 
ıeçtiği halde bu taş gülleler hiç bozul- topçu kollarının hareketlerinden hah -
mamıştır ve ilk günde düştükleri va - sedeceğim. Bütün müverrihler Türkler 
ziyeti hala muhafaza etmektedir. Pears . tarafınd:?n fstanbulun zaptı ile tahak -

bu gilllclerden ikisini ölçmüştür. bun • kuk eden büyük mucizevi zaferini tas -
]arın muhitini doksan parmak (pouce) vir ederken sok hı:klı olarak bu büyük 
b-.ılmuştur. Bu gülleleri yapmak isin gra harbin en karakteristik ciheti olmak ü -
nit olduğu tahmin edilen bir nevi si - zere muhasara-:ıların topçu kuvvetleri
yah tı:ş kullanılıyordu. Bu taşlar Kara- nin kullanı~ tarzı ile yine bu kuvvetin 
deniz sahillerinden getiriliyordu. Ya - kullanılma~ı i1e elde edilmiş olan büyük 

hut merme: uen yuvarlaklar yapıhyor • netice üzerinde ıcırar ederler. O zamana 
du. KoC"c. Efendi Sultan Mehmet için kadar tı:rihte ilk defa olarak or1dusun

dökülcn toptan blhcıederkcn ağırlığı • d::t hakiki bir topçu kıtası bulunduran 
nrn otuz kental olduğunu söyler. hükü:r.dar Sultan Mehmet olmuştur. 

yerlcri.ıi mavi ipekleri:: örtmüş olan kı
vırcık saçlı iki güzel kız Süleymanı yel
pazeliyorlardı. 

Bu uzun saplı yelpazeler Tavm 
tüylerinin en bol ve güze) renklilerin 
den yapılmıştı. 

Kenan illerinden gelen bir ~ar -
kıcı kız yanık sesile (şarkıların şarkı -
sı) ndan bir parçayı söylüyordu: 

"Ey Aqlim kızları, s ' ze Ceylan -
lar ve Geyikler üzerine yemin veriyo
rum: sevgilim istemedikçe onu uyan· 
dırıp kaldırmayınız! İşte sevgilimi•ı 

sesi: Dağlar, bayırlar •:.izerinden geli
yor, sevgilim bana diyor ki: Kalk krş 
geçti, yağmurlar kesildi, yerler çiçek 
açıyor, budama mevsimi geliyor. Yur· 
dumuzda kumru sesleri işitiliyor. İn

cirler tomurcuklarınyor. Asmalar çiçek
leniyor. Kokular neşrediyorlar. Kalk. 
ey sevgilim, ey güzelim, gel! Benim 
kaya kovuklarında, uçurumun gizli 
yerlerinde duran güvercinim: Gel yü -
zünü göreyim. Sesini işiteyim. Senin 
yüzün güzel, sesin tatlıdır." 

Süleymanın gözleri büsb:.itün ka
panıyor ve babası Davudun, bu şarkı
yr, o kalın ve içli sesiyle, derin bir gö
nül verişile söylediğini hatırlıyordu. 

İşte her şeyi vardı: Mermer sa -
raylar altın tahtlar. sırma i~Iemeli dö
şemeler, en güzellerinı;Jen üç yüz ca -
riye, para, eğlence ve en tatlı yiye -
ceklerle içkiler .... 

Komşu b:.ikümdarlar, onun sara -
yındaki şatafatı görmek için dağları 
ve çölleri a•arak gelm'.şlerdi. Seba kı
raliçesi Belkrs bile haftalarca süren 

bir yolculuktan sonra onun dizlerine 
diişmüş hüng1:.ir hüngür ağlamıştı. 

Artık ne eksiği vardı? 

O zaman İltanbulun muhasarasında Ortaç"ğda Sark hıristiyanlığının bu en 
miihi:n bir rol ifa etmiş olan Midilli biiyiik payitahtını, Roma imparatorla

Metrepolidi Sisamlı Leona:d nakledi - rmın son haleflerine merkez olan bu 
yor ki bu 2dam l:la büyük Türk topla - asırlar görmÜ!! ş~ir o 1amana kadar 
nnın surlar üstünden aşırdığı gülleler- zaptec1i'cmez diye şöhret bulmu!'I oldu -
den birini ölçmek merakına dÜ!mÜş, bu ğu haD:le <tadece yeni icat edilen bu 
gül!=!erin muhiti on bir "spithame" ( 1) müthi"I silahın tesiri ile fevkal,):le ~erait 
y;ni doksan r.:l:iz pus (2) olduğunu ir.:nde ilk rlefa sukut eden bir kale ol-
1:Ör:·iiştür ki bu suretle PeatTe'in mü - dıt: hu silahın hüyiik teuhüratı bu ta
ı:: ~:· ~-le-~i teeyyüt etmiı oluyor. Lfonard ribte"l it ~ baren harp ilmini bac;tan a şa- ·;. ....... ..,.~ 
::ii

1
lelefr1 ağırlığını bin iki yüz Jivr, ya- ğıya de~i!llt.irivor. r.i"ı ım hadiselerinin 

ri ıı'tı yüz kilo tahmin etmiştir. Mons- manzar<?sınr altiist ed'yordn. 
t ~::ı : :."nin ifadesine göre en büyük to -

"" '!!ı attığı tı:ı güllenin ağırlığı bin se -
ı:; .. yt• -: livr. yani dokuz yüz kilo idi . 

( A rlm.~t rnr) 

Hi· ~üph esiz bu riv.:yetler arasında bir çük'l"J"m"k araaında mesafedir. 
t ~ ': - ,.., :niib:ıta~alar var!:lır. Fakat !Ura - (2) Bir pus yirmi yedi rciliır.e~ -

( 1) Bir "ıpithmıc" bau>at"T:":tkla kü· 

~--ı da muhakkaktır ki mevzuubahso - dir. 
ı ~ .., top hakikaten o zaman için tasavvur ·ı 

,. .. l :-ıiyec::k derecede büyük, tesiri ~e SEZ AR 
n nis~:tte müthiş bir silahtı. Fakat ı~ ----· ·----:ıı 
1 ınunla da kalmıyordu. Bu büyük to • ıı Dün ıe Yarın tercüme külliyatındaı•d:r 
pun vazifesini kolay:aştırmak için mu- Fi atı 40 kuruştur 
hı-araya işti :ı:k eden hücum kıt';ıları - :.,. _____ Y __________ _. 

nın ellerinde birsok isimlerle zikredi _ ı 

du? 

Yazan: 

Kadircan 

KAFLI 

Nisin bu yaslı şarkıları söyletiyor · 

- Şen bir şarkı ve kıvrak bir 

dans istiyorum! 
Diye bağırmak için doğruldu. Fa

kat gözlerini açtığı zaman saray nazı

rile burun buruna geldi ve sordu : 
- Ne var? 
Saray nazırı onun kulağına yak -

l:qtı ve kızlar hemen uzaklaştılar. 
Süleymanın kaşları çatılml.§tı: 

- Zimri'yi hem::n buraya çağırın. 

Gelmezse zorla getirsinler. Kumanda • 
yı ahzaya veriyorum. 

Saray nazırı çıktr ve Süleyman 
e~lcncesine devam etmek istedi. 

Fakat kafasının içi karmakarışık· 
tı. Eğer Saray nazırının dedikleri doğ

:u ise Zimr:'yi öldürmek lazımdı, hal -
buki onun şu eşsiz dekor içinde ŞH 
e; siz yaşayışı sürmekte bu genç ve ce· 
sur kumantlanın bUyük rolü vardı. 

Adalet karşısında herkesi bir tutan 

~·:.ileyman bu sefer öyle yapmalıydı. . "' "' 
Moap ölkesinde bi; dü~man kale -

sını kuşatmış olan General Zimri'ye 
(Kudüs) ten bir atlı geldi ve Süleyma
nın emrini getirdi. Ayni zamanda 

Ahza da başka bir fermanla gelere!< 
kumandayı aldı. 

Zimri atına atladı ve dört nala sür· 

dii. 

Sarayın kapısında Ela' ya radadı: 
Bu altmq yr.şl:ırında eski bir askerdi. 
genç. yakışıklı ve cesur oğlu Yuzya, 
on gün kadar önce yüz kadıır askcrl~ 
bin kişilik bir düşman kuvvetine karşı 

gönderilmiş ve ölmüştü. Delikanlı, Zinı 

ri"nin verdiği bu emri istemiyerek yayı
mrc, nişan) sı Ester'in kara gözlerini 
ve kıvrık kirpiklerini anarak can ver

mi~ti. Bununla b::rab::r son 'cla.kika -
sında babasına bir mektup yazarak 
~ünt.l~rmeyi de unutmami§tı. 

İşte Ela liimdi bu mektubu &:iley· 
r.~an:ı sunuyor: adalet ist iyordu. Mek 
tupta şöyle yazılıyordu: 

··Geçen ba" bozumunda Zimri nl· 
şanlım Esteri gördü. O anda gözl: rinin 
içinde vahşi bir parıltı sezdim. Daha 

sonra bana nişanlımdan vazgeçersem 
hayırlı olacağını. zira o kızr bana 15.
yık görmedicini söyledi. Ben ni;pnlımı 
ölüme kadar seveceğ'm, ondan ayrıla · 
mam: Dedim. Dem'. n beni sağırdı. 

Sanki bana hükumdar Süleymanın bir 
emrini okudu. Bu emirde benim düş
mana Nerdap geçidinden bir baskın 

vermem bildiriliyordu. Bu iş on bin 
kişi ile belki olurdu. Fakat ben·m em -

rime yalnız yüz ki iİ veriyor bu beni 
bile bile öWme göndermektir. Sonra 
nişanlımla evlenecektir. Halbuki ben ya 
şamak onunla mesut olmak istiyordum. 
Kanımın hakkını ondan al! Yoksa ba -
bam değilsin ı .. 

Yahudilerde (kan hakkı) mukad • 
desti. Ela, General Zimri'yi öldürse 
bile ona ceza lazım gelmezdi. Fakat ih
tiyar adam hem bunu yapabilecek hal · 

Banyoda ölü 
bulunan kadın 

I~esmi g<frülen iki insan, büyük 
bir fac·:anm aktörleridir. Parmaklık 
ardındaki 7,enci cocuk Amerikanın 

Ncvyork Eehri hamallarmdandır. Yir
mi üc yaşındadır. Yirmi beş yaşında 
bulunan ,.e resmi görülen genç kad!
nı öldürmüştür .Muhakemesi fapılan 
7.cnci c:ocuk hakkında elektrikle idam 
kararını vcrmielcrdir. l\laktül kadın, 
apartımnnının bnnyosunda ölü olarak 
bulunmu~tu • 

de değildi, hem de Zimri'yi 5Ule e~ 
r örı:.ine çrkarıp da halka rezil et~~ 

rin en büyük meydanında her 

n:.inde idam ettirmek istiyordı1· ~ 
Bunun isin Sülcymana 

etmişti. 

Mahkeme başlamıştı. 0t 
Silleyman altından taht~rti 

b .. ük]W' mu~, etrafına yurdun uy c;sıt· 
lamı!;tı. O zamana kadar ı .. de 
adalet örneklerine en büyü~:irıiJ bit 
ve edeceğini düşünerek derın 

duyuyordu. dıı: 
Zimri'ye kuru bir sesle ıor 

611
dd 

- Yuzya hakmda beniifl ·~iıı t 
miş olduğumu kendisine söyledi 

nerede? . Jel"elıf 
Sarayın dışarısındaki bırı ~ tJ 

ve salondaki muhteiem kalabalı 
donmuştu. O kadar sessizdi. 

Süleydıanm sorgusu pek . 

H . .. hesı• inme olmuştu. ıç !UP rfl ~ 
buna cevap veremiyecek ve heııı 
mü giyecekti. . ri 

Fakat böyle olmadı v~ zıırı jltf 
adımlarla Süleymana dogrll .,e 
Diz cökt-:i. Elini koynuna sok~ı1 P' 
ru gibi kıvrılmış olan bir derı 
çıkardı. Süleymana verdi. 

Herkes şaşırmıştr. yd1 
Süleyman bunların başındl 

1111 
~ 

Emri aldı ve göz attı. s~,ı 
tında kendi mühru yoktu. {·tti· 
mühür vardı ve bu, Davuda aı 

Başını kaldırdı ve: . •'Jlll ıf 
- Bana bunu değil istedıgı 
Demek istedi. aı: 
Zimri buna vakit brrakIJIJ 

- Lütfen okuyunuz! / 

Süleyman bir suçlunun 'ı 
kıramazdı. 

Okudu ve okuduk!il yüıi.İ ı 
rengine girdi. 'ti_ 

Bu ferman vaktile Davı~~tıO ~ 
göndetilmi~ti. Davut bir g.ın del 
taraçasında iken yakın evler dJ# 
nin avlusunda yıkanan bir k• 1' 
müş. pek beğenmişti. Onu sa~ 
tirtmir, sevmiş ve zabitlerden ıd 

karısı olduğunu öğrenince hud0 
L 

. • ı Jcil, 
eden General Yoab a Orya Y -~ 
kuvvetle büyük bir dü§man ~ ~ 
zerine sürmesini emreden bır Jll 
yazmr§. zab'tin kendi eliyle Y0 ~ 
Orya Ölmüş, Davut ta onııtl 

111 
Beyti Seba ile evlenerek Süle}'tıl 
mustıı . · ~ - a·h ~ S•:.ileymın babasının i~le ıa ,~~ 
didnin doğmasına s:bep olan 

111 

zasız kaldığırıı ~ördükten sorı~ 
aynini yapan Zimri'ye ne ya~•~ 

Yerinden kalktı. Zimri"Y1 
dan tutarak kaldırdı; ; 

- Ve:diğ 'm emri unutifl\IJ;f 
·ordum. Kusura bal:ıtıa ve Jıe 

dunun lı::- şına dön! 

DedL ~ 
Zimri atına binerek hal 

!arı arasında uzaklaştı. J 
Süleyman da sarayın en. 

sına çekildi. Yoab'dan yeğenı 

miras kalan fermanı yaktı:. Jcil 
Gözleri ya~armıştı: çul1 ~tı-

trnın biricik haksızlrğını y~P 

General 
• 

Grazyarıı 
( 5 inci sayıfaiJIJ" 

olmamış, yeniden mühle~ 
O zaman maksadının t 
değil, vakit kazanmak içİJl 
ğu anlaşılmıgtır. Bunda.Jl ~ ~ 
Destanın esaretile neticeleJtJ 
rebe başalmıştır. Neti~e tol'' /.ı 
esir olduktan başka dort ~;/ 
mitralyöz, beş bin tüfek tJJ1 , 
Mareşal Graziani rap0rutl • .il 
şöyle diyor: :pv ti 

"Ey Duçe, sizin bütilll. ~~ 
yerine getirilmiştir; H~be§~ ~ 
ve nihai muzafferiye~n 8~{ 
kuk etmiş olduğunu sıt.e ~ç -1,J' 
müftehirim. Bundan soıu:ıı dı'..1'. 
ile ile kar13ıla.<1maksızın "lif,,. ' 
tin iktısadi istismarını be 
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Bisiklet merakı 
gittikçe artıyor 
lstanbulda kaç kişi 

Çocukların en bellibaşlı zevklerin · 
den biri muhakkak ki, bisiklete binmek-

ffeyecaıılı büyük zabıta tir. Babasının hali vakti yerinde olan 
küçükler 3--4 yaşına bastıkları zaman 
üç tekerleklisine binerek kaldırımlar ü
zerinde yol kenarlarında gider, g·elirler. 
On yaşını dolduran zengin çocukları ise 
iki tekerleklisine binmek mazhariyetine 
nail olurlar. 

hikayesi 
Nakleden : Htm 

-2-

\>~·~.~·Iı tabakanın gittiğini Madam 
·•t..(j • 

dıılı! ti farketmişti. Ben, onların otur-
lt:ı b'"S ntarkalı locanın tam altına dü
' ır iskemlede oturuyordum. Ma -
~ \r tatböri'nin: (Aman, sigara ta -
ili llrı l'ltrede?) diye, orkestranın sesi -
~ •• t1a bırakacak bir ycrdeden arka • 

ı<'fll h L 
'I 'Y•urdığını duydum. 

b ~~bu suali tekrar ddiyordu. Elmas
dtr lca &ahiden gitmişti. İşte bu ka -... 

'l'ıy hi' •tro direktörü Körvin hikayesini 
fi)tıi ! .gibi görünüyordu. Polis ha -

(SıYJi sakal) Maks sordu: 
...... l'' 
''-

1
Yatroya girdiği zaman elmaslı 
beraberinde miydi? 

~-'Ona h. ·· h k B. · ' "' 't ıç şup c yo . ınncı per -
~ •• ~1.rrıda Madam Vestböri'nin bir el
li... 'et' 
:-vt\ , iti olan kocası, bu tabakayı Mis 
4ir t~ tlinde görerek fevkalade tak -
IOsı, . tti. Mis Doran tabakayı ona 
~orf'i)>Ot, sonra tekrar çantasına ko
' ··: ~Unldan ıonra tabaka nereye, 
\ tldiyor, belli değil l Locayı altüst 
~\'~tinde yeller esiyor! Mis Do -
d'h~ddeti o dereceyi bulmuı ki, söy

\~;~~?i bırakmıyor. Size müracaat 
lıt ıgıınizi tekli.f eden de odur Mis
,.~lca ı Bu esrarengiz vak'ayı hal -

t --~~eniz size iki yüz İngiliz lirası 

il t 
i ~ ntcvzuu bahıolunca polis ha -
ı. aka dudakları u şöyle istihafaf.

1 
ı l~Q. Paranın ikinci derecede ve 

·~ıı.:lisi i~in ehemmiyetsiz oldu -

insanların m. 
~Qtıı tatlıdır? 
~~ ~~keleri, içinde bir can la· 
~~~~~kes için yapılmaktadır. İşte j 
~S ··· lierhalde birisinin se\·gi
~~ <\ <>lacak. Maskenin, sağlamca 
~it ~ lırnıası için kayışlarla kö
' ~na takıldığını görilyor-

ğunıı anlatmak ister gibi bir tavır ta -
kınmıştı. 

- Teşekkür ederinı, ıdedi. Vak'aya 
dair ba~ka tafsilat verebilir misiniz? 

Amerikalı tiyatro direktörünün göz· 
leri tuhaf bir surette parladı: 

- ~afsilat mı? dedi. Ben daha hır -
sızlık vak'alarını tamamile anlatır.adım. 
Bu gece diğer bir hadise oldu. Netice
de tiyatronun aıdeta tekin olmıyan bir 
ev halin girdiğine hükmedeceğim. 

Bu geceki vak'a, çok ıükür, Mis Do
ran'm başına gelmiş değildir. Amerika
clan dört bekar centilmen gelmişti. O -
yun bittiği zaman bu dört centilmen 
den birine ait olan bir cüzdan ortadan 
yok oldu. Adam, cüıSdanın kayboldu -
ğunu, dışarıya çıktığı zaman farketmiş 
ve hemen geriye locaya koımuş .. Hatı -
rında kaldığına göre, cüzdanı paltosun
dan çıkarıp locanın kol dayanacak ye -
rinc kadife üzerine koymuı imiş .. On ~ 
dan sonrasını hiç hatırlamıyor. Ancak 
para çıkarıp eardiroba vermek lazım 
geldiği zaman, bütün hadise canlan -
mıJ.. hemen geriye koşarak bıraktığı 

ye~e bulmağa savaşmıJ .. Heyhat!.. Cüz 
danm yerinde yeller esiyordu. İçe • 
risindc kırk İngiliz lirası kadar nakit 
par<', bir de kredi mektubu bulunuyor· 
du. 

Bakın. şimdi buna ne dersiniz? Ti -
vatronun içinde bu gürültü ve müna -
kaşa yapıla dursun, bir ihtiyar kadın ti
yatronun komiserine müracaat ederek 
bir cüzdan 'Yeriyor ve bunu. localara gi· 
den merdiven üzerinde bulduiunu söy
lüyor. Cüzdan, bir kaç dakika aonra, sa
hibi tarafından muayene cldildi. Kredi 
mektubu hala içinde duruyordu. Fakat 
banknotlar gitmişti. 

Polis hafiyesi Maks dudaklarını kı
mıldatmadan: 

- Mmmm .... dedi. 

Fakat Amerikalı direktör biraz si -
nirlenmişe benziyordu: 

- Z:ınncderim ki bu iş "Mmmm ! . .'' 
demekten daha iyi bir cevap ister. Bu 
esrarengiz vak'al3rın halli lazımdır. Ve 
siı: de Mister Maks, bu işi yapabile -
cek adamsınız. Ne istersiniz? 

(Sivri sakal) Maksın yüzü derin bir 
surette kırışmıştı. Oturduğu sanch:lya
nın gerisine şöyle bir yaslandı. Gözleri 
kapalı ve elleri dizl~ri üzerinde kavuş -
muş olduğu halde, bir müddet ldurduk
tan sonra: 

- Mis Doran, her zaman ayni locada 
mı oturuyordu? diye sordu. 

Amerikalı dir<"ktör cevap \'errli: 
- Evet. B rnarknlı Jo;ada. 
- Ya! .. 

B!siklct alındıktan sonra, paçaların 
takılmaması için, kısa paçalı par.talon, 
yün yelek, gözlük de teda-rik edilir, bir 
kaçı b:r araya gelip şehir dışında gez -
melere 9kılır. 

Fah.lat her çocuğun babası zengin ol
madığına göre ço:uklarm yüzde doksanr 
bisiklet sahibi olmaktnn mahrumdur -
lar. Bunlar, b1sikleti üzerinde kuş gibi 
uçan kendi yaşlarındaki çocuklara pek 
de:-in bir gıpta ile takar dururlar . 

Çocuklarn bisiklete olan inhimakle
rini gören bazı kimseler, sermayelerine 
göre yeni veya elden düşme bisiklet a
larak bunları kiraya vermeyi dü:~ün -
müşledir. Senelerdenbcri istanbulun 
hemen her köşesinde açılan bisikletçi 
dükkanları çocukların bu ihtiyaçlarını 

kar~ılamaktadırlar. 

Taksim, Aksaray, Sultanahmet. Be -
şiktaş, Kurtuluş gibi semtlerde kiraya 

verilen bisiklet adetleri fazladır. Bun -
)ardan başka hemen her semtte kirala -
nan beş, on bisiklet vardır. Günden gii
ne de fstanbulda bisiklet adcldi çoğal -
maktadır. Seysüsefer merkezinin numa
ralcırma bakılırsa hususi ve umÜmi pla
kalı bisikletlerin yekunu iki bini bul -
muştur. Bunun sebebi de bisiklet fiyat
larının ucuzlamasından başka bir şey 
değildir. 

Evvelce İstanbula en çok Fransız 
markaları gelirmiş ... Bunların fiyatı 65. 
iO lira imiş .. Fakat birkaç senedcnberi 
Alman malları sarmış.. Bunların fiyat1 
30-35 lira olduğundan bu parayı te . 
darik eldenler çok oluyor, bu suretle bi· 
rer bisiklet sahibi olaöiliyormu, .. 

Dün bir bisiklet kiralayıcm ile g8 -
rüştüm. Etrafını saran çocuklarla hesap 
görürken bana da şunları anlattı: 

- Bisiklete binmek me:akı her ço • 
cukta vardır. 4-5 yaşındaki çocukla -
rın gelip bisiklet isted'l:leri çok olur. 
Fakat belediye on yaşından küçük ço -
cukların b:siklete bin:nelcrini yarak et
tiğinden veremeyiz. Zaten versek de bi
nemezler, düşerler. 

• 
Bi:tiklct m.crrıl<ı yıwa~ yava~ 

her tarafa yayı1mıya 'lxı*Zadı. 

l' alııı~ rocıt'klar değil, arltk bii. 

yJl.:lcrin ek bisiklete rcıfjbct et-
tiği>ıi göriiyorıı:. Size ucrcliyi

mi~ yazıda, lstanhulda bisiklet 

meral.mmı ne l:adar alıp yitrfülü-

fjiiııii okıt~ctıl::sını::. 

• 

Bisiklet merakı gittikçe çoğalmakta
dır. lstanbulda plfıka num.,rasının iki 
bini .buluşu bunun bir ıdclilidir. Bun<lan 
baıka Anadoluya da senede 4-5 b:r 1 
bisiklet gitmektedir. tstanbuıda lisikıc- Evkaf müdürlüğünün 
te binenlerin çoğunu çocuklar teşkil et- neşrigatımıza göster-
mesine rağmen Anadolunun bazı yer - • v • .. 

}erinde ya~lı insanlar çocukl::rdan d3ha dıgı alaka 
fazladır. Orada bisikletin adı "Cin ara
bası .. dır. Bisiklet kiraları da eskisine 
nisbetle ucuzladı. Üç sene evvel saati 
kırk kuruşken bugün otuz kuruştur. Es
ki1en bir bisikletin günlük kirası dört 
• rn itli. Bugün 100-125 kuruştur.,, 

1 

Fethiye camiinin çökmekte olduğu. 
tamir edilmediği hakkında çıkan bir ya
zımır.la Evkaf müdürlüğü alakldıır ol
muş, bütçenin ilk fırsatında bu camiin 
tamir edileceğini bildirmiştir. 

l .. , 1 - F<:kat Allah a§kına, ıana, ) a .... _ 
Mmm 1 ..... diye hayret ve alay gibi ge- '{ 
len stslerle mukabele etmeyiniz. Bana 
sert blr içki verebilir misiniz .. te~ckkür 

~ 
ederim! 

Maks nihayet şunu söyledi: 

- Yarın sabah erkenden tiyatroya 
geleceğim. Geceleyin de temsilde bulu
na:ağım. Lütfen benim için iki sandal
ya ayırınız. Fakat bu sandalyalar, B 
markalı locanızın hemen altına düşen 

sıranın, locadan yana olan bir yerine 
isabet etsin ... Anlaşıldı değil mi? Gece
n~ bayrolsun. 

(Yann devMD edecek) 

--
' 

Hüseyin çocuğu 
yararahyan otomobil 

Galatada on yaşında Hüseyin ço -
cuğun bir otomobil kı:zasında ,raralan
ması davasına, İstanbul asliye üçüncü 
:ezada <lün devam olunmuştur. 

Duruşması yapılan, şoför Osmandır. 

Dün, şahit olarak manifaturacı Mığrr -
:.Jıç dinlenilmiş, "Çocuk, birdenbire ara 
sol:aktıı.n çıktı ve otomobile çc:rptı: o • 
tomol.ıil ona çarpmadı!., demiş ve bu 
sözünde ısr::rla durmuş~ur. 

Bir müdafaa şahidi daha çc:~mlcı.cak-
tır. 

Bekçiye iecavüz 

7.ind::nkapıc.!a oturan Lütfi, Cemal, 

Salahc:dı.lin ismi~dc iiç ki§İ evlerine dö

nerlerken yolda kavgaya tutuşmuşlar

dır. 

Mahalle bckc:si Osman bunların gü

rültülerine koşmuş. ayırmak istemiştir. 

Sarho~lar buna kızmış. bekiiye bıçak 

çekerek tecavüz ct:r.i:lerdir. Sarhoşlar 

yaka lanmıştır. 



bir 

~ NiJzW ~ı BaılGM 
~" ... ,....,,.,,. 

bep iz kavga 
ölümle bitti 

'Erbaa a sarlıoşlalıla 

~~~GIY&~ 
günün~ neş'e ile geçirmek iatiyen Sil
Umaa Emin, Sali.hattin, Ali adlarm. 
"1· üç arkadaş biraz çakır keyf olduk-

ta.9' sonra=ı ic;Jlıe llir kah•ye gel
f'l$er, •rın.•-~da
&.fıcantlllt Mt:da 1tlt ilr ••• 'JC>lt. 
ken aralarında ağız kavgaaı c;ıkm11, 
bu ağlı kavgası ~ llOlll'& ta~r,., 
bıçak kavgasına dömnU,, neticedtJ Stl
leyman btr. bıçak yaruile ölmllttilr. 

Katil~ kbn o14uİu bilinmemekle 
bel'&ber bu lele ilgili olanlarm ctımıeld h 
tevkif edihtıfl, tahkiki.ta bqlamDJt- u.IAıllWiaW.,·1~ 
tır. 

1 11.A.t!NAL 
mam1 

Btr dlnlUllltfe Uıl lılf l Açill sız ,,. Cuntlnirlyet 
garalantb davasın• clln bekdill 

GeQenlerde .. Açık sa... ve •'Cllmb.11-
rl;ret,, pseteleri, biribirlerini da~ et
mlelerdL YakıfJ1r &1mıyan Dıelri;ratta 
bulmıuldufu idcllalarile açılan 'bU dava 
larm dmutm&larma, t.tanbdl 'Ultye 
tlçthıcl eea. ~ bqhdttlmıttı. 

Dbktl eeı.ecıe, "Ac* .... in &YU
katı Mahınut, dava menuu oıu kart· 
katnrdetl ~. 1lunn aJtw:. 
kalça tetJdJrl M*Ddlh Belllm w aJtm. 
dald JUi. mo ~e'Jllidlr, ,.._ 
il& ..... CJll49 ... llb' .. ....,. .. 

Jbuıatttrf llltıehuiıa -~ 1'f. 
por ftl'IMlidlrl,, demtltlr. 
~.taawnb .__ 

.,.. ltlr&lıla ............ t ...... ola;. 

bllr. l'abt, altnalkl ,.., ... ....... 
~. ltellm, - braatlr 4e .. . 
alhlMllkl ,.. ili bltntıe, ... Mil -

llall,e ve1rfQmHı:I JL ftat ~ 
19Di lelle bUtçemnhı BljlJt ırıhit: lhC .--..... 
llBlne tevdil lll~~ p be
yautta lNhuimQlt;ur: 

"9ST mali J1lııi& 'alt lttl~ lllM
metçe D.8fe.o80 Bi'& olarai 11--. 
Janmıe ve 'basGll Btı1tk 1llDet Jıhell.. 
llıle 'fWllJlllit.ir. taf .......... için-
de wacı........---.,. ....... ır 
mDJoi ira kadar '* t.h"k ftl'dlr. 
Bil tuıam uoo.oao ~ murtıe, 
'* bile'* 1nllJon UrUI .... 
letnie, 900.000 Uram ol'JllUllanaum, 
lllü ve ink'11f=• tıtala .._. .olu 

----------._ .. , orman kanunu~.-..,._ liNlı da ~ ... ,_,.., 

madenler!a ~ -~-in· 
euı için, gegen llflDe fnkalWe nrt-
dat Ue kulJlqmq ~ Gn.lıldtmekl_ 

aeııe de dVi' aJ~l~'t..~ 
k~&de •eJıatntm --t.~~ 
elen ı.otçwm ~~ Sq.ba .Wt4;rı.de. 
mev~t tıbafsata üive o~ ı 
olunınuotur. 

Geri kalan 4 ~ 300 bftt 1~i 
meiiiıleketiit her .atiacJaWI tn~ 
ne mtlteliül.P ö1aftlr ~ • 
la1i htzUie&rtn cYUa ~ ~·--__.;,....--------:::ı
teailft ~ DrflhMllf ~ tifHk .. 
tamnutbir. 
Buwht~bli'~~ 

91 w,a ~ thdUI ••ma"biaflta 
ttelilcllr. Çlnkl thn1t edilim W!M ..._.__.. .. """'""'._ 
J.llld~ her matrah .... 



'f B --'-== . M. M. de tarihi bir~ celse 

Anayasamıza geçen 
inkılap prensipleri r 

' flımer·kanın en Iü --...._____ 
?~~tı.aYa.<tCımı:n geçen i>ık4twp 
ta/ Pleri,, ya....""ımı=ın ba.J ta. 
fip illa dünkü 8ayımızda bir tcr
lla Yanlışlığı olarak Cengiz 
~tef rikanı1zda1ı 28 satır ka-
tcı .~ır. Bu scıhrl.ar Cengiz 

c~nın ba§ına gelecek, 1:c 
tı>ııL:ı ~ tefrikamnın 'baş tara
~ bulunan 31 satır da Ana. 
~;ı~'-:cı geçen inkıliip prwı
lir. s:ın ~ tc.raf ına gelccç1v. 
l'4cı·la Yanlı§lıktmı d.o"llıyı ok"'lt-

~-iz_. __ 

G 

~ ./\ra.ı:l tne• 1 • d b. · · l'k ıullıa .. c esın c ır emnıyetsız ı . 
~ t&ızlık meselesi zannetmiyorum 
l~ tıın. M .. lk" . . 
t <.:.ltı Esa ~ ıyKaet hakkının kudsıye.tı 
~t' tıye nunumuzda tasrıh 

~ .. ' ır. B da kl"f d'I b' 'ti:ı . ura te ı c ı en, ır 

~le i'erıne getirilmesidir; memle • 

~!an halkın haiciki malına .sahip 
~ "r. Bu i~ yapıhrken bugiin bir 

~er · '.latt aıt altında bu mallara malik 
~İt ; hukuku payimal edileek de -
~~ ·~ 11tada T~kilatı Esas'. yede ya -
~~ 'b?u tnallann çifçilere tevzii için 

ır nı·· . Yap usaade vermektır. Bu ka · 
?ı....ııarak buraya felecektir. O za

t -'<ll &ah)b· · 'qlar .ının hukukunu temin ede-
~r. tabıatilc derpi§ edilmiş ola -

lı: ~~C~p 
~da~lat· PE~ER (Kütahya) -

\.~ı ·n 'i·-' lialil Menteşe arkadaşınım 
.~ r:_ Uce Kamu taydan crktıgw ı es -

~er· • 
da t~1•11dc konu~mak gibi 1':.iyük b:r 
~ ~ •IJ\ edilmi~ olaaktır. Ben de 

etıt 
bir f eşe arkadaşımın tasavvur et· 

' oı~~~nın şümulüne hizmet et -
'at!.ı'ıc tçuı fikirlerimi arzetmek 
lar; i bu kürsüye ~cldim. Arka • 
hau~ rejim bakımından yer yüzü -

be ~sa bir görli§ yapalım. Bu 
~ S ~asası şudur: yer yüzünde 
tc~'dli krizler yanınc!a her yerde 

Jtnı. k . ted· rızr ve buhranı hiıktim 
Cıtı~r .. İçinde ya}<lclığmuz günün 

hır noktası olarak bizim gi· 
"e le . ~odern hayata yeni r.ıkmııı 

'tat~ tçın kendi rejimini daha i1eri 
·~ e göz önünde tutmak ve ken
l!tı an kendi hayat ve ~htiyaçla -

~ tt l'I Şekilde kuvvetlendirmek ve 
Ilı.ek baş i~lerin en ba~ındadır. 

Aı~~t 
~·. • e,.el, inan: 
~ıırı . • 

'( l} 11tndiye kadar rejimin esası 
L e\rlct k 

' "ttıij anununa geçmiş ve yur-
~ 'l. hayata doğmuş en taze ço -
için tn Yaşlısına varmaya kadar. 
td~llı~U§terck bir inan mevzuu te
İba 1

1 otan mahiyeti Cümhuri -
~~tettir. 

~;11 l't kadar C:.imhuriyet Halt. 
()~uuru içinde beslenip bü -
bi Ve partinin kendi husu'>t 

t l\;ı: bu nıadde ile Teşkilatı E· 
ite Ununa eklemekle bütün yur-

~ll:tlt resmi ve kanuni bir re

~·"' 80krnak istiyoruz. Bu ha . 
ı.a.~7ten başlı başına büyük bir 
li~ aaıt kadar mühim bir mes'· 

~1.tl taaslarrn kamutay tarafın • 

~ it~dilip resmiyet kesbdtiği 
'da ıbaren yurtdaşlarrn labo· 

tıaıİti~ Çalrıan profesörlerden gü • 
~ ba!a&ı ile uğraşmıyanlara \'e 

~tel 111
da bulunan büyük müdür 

bir an tnesıa Devlet Demiryol • 
~ llıakascısına kadar bütiin 

't ' t bı.ı • 
c<t \> esaslara ınanacak, bunla-
~~i c bunlara itaat mecburiyeti 

~ ~c~ 0~acakıardır ve bütün milli 
i ~ gı bir manzume halinde 

~:7~lıyan bu yüksek esas • 
h el Çınac akıp gidecektir. 

~~:.lllektir ki hayattan alma -
'çı11~Yct Halk Partisinin proğ

' lıq c Yazılmış bulunan bu M.i· 

~~ ~c.~letin bundan sonraki 
~ ~t~lc tun yurtdaşlan bütünlük 
t tlı~ .. t'\ıhu ile besliyecek ve 

cı ıcın d 
i'll~~ aha sıkı b!r tedbir :ı-
~- ~ tr, Temyiz Mahkemesinin 

\ot~t ~ndcn en küçük memur 
ttı "' .:tlcüın veren, tedbir alan, 

latızirn eden hrkes günlük 

ışını yaparken ve I:arannı verirken 
kendini bu esasların çer5evesi içinde 
hissetmek mecburiyeti altına girecek -
tir. 

Hüliısa arkadaşlar bu kanun çıkın
ca resmi hüviyeti olsun olmasın bütün 
vatandaşların tertib ettiği milli bünye 
müşterek ana esaslara beraber inanın 

sarslmaz büyük ve daha kuvvetli bir 
k1tle haline gelecektir. (Bravo sesleri, 
alkışlar). 

Bunun edeb'.yat kısmı 
fazla durmaya lüzum yoktur. 

Ubr>ral Propagancl: 

üzerindeı 

Şimdi Halil Menteşenin teknik ola
rak bahsettikleri noktala1a gelelim. Li
beral propaganda Türkiyede yapılmı • 
yacak mı? Encüm7n Başkam b~nim de 
dahil olduğum encümen arkada~larmın 
namına cevabımızı verdi. Ben bu izahata 
bir az daha şUmül vermek isterim. 

Yeni hükümler anayasaya geçerke:ı 
bunların mlinalarını uzun uzun metne 
sokmıya kanunun konstrüksiyonu iti • 
barilc imkfin yoktur. Fakat bir noktc:ı 
pek açıktır ki, şimdiye kadar ana kanu • 
nun temelini teşkil etmiş olan Cümbu
riyetçilik aleyhine yurt içinde hiç !Cm
senin bir faaliyette bulunması caiz ol
madığı gibi ;imdiden sonra da CUmhu -
riyetçiliğ"n nakızı ol:m saltanat lehine j 
bir hare:tet; hiç bir kimseden bir hare

ket sadir olmıyacağı gibi, Teşkilatı/ 
Esasiyenin u:numi bünyesinin tcyidatı 

altında olarak milliyetçil'ğin nakızı olan 
beynelmilelcilik ve halkcılrk olan imti • 
yazcılık veya sınıfçılık ve devletçi!' ğin 
nakızı olan liberallik, lciikliğ'n nakızr 

olan klerikallik ve inkilapçılığın nakızı 
olan irtica lehinde hiç bir faal:yct yapı- ı 
larruyacaJ-tır. 

Bu esasların l~amut::ıyca kabüliin -
den sonra memleketin sosyal, kült:i -
rel ve siyasal hiç bir sahasında ne tek 
adamın n~ de ccmiy.::t halinde her hangi 
tcl!dn veya teseb!..(is halinde hic kim· 
se katiyen faaliyet ifa edemiye~cktfr. 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

Bir Anayasa Kanununa madde do· 
nurken ynzrlan ana hükümlerin rntina
lannr uzun uzun iza!ı, tefsir edici sÖ.'!· 

ler ilavesine imkan olmadığını söylemiş 
tim. F:ı.kat Kamutay huzurunda yapı
lacak konunıalardır ki bu kelimelerin 
miinalarını bütün halk tarafından bü .1 
tün tatbik ediciler tarnfından anlaşıl . 
masını kolayla~trnr. Bu itibarla bu 
izahlar üzerinde müsandcnizlc bir az 
fazla duracağım. 

Ri:; Ciimlwrı'y<'lr;iyiz: 

Arkada~lar, biz Cümhuriyetçiyiz 
d'yoruz. Cümhuriyet 'l'Jrkiyenin de . , 
ğişmez Devlet ~eklidir diye Ana K:.nu· 
nuna hüküm koymu~uz. Fakat Ciim 1 
huriyetin bizde tatbik edilen tarzından 1 

başka çeşidli nevileri de vardır. 

Siya.\İ ralufot: 

Türkiye öyle bir Ciimhuriyettir ki 
bu şimdiye kadar Ana Yasaya girme -1 
miş olan ve bugün gir:cek olan diğer 
beş vasıf ile beraber bir siyasi . vahdet! 

t~~kil e~er. ~Msel;l Amcrikn~a. ?a bir j 
cumhurıyettır. Fabt id:ıre::ı ı~ıbr:!c 

biisbiltı;.in başka esaslara dayanır. Fran-1 
sa da bir cümhur:yettir. Fakat tam 1 

liberal bir Cüm:ımiyettir t:!h<!y:t Müt-1 
tchih Şuralar Sovyct RLisya da bir1 

cümhuriyettir. Fak.-t srnıf hak:miyetinc 1 

dayanan biisl·ütün b:ı"kil ~eldi ve ma -ı 
nada bir cümhurivettir. 

O halele Tı:.ir':: Tc~'ci'atı F.sa::;"y:· 
Kanununda Türkiy~nin yalnr .. cü:nhu -! 
riyctle idare ~dildi~bi ve Tii;kiycni:ı 
yalnrz cümhurivetci oJdıı;;ıınu ifade et • 

' " 
melde buglin il::rlemi~ ve incelenmiş o-
lan siyasal mefhumların anl,..«·lm.ısı 
alanında J·afı bir vuzuh yapmış. olur 
muyıız? (Hayır sesleri). ı 

O halde bl'nu herkesin müştereken 
ve derin anlamasına imkan vereek !Jir 
vuzuhla belirtmek gerel:tir. ı~te bu altı 1 . ' 

s 
lor ar g·bi ya 

haya ın 
ya • • 

Amerikadan son 7,amanlarda 1n • 
r,iltereye döneı:ı eski polislerden kü
rek mahkumu Con başından geçen
leri bir gazeteciye anlatmıştı. Ceza 
müddetini Amerikanın en li.iks mah 
pesinde geôren bu şayanı dikkat 
adam binlerce mahkumun mukad
deratile oynamış ''e oi' lan tesiri al
tında bırakmış. bu tehlikeli vaziyet 
karş:smda alakalı mckambr selfımet 
çaresini onu serbest bırakmakta bul
muşlardır. Con kendisi ile konuşcn 

gazeteciye hayatındaki meraklı hi
kfıye!eri şöyle anlatıyor: 

"Hapishanede en fena mahkum 
bendim. Eski hayatımda en iyi polis 
memuru olduğum gibi orada da ken 
dimi belli ettim.,, Con bu sözleri 
söyledikten sonra hapishan~de çe
virdiği entrikalardan bahsetmiş ve 
bunların sonunda bir diktatör mcv
kiine nasıl çıktığım anbtmıştır:: 

''Hatta komisyon toplnndrğr za
man azalardan en yaşlısı "bu adamı 
atalım eğer biz onu ntmazs::.\k o bizi 
atacak,, diye söylemişti.,, Con bun
dan sonra icki kac;akçılı~rındnn üç 
seneye nasıl mahklım edikliğini il:l

ve etmiştir. 
Fakat bir otomobil hırsızlığı yap

tığından evvelki cürmü ortadan kay 
bolınuştu. Hapishaned~ ge irCliği ili~ 
haftalarda canı cok sıkılnuıflı. Bir 
müddet sonra talihi imdada yetişti. 

cl:r yenisini al~bilirlerdi. 
İki iiç ay içinde çamaşır dolabım

d:l saklı 3 i takım iç çc.maşmm bi
rikti. Her gün gıcır gıcır henüz yı
kanmış çama,ır giyerdim. 

Bir mi.iddet sonra yediğim yemek 
ler hoşuma gitmemeğe başladı. Bi-
7im <lo!dorun kitaplarına baş vur
dum. Bir bahis gözüme ilıştl. (0j} 
iltihabı). Hiz<ısında !Unln~ yazıyor

du. 
"iyi stenoğrafi bildiğimi duyan "Bu hastalık hususi bir beslenme 

hapishane doktoru mi.idi.ire mi.iraca- ister. Maamafih doktorlar bunun 
at ederek beni;n maiyetine verilme-! te~h;sindc çok di mtli bulunmalı
mi istedi. T ehlikcli bir sab;kalı oldu- chrhr. Zira b:r parça tütün dil iize· 
ğumn söyliyerek vermek istemedi- rinde o\·a!.ımrsa bu hastalığın tı.razı 
ler. F<ı.kat doktor aklına koyduğu taklit edile!J;Jir.,, 
şeyi yapan cinsten olduğundan her j Tabii hemen bir parça ti.itiinü di
şeyin önüne geçerek beni hususi ka- ı limin üzerine sürttüm ve dol:tcıra 
tibi yaptı. Bir müddet sonra benden 1 müracaat ettim. Doktor tabii dil il
evvel bu işi yapan adamın mahkum 1 tihabı dedi ve her gün bana tavuk 
ların en şeytanı olduğunu öğrendim. l eti ve r,oroası \'enlmesini emretti. 
Herif o kodar aç!k rıözmüş ki mah·I Bu müddet Z:"lrfmda 16stik damga 
kumiyeti esnasmda birkaç kunı~i rolünii yine eskisi gibi oynuyordum. 
edinmiş zengin mahkumları soyup: 1-!::ıstnlığı tebeyyiin eden her mahkl'ı-

w • • b ti 1 l 1 1 ..ı.ı sogana çevırmı~ ve u sure e e.oe. ına istirahat veri iyor ve İş yaptın · 
ettiği 6000 lngiliz lirasını da bir yo·' mıyor<lu. Zen3in bir sigortn hırsızı
lunu bulup clı~arıya c;~l:artabilmiş. 1 nı m:ıhklımiyetir.in sonuna lmdar is-

"Doktorun yanındaki vazifem o- tirahatli gösterdim. Ar1:ndc.§larıma 
nun dikte ettiği uzun metni raporla- s•k s·k istirahat veriyordum. En az 
rı knleme almaktı. Aynı zcmnndn istirahat alanların gözi.imde olma
muavene saatlerinde de yanında bu- yanlar olduP,unu hert.alde l:~fetmi., 
1un~ağa mecburdum. Bu müstesna r.inizdir. Mahkumlar buna mul~cbil 
mevkiin gittikçe ınevkiimi kuvvet· beni sinarazrz \"e rcl:ersi;ı:. lmakmı-1 
lcştirdiğini ~eviınç1e göriiyordum. yl'ırbrdı. 1 

Yalnız mahkumla~ dc;il gnrdiyanlarıLORD MU YCKSA M. EKÜM MU 
bile aşağı yukarı tesirim altrncla kal- A·?zımda piiro hiç ekc.;ik olr:.ıuyor
hyorlardı. I bt~:ı dfr:li' :lif,im g~:n 1 du. Ar!:ada:lar her ziyaretlerinde 
şef gnrdi~·an "A1lahtnn oldu. iki 

1 

masamın i.İz"rine dlizi.inclerle hırnkı- 1 

c3n1.>n bir ipte ornayamayacaktık,, yorbrdı. Diğer bir vazifem de h~::trı.-
1 ı · 1 1 1 • • . ' . 1 ueaı. • Rrın yeme.: crını tanzım etme ;tı. I 

Doktorun 11stik dam~ası elimde Dunda da ahbaplar müstefit olu
hir sihirbaz n::;ası oldu. Bu fısa ile ak- yorlar. Sevmediğim adamların açlık 
b lınyalc gclmiyea i~1er ccvirdim. tnn canlan ç•kıyordu. Her sabah on 
Vazifelerimden biri de mahkrırnlara yumurta nefsim için geliyordu. Dok 
verilecek çama§!rların emirlerini ha- torun içinde hapishane santralı vası
zırlamc.l ... tı. tasile hariçle konuşabilen bir telefo

UsuH.ince imı.nlanm:l? damgalan· 
mrş birçok emirler ile doğrusu bu işi 
mükemmelen ba"'~rdım. Bir~ok ar
kcıdn~hrım Ye ben bu i~ten c~::y is
tifoo1eler ettik. vasfın yanyana bizim cümhurivetirni ·ı 

zin farık vas•f ve e~s: .. n olarak kanun
da zikredilmesi clzeı: ıtlir. •J(e:ı<lisindcn hoşlr.nm.:.dı~ım lwr 

hongi bir mahpus kirli camaşırları 

J s:rlwdan döküli.inceye kadar taşıdığı 
halde ho~uma gidenler istedikleri kn-

(Arkası var) 

mı olan odn$ma bir anahtar uydur
dum. Canım sıkıl::lrğı zaman bu tele
fonla İştedi~im yerlerle konuşuyor
dum. Karımla. al,baplanmla en ho
şuma giden 2000 kilomct"e uzRkta 
oturan bir •d~a...:ıx;ımla uzun uzadı
ya konu:]maktı. Fakat b\r gi.in bu te
tclefon meee!esi duyuldu. Doktorun 
kutipliğinden garsonluğa düştüm. 

9 -KURUN 

e 

li ap:sh.aııcnin 
lastik damgası 
c. imde bir si1ıfr 
ı~:: asası oldu. 
kendisinden Jro.'j 
laımı a d ı ğ ı m 
J rlumgi b:r 
mahpus, 7.-irli 
çam~ırları sır

tmilaıı döl.iifıin

ceyc /:adar t"*ı
d ğı ha7iic lwşu 
ma g 'dcıılcr k. 
tc liklcri J,a(Zar 
y n ·smi alırl'lr

dı. Vç ay içinde 
jj /vat ~:ZmGJI· 
rrnı biril:mişti. 

l 1c mas:ımrn 1is
t a ıd dii:; 'tırlcr 
le p :7·0 dı·ru· 

l ':ITdU. 
_ı-, ,. 

İyi bir l:iltip c1:.'ma rcva"ta olan bir 
adamdır. Bunu biliniz. Bir miiddct 
sonra mahpcsin katibi beni yanma 
aldı. Burada epey bir zaman çalış

tım. Arkad.J.slunma cok iyiliğim do
kundu. Doktorun yanına aldığı 

adam kabiliyetsiz çıktığmd::ın beni 
tekrar istedi. Eski işime kavuştum. 

Bu sefer teleforııı daha sıkı muhafa
za altına aldılar. Telefonla l:onu~ma 
yerine mektuplasma usulüne müra
caat ettim. Mektuplarımı doktor fa 
lan filana yazıyordum. Bana gelen 
cevaplarda bizim doktora hitaben 
geliyordu. Posta elimde olduğundan 
bunları hemen bizim doktor görme
den alıp okuyordum. Bu usulle yal
nız mektuplar değil ufak tefek pa
ketlerinde gelebileceğini keşfettim. 

Bu sayede epey de para kazandım. 

Mürekhepli kalemleri, memnu kitap
ları oyun kaıJıtlarım muhtevi paketler 
hiç ke~fedilmeden elime geliyordu. 
Ucuz yu:nıklcrle bir kutu püro mü
badele edilebiliyordu. 

MAi IKÜ U.AR DOLMA KALEM 
LERl NZ YAP ARLAR? 

En revaçta olan şey dolma kalem
lerdi. Sakın mahkumların bu dolma 
kalemleri yazmak için kullandıkları
m sanm3yın. Onlar bu dolma kalem 
lcri gizli gizli elde ettikleri morfini 
der:Ier~nin altına s:kmak icin kulla

nıyorlardı. 

Falcat bu morfin l:ncakçılığına as-
1.1 iştirak etmedim. Bu kac;akcılık 
pe1

: almış yürümüC'tü. Hatta öpü
c;Lir!:,.n r-l z.:!:m c:-ğıza t;örülmedt>n 
heroin vesaire gi i ~ ... yJer na!dedi!e
ceğinden mahpusların nkraba ve zi
yar0tçilerle öpU"me1 ~ri de yasak 
edilmisti. ~Aahkumlar bu uyuşturu
cu maddeleri kaçırm k iç'n hntır ve 
hayale r-elmiyen şeylere bns vuru
yo'rlf\rdr. Kendilerine rönderilen 
rne!•tuplar eküeriya bu maddeler ile 
kayn~tılmış~ı. Çok defa ağz;nda bu 
ıne1~tupları çiğnerken sızc:ı.n bu bi
çareleri höcrclerindc bulurlardı. 

lste'lem zindandaki büti.in mah
kumları peşime tnk:mık l:açabilir
d'ın. Fa!rnt beni bu gibi seylerden 
7jyade zekA.mla icat ettiğim kurnaz
lıklar \'e c-evirdiğim dolaplar eğlendi 
-riyordu. ~ lastalıanedeki mu<>melatı 

(Sonı' S incid"{ 
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ZAYI /{apalı zarf usulile eksiltme ilanı 
Gazi Osmanpa~ orta mektebinden 

alfüğım tasdiknameyi zayi ettim. Ye. N f • v k A 1 t• d 
nisini alacağımdan eskisinin htikmü a 1 a e a e 1 n en: 

l - Şartname ve resmi mucibince kıyım makineleri brçaldanm bi yoktur. ~ 
lemeğe mahsus (8100) lira muhammen bedelli 3 adet bileme makinesi 641 Baha.ettin 9/ 4/ 937 tarihli cuma günü saat 16 da Nafia Vekiletinde ~ pr 

(V .No. 21084) l' ket" 
kapalı zarf usulile satın alınacaktır. -------------- Köprüler Reisliği elailtme; komisyonu odasında (136000) ıra ~ 

2 - Eksiltme, 2 4 937 tari bine rasllıy'111 Cu.-na günü saat 15 ae . . . deli Erzurum vilayetinde Erzurum • Ağn transit yolunda ve Jc :t 

K b L b . Sultanahnıet Bırıncı Sulh Hukıık .. . ~ l k d . h k'' .... · b k alı arf of 
a ataştıı evazrm ve Mt.:.bayaat şu csındeki nlnn komisyonunda yapıla . .Mahkemcşhıde,ı: .uzerınc:e yapı aca emır orasan oprusu ınıaa ap z 

caktrr. Davacı tesisatı elektrikiye Türk eksiltmeye konulmu1tur. ı,edJ 
3 ..,- Muvakkat teminat 607 füa 50 kuruştur. anonim 'Şirketinin Çenl>erlitaşta 'Kilrk E.l:siltme ~:ırtnamesi ve buna mü teferri diğer evrak (680) k1Jf'Jf 
4 - Şartnameler parasız olarak her gün sözii geçen Şubeden ve çüler caddesinde Sirdar han 20 numa- mukabilinde ıose ve köprüler Rei$1i ğinden alınabilir. 

"M 16--195" soyılı resimleri fnhisarlar Umum Müdürlüğü Tütün Fabri rada Abdullah aleyhine 936/2184 nu- Muvakkat temin?ıt (8050) linı dJT. ~ 
kalar §Ubesinden alınabilir. mara.sile açmış olduğu 168 lira 50 ku- Eksih:meye girebilrr.ek için İsteklilerin müteahhitlik vesiıa:saıı ua 

ruş alacak davasının icra kılınan dı·. L: .. tJP':~ 
5 - Eksiltmeye 1!,İrmck istevcrı 'erin as<?ari bir h=ıfta evvel fiyats... ve demir köprü in-atında ihtisası otan fabrika olması veya 11" -_-a.tıl 

J - ... ruşmasında müddaaleyh Abdullahm 'J- ,.-

tekliflerini inhisarlar Umum Müdürl ii[!ü Tütün Fabrikalar Şubesine ver · yazılı adresi tcrkederek çıkıp gittiği te yap!ığı köprünün bedeli en az 50000 l:raya baliğ olup bu t 
meleri ve eksiltmeden evveline kadar d:ı. tekliflerinin kabulüne dair mez · ve halihazır ikametgahının meçhul nü iyi bir surette yapbklannı isbat etmeleri meşruttur. ~ 
kur Şubeden vesika almalan laımdır. bulunduğu müba.5ir ve polis tahkikatı Teklif mektuplannm 9 / 4 / 937 cuma günü saat ıs 'e kadar k 

6 - f:ıteldilerin yuhırıc!<ı tc:.yin o unan gün' ve s:ıatte eksiltmeye gi neticesinden anlaşılmıf} ve müddei ,.e- Reisliğine verilmesi lazımdır. (240) (613) ____.--/ 
ı bibıcleri i;in mühürlij. te'·lif me'ctu !:unu ve ayrıca krnuni ,·esfüalan ih kilinin talebile mahkemece 20 gün ~--

müddetle ilanen tebligat üa.c;ma ,.c P. T. T. Levazım Mu·· du·· rlu·· g"' 0·· ndenı" tiva ed0 cck o an kc.palı zarflannı en gc; ihale günü l-:"ll sa"t 14 de l·ad:ır muhakemenin 24,3,037 tarihine rast- • 
yukand~ ~dı P.e!;en alım kom:syonu rcislif;!ne mal<buz mul;abi:iude les ç b .. .. t ıo 30 b • ~., hyan aı";am a gunu saa · ıra- ı - idare ihtiyacı için açık eksiltme ile (3400) lira muııuı-- ti 
Hm etmelcıi ilan olunur. (8S5) kılmasına karar verilmiş olduğundan . . . l ,.a tel" 

0 
gün ve 

0 
saatte mahkemede bizzat deh ve (2S5) lira muvakkat temınatlı (10:>) adet manyoto u nı 

5000 Kilo 

12500 " 
8000 " 
ıoooo " 

35500 

ı5 45 
ı5 50 
16 60 
17/ 70 

1 - Nev'i ve mikdan yukanda yazılı 35500 kilo çivi şartm.mcsi mu 
cibim:e pazarlıkla sntm alınacaktır. 

il - Paznrlık 12/111/ 937 tarihine rastlıyan Cuma günü saat '15 de 
Kabata,ta Levaznn ve mübayaat şubesindeki alDn Jcomisyonunda yapıla · 
caktır. 

I!! - Şartnameler paranız oJara k her gün SÖZÜ geçen §Ubeden alına -
bili.·. 

!V - İntcklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte o/o 7,5 gÜ· 
\ cn:ne parolarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(1035) 

Muhammen bedeli (13.000) lira olan 200 ton mazot 2 4 937 cuma 
günü saat 15 de kapalı zruf usuli ile Ankarada idare binasında salın alı
nacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (975) liralık muvakkat tcminc.t i!e lı:anu
nun y.· 'Wi vesJ.:alaı·ı, resmi gaze enin '7./5 936 G. ;ve' 3297 No. lu 
nüshasında intişar etmiş olan truimat m:.ıne dairesinc1e alnimrş vc3İ'<a ve 
tekliflerini aynı gün saat ı41da kadar Komiı;yon Reisliğine vermeleri la
~mdrr. 

Şartnameler parasız clarnk An karada Malzeme Dairesinden, Hay
darp:ı~nda Tesellüm ve Sevk ŞefJi-ğinden dağıtılmakttdır. (1086) 

Kadılcöy 2 inci Sulh hu (Uk 

hakimliğinden : 
Terekesine Hakimliğimizce el ko n:ın Güztcnede is~asyon caddesinde 

tütüncü Mdı..'llet Ef. sol:ef:•md~ 39 No. lı kö1kte ölen Gazi Osman pa§a 
karm Fatır.ar.ın afaca!t ve bnrç'arınm tarihi ilandan itibaren b:r ay içinde 
alacak ve borç!anru Hfıkimli3irnize kayıt e~irocleri ahsi takdirde kanu
nu medeninin 569 uncu mnddesi hükmünün ha d:mmfo tatbik olunacağı. 

2 - Ölün'-in ye.zıh köş!deki l:ıymet'i n:::mkul Ciyası 18 3 937 per
şembe günü sa~t l O dan itibcı.ren açdt artlnıno :;uretJc tıablacnğından 
iJtek:ilerin m:ıhallbde hnzır bulcmna ları il.in olu..'lur. (1107) 

Jandarma genel komutanlığı Ankara 
satına ma komisyonundan: 

1. - Metresine (275) kuruş kıymet biçilen (63,000) Metre Kı~ltk 
Erat eihiselik lruma~la (295) kuruş loy:nct biç;le!'l ( 42,300) me!re lı:a · 
putluk kumaş 3-3-ı937 Çar§amba aünü :;1Qt (10) da haJlnlı zarf ek· 
siltmesile satmdmacaktrr. • 

2. - Elcsillme şartnnmesi (1491) kuruş knrşılığmda K~m:syondnn 
alınabilir. İU< teminat (15SS1) lira (~O) l·uruştur. 

3. - Eksiltır.eye girmek itte yenlerin ilk teminat makbuz veya Ban· 
ka mektubu ve ş;.rtnrunede yazılı belgeleri muhtevi leldif mektuplannı 
belli .günde saat dokuza kadar Komisyona vermi~ ol111alan. (350) (876) 

r mu 
osu 

Ş'm<liye (fadar binlerce kişiyi zeng'n e~mişfr 

5. inci keşide 11 n'Jart 937 dedır. 

Büyük i ramiye: SD.OJO Liradır. 
Aynca: 15.COO, 12.0COOO 10.000 liralık ikramiye'erle 
(10.000 ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır. 

bu\unmudığı veyahut tarafından ta!• l1U almaC3ldrr. dt f 
dikli bir vekil de göndermediği tak- 2 - E!tsilbne 7/ Nisan 1937 çaqamba günü saat ıs de Ank-" " 
d!rde rnu~~kem~~;n gıyabındıı. . <'ere- T. T. Umum fl . .f?di~rlüzü. sabna!r.ıa komis:onunda yap~lacakta· ~ 
yan ~ecegı. :eblıg makamına kaım ol- 3 - lstekhbnn lemmat mektup )arım ıdare veznesıne yatırıP;,,,; 
mak uzcrc ılan olunur. lan makbuz veya muteber banka mektubu ve 9artnamede yazdı it: 

lstmıbul Do"rdüııcii Noterine mezkUr saatte komisyona müracaat lan. f ._Jj ~· 
4 - Şartnameler Ankarada Le vaznn Müdürlüğünden, ıtıJI" 

Gayri menkul tcfevvuzuna da f':l· levazJDl Şube Müdürlüğünden verilecektir. (389) (975) / . 
mil olmak üzere umumi surette veltil ----------------------~ 
tayin etmiş olduğum Kadıköytindc M 1 v J 1 d 
Fransız mektebi karşısında Şevkibey a ı•ye e iti7a"' etı• n en: \ 
sokağında 46 sayılı evde mukim Ve- .. ,. j 
dat Cumalıoğlu'yu vekiletimden az.. cai1 r lı.., 

l tt. 1- r· ı· 'ld h be dar o- 1/ 6/ 937 tarihinden itibaren tedavül mevkiinden kaldırıla ~ c ım. "ey ye ı azı en a r . .. . . . t \ 
lunmasmı tcminen bu azilnamelerim- ce ılan edılmış olan nikel 25 kuruşluk larla bronz 10 kuru,lukJarııl 
den bir nüshasının mumaileyhe te~li- nuevve}/937 tarihine kadar tedavül mevkiinde kalmumm ~ \i 
~ini birinin dairenizde hıfzını, tasdık- olduğu ilan olunur. (443) (1108) __/ 
li b'r ı:uretinin bana verilmesini iste- - , e ~ 
rim. ~tbdiil oğlu ı.~a Sarıgöl: Istan bul Limanı Sahil Sıhh1Y .. \ 

f s•a ·1nılda Uzımçar§ıba.1ında M k • Ek •Jt K • dav IIanarkası çıımı7::uıa!l s .myızı er ezı Si me omısyonun ,·~ 
ctırle mukim Ka!ıalar mübadil. ~, 

lerinden 1 - Tuzla Tahaffüzhanesi makine aksamı, iskele ve saire 7' 
Azilnamelerden bu nüsha talep ,·eç- iki adet ıu tankı inıası açık eksiltmeye konulmuttur. Ketif bedeli 

hile Vedat Cumalıoğlu'na tebliğ olu- ra 75 kuru~tur. 
nur. Sekiz Temmuz bin dokuz yüz o- 2 - Bu ite ait ~rtnameler ıunlarclır: 
tuz altı. Çart:1amba... A _ idari 'şartname 

, Vekil gösterilen adresinde buluna. B _Fenni ıartname ··.'~ 
mamış ve tcblig memurumuzun yap- 3 - istekliler bu şartnameleri 15 kurus mukabilinde latan~ 
bğı t:ıhkikat neticesinde de yenl ika- ~ J1 sahil sıhhiye merkezi Levazımından alabilirler. ,. 
metgfthınm meçhul bulunduğu anla- da ~ JI 
;,ılmı~ olmakla tebliğ makamına kaim 4 - Eksiltme 9/ Mart/ 937 aah günü saat 15 de Galata pıJY_/ 
olmak üzere bu nüsha talep veçhile tafa pap sokağında mezkur Merkez eksiltme komisyonunda Y•-___.-
neşir ve ilan için Kurun gazetesine 5 - Ekoiltmeye gireceklerin 224 lira muvakkat teminat par-- J 
gönderildi. ne:nize yabrmalan ıarttır. (1037) ~ 

6 Şubat 1937 

Belediyeler Bankasından: ~· q 

lstaHbııl Dördüncil lcro Memurlu. Ankar1ıd:ı Hukuk Fakültesi yanında inşa edilmekte bul~ /. ~ 
ğımdan: otJ ':J ., 

Tamamına (2000) lira kıymetinde diyeler ~anltası için yaptmlac:ık Mohi:ya, r.ı~fruşat ve Deko~~y tfJ~ . ~ 
takdir edilmiş olan Eyüp Sultnnda aşağıdaliı prtlar altında ve knpah zarf usulıyle ve on be, güJl r, 
Küçükköyde eski Kariye üstü yeni eksiltmeye konuL"lluştur. 
Çamlık sokak eski 9, mükerrer 9, mil- l - l~in muhaınraen bedeli 33. OOD Türk Lirasıdır. .,,j ~ 
kcrrcr 26 nwnar::ılı bir tarafı Hrista, 2 _ Ek!iltmeye konulan mcl:ilya, tefri,at ve dekorasyoJS ~ .. ' 
ki tarlası, bir tarafı sahibi senet bir nelerclen ibaret o!duğu e!eşilbn~ ıartna.-nesile, mukavelename ptO ..j' :ı.." 
tarafr yine Hrlste.ki tarlası ve bir ta- ,.., ~ 
rafı yol ile mahdut kayden dört de- ve bunlara bağlı plan, resim ve pro;e~e:de ı;österilm~tir. JJ , 
nüm miktannda maa mU~temilat ha- lstekli!er bu evrak ve resimleri Bam<anm la!anbulda Gala~ 
ne açık artırmaya. vazedilmiştir. Ev- tiyar hanında bulunan Kontrol Mi:ruırı Bay Seyfinin Bürot011 

safı: Ga.yri menkulUn, heyeti umumi- lira mukabilind~ alabilirler. 
yesi 3674 (5 metre murabbaı olup de. 3 - Eh:sihr.ıe : 8-Mart-!?37 P.ıztırtesi günü saat 15 de 
runundan bir ambar. bir ev, ve eve Be!e:liycler Bankası idare Medisi huzurunda yap:lacaktır. 
muttasıl bir ağır, ve bir kaç da yemiş 4 - lsteklilerc!e bulun=nası ıart olan vasıflar. 'fi 
ağacı olup hane altı kamilen ahır ve A - Eka!ltmeye konubn Mobil:·a i~mi yapabilecek kudr~t. ~ 
nihayetinde ahırdan bölünmil.'3 ufak h hal f ı· b'l F b ik • 1 h -L1bi yeti aiz i aa ıye:!'"e mo ,ı ya a ~· a veyıı mıa al ane saı• • 
bir oda. ve ahırm üzerinde samanlık 1 k bit B - Son üç ser.e için~e bir d~fada 15.:ıkal 30.000 lira ı 
ve ufak odanın üstüne isabet kısmm- _ ı. b 

i~ini nizasız ve iti!~faız clnr:ık muvaf{a~iyct!e başamu~ olın~· J ' da bir hela vardır ve kfunilen ah~ap- · , 
tır. Ambar mahalli kısmen t~ ve ker- C - Asgari 30.0CO liralık i:ib:ırı m'llisi b1:1~unmak. ~t ' 
piç ve aheaptan yapılmış olup bir D - Muhammen b~de in o/o 7,5 u r:isbetin:le muvakkat t j 
hücreden ibarettir. Mesahası hane ve mek. <t"'t 
ahır, 294 ve ambar mahallinin 32/5 S - Is~~kliler teklif mektuplarını ve şar~namede yazılı~,..> 

metre murabbaı yer i§tigal etmektedir. lan azami ~Mart-937 Pazarte:;i ~ünü saat ı2 ye kadar ~ ~ 
Binalar oldukça harap ve tamire muh· lediyelcr Bnn~.ısına sönd~nni§ olrnolan ve eksiltme saatinde b 
taçtır. MezkOr gayri menkulün tnma- vekillerinin eksiltmede bulurunalan lazımdır. (38ı) (973) 
mmı açık artırma.ya vaZedilmiştir. 

Artırma peşindir. Artırmaya iştirak 

cdeu:k müt:terilerin kıymeti muham-ı 
menos!nin % 7 /50 nisbetinde pek ak
çesi veya milli bir bankanın teminatı 
me'ttubunu ham!l olmaları icabeder. 
Artırma eartnamesi ilan tarihinden j . 

tibaren günü dairede mahalli 
mahsusuna talik edileCE'ktir. Birinci 
artırma. 6.4.37 tarihine müsadif salı 

g-ilnü dairemizde saat 14 den 16 ya ka. 
dar, icra edilecek birinci artırmada 1 

bedeli kıymeti muhammrnen3n yüzde 1 

% 75 şini bulduğu takdirde üstüne 
bırakılır, aksi takdirde son artırmanın · 

taahhüdü baki kalmak üzere artırma 1 
15 gün daha temdit edilerek 21.4.37 ı 
tarihine müsadif ça.ıı:a.mba günü saati 
14 den 16 ya ı~adar dairede yapılacak 
ikinci artırma neticesinde en çok ar
tıranın üstünde bırakılacaktır. 2004 
numaralı icra ve iflas kanununun 126 
ıncı maddesine tevfikan hakları tapu 
sicillerile sabit olmıyan ipotekli ala
caklarla diğer alakadarnnın ve irti
fak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve 
hususile faiz ve mcsarife dair olan id·ı 
diala.nnı ilan tarihinden itibaren 20 • 



'1 YlilC!e . 
\beşe k ~ vuKufun ve en de. 
" ıPti ri hikmetin yaru sıra, bazan 

ıff ~- d&i ve en iğrenç barbarlık, yeı 
bl' l'' g~ce ve gündüz gibi yanyana ! 

..._ ~.il gö .. ı b .. ı .. 
"'llıj rmuş o mıyan u goçe= 

ı :t dt ~ en büyük hikmetlerinden bi -
'ltıic'. a§ka dinlere kartı olan hayret 

•.he 
~ltL. .rnen hemen şaşkınlığa uğratı • 

11~Ytlı ~ · · ~ Ya gıdır. O, ba~ka dinlere ait ayin-
~d Pılrnasına engel olmuyor, bu 
~du en hiç bir mücadeleye gi:işmi -
~'..Ona, Cengiz Hana, yeryüzünün 
'1 11~ mabuduna, eda edilmesi icap 
~d 11 

Udiyetten istinkaf edilmediği 
~ij etçe, başka miletlerin hangi ma -
'ıcr~Ydrkları ve ona hangi ismi ver -
~c hangi vasıtalarla ona ib::ıdet 
~~d kendisinin umursamazlıkla 

lıu ığı hususlardı! 
"1 tolerans prensibi, Cengiz Hanın 
-ltl!lin ıarnan muharebeleri kazanması -
~Qttn etrni~. bu husus, zaman uman 
~ laıı. d.a? ve onların silahlarından da-

lııı .1.§ıne yaramıştır, bu sahada l 
f 't dahi hükümdar, yalnız bir şey ü

' 1>ek rnüteyakkızdı: Mongol ırkı 
.. ti o ~.. 1 kı ...... 
~ ~ • mongo ı: na, yeryuzunun 
~ c ve en iyi ırkı paurile bakı -
~tka dokunulmamalıyldı. Irkın 
ct: lı sından üstün bir şey yoktu on
~. n11 

;ususla, bilhassa alakadar olu -

' ~1 
:niyor ve san binicilerinin din

'tı ııbesine pek az bile olsun, tutul
~:olunda bütün vasıtalarla uğra -S ~ongollar, basit, pratik ve e
~~ Ve .hepsi birarada bu toprak 
~tlallı b de ıki bak evinde dimdik, yere 
~ asrnış olarak duruyorlardı: şa
'f\ 'it' Ve asla dini rüya ve hülya -
\ bi leıınıemi~ olarak; ve bu, onlara 
~t h asır, çeki~tikleri milletler üze -
\i11 l1dutsuz bir temkin ve hakimiyet 
c ttti. .. tam bir am ı 

k:tng-
~itJta iz lian, dinlerden gelebilecek 
lfıttf d r tehlikeyi iyice biliyor. O, bu 
\ ttıaı' kanunla em.niyet altına almıt 

ltla araya set çekmiştir. Gerçi 

BELEDiYESi 

nınımm 

WtWI 
lllııım~ 
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O, hiç bir ünvan kullanmazdı, 
o hiçbir timsal kullanmazdı 

davranan, sevimli. iyi yürekli, akıllı ve 
Akil bir ihtiyaT zattan başka bir şey de
ğil: "Arzın efendisi,, yle karşı karşıya 
gelince, ona, "Hakim Taşı,, ndan bah
sedecek yerde, müthiş cansıkıcı bir soh
bete koyuldu. Sohbet mevzuu, hadldi -
zatinde mükemmel bir nasihatten ibaret 
ti: Cengiz Han, şan ve şereften vazgeç
meliydi, her türlü dünyevi hazlardan fe
ragat ve tekmil şahsiyetini feda etme -
liydi; eğer böyle yapacak olursa, indin
de her şey müsavi olacaktı, ölüm ve ha· 
yat . bir olacaktı nazarında ve ölümden 
gelen korku, zı:il oluverecekti, kierhal 1 

rahipler, san'atkirlar ve ilimler, vergi 
vermiyecekler, fakat ruhaniler için bir 
zeyl mevcut: Onlar, hiçbir zaman her
hangibir resmi mevkide meşgul, hiçbir 
resmi yerde memur olamıyacaklar; hiç 
bir ilgileri resmi teşkilatla hiçbir ili~ik
leri bulunmıyacak; en ufak bir ilişik bi
le 1 O, devletle kilisenin ayrılması esa
sını, cezri surette tatbik etmiştir. Bu 
tefrike, o, fena bir takım tecrübeler ge
çirerek ide varmış değildir. Cengiz Han, 
bu işi sadece, harikulade faal ııevkita -
biisi ile tatbike girişmiştir. 

Ve o, ne yaptığım biliyordu 1 
• • • 

Sonraları, aradan çok zaman geçtik
ten sonra, Cengiz Hanın torunlarının 

torunlarmın zamanında devlet, dini ka
rışıklıklar altında inhilale uğradı ve on
dan 700 sene sonra, bu mağrur, istila -
cı miletin soyu, Gobi çölünde kum gibi 
sayısız ve Üzerlerinde vızılıdıyan böcek
ler gibi doymak bilmez olan ruhaniler 
teşekülü tarafından emilerek, sıkıntılı 

bir varlık içerisinde yaşadılar ... 
Fakat büyük cetlerin ceddi, yaptı -

ğını bilerek yapmıştı 1 
Bütün bu kanunlann harika tesirli 

bir kuvveti ve haşin atlılar kümeleri Ü· 

zerinde hakikaten asilleştirici bir nüfu
zu vardı- Mongol olmıy.an tarihçiler, 
kroniklerinde, Cengiz Hanın devletin -
de yasaya karşı suç işlenmesi, pek az, 

B RSA 
1 . 3 • 937 

llbalarmcıa 7'1dm llaftW olaala.ı, ııu 
tt8de moamcıle Jö..-Jercllr. l&akaml&r 
..a1 U de kapanış •t.11 ft,fat.lanıur. 

PARALAR 
620 - • ŞJlln Avua 
196- turya 23 -
117- • lılarlr 28.-
l2S - •Zloti 2'2-
84 - • Pengo 2S -

• Drahmi 2-l - •:ı..y 14 -
• hvfçre Fı i>i5 - •Dinar 52 -
•Len 23- Yen 
Fıorln 66 -· • Kron laveı: 32 -

-13-

hemen hemen hiç derecesinde vaki ol
duğunu haber veriyorlar. Mer Mongol, 
evini gece, gündüz açık bırakabilirdi ve 
malını, her ne kıymette olursa olsun her 
hangibir yere koyabiliıi:ii ve bu mala as
la el sürülmezdi; hiç kimse dokunmaz
dı! 

Ve bizat ''arzın efendisidi,, de 1 
Tahriratı, iradeleri, emirnamderi, 

nizamnameleri, mektuplan üzerinde, bu 
kağıt!ann onun tarafından imzalanan 
yerinde, hiçbir ünvan bulunmazdı. Hiç
bir şey: Orası bomboı bir yerdi ve o, bu 
bo! yere iki kelime yazardı. 

Cengiz Han. 
Hiçbir zaman daha fazlasına ihti -

yacı yoktu. Bu iki kelime, bütün Asya
da tarif edilemez bir şiddet ifade rdeıidi. 

Onun tahriratındaki lisan, açık, sert ve 
sözsüzdü. Günün birin~e fazla işgüzar 
ve üstün tahsil görmüı bir katip, bir ira
de yazıp önüne koyarak, harikt:lade gü
zelikte olan müselsel ve tumtıraklt ne -
zaket cümlelerini, hükümdann sakitane 
okuyuşuna baka baka, ne diyeceğini 
beklerken, Cengiz Han, bir milddet. son
ra gözlerini cümlelerd~n ayırc'.r, göz ka
paklarını kaldırdı ve bakışların : yazıcı

ya dikti. Ona sabit bakışlarım diktik
ten birkaç ldakika geçmiıti, ki özene 1»
zene bunla~ı yazan adam, - bu uğurda 

Zahire satışı 
1-İTHALAT: Buğday 420, çavdar 315, 

arpa 136 kepek 15 yapak 128 B. pe)'llir 6 
ka,şar 5 un 119 f&.!\lyye 33 1Dlstr 28 yul&f 

~5 nohut 2 ramıol 23 tlftik 13 auaam 10 
keten tohumu 13 mercimek 5 pamuk 4 K. 
ceviz 1 pa.muk yağı 42, kendir tohumu 10, 
haşhaş yağı 3 zeytlıı yağı 12 tı:ın. 

İHRACAT: Buğday 100, arpa 405, raz• 
mol 192, kepek 14, y&pak 56, tlfUk 1/2 
ton. Pamuk 1448, kurt 70 &det. 

2 - SATIŞLAR: 

Buğday yumuşak kilosu 6 kuru, 7 pt
rııdan, 6 kunIJ 18 paraya kadar, buğday 
sert kilosu 6 kuruştan 6 kuruı 15 paraya 
kadar, arp& Anadol kilosu 4 kul"Uf 15 pa.• 
Tadan 4 kunIJ 25 paraya kadar, ~vdar Jd. •KronÇek. 76 - • Altm 1038 -

Peseta - •Banknot 2-18 

ÇEKLER 
• LaDdra 61T- ·~ 42j 

• Ne.,,on 079"2ü • lladrtıO ııs~ 

•Pa.rla 1703:> • BerUD 19jSQ 
• lııOJADc 15.0i •Varwan 420 
• Bı1lkael i703S •Budapefta 43330 
•Atlna S8533j • Bt1kne 103600 
• CelıeYn 848 • ~lgns.d S4u775 
• Sotya 6444~ • Yokohaırı• 2 7830 
• Amatenıam 1 4492 • Moskova 2-i 00 

•Pnt !l-3 7613 • StokholıD 51485 

1 losu 5 kuruş 2,5 paradan 5 kW'UJ ' pa• 
ro.ya kadar, mısır san kilosu 5 kuruştan 
15 )tUnıf 15 paraya uaar. ıç tmclık kllo.u 
63 kuruş 20 paradan, yapak Aııadol kile· 
su 62 kuru~ 20 paradan, peynir beyaz ki· 
losu 41 kuruş 7 paradan 42 kuruş 37 para 
ya kadar, zerdeva derial ~itti 6250 k~"
tan 5550 kuruşa. kadar, sansar derisi çil• 
ti 3300 kuruttan 3300 kuruş& kadar, kur ... 
duz derisi çlfU 1400 kuruştan, tllkl deri.al 
çifti ROO kuruştan 1000 kuruşa kadar, por 
auk derlal çitti 650 kun11tan, ~al deria.t 
çitti 240 kuruotan 250 k\lruf& kadar, ta"'" 
ıan derisi adedi 24 kuruştan 26,5 kurup 
kadar. 

ESHAM 

1ş Bankası !l4 iO 
Anadolu 2UO 
ReJI ,-
Şlr. H&yrty 

Merkez Rank !l9. 
U. Sigorta -
Poıııımoob 

ı stlkrazlar 

• 1881 T..Hor. ı 20 30 

• • • • D 19 8;) 

• ..... ml!l 30 
lırtik.Dahlll 

• Erge11f lsUk !l~ 

rr.unvaJ -
•Çimen~ 14~0 

ÜbyOD Del . -
Şark Del. .-
Balya .-
Şark m. ecr.a 
Telefon 

Tahviller 
l!:lektı1k 

l'ra.mftJ . -
tuııtrm . -
A.nadohı ı 392() 

Anadolu IJ 3:J2J 
192>< A M .- Anll\IOIU W 

• S. Erzwı.ım 95 25 • MCaıeMIJ A 42 30 

Yumurta ııakliyatında 

S - TELGRAFLAR: 27/2/937 

Londra mısır Laplata fllb&l t:ahmJ..U kor. 
teri .23 ,ı. O peni ki. 3 kr. 36 aanUm, Lon-
dra keten tohumu Laplata ıub&t t&hmilt 
11 iller. 15 §I. kl. 7 kr. 12 1&nUm, Aııven 
arpa LehJatan mart niaan tahmlll 100 kllc• 
su 125 B. frank ki. 15 kr. 30 santim, Liver
pul buğday mart tahm.ilt ıoo ltbresl 8 ıl. 
6 pe. ki. 5 kr. 77 aaııUm, Şikago ibufday 
mayıs tahmlll bu~ell 131 3/4 sent. kf. 6 kr. 
10 santim, Vinlpek buğday Manltoba rne
l'18 tahmlll bW)eU 125 aent ki. 15 kr. 79 aan-o 
Um. Hamburg lç lmdık Glreeun derhal t.a.b. 
mil 100 kilosu l55 R. mark ki. 78 kr. 5t5 
ıı:uıtım. Hıımburg iç fmdtk Le'\.'all derhal 
tl\hmll ıoo kilosu 155 R. mark ki. 78 kr. 

55 aanum. 

Final m{Jçı 
B. !. T. O. K. tan: 

24 Şubat 937 çarşamba gilnü IAmn 
gelirken havanın fenalığı dolayı.sile 
tehir edilen dostluk kupası final ma.çı 
7 mart 937 pazar günU Güne§ ve Be
şiktaş arasında yapılacaktır. 

1) - Maç Taksim stadyomundaJ! 
oynanacaktır. 

2) .Maç hakemi Fenerbahçe antr~ 
nörü B3.y Eliott'dur. 

3) Maça saat 15 de başlanacaktır. 

ve bu yüzden - kafasını kaybetti 1 

• • • 
Haber verildiğine göre, Cengiz Han, 

mabuduna yalmz iki kişi için dua etme -
~ini bilirlji: Devamlı bir sıhhat ve uzun 
bir hayat için. Bu sert kahramanın ca
nından korktuğunu sanmak, gülünçtür. 
O, ölümden hiçbir zaman kor'kmamııtır. 
iahtiyarlaı-ken bile, süvarilerinin t~kil 
ettiği cephenin 200 metre önünde, fır

tına gibi saldrrışlara kumanda ve onla
rı böyle hücumlara sevketmiştir. Likin, 
o, :zekidir; o, biliyor, ki kendi haya tile 
ve kendi ölümile Mongol miletinin ha -
yatı ve inkırazı, biribirinden ayrılmaz 

bir şekilde düğümlüdür. O öldü mü, mil 
let de ölecektir. Bu 1devleti bütün ola
rak perçinlemek, bu yüz binlerce ve yüz. 
binlerce atlıları, tekrar tekrar zaferlere 
doğru sevketmek kuvvetine yalnız o 
maliktir; başka hiç kimse! 

Cengiz Han, bundan dolayı u.r:un ö
mürlü olmak arzusundaydı. Ve bu bi -
ricik noktada, tıpkı bir çocuk gibi batıl 
itikat zebunuydu. Kendisine, "Piyr" de
nilecek derecede yaşlr bir Çinlinin, sa
libine ebedi hayat bah1eden meıhur 
"Haktm Taşı" nı bu"1uğu hikaye edi • 
lince, o, adeta "gökle cehennemi hare
kete getirdi", bu uzun saçlı "Piyri Fa
ni,, le göril§Cbilmek için l Lakin "muci
ze gösteren., Çinli, fevkalade dostça 

Milli 

Cengiz Han, dost!:a davranan sevim· 
1i "Piyri Fani" ye kıymadı; sadece o
nun nasihatini gürültülü bir kahkaha • 
larla kaqılıyarak, kendisini tekrar evi
ne gönderdi. Bu nasihate göre, "Arzın 
Efendisi", hiçbir i~ yapamaz ve bu na
sihate kulak asmak istemiyor. Bu na -
sihat, onun işine gelmez, bu nasihat o

nun i~foe yaramazdı, doğrusu! 

Yine haber verildiğine göre "Arzın 
Efendisi", bu konuşmadan ayla:-ca son
ra da, dostları arada bir ihtiyar Çinliden 
bahsedince, gürültülü kahkahalar atar
dı. Gaddarca bir Mongol ironisi ile, "Piy
ri Fani" yi gıyaben rencide eder, onun 
nasihatini veya nahsihatlerini ve ebedt 
hayat hakkındaki zatına has hülyaları • 
nr, "et kıyar gibi parça parça edici,, ha• 
rekete geçerdi I 

Şahsiyetini feda etmek mi? 

Ya o, dünyaya ne için gelmi~ti ki? 
O halde mukavemetli vücudü, sayrsı~ 

yara izlerini nôden taşıyordu böyle? Ne 
makiatla dünya üzerinde at koşturuyor• 

du atlıları? 

Cengiz Han, yıllarca o ihtiyar Çin• 
Iiye kıs krs güldü. l3azan da bir harp or· 
:tasında hatırlıyarak gülmekten kendi • 
ni alamıyordu: "Kendisine, ancak za • 
yıf yahut çok yaşlı veyahut da bom .. 
boş insanların işine 1 

(Arkası var) 1 

küme 
Esaslar bugün Türk Spor kuru
mundaki toplantıda kat'i olar.ak 

teshil edilecek 
Ankara, 1 (Telefonla) - Yarın/ 

{bugün) sa.at 10 buçukta Türkspor 
Kurumu Umumi merkezinde ikinci ı 
reis B. Halit Bayrak'm riyasetinde 
bir toplantı yapılacaktır. 

Bu toplantıda, teşkili düşünillcn 

Milli Küme'nin esasları kat'i olarak 
tesbit edilecek ve hemen ta~bikine ge-
çilecektir. ı 

Bu m•kuUa 1mıir futbol ajanı( 
B. Adnan şehrimize gelmiştir. !star.
bul futbol ajanı B. Zeki Rıza da bu
gün beklenmektedir. 

Şatranç müsabakası 
Ankara, 1 (Telefonla) - Ankara

da bulunan şatranç meraklıları teşkil 
ettikleri klüpte büyük bir milsabaka 
tertip etmişlerdir. 

Çok hararetli ola.cağı anla,6ılan mü
sabaka bir ay kadar sürecektir. 

Konsolosluklarda geni 
nakil ve tayinler 

Ankara, 1 (Telefonla.) - Suudi 
Arap hükumeti nezdindeki maslahat. 
güza.nmız B. Muhittin ~it Yemen hü 
kllmeti nezdinde hükumetimizi temsi
le memur edilmiştir. 

Berlin konsolosluğuna Odesa kon
solosu B. Selim, Odesa konsolosluğu. 
na Berlin konsolosu B. Ali Rıza, Ha
lep konsolOl'luğuna merkezden B . Fa
ik Zihni, Mila.no kançilarlığma mer
kezden B. AH Rıza tayin ne naklcdit. 
mişler, Halop muavin konsolosu B. 
Hikmet de merkeze naklolunmuştur. 

Küçük san'atlar 
'{Jergisinde mükafat 

kazananlar 
Ankara, 1 (Telefonla) - Bundan 

bir müddet evvel açılan Küçük Sanat
lar sergi.sinde mükıi.f at kazananların 

madalya ve beratlan bugün Ticaret 
Odasında merasimle tevzi edilmiştir. 

Damızlık hayvanlar 
muayeneden 

geçirilecek 
Ankara; 1 (Telefonla) - Zira.At 

vekaleti halkın elinde bulunan ~~ 
lık hayvanların hastalıksız Ye salinı 

buJ11nm•lar1 için bakteriyolojik mua
yeneden geçirilmesine karar vermi§
tir. Villyet baytar mUdtlrleri hayvan
lardan usulü dairesinde alacakları se
roml:ırı Yüksek Zira.at enstitüsü bay
tar faktiltesi hıfzıssıhha enstitüsüne 
göndereceklerdir. 

Hayvan sağlık 
zabıtası miif ettişliğl 

kuruldu 
Ankara, ı (Telefonla) - Ziraat 

vekaleti merkeu Trakya olmak ve 
doğrudan doğruya Yek8.lete bağlı bu
lunmak üzere "Hayvan sağlık zabıta
sı Trakya mmtaka.sı mücadele müf et. 
tişliği,, teşkil etmiştir. 

Bu müfettişlik hayvan sağlık za... 
brtasmı kanun nizamnameleri ve tali
matnameleri ile emirlerinin tatbikine 
nezaret edecektir. 

Müfet~iğin hududu Trakya umu
mi müfettişlik mmtakası olarak tc~ 
bit olunmuştur. 

~ Kısa An~ra__ Haber~] 
• !STANBUL Sıhhiye müdürü dok· 

tor Ali Rız.a.'nın derecesi birinci smı
f a terfi edilın~~ir. 

• DEl\1zYOLLARI ve Akay işlet
me idareleri ile fabrika. ve havuzlar 
idareleri memur ve müstahdemleri te. 
kaüt kanunu bugün Resmi Gazetede 
.intişar etmiştir. 

• BELEDİYELER İmar heyeti 
Muğla ~hri su planlarını haz:ırlamı"" 
tır. Proje yakında münakasaya konu
lacaktır. 

Ankara, 1 (Telefonla) - Memleket 
içinde trenle yapılacak hayvan ve hay 
ve.n mahsulleri nakliyatı hakkında 

Devlet Demiryollan tarafından evvel. 
ce verilen bir emirde bazı vesikalar a
ranılması istenmişti. Son defa Ccnev
rede :M.illetlerarasında aktcC:-:lcn ve 
hükumetimiz taraiından da imza olu
nan Milletlerarası mukavelesi muci
bince blhimum yumurta nakliyatında 

"ağlık ve men~ şahadetnamesi ara
:ulması karnrlnş!ınldığından evvelce 
rerilen emirde yumurta hakkmdakl 
mevzu hüküm kaldırılmıştır. 

Final maçı olduğundan, ben.bere ka- --------------
• !Ş idar~i 111 kanunt.ınun 98 ünctı 

maddesine tevfikan fabrika ve mlles-
lmdığı takdirde yarım saat temdit var duhuliye 25 kuruştur. Bu maç için ev- seselerin kimler ta.rafından kontrol e. 
dır. velce dağıtılan davetiye ve Klüp b!. dileceğine dair bir nizamname projesi 

4) Fiyatlar: Balkon 1001 tribün 50, letleri muteberdir. hazırlamaktadır. 
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Dün ve Yarın Tercüme Külliyatı 111111111~1 

1 60 Kitab, koca· bir kütübhane 
\ 

Bu kütübhane Avrupanın tanınmış muharrirlerinin en mühim eserleri 
tercüme edilerek mevdana · getirilmiştir 

1 

} ~ 
1 
1 

' . 
......... ~ .. ~!!~.~ ... ~.!::.~.! ........ 11 

....... ~.~~~-~·-·~-~~-~ •••••• ·ı •••••• ~ •• ~.~-~~-... ~!:~~-~ ..... 11 
........ ~ •• ~.~-~!. ... ~~-~-~ .... ~ .. ' ........ ~ .. ~.~~~ ... ~.=-~~··ıöô'' 

11 Gorio baba 100 21 Hülcümdar millet 50 31 J. Rasin iV 60 
1 

41 De profundis 50 51 Eneit 
25 

2 Aile çemberi 100 12 Deli)İğin paikolojisi 50 il 22 Komünizm 50 32 Metafizik 40 IJ 42 Günün hukuki işleri 75 52 Para 40 
3 Ticaret, banka, hona 13 ilkbahar selleri 75 ıı a3 Günün iktis:ıdi İ§leri 60 33 lskender 60 43 Eflatun 35 53 Sezar 40 
4 Devlet ve ihtilal 75 14 Engerek düğümü 60 24 Yeni ilmizihniyet 76 343 Kadın ve ııosynlizm 100 ıı 44 Gizli harpler 75 54 llmi felııefe 75 
5 Sosyalizm 75 15 J. Rasin ili 75 25 Cumhuriyet 50 35 Demokrit 25 1 45 Disraelinin yahatı 100 55 Karıncalaı·m hayatı 35 
6 J. Rasin 1 75 16 Samimi saadet 50 26 Tercümenin ro?ü 100 36 Dinler tarihi 125 46 Metafizik nedir 25 56 Demoslen 40 
7 lşçi ıınfı ihtilali 60 17 İstatistik 30 27 Değişişler 75 37 Filozofi ve sanat 40 47 Yeni adam 75 57 Çiçeron ıoO 
8 f sfaharuı doğru 100 18 Çocuk düşürtenler 60 il 28 Laokon 30 38 Etika 100 48 irsiyetin tesirleri 75 58 Hipnotizma 60 
9 Ruhi hayatta Laşuur 60 19 ilim ve felsefe 30 29 Kapitalizm buhranı 50 39 Heraklit 25 49 Politika felsefui 75 59 nsan 40 

10 J. Rasin il 75 20 Cemiyetin asılları 100 30 Salambo 125 40 Ruhi mucizeler 75 50 Estetik 25 60 Yeni kadın 
il ~ il ........ 

·~··· .. ••••• .............. -..................................................................................................................................................................................... •11 ................ - .............. ._ ••••• ,. •• , ................................................... . 

Bu kitaplan yazan muharrirlerin bir kısmının İs~i: A. Dode, A, Moruva, eLnin, Piyer Loti, Dr. Yung, Balzak, T. Bernard, Turgenyef, F. Moriak, Tolstoy, Andre, Moris Silk, F. :gcıgel~ 
Ro&el, Lenin, Stalin, Ksenefon, Ovid, Lessinğ, Pr. Piru, Flober, Aristo, Plütark, August Bebel, P. Kropotkin, D. Jan.et, Zichka, F. Strovski, Hegel, Virgile, Reichenbach, M. Maeterlinck• 1. ~ 

Bu kitaplan tercüme edenlerin bir kısmının ismi: H. Rifat. ! H. Ali§an,Muhlis Etem, Sabiha Zekeriya, H. Nazrın.B. Hayrullah. Dr. İzzettin, Sami zade Sü~eyya, cyami Safa, Suphi . rııır•. 
Hilmi Ziya, Muhiddin, Galip Kemali. Salih Zeki, Suud Kemal, A. Hamdi Başar,H. Ömer Budda, Ağaoğlu Ahmet, Cemil Sena, Burhan ToDrak, H. Var oğlu, Ö irctm,.n 'R .. m:d Türker ve Nihat gıp• 
Sadri Ertem, Ziya Somar, M. Naci Eeer. 
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Boğ~içi Mecmuası 
Mart Sayısı Çıktı 

Memleketimizin en büyük kalem aahipleri: Hüseyin Cahit Yalçın~ Ahmet Emin Ya.iman, Abidin Da· 
ver, Burhan Cahit ve doktor Galip Atanın en cazip mevzular üzerinde en nefis yazılannr. 

Yüksek Şairlerimiz : 
Mitat Cemal, ve Fa~k Nafiz Çamhbel'in edebiyatımıza ıeref veren manzumelerini okuyacakamız. 
Bu nüshada dünyanın cenneti olan Boğazm fevkalade güzel tablo ve resimlerine hayran kalacaksınız. 
Mecmuayı Şirketi Hayriyenin iskele gitelerinde ve bütün müvezzilerde arayınız. 
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Türkiye Şeker 
Fabrikaları Anonim 

Şirketinden : 

Islan bul Harici Askeri 
Kıtaatı ilanJarı 

Şartnamesindeki değitiklik dola
yısile dö~ adet muhtelif tezgah ye
niden kapalı zarfla eksiltmeye kon
muıtur. Tahmin edilen bedeli 
17000 lira olup ilk teminat parası 
1275 liradır. İhalesi 4 ı Mart/937 per 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün gün arasız açıktır Sif İstanbul olarak bq bin tona kadar teker kapalı zarf suretile 
mübayaa edilecektir. 

Şartname İstanbul büromuzdan tedarik edilebilir. Tekliflerin 10 
Mart 937 çarşamba günü saat on bire kadar Bahçekapıda Ta~handa 
ŞEKER ŞİRKETİ bürosuna verilmesi ilin olunur. 

§embe günü saat 15 dedir. Eksilbne- ı••••••••••••••••••••••ll"',... 
ye gireceklerin 2490 sayılı kanunun • 
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I ISPOR POST ASI 
Her hafla en doğru, en ciddi ve bütün gençleri alakadar eden 

spor havadislerile çıkmakta olan Spor Postasını mutlaka okuyunuz. 

2, 3 üncü maddelerinde istenilen 
belgclerile birlikte teminat ve teklif 
mektuplarmı ihale gün ve saatinden 
en geç bir saat evveline kadar Anka 
rada M. M. Vekaleti Satmalma Ko
misyonuna vermeleri. (571) (232) 
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Beyoğlunun en sevimli muhiti ı,er 
Taze ve soğuk bira ve rakı boJ ~ıcak ve soğuk meze ae ~ 
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Lokanta ve Birahanesı t 
rFft~rltD@l ır fhl~ır yeırd~lfil tYJClb!=ô'-' 

Bu haftaki sayısında birçok yazılardan başka Nüzhet Abbas, Eş· : iLAN ÜCRETLERt : 5 : 
: Tlc~ret ilı\nlarınm ll!n sayrfalarınd& i 

~. 
Mükemmel servis ~t 

Bir ziyaret kafidir. 1Qı 

1 
ref Şefik ve Burhan Felek de çok enteresan mevzulara dair , yazılar 

· y:\znuş1ardrr. Her yerde fiyab be' kuruştur. 

Kocaeli Vilay e t i n den 
Adapazan - Hendek yolunun 25 000 - 26+460 kilometreleri 

:santimi 30 kuruştan başlar. İlk saytfada i 
i 250 kuru.şa kadar çıkar. : 
S Büyük, çok de\·amlı k1li.~eli. r enl\li ilAn ; 

; verenlere ayrr ayrı Jndirmel<>rt yap1lır. 

l•tildi.I caddcai, Lion mağazası karıısmda se# ~ 
t~ 
Ilı~ ! Resmi ilô.nlarm bir satırı 10 kuru.~tur. lstan bul gurubu tapu sı•cı•t ! I{üı;iik UAıılnr! ~ 

: Bir defa 30. iki defası 50, Uç defıun 6.:1. , mu·· du·· rıu·· g"' u·· ndeıı :ti JI 
idört defa.'II 75 ''e on defast 100 kunıştur. ,/", 
~ Üç aylık tlıl.n verenlerin biı· defa.<ıı hed:ı· • J ".J 

. 
ara:smda 1460 metrelik kısmın ~uL tamiratı martın dördüncü Perşembe 

:,·a.drr. Dört satırı geçen ıirn•nrrn rıızı:ı : Kadıköy mm lakası tc'.pu sicil mu hafızlığında 12 lira ıiaaaf 1,ııı9"t{~~ 
isatırları bf'ş kuru~tan h .. sap PdJlir. i } k " h } k'• bel ı· unl d M al'"""CI <tJI ~ , o ara mun a •ıLa e, ıse mez arı a.rasm a artın ~ ,ıııl 'JI( I ~ 
~di ~~'::U::rt~:. ~~~~:!~~~=::11!:;; ~ günü sa::.t 13 buçu~a açılacak müsabnka imtihanında en ~~0" ııJl'e~.jl. ıi~ günü saat on beşte açık ef<silbne suretile ihale edilecektir. Ke~if bedeli 

4658 lira 56 kuruştur. isteklilerin 349 lira 40 kuruşluk muvakkat temi -
nat mektubu veya Banka m:ıkbuz=le Vilayet makamına keşif ve şartna · 
meıini alnnek istiy~nlerin Kocaeli Nafia Müdürlüğüne müracaatlan 

(997) 
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iVAKIT Propaganda. Servi.~I ellyle 111!.n ka• : o)anm tayini mufrarrer olduğundan taliplerin diğer feraiti oğr~ ., tıJU ~ )~ 
~bul eder. i re bu müddet içinde Sultanahmette İstanbul Gurubu tapu ıı'1l eı.f' 3tt 
.................... ~;~~~~~··,~;;~··~;; ··· .. ··-··-···-" ı~ill~~ün01dune urve.y::ı (a1yn12ı1b)inada Ka.dıh.öy sicil muhafızlığına ı:ııürota" 

Ne~rlyat' diı·cktörU:Relik A. Sevenıı;ll ....... 


