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"1ART 1937 
~ 
•-Yıl: 20 - 3 
~)I: 88 7 4-994 !STANBUL - Ankara Cadd~i 

Posta kutusu: 46 (lstanbul) • • • ••• 
Telgraf adr~i : Kurun • İstanbul 
Telef. 21413 (Yazı), 24370 (idare) 

Umumi mağazalar 
Ankara, 3 (Telefonla) - Bugün ik

tısat Vekaletinde Vekil B. Celal Baya· 
rın reisliğinde, milli bankalarımızdan 

bazılarının umum müdürieri hazır bu • 
lurlduğu halde, mühim bir toplantı ol • 
muştur. Bu toplantıda, teşkili dii§Ünül· 
metke olan umumi mağazalar mevzuu 
üzerinde görü~ütmüştür . 

"'"" ~ ......... ıs---ı r_d __ a_k_a ___ p-it_ü_la_s __ yo_n ______ J -H-a-ta_y_' d_a_n_d_ö_n_e_n_m_u_· şah itler 

ların ilgasına doğru bugün şehrimizden geçiyorlar 
l.tiizakerelerde Türkiye ile ingiltere 'Gördüklerine dair Cenevr.eye malfımat verecekler 
Af ısır delegelerinin faaliyetlerini Suriye vatani/erinden Hasan Cabiri de 

takviye edecekler Miişahıtlerle beraber Cenevrege gidiyor 
(Yazısı f inci sayıfcuia) ASIM US 

" 
-......_ ________________________________ _ 

inkılap Enistitüsü 
dün açıldı 

J.,,,kılabımızın b~şlangıcından iti
bcıren yazılan bütün eserler bir 

araya toplanıyor 
~haOni~er8itemizi son yıllar için-:Je 

ıı... . rnutekamil bir ıekle sokmak 
~re b' nu ırçok tedbirler alınmaktadır 
\o. tedbitler ara:tmda bilha~!'a Ünı-
'"tai 
't ~ no}.san bulunan faki\lte 
eh C?ıatitülerin açılmasına büyük bi, 

tll\tn. 
~· 'Yctle çalışılmaktadır· Bu yıl 
ltt;.7ttıitcdc yeniden lktısat Fakül
l\lr.' Pedagoji Enstitüsü kurulmur· 

~eh~~nlık ıon verdiği bir karerla 
ı~t Fakiiltesine bağlı olmak lİ· 
ır de lnkı1 • p Enstitüııu tesis 

~. taını katnrıaştırmı§tt. .t.nstı· 
~Un bütün hazrrlıklan bitmİf, ve 
'\ açılarak ilk ders Profeııör 8. 

~et .tarafından Yerilmi~tir. 
' llatıtüye şimdilik Üniversite 

ferans salonunuıı yamba§ındaki 
~ı· ~n. 4 Sü. 4J E. il l.. liıct inkııcip l•iirsi i.s ilnd.e 

Soo Alman casusu 
• 

1ıngiltereye geçmiş 'ilgi/terenin silahlanma planları 
ı etrafında malumat alacaklar 
~ (Yazısı 4 ün cü ~ayfada) 

~Milli küme maçları 

Ankara, 3 (Hususi muhabirimizden/ -
telefonla) - Milletler cemiyeti kon
seyinde, Hatay'da gördükleri vaziyet J 

~akkında malUmat vermcğe davet edi
len müşahitlerin yann sabah saat 6.50 de 
Ankaradan geçecek Toros ckspresilc 
İstanbula gideceklerini haber aldım. 

Ayni trende Süriyenin istiklali ve 
Hatay'ın Süriye'ye bağlanması mese -
lesi üzerinde faaliyeti görülen Süriye 
vatanilcrinden Hasan Cabiri de bulun • 
maktadır. 

............................ ~ 

Filomuzdan 
bir k ısım 

lngiltere 
Almanyaga da 
yardıma hazır 

lıtg il'z şirketi dircktöri.i B. Macken::il (Sağda) ve Sfüncr Bank f3tanbul fU• 
besi dircktöri' M1thip i.!tasyonda 

Karabükte kurulacak 
çelik fabrikamız · 

Dünyanın en büyük çelik fabrikala
rından biri olacak 

~Fabrikaları k uracak şir.hetin direktör ve 
mühendisleri dün geldiler 

Karabükte büyük demir ve çcW< 
fabrikaları kuracak olan Brassert isim· 
li İngiliz şirketinin direktörü B. Ma • 
ckenzie, dün bir mühendis heyetinin 
başında olarak şehrimize gelmiştir. 

kinson, W. S. Rawlin, J. B. Seıway vı 
Roberts'den mürekkeptir. 

Başta Brassert kumpanyası direktö
rü B. Mackenzie olduğu halde İngiliı 

mühen1disleri heyeti dün Parkotelindc, 
Kurun muharririni yanlanna alarak §U 

Fokat Çekoslavakya ile 
Danzllje yardım etmlyecek -

Mühendisler, demir ve çelik fab:-i • 
kalarrnın inşaat direktörü G. F. Hop • 

TUrk-Alman ticaret an ıa,ması 

(Sonu: Sa. 4 Sil. 3) 

hakkında hUk Qmetimlzln aldığı tedbirin isabeti Londra, 3 (Hususi) - 8. Eden 

dünkü nutkunda Almanyadan bah • 

··d·,~~::~r~:~:~t~,.nsa veya Almanya iktisadi 
Belçika'ya karşı, tahrik eseri olma• • t • • d · 
yan bir tecavüz vukuunda bu mem· sıyase 1n1 egv ı·şıı· rı·yor 
leketleri mudafaa için silaha sarıl .. 
mağa hazır o1duğumu7.u söyledim. 

Eğer yeni bir Locarno misakı akdi 
için müzakerelere girişilecek olursa 
muavenet teahhüdümüzü Almanya 
ya da teşmil etmeğe amadeyiz." 

B. Chamberlain, muhaliflere hi· 
tap ederek, "Çekoslovakya veya 
Dan z i g halkına yardım etmek icap 

eylediği zaman ln~ilizlerin adını at• 
mıyi\caklarını" haykırarak ~öyle& 

GUnUn birbirine bafih 
iki mühim s iyasi hadisesi 

Almanya ile 
' ta/ya l ngiltereye 

karşı mı? 
Harp baş1ar 

baş 'amaz 
Fransa alacağı tedblrlerl 

dUfUnUyor 
( Dördüncüde } 

Tatbik etmek istediği geni ticaret 
siyaseti karşısında silahlanma 

faaliyetini azaltacak 
(Ya.:ı.sı 4 füıcü sayıfadc.) 

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

1 
11.fi!<fJt ııckiil B. Cel<il Bayar AtılMroda könı-iir .<ıcrgisine gid~ek yaptlan S.,Jerl 

tetkil; ctmi.ş ııc mii tcluıssızlarl.a görü§mii.ştiir. 4/•lar dünkü top~·antıda t esbit edildi 

~~:~ihetteFeder:'!.syonla murah- Radyo müsabakamız devam ediyor 
arasında munakaşa oluyor. 5 . h ~.t • d k. .. b k · · · · f 

• (Yazı.!• ~ ancü 3ayf ada) . cı sa ı1 emzz e ı musa a a kuponlarını bırıkdınız; •• 
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İstanbula mektuplar Günlerin peşinden : 

Bir teh ! Is 
l 

a u an ayrıhrken • 

Anadoludan HABER e muntazaman mektuplar yazan (Va - Nu) 
lstanbuldaki emlak sahiplerinin müthiş bir tehlike ile karşılaşmakta olduk

larını bildiriyor· 

f 

Yazan: 

HALiDE EDiP Tehlike şudur: f stanbulda birçok kimseler bir apartıman yaparak 

kirası ile zahmetsizce geçinmek isterler; arkadaşımız bu türlü dünyalık 

ideali peşinde koşanları Ünyeye gitmeden evvel sadece lstanbu1lulardan 
ibaret sanırmış; Anadoluya gidince görmüş ki oralarda da "Adam sen 

de.. Neyim var, neyim yoksa hepsini sataynn. İstanbuld!l bir npnrtıman .. 
sonra yan gelip keyfime bakayım .. , diyenler çoğalıyormuş. 

Bunu bir dosta mı, bir şehire mi 
bir sevgiliye mi yazıyorum, bilmiyo
rum. Haya.~nnın uzun bir kısmı se
yahatle geçti, daima her seyahatin 
başında mektup ynzrnağı dü.5ündüm. 
Fakat hiç bir zaman yazmadım. Dü .. 
şUndüm ki, ckscriY_etle yollarda yazr .. 
Jan mektupların pek azı, pek müstes
nası okunur. Çok gariptir, insanların 
ekserisi kendisinin görmediği, kendi 
hayatile alfilmsmı bulmadığı yerlere 
karşı lAkayttır. Herhalde ben kendim 
öyleyim. Yer ister güzel, ister çirkin 
olsun, mutlak şahsi olmasa. bile ~ı
yan bir kütlenin, bir insanın elemi ya
hut sevincile bir rabıtası olmazsa ne 
başmıda, ne kalbimde yaşıyor . 

Beni lbu de.fa mektup yazma.ğa sev. 
keden, 1sta.nbul limanından akşam çı .. 
kieı oldu. 

Ur.erine ateş böceklerinden bir ağ 
gerilm.lt gibi vapurdan kaçan, uzakla
şan fstanbul, minarelerini gittikçe ko
yulaşan karanlıkta. tamamen kaybo. 
luncaya kadar gözJerime tuttuğum gU 

zel İstanbul kma bir mUddet için bile 1 
olsa gözümden uzaklaşırken bana çok 
acr verdi. İsta.nbuldan hayatımda ka.g 
defa uzaltla.ştnn. Hem ekseri şahsi ol
masa. bil~ memleketimin dtinyada en 
çok sevdiğim canlı bir mahlUkm\L~ gi .. 
bi azap çektiği 7..amnnlarda gittim. 
Burada geçmiş günleri anlatmak is
tomemJ yalnız demek istedim ki bu de
fa ayrılırken duyduğum ıztrrapta şim 
diye kadar farkına varmadığnn bir 
anlaYI§, büttin varlığımın lstanbulla 
bir olan, tstanbuJun insan §eklinde 
bir cüz'ü gibi !stanbulu duyan bir şey 

fstanbulda emlak kiralarının bira7.daha düşmesine mukabil Ankarada 

niifusun artması ve kiraların yükselmesi meydanda iken Anadohmun 
şurasından, burasınd:m Devl~t merkezine giderek orada bir ap..,rttman 

yapmak istiyenler hatıra gelebilir; fakat fstanbulda emlak sahibi olmak 

için can atanların hesaplarına akıl erdirmek mümkün değildir. Eğer ha. 
kikaten (Va - Nu) nun yaz smda müb:ıla~alı bir görüş yoksa ekonomi 

bakımından tetkika muhtaç bir hadise karşısında bulunuyoruz demehtir. 

Hasan Kumçayı 

Mısırda kapitülasy 
Halid.Edip ların ilgasına doğru 

tanbuıun kalbime dolduğu nokta, köı:- " 6 üzakerelerde Türkiye ile ingilt ere 
rilnUn Ustü olduğu halde yine oranın LV.l. ı 

verdiği heyecanı tarüe muktedir oıa.. Mısır deleaelerinin -'aaliyetlerini 
mıyorum. 0 J ı 

Herhalde !sta.nbuJa seyahattan fakvz•ye edecekler 
mektup yazarken lstanbuldan bahset-
meği İstanbullu liemşcrilerim belki 
biraz gülünç bulurlar. Fakat mektu
bumun ba:"?mda. da söyledim, bunu §eh 
re mi, bir insana mı, yoksa bir insan. 
dan daha pek çok ya!un hissettiğim 

karilerime mi yazıyorum, pilmiyorum. 
İn.san baznn senelerce beraber yaşadı
g:ı ve sevdiği bir insanı bir akşam ga
ripliğinde, loş bir kÖ§ede, gözleri ya~ .. 
lı olduğu bir andn. birdenbire kalbine 
girmiş gibi hisseder, bunun kelimeler
le tarifi kabil değil, gelip geçen beşe
ri ve kalbi esrardan biridir. İki elin 
bazan öyle biribirine sarılıaı. iki gc. 
zün bazanJbiribirine öyle' bakışları 

vardır ki hnri<;ten seyredenler bu te
ninsm, bu na.z:ı.rın başka temaslara, 
ba.~ka. na?..arl:ıra benzemediğini, bir 
bir heyecan, bir güzellik hadisesi knr
BISillda olduklarını hissederler. Ben 
de limandan çıkarken 1stanbula böyle 
temas ettim, böyle baktım, onun için 
!stanbuJa mektup yazıyorum. Mektup .. 
larnnm sırf ticari, tarihi ve mevzii 
malQmat veren seyyah mektuplarına 

benzemesi ihtimali yok • 

ısır hükumeti kapitülasyon 
_, ... ~.,. rejimi ile alakadar devletleri 

Montröde bir konferansa ça· 

ğırdı; Avusturya, 
/ 
Macaristan ve 

Almanya hariç olduğu halde İngilte· 

re, Fransa, ltnlya, Yunanistanm 

ve diğer birçok Avrupa memleket· 

lerinin iştirak edeceği bu konferans 

nisanın on ikisinde toplanacak. Kuv· , 
vetle ümit ve temenni ederiz ki 
birçok tarihl ve hissi yakınlık ve 

derin 4ostluk ba~ile m\lkadderatı
na il~ili uulundugu:rpuz bu kard~ 

memleket, devlet halinde teşekkül 

etmiş bir milletin en tabii haklarım 

istihsal edecektir. 

faaliyetlerini takviye edeceklerdir; 

Türkiye ile İngilterenin vaziyeti bun

dan ibaret olunca dış siyasetçe on
lara yakın olan diğer devletler ta

rafından da bir zorluk gelmiyeceği 
tahmin edilebilir. 

işte bu mülahazalara göre, Mısır 
için kapitülasyonların ilgası esas 

itibarile şimdiden kazanılmt§ bir 

dava sayılabilir. Meselenin mühim 

noktası, sadece bu davanın tatbiknt 

sahasında tanzimi, daha doğsuru 
kapıtuıaşyon re1ımmden serbest re· 

jime geçmek için icabeden intikal 
devrinin tayinidir. 

Mısır hükumeti, ışın bu nazik 

cihetini pek iyi takd!r ettiği için ilk 

merhalede yabc.ncılara dair cinai da

vaların mercii olan konsolosluk mah

kemelerinin kaldırılması, bunlarh 

beraber medeni davalann da muhte-

Krliçe Victoritl 
nın mücevherle 

Madam SimpsorıB 
·ı . k ,. " verı mıyece nı ' 

diSİ 
İngiliz saray crkanmm kell 

yaptığı temaslardan sonra VindsOr 
·ırn:~ künün mali vaziyeti tespit edı ~e 

lunuyor hem de eski krala ve , 
tahsisat şimdiye kadar söyJeneııl 
çok fevkindedir. 

Bir kere, eski krala resıneıı" 
nede 150.000 lira kadar bir para ; . 
lecektir. Bundan başka, kral 1J 
George kendi hususi tahsisatınd~ll f" 
deşine bir milyon liraya yakın bı! 
verecektir. 

Faltat ,henilz ihti15f halinde b~ 
nan bir mesele var: Kraliçe Vi't' 
nm eski krala verdiği ve onun ta 
bulunan mücevherler dükün ~a· 
verilebjlecek midir? Mesele şu: 

Kraliçe Victoria bu n:ı~cevııı 
nan bir mesele var: krzlıçe aj 
edilm~~ ,:µzere verm;;;ti, fakat. 
sor Dukü, saray auesının t 

olmıynn ve bi.ı yüzden kendisinin 
tından vazgeçmesine sebep oıa:ıt
dmla evlendiği zaman bu müceı 
ri karısına vermesi doğru bulu 

~~ ' 
Eski kral bu mücevherleri ~ 

Simpson'a vereceğini ve buna ,./ 
olduğunu söylüyor. Saray ise 1<ııt ı. 
itiraz ediyor. sıfJ 

vardı. Vapurun kıçında oturdum .nr
liasında kabaran. oynıyan beyaz kö
ptUQ.~re ~IDl:; tstanbulla konuştum. 
Bir buçuk ~nedir, yani !stnnbuıa dön 
düğümdcnberi güzelliği bana yeni 
renkler ve harikula:de olgun ve cm
salsız cazibeler içinde inkiş:ı.f etti. 
Şehrin ~a.thın1, zevahirini değil, için!, 
ruhunu duyma.ğa batılndrm. Bu güzcJ
llği olduğu gibi anlamak için btitün 
bir mvallı hayatın küayet edeceğine 
kail değilim. Aman vermiycn kadir 
bir elin mütemadiyen yuğurduğu, şe
kilden şekle soktuğu, einı,fmın dinmi
yen rztrrabile knsırg:ı. içinde dönen 5-
ci.z bir yaprak gibi rüzg-.lra uçurduğu 
bir ruh bile bir gUn nneak lstanbuJu 
miiphem bir §ekilde se7.ebiliyor. Ba.zan 
Ahmet Rasim'in benim insanları ve 
binaları ile, tabiatın bin hir güz.eJii!;-i 
ile, bir kül halinde sezdiğim şehrin 

bir köşesini e.nt bir ı~ıkla tenvir etti
ğini, scznıekten fazla, daha derin ve 
yakın gözlerle bir kısmını gördüğünü 
ve gösterdiğini gördüm. Benim !stnn
bula. hakan kalbimin ve knf nmm göz
leri için bu kadar muva.ffakiyetli bir 
görüş ve gösteriş hiç bir .zaman na
sip olmıyaca.ktır. Çünkü benim için 
bir ta.rafına bakmak kabil olmıyor, 
ben ihepsine birden bakıyorum ve hiç 
bir ~afmı ayrıca görüp gösteremi
yorum. Ben şehrin güzelliğine değil, 

§ehir bana haklın oluyor. Daima ge
niş ve derin, güzel fakat seyyal bir 
hava i~e kafamı da., kendimi de 
kaybediyorum. O kadar ki, en çok !s-

Bütiin gece vapurun kıçmdan ts
tanbula son ışığı, son şekli baybolun
caya kadar baktnn. Kalbimde bir rfi .. 
şe, gözlerimde akmıyan bir katre var
dı. Limandan çıkarken t§'.Iklar, karan
lıklar, dumanlar, sular, küçük kayık
lar ve onların çıkardığı sesler vardı. 

İngiltere hükumeti, daha evvel 

aktettiği bir muahede ile Mısıra is

tiklal vermiş, vakti!e Osmanlı im

paratorluğunda olduğu gibi bu mem

lekette hela devam etmekte olan ka
pitülasyon rejiminin ilgasına kendi 

hesabına muvafakat etmiş, ayrıca 

diğer memleketlerin bu hususa dair 

muvafakatlarmı almak için de yar

dım vadinde bulunmuştur. Kapitü

lasyon denilen usulün bir memleket 

için ne büyük ıztıraplara sebep oldu-

Fakat, meselenin "aile arB 
lit mahkemelere verılmesi, bu suret- haJ edileceği s::ınılmal;tadır. __/ 
le muhtelit mahkemelere devredilen -------------

- Difçiye benim tarafımikı.n gel
aiğintzi söylecliniz m'i1 

- Slhlledim dlfJ parayı pc§i.n iste .. 
Jjl.,,. 

Rıhtımda dizilen Galata meyhane
lerinin arka pencerelerinden insanla
rın bir ~ylcr içtiklerini, kımıldn<lıkk
rım, gelip gittiklerini, görüyordum. 
Küçük, tiz düdüklerin arasından pes 
ve kadir bir sesle bizim vapur öterken 
bütün yolcular tstanbula bakıyordu. 

Meyhanelerin pencerelerinin birinden 
beyaz bir mendil mUtclıalik seri sal
landı, sallandı ve a.rk~sından bir ses, 
azıcık ince, fakat ça~Haşan, heyecan
dan garip bir hırıltıya benziyen çat
lak bir ses haykırdı: 

Adiyö ... 
lhtiyar beyaz snçh, kuru yUzJU bir 

(Sonıı: 8 ::incide) 

D 

(Sakallı adam, kendisine bir çocıt
ğu oZdufjıınıı haber veren hizmetçiye): 

- Bana benziyor mu.1 

ğunu, istiklal hakkını büyük mü

cadelelerle elde eden Mısırlılar için 

bu rejimin nasıl bir tahammül edile

mez es<lret bağı te~~kil edeceğini her 
devletten ziyade tnkdir P.clen Türki

yenin de bu yolda Mısıra her türlü 

müzaharette bulunacağı şüphesiz

dir. Onun için toplanacak konfe

ransta Tiirkiye ile İngiltere herhan-

gi şekilde bir zorluk göstermiyecek

ler, fazla olarak kıpitülasyonların 
ilgası hususunda Mısır delegelerinin 

- Beş J..."'Uruş yutalı dert gün ol
mnış. Siz bugibı geliyorsunuz! 

- Bfai be§ kuru.şa muhtaç Üt.8(1ınlar 
nı.ı zannediyorsunuz'/, 

davalar için on iki ~enelik bir inti

kal devresi kabul olunması, bu in-

tikal müddetince Mısırda icabeden 

adli islahatın yapılması esnslnrm:ı 

müstenit bir proje hazırlamıştır. 

Herhalde bu proje konferansta 

bir müzakereye esas olabilir. Cere· 

yan edecek müzakereler esnasında 

muhtelif devlet delegeleri tarafından 

ileri sürülecek makul teklifler tetkik 

olunur. Bu devletlere ait hı1susi 

menfaatlerle Mısırlıların taleplerini 

telif edecek formüller bulunur. Mu

vakkat bir intikal devresinden son

ra artık istiklalini almış olan Mıs·nn 
milli haklarım tatmiıı ve temirı cJc
cek bir neticeye varılır. 

Kapitülasyonların ilgası bu mem

leketin hayatında ve tarihinde tama· 

men yeni bir devir açacaktır. Suriye, 

Irak gibi Mısmn da hakiki istiklale 

mazhnr olmasından başka hiç bir 

hususi emel ve menfo:ıti olmıyan 

Türkiye için bu yeni devrin bir gün 

evvel başlaması arzu Pd;lir. 

ASIM US 

Bir itizar ve düzeltme 

B.'.l.y Ktzım Zn!erln çocuk mahkemeler! 
mevzuu Uzerlnr.!e g~:!tl'mfzıle dün lntlş:ır 

eden yazısında bazı: cümleler yanlış tertip 
edilmloUr. Bu arada bir cümle "1857 de 
Fran'!ada ı.ıorel, Lcımbrozo'd:ın evvel o • 
nucede'l bir tereddi ft.razx olarak göstermek 
suretııe naıı. ..... ııekHnde olacak ve "tazyik" 
kcltmelerl "teknik" §eklinde dilzelliıecek • 
tir itizar ederiz. 

' 

•f e ozuk türkçe ' 
ya4tıı mış evhalS~" 

ıd .. 1<1';1\ 
Şehrin b:ızı se-mtlerinde u «' 

ha ve tabclfüannın bozuk bir ~& 
yazıldığı yolundaki şikayetler be ı;ıı~ 
ye tarafından ehemmiyetle . g6~ıır 
alınmıştır. Şehirde umumi bır ıt4 

yapılncak, bozuk lisanla yazıtııııf ~ti" 
•riJeCC balar sahiplerine tashih ettı rfJ" 

DorUşşafakaya kU 
hediye edenler 1'. 

• ğ rıdl 
Harbiyede Dersane soka 1 b'f 

şancıyan apartımanında yUS fıtı~ 
Hasan kızı Bayan Macide tarı s-f fi. 
temyiz mahkemesi azasından pY .., 
vat Abdürrahim tarafından 1, ed'~ 
çük Nfizım tarafından 1, ?tfabk P'r;-ı 
isi İsmail Hakkı t~rafından 1•:9'1 J. 
faka mezunlarından Hisarlı \'il~ 
tarafından 1, Kefelizade ffaCJdiYe ~ 
Sabri tarefından 2 kurban be ~ 
miştir. Darüşşafaka tarafı~dall 
!erine te§ekkür edilmektedır· I" 

Yedi sinemada bOrf1 
patladı ·se ~ 

·r ııtdl J" 
Nevyorktn çok g~i~ bı e)İııd~ 

muştur: Şehrin yedi sıne:nrnti ~ ır 
ayni saatte tam yı J:lr ııg· i~ 
bombalar patlamıştır. Bun·b~ıııı111,ıJ cı ve fena kokulu gaz bo~ı:ı.rd' ,fi 

Bomba patlıyan sincnı ·r:ıi ~lı 
biribirine girmiş, bir çok ~~Jtl 
mıştır. Yedi sinemada Y~Jtl ~ 
yekitnu 100 ki§idir. Bun1 J.~ 
a.ğır surette y:ıralnnmı§tır. tıırıJ iJ'1 

Hadisenin haydutııu· t Jı!l}ıdıJ 
yapıldtğı anlaşılmış. f;a.kll 
henüz bulunama.m.I§tm 
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[ Fikirler..,. ve :nsanlar i Bestekar, hanendeler, plakçılar, Hakgerinde : 

Şiir ve Roman 
,, 

Yazan: 
j Nurullah Ataç \ 

lrtr 
Yıl, Goncourt akademisinin mU- "intense,, olmııst §artile öteki 

1 ita 

a ı çı ar 
orijina it '' 

şarkı ı n 
ir? il 

ı ne 
ha zanan Fransız romanı bin . unsurları kabul ettirebilirler. Meh· 

1 Solılır, beş kıtanın birçok bucak- met A k i f i n şiirlerinde din 
~ h lculur, birkaç ay, hiç olmazsJ unsurunun b'.zi son dere:e rahat&ız 
S ~fta meşhur olur. Ama roman-' etmesi, sanat unsurunun zayıf olmasın
~i !rna konan bu devlet kuşu 1 dandır: fakat sanatkarlıktan Akif'inki 
'bil ihzan" ın, yani ~ir evinin yo- ile bir derecede olan daha nice şairler 

"Eğer müstehcen olsaydı, böyle mi karşılanırdı bu 
şarkı? herkesin güzü kızarırdz dinlerken ! ,, 

c.ı ltlez... var ki eserlerinide başka bir gaye güt-
~ Jl'r:clezi.ie okumuşsunuzdur: bir - medikleri için Akif'ten üstün gibi gözü

'tıntı sı.z ~iri, o devlet ku11unu ken- kürler. Nazım Hikmet'in şiirlerini çok 
crıne de çekmenin çaresini a - sevdiğimi kaç defa söyledim; sana tinin 

l.raıı \re,. Goncourt akademisi gibi. kuvveti eserinde sanatten başka unsur
dt harrne akademisi kurmuşlar. On- lar bulunmasını da kabul ettiriyor. hat

' er!'~· büyük veya istidadlı biri ta onların birer sanat unsuru oldukta -'le §aırıni tanıtacak}armış. Allzh nnı, belki sanatteki kuvvetin onlardan 
ll•lta olayJaştırsın. geldiğini zannettiriyor. Bunun bir ve -

~~~l~ b~günkü şartlar içinde o iş, him olduğunu anlatmak için Nazım Hik-
1 ~ 1-' caga hiç de benzemiyor. Şim - mct'i taklid eden şairleri~ yaz~~an~ı .o-ı 

:ıırransa·da tanınrnağa değer şair 

1 

kumak kafidir, Nazım Hıkmet ın fıkır- 1 f 
~~ ~ ınu demek istiyorum? Hayır; leri, 0 taklid e;;erlercle, birer kuv"et 
~Clc ~ansız şiirinin ~imdi en parlak kaynağı değil, zaaf kaynağı oluyor. Ha
'?!~ .. l'ibnden birinde bulundugyu dahi sıh romanda, davanın, "these" in esere 

-..c ·r • 
.ıtU0 b· 1 ır: Paul Claudel Jul es Super-1 bir asalet vermesi kabildir: şiirde ise 
~ ıç .§iiphesiz büyük, belki de çok bilakis dava, "thcse" asaletini eser1den 

t~ı:hı !~ır~erdir ~· Fakat, her devirde alıyor. Bunun içindir ki alaka ile oku -
~dıt ... tıbı, bu devirde de krymetli sairi nab:lecek romanlar, ataka ile okunabi-' () l J • 

~ ~e her yıl bir tane bulup tanıt- lccek şiir kit.ıblarından çoktur. 
~· an yoktur. Bu söylediklerimiz doğ:u ise onlar
ıı z ~dır .da romancı çok mudur?... dan şu neticeyi çıkarmak mecburiyetin

' h iddia edecek değilim. Gerçi ro- deyiz: roman sahasında muvaffak ol -
~tıılc C\res edenlerin, şiir yazmak is - mak, şiirde muvaffak olmaktan kolay -
~~nt~~n~ fazla olduğu söylenebilir. dır. (Büyük, yani gayet iyi bir roman 

. t'ak ıkayenin müşterisi daha çok - yazmak, o derecede bir roman yazmak
~ ı. ~o~ at bunun büyük bir ehemmi ye- tan kolaydır demiyorum; daha zor ol • 

''t ~· Bugün kıymetli şair kaç tane duğu da iddia edilebilir. ikinci dere-:e 
~ılatdı etıi romancı da aşağı yukarı o diyebileceğimiz eserlerden bahsediyo -
~ r, rum.) • 

b. · \t Qd Romanı anlamak da şiiri anlamak -:"'il .ı_ ar ki romanın pek iyi olmı -
~ "4. az çok al5ka ile okunabildiği tan kolaydır. Çünkü sanati, güzelliği 

~~tin güzel olmıyanına taham - sezmek güçtür: va kanın uyandııidığı 
•· ..,.ıt t 1 meraka kapılmak, davanın doğru olup ıı to Ordur. Sergüzeşt roman an, . 
:ı ltl.~ lllanlan gibi öyle pek edc1 • •at- olmadığını tedkik etmek ise herkesın 
t ee}lilmelden de - hiç olmazsa va- elindedir. Münekkidlerin de §airlerden 

.. ~1~k için - okunabHecek bir çok romancılıırdan bahsetmesi bunun 
lıı:ıun tasavvuru bile insana ağır içindir. Romanın mevzuu anlatılır,. eş .. -

~t. ı}llitün şairlerin eserleri, sanat ~:::.~ .. t:.~~~1.i.~d~~~ •. ~.~~~.~~~;,'~ a::~~~~ı~: 

Geçenlerde "Balıkçılar,. isimli bir 
şarkı, ~üddeiumumilikçe müstehçen 
görülmüş, plaklar s:ıtı~tan toplattml
mış, bunun güfte ve bestesini yapanla, 
bunu plağa söyliyenler. bunu plft!da. 
rına alan fabrikaların acenteleri ve bu 
plakları dükkanlarında satankr aJey
hine dava açılmı~tı: Ar ve haya duy
gularını incetecek neşriyat davası! 

Müddeiumumilik, bu davayı matbu 
at. kanununun 31 inci maddesi delale
tile ceza kanununun 426 ınct ve 427 
inci maddelerine göre açmış bulunu
yor; güftesi Laz taklidi olan "Da.lık
çılar., şarkısının tcrpluca suç teşkil e .. 
dici güfteli olduğu ve san'at çerçevesi 
içerisine girmediği kaydile ! ... 

Dava edilenler: Safiye, Mahmure 
Şenses, Neriman, Arta.ki, Sadettin 
Kaynak, Hamit, Nazmi, Jak, Rifat 
Hayım, Muratyan v.s. Bunlardan bir 
kısmının sorguları evvelce yapılmıştı. 
Dün de bir kısmı daha sorguya. çekil
di ve yalnız Neriman kaldı. Onun ifa
desi, istinabe yoliyle Bursada alına
cak; fakat, buraya geldiği söylendiği
ne göre. gelecek celsede, bu da.vaya 
bakan !stanbul asliye ikinci ceza sa
lonuna gelirse, ifadesinin burada alın
ması da. muhtemel! 

Dün sorgusu yapılanlardan beste
k~r Sadettin Kaynak, şöyle başladı: 

- Bu şarkının, hiç bir kelimesi 
müstehçen sayılamaz. Şarkı, parça 
parça müstehçen olmadığı gibi, toplu 
ca da müstchçen değildir. Bir eseri, 
kül halinde mütalea etmek icabeder. 
Baza.n bir pa.rÇ!l.Sı yaJnız başına kötü 
manaya gelir de. bütün parçalar bir 
araya. geııncc, iş değişir. ffıilbulti, de-

Dayan Safiye 

lıkçmın ne~·eye g-elerek söylediği şar. 
kıdır! 

Sadettin Kaynak, §arkıyı okudu 
ve kelimeler üzerinde durarak mana
larını izah yollu söz söyledikten sonra 
şöyle devam etti: 

- "Balıkçılax., şarkısının orijina .. 
litesi, belli bir tabakanın sembolü ol
masıdır. Bu mahaJli şarkı, bir sene 
kadar her yerde okunarak, çılgıncası
na aJkışlarla karşılanmış, tekrarlattr. 
nlmıştır. Eğer müstehçen olsaydı, böy 
le mi karşılanırdı bu şarkı! Herkesin 
yüzU kızarırdı, dinlerken! 

Trabzonda bu yüzden bir hMise ol
muştur. Hele ora.da, bu mahallt şarkı 
o kadar rağbot görmüştür ki, bunu o
kutan bir gazinoya tehacüm vaki o! .. 
muş. bu şarkıyı okumıyan bir gazino 
~ahibi mü~terisiz kalınca Trabzon müd 
deiumumiliğine gid~ck "Okuttuğu 

sarkı. acık sacıktır,. diye şiklyet et-

miştir. Çekemediği için! Halbuki, mn
halli ahalinfo tehacümü, ı;arkının müs 
tehçcn olmadığına delildir! 

Bu arada şunu da kaydedeyim, ki 
Trabzon müddeiumumiliği, bu mür:!
caat üzerine İstanbul müddeiumumili
ğinin "Balıkçılar., hakkında takibat 
yapıp yapmadığını sormu~ menfi c-e
vap almıstır. İstanbul müddeiumumi
liği da vayı ondan sonra açmıştır! 

Ben, bu plakların toplattırılmasm
dan çok mutazarrır oldum. Hazine de 
zarara uğradı; çünkü plak başına yir
mi kuruş vergi alıyord!J ! 

Kanuni Artaki, şöyle dedi: 
- Ben, "Sahibinin sesi,, memurla

rındanım. Sadettin Kaynağın bu şar
kmm nezih bir §arkı olduğunu söyle
mesi üzerine plağa ·alınmasında bir 
gtlna mahzur görmedim. Kendisine iti. 
madım vardır. Bizce kontrol işi yapıl
mıştır. Bu şarkıda bir gilna mUsteh
çenlik yoktur. 

Ri!at Hayim.le Muratyan da ''Eiz 
acenteden aldığımız plakları satarız. 

"Balıkçıları., da böylece s:ı.ttık! 
Yollu cevap ''erdiler. 
Reis Kemal, müddeiumumi muavi. 

nine Trabzon ve İstanbul arasındaki 
muhabereyi sordu. Muavin Cevdet, 
''Evet., dedi "Bu yolda bir muhabere 
geçmiştir. Dosyada da buna ait evrak 
vardır!., 

Ve duru§manm devaııu, yukarıda 

da belirttiğimiz gibi, Nerimanın sor
gusu için kaldı: 27 - 3 • 12 ye! 

Salon, dün bu duruşma sırasında 

t::ı.mamilc dolmuştu; hıncahınç! .. Bil
hassa plakçılar, sual ve cevaplara mr
rakla kulak kabartıyorlardı! 

ro cllı, 5t:rguzeşt romanıarrnaan. b 
b llıanlanndan üstündür demiyo- münaka~a edilir. Şiir tenkidinde ise· un-

~İ• tıgun rn~ela bir Simenon'un, lar kabil değildir. Zikredlp: "güzel -
~rre. \7ery'nin, hatta Gaston Le- dir .. veya "Çirkindir" demekten başka 

diğim gibi, "Balıkçılar,, teker teker ---------------------------....;:::_.. __ 
de müstehçen olmaktan uzaktır; ya. 

hıltayeleri Edmond Rostand'm, çare yoktur. (Bazan ~iir münekkidi c -

l\~r .. aldy'nin, hatt! Aibert Sa _ serden aldığı zevki tahlile kalkar; haz

ni, teker teker parçalan da! 

B:ı.lıkçılar, denize açılırlar, balık 

tutarlarsa. pay alırlar; ne kadar bol 
balık tutabilirlerse, o kadar çok pay! 

zı tevlid d:len sebebleri ara~tmr; fakat 
t ~§ıırlerinden kat kat güzeldir. bu ~erin değil, eserin tesirinin tenkidi-

.. ı.~ 0starid, Geraldy, Samain eser-
1

) Eğer bunları satabilirlerse! ... 
• .~ıı.2:el diye yazmışlar, ic:lerini cid· dir. Hiç de aynı şey deği . 
"':tıı ı :s Bunun irindir ki Mallarme akademi- Reis Kemal, bu sırada.: 
~t l ardır, onlan okuyanlar da en :s 
·-.: d sinin, Goncourt akademisi kildar mu - - Satamazlarsa da, deni7.e döker-
lfaı~ e~iyat işte budur diye okur - vaffak olabileceğini sanmıyorum. Za • ler, tabii! dedi, peki a..-n.a. slz esasa ce-
q d Ultı polis romanı yazan da, o- ten Fransad:, şairlere mükafat veren va!\ veriniz. Bunların d:ıva ile alakası 
;:tı~~ ~ek cidd~~e al~z; :~u. para birkaç heyet var (mesela Morca, mü - ne? 
tb· eya va ıt geçırme ıçın, a- kafatı); onlar, şirr.diye kadar, hemen • - Müsaade buyurunuz, işte bura-
~ 'Yatın dışınlda, bir şey sayarlar. 
~ tdcb· hiçbir işe yaramadı. dan esasa. geliyorum. Bunun esasla a-
')a . 1Yatımızdan bir misal alalım: ____ lAkası var; çünkü, balıkçılar, tuttuk-
~ı Safa'nın Cingöz Recai'si (o- B h b lan balıklan satar da çok pay elde 
~· ).' falan ~airin (hatır krrma • zr ava ayramz ederlerse. bayram yaparlar. fşte. bu 

~• ill\ 
1sirn söylemiyorum) eserlerin- l k plaktaki balık bayramı yapan bir b1'-

0lab·r 1. ca !,, ı ır. Fakat o po ıs romanını gapl Q 
~c edebiyattan sayıp öylece hü -
hi l'ttıe1t, muharririnin asıl maksa -

~it~ hesaba katmamak olur. Halbu
~ d eserini, beğensek de, beğen -

"<k c t"d • ~d~' ı di telakki ederek tetkike, 
~~ 0 na gö:-e hüküm vermeğe 
~tdtr 2: .. ~omanın ''eJdebiyat dışında,. 
\.~ '. §ıirin olamaz. 

~lf\ ~Ül;cgt ve polis romanlarını bir 
~c~akalım. Onlardan ba:ka da, 
Uc Olt buırnadrğımız halde yıne a -

"'-'t~k··Utnağa razı olduklarımız var-
~~ ta ~roman, hiçbir zaman, saf bir 

~~'ıta,Ctı değildir. Bizi eğlendirebi -
tını . h e. •• d le nıer:ık ederız, attcı ıçın e-

~i tle, §u "these,. denilen tarafı 
t ~kadar d::lebilir. Bütün bun -

~- ~ın ., . 
.~t memnu" olan ~eylerdır. 

~ :illeyi, anlattığı hikaye için 
~ t ~ nu §iir olarak değil, hik5ye o
:" ·: ~tı itibara almak demektir ki 
~~ ~ lll"'hiyetini inkar demek o -

)~t· l'lda iki unsur vardır: bi:i sa-
ı .. 

ı. ~.' Ş::eki anlatılan (veya öğreti -'t .ıtdc ise bir tek un~ur var -
~lıt •.. eseri. tki. hatta daha fazla 
"d ııı:ıe . 

1 ~~U· rın bulunduğunu inkar e-
t ~ıı k 1

tn; fakat sanatten ayn un -

" t,~~cti, doğruluğu bir romanı, 
ltı 'I ray w ld % gt'Jen okutturdugu hı: e. 

. ~ttıınuı edilmez olmaktan kur
't ~ll b att~ daha ileri gidebiliriz: 

1 
"~t a§lta \lnsurh.rı olan siir, an · 

lı.rısurıannın çok kuvvetli, 

Takas suistimal davası 
Türkkuşu üyelerinden bazılarının 

Ankara, Eskişehir, !zmir ve Bursa yo- Takas suiistimali davasının dünkü 
liyle uçll{lar yapacaklarını yazmıştık: duru~masınd::. - İstanbul asliye üçün
Yüzbaşı Bay Zcki'nin kumanda.sındakı cü cezada - taraflann teşkili ta~am -
Türkkuşu tayyare müfrezesi bir kaç lanmıştır. Dava edilenlerden ikisinin 
güne kad:ır !zmirden hareket ederek evvelce mahkum olup olmadıkları so -
Bursaya, oradan da ~ehrimize ~elecek rulmuştu. Cevap gelmediğinden, du -

t . ruş:m kalmı,tır. 
ır. 

Türkkuşu müfrezesinin şehrimize Bir karikatürün tetkiki !çln 
gelmesi dolayısile Yeşilköy kararga- "Açıksöz" ve "Cumhuriyet" gaze -
hında. bir karşılama töreni yapılı:- teleri arasındaki karşılıklı yak:~ık almı-
caktır. yan na~riyat mevzulu davaların duruş-

Müfreze lsta.nbul üzerinde bir uçuş masında. İstanbul asliye Ü!jÜncü ceza, 
yapacak ve filo mensupları paraşütle "'l\çık:;fö:" ün bnstığı bir karikatürün. 
yere n.tlıyacaltl:ı.rdır. - resim altile beraber - ehlivukufça 

Türkkuşu İstanbul şubesi üyeleri tetkikini kararlaştırmı§tı. Davacısı aley 
de bu uçuşlara i.5tira.k edecekler ve bir hine suç teşkil eder mi, etmez mi? Bu-
hava b:ı.}T:ı.mı yapılmış olacaktır. na dair rapor verilmek üzere! 

Ha,·a kurumu o gün temin edeceği Eh!ivukuf ol~rak, terbiyeci tsma!l 
trenlerle meklep'cri ve halin para.sız Hakkı, ressam Ç~llı İbrahim ve Münif 
olarak Ycşilköyc ta.§ıyacaktır. Fehim. secilmi!llcrdir. Bugün saat on 

!stanbulda ilk defa yapılacak olan beşte üçii~cü ;eza kaleminde, üçüncü ı 
b:ı hava bayramının büyük bi.r al:!k:ı cna azasından Tahirin naipliğile top -
uyuıdıraca3t rüphesizdir. !anacaklar ve tetkikat yaparak rapor~ 

Mes~~~a::''::,;~~slar 1 ~.::::~':::· teşebbU sten ceza! 
ilk okul öğretmenlerine tertip edi • Bcyoğlun;Ja Kuloğlu mahallesinde I 

len mesJe!:i l:~nferanskrın üçüncüsü bir <liikk5ndan kurşun aşırmağa teşeb- 1 
ciü!'l Gı:ıbtas;ı:ay lises'nde ilk teldri::at bü:;ten İstanbul asliye dö::düncü ce::acfa 
i:ı.pekterlerinC:.cn Bay Hii::r:m t;ır~fın- duruşm:ısı yapıliln Halit, bir ay, on al-1 

d1n hayatbilgisi mevzuu etrafında ve -
1 

tı gün h<lpse rnnhkiım edilmişt'.r. Aynil 
rilrniştir. zamar.:la derhal tevkif edilmiştir. 

Senede 500 ton kemik 
ihraç ediyoruz 
Kemik ihracatçıları 

Devlet Demiryollarının yüksek tarife 
tatbikinden şikayet ediyorlar 

İstanbulda senede 400 - 500 
ton mutbak kemiği ihraç olunmakta

dır. Bu kemikler birkaç ay evveli

sine kadar müteahhitleri tarafınd:ın 

çöp iskelelerinde ayıklanmakta v~ 

3 - 4 ay kurutulduktan sonra sevk 

olunmakta idi. 

Bunların Üzerlerinde et parçalar· 

kalmamakla beraber kal~a bile bu 

kadar zamanda çürüyeceği tabiidir. 

T elei olmuş hayvan kemikleri is 

tihsali İse senede en çok 20 ton ka

dar tutar. Bunlar d.\ aynı tarzda ta

bii halinde kurutulı.ır ve sevk olu· 

nur. 

Anadoluda evveldenberi birikeı1 

kemik stokları 1936 da lstanbula 

celmeğe bnşlam·ş ve satılabilmiştir. 

Fbtlar. ••erirtde teslim 30 - 50 
şilindir. Bu işlerle uğraranlarm 

t?ylediklerine b3kılırsa kemikler k~· 

tiyen kokmn.maktadır. 

Kemiklerimiz eskidenberi hcı> 

ltalyn.ya sevke:1ilmekte iken sem ~· 
manlard" Alm::ınya da satın almaya 

b:ı:lamr~tır. 

lstanbul mezbnhası giinde 400 
1{ilo k:ıd:ır boynuz istims-ıl c::Ier, bu 

,ı" ,.,.i.inlük r.ıütbak k0riği ile bera· 

ber !:uru~ı+ır ve sevkrh nur. 
Y ~dihı!e ce .. i f.-brih•lar:nm elde 

,.~tikJ .. ri bnynu ... lar ( ~·mr boynuzu) 
... ~ ... -1 ... 1 .... ~; ...... ;-rJ... t ... ,. .. J< ... ·la.. ta~r. frn-• 

dan kul!anıhr ve ihraç olunmaz; I 

miktarı senede 3 - 4 tondur. 

l:ıtanbulda fenni tarzda hemik 

kurutan müessese yoktur. Ancak 

bir firma bu kemikleri toz haline ge

tirip çuval içinde sevketmeğe çalış

maktadır ve bu iş için ic.:ıbeden 

tetkiklerde bulunmaktadır. Henüz 

faaliyete gcçmemi~tir. 

Alm<myada bu kemiklerle tutkal 

yapılmaktadır. 
Kemik ihraç etmekte olanların 

işittirmek istedikleri birkaç dilekleri 

varch. Bunbr da: 
1 - Ana.doludan gelen mallar 

için Devlet Demiryo!ları çok yiiksek 

tarif~ tatb;1; e'-!"1e!dcdir. 

2 - F C""ebi vapurları nr.klivat 

icin tonda 25 şilin mı.vlun istiyorlar 
- .~ k ,. 1 ki l-·· c1,.. r"lktur, r".,....<' ·teoı- er. 

Bu hnsusta ,lAk.-lı mckamların 

nrnrı cli1~knti ccl~c:lilmHir. 

- Ba!urkövüne vF..,.- ecek
er.to!l suı·u 

Sul:ır id:ıresi me~füıi dün bir top. 
lant1 yaparak şebelten ·n gcni"letilme
si ctr:::.fınd:ı ~örü!)meler ~'ap:lmıştır. 

B:ıkırköyüne tcrkcs suvu verme te
~ebbüslcri de yürür.ıektcdir. Malzeme
nin b:r ı~srnı ~"'lmi~tir. Vcli:fcn<li ~
ym dv:-rı:ıdı:ı bir depo y:ıpı1 m:ı.sı muh 
te:neld:r. 

Ko~onel Vuds 
Bir müddettir lngilterede bulunan 

İngiliz sefareti tic"ret ata.~esi kolonel 
Vud~ ~ehrimize gelerek Ankaraya git
miştir. 
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Qi.!nü'! ~{rbırine bağlı 
iki mühim siqasi hadisesi 

manya ile ltalya. 
ng ereye karşımı ? 

Faşist meclisinin kararları 
endışe uyandırdı 

Fransa 
alacağı 

harba başlar başlamaz 
tedbirleri düşünüyor 

Paris 3, (A.A.) - B. Von Rib. 
bcnttop ve edenin son nutukları ile 
büyük F~~ kohseyinfn kararlarını 

birbirlerile mukayese ederek tahlil ey 
leyen Exsels ior gazetesi diyor ki: 

Almanyanın mtistcmleke hakkm
dnki talepleri, B. Hitler için başka he
defler takibine behane teşkil eylemek
tedir. büyük Fa.Şist konseyinin Roma 
- Berlin mihverinin kuvvctlcnmİ.§ ol • 
duğu hakkında karatı, İtalyanın B. 
Bitleri, Avusturya işine serbest bırak
tığına bir delildir. İtnlya'ya gelince, 
Mussolini, !ngilter cnin, siHihlanmasın
dan ziyadcsilc kuşkullanmrr.kta.dır bu 
sebepten İtalya milletinin enerjisi ye
niden harekete getirmek suretile buna 
cevap vermiştir. 

!ngilterenin vaziyeti ise, 1914 de. 
ki vaziyetinden daha sarihtir. Zira, 
Fransa ve Belçika için silaha sarı1ma. 
ya hazır bulunmalftadır. B. Eden, AJ. 

:ı.nyanıri müsteınlekc hakkındaki ta • 
1 plcrini rcddeylemiştir. Fakat İngil • 
' r e, ayni zamanda, Almanya.rtın Lo .. 

n rnoya \'e Ccnevreyc avdetlni müza. 
'.creye de hazırdır. Bu meselede Fri.ı.rt .. 
f:ı.nm düıjüncesi de İngiltereninkinin 

aymdır. · --- ' 
l! 

Le Journal diyor lci: 
"İtalya, bir kere daha mutmain 

devletler sınıfından ayrılarak gayri 
memnunlar tara.fıncı geı;mektedir. 

Dümen, pek _ıafip bir sertlikle kırıl • 
mıştır. Adalelerdeki gerginlik, para ve 
iptidai maddeler itibarile zengin olan 
milletlerin bir taarruzuna mukavemet 
etmek zarureti ile muhik göstcrilmek'
tedir. Hi.s; şüphesiz loğrudan d«Yorruya 
istihdaf o!unan millet, lngiilzlerdir. 
Fakat İngilizler, yalnız değildirler." 

Paris, 3 (A.A.) - ::M.ebusan mec. 
lisi ordu encümeni altı muhalife karşı 
9 reyle verdiği bir kararda, harp il:1n 
olunur olunmaz deniz, kara ve Ha\'a or
duları için tekbir kumandan tayinine 
yüksek harp meclisini memur etmek • 
tedir. Bu kumandan muhasamat b~
ladığı anda sclahiyetlcrini kullanncıık
tır. 

Diğer ta.raftan komisyon hava 
müdafaası harekatını hava nazırının i
dare etmesi hususunda hava encümc -
ninin kararını tcd etmistir. Hava mü
dafaası kumandasını muhtelif nezaret 
Jcr arasında başbakan taksim edecek. 
tir. 

5Q 
• n 

Alman casusu 
"ltereye geçmiş 

1:-. g ilterenin silahlanma planları 
etra1-Cında malumat alaçaklar 

Almanyadaki gizli mekteplerinden f 
çıkarak, hususi surette yetiştirilmiş 

erkek, ve kadınlardan mürekkep be' 
yüz kadar Alman casusu, son bir kaç 
gün içinde lng:Iterenin silahlanma plan 
lan hakkında malUmat alma1ı: üzere 
faaliyete gcçmiçtir. 

Bu erkek ve kadınlar, Hitlerin 
bizzat itimat ettiği birisi tarafından se
çilmiştir. Ba adam, Hitlcnn seneler -
denberi yakın dostudur. Ve Hitlerin 
itimadım kazanmrş olan her hangi Al -
mandan daha ziyade İngiliz düşünce 
tarzlarını bilmekle iftihar eder. 

Bu beş yüz kişinin hemen hep~i 

doğrudan doğruya İngiltere i~in yola 
çıkacak değildir. Çünkü bu çok tehli -
keli olur. Fakat katiyotle söylenebilir 
k~ en tehlikelileri daha şimdiden İn -
g1lterede bulunuyor .. 

Bunlar, seyyah tavrı takınıp, din-

leyici buldukça, Almanyarun İngiltere
ye ve İngilterenin, - İmparatorluğu 

muhtemel bir hikurndan korumak ar -
zusuna - karşı &oo\patiıi olduğunu söy 
!erler. Fakat daima lngiltercnin inşa 

atmekte olduğu yeni harp makineleri 
aksamına gözlerini ve kulaklarını açık 
tutmaktadırlar. 

İngilterede imdiden çnlı,an Al -
man ajanlarile irtibat temin etmeğe asla 
yanaşmazlar. Böylece, o ajanlatm 
vazifesini zaten keşfetmiş olan gizli 
servis veya zabıta teşkilatı tarafınd3.1' 

~üphelenmekten korkarlar. 
İngiliz giz1i servisi, neler cere -

yan ettiği hakkında hayli rnalünuttar 
bulunuyor. Ba hususta Fransız gizli 
servisinden de epi şeyler öğrenecek -
tir. 

- /ngilizcc Thc Pcoplc gazete • 
.~inden -

TUrk-Alman ticaret anlaşması 
hakkı da hükQmetimlzln aldıfiı tedbirin isabeti 

Almanya iktisadi 
a etini değiştiriyor • s 

Dahiliye 
Vekilimiz 

Dün Mersinden Adanaya 
gitti ve döndü 

Adana, 3 (Hususi) - Bir haf· 

drr Mersin'de bulunan Dahiliye ve • 

kili ve C. H. P. genel sekreteri B. 

Şükrü Kaya, bugün Adanaya gel -

miş vilayet, Parti, belediye ve asker! 

kumandanlık karargahına uğramış • 

görüşmelerde bulunmuş ve akşam 

tekrar mersin'e dönmüştür. 

ispanyada 
HUkOmetçHer de, lhtililci

ler de yerinde sayıyor 
Seville, 3 (A.A.) - General 

Llano, dün cumhuriyetçilerin Ovie • 

do'ya yaptıkları taarruzun kolayca 

defedildiğini bildirmiştir. 

General demiştir ki: 

"Hükumetçiler taarruzlarına de 

vam edebilirler. Oviedo, düşmiye • 

cektir." 

General diğer cephelerde olduk 

ça büyiik bir sükunet hüküm sür • 

düğünti ilave etmistir. 
rr = r= · r 

Fransa ile ticaret 
anlasmamız • 

Ankara, 3 (Telefonla) - Fransız -
]arla aramıt:da mevcut ticaret anlaşma
sı Fransa hükümeti tarafından vak • 
tinden evvel "Denonse'' edilmİ§tİ. Mev 
cut anlr.şmanın müddeti 13 nisanda 
bitmektedir. Yeni bir anla~ma akti için 
Fransa tarafından henüz hiçbir teşeb

büs yapılmt§ değildir. 

Sanayi odaları 
' bütt:.elorl 

Ankara, 3 (Telefonla} _:__ İstanbul 
sanayi ve ticaret odasına ait 937 mali 
sene büt;esi lktısat Vekaletine gelmi§
tir. Vekalet ticaret sanayi odaları ka -
nunu projesini hazırlamakta olduğu için 
İstanbul vediğer vilayetlerden gelen 
bütçelerin tetkikini şimdilik tehir et -
mektedir. 

Karabiik 
fabrikamız 

(Vstvanı ı mcide) 

malum""tı vermişlerdir: 

"Bu ak~m Artkaraya gidiyoruz. 0-
r~dan Karabük'c hareket edeceğiz. Di -
ğer mühendisleT her hafta kafileler h~ 
liıide tstnnbula gelip Kar:ıbüke hareket 
edeceklerdir. Karabükte kuracağımız 
fabrikal::rı bu ayın on bec;inde hemen 
inşaya başlıyacaf,:z. İnşaat iki sene için
de bitecektir. Şimdiden söyliyebiliriz 
ki Türkiyede kuruli:ıcak olan bu demir 
ve çelik fabrikaları !dünyanın en büyük 
demir ve çelik fabrikalarından biri ola
caktır. Ve en modern esaslar ~zerine 
inşa edilecektir. Şimdiki halde kullana
cağımız iş~i mikdan 200 - 300 ka -
dar olacaktır. Fakat inşaat bittiği za -
man bu işçilerin mikdarr 3000 i bula -
caktır. Bununla beraber İ§Çi mikdarı 

vaziyete tabidir. Daha fazlaya ihtiyaç 
olabilir .• , 

İngiliz ınühendisleri ve bilhacsa kurr. 
panya direktörü, çok beşuı görtinüyor
lardı. Türkiye ile sınai sahalda tefriki 
mesaide bulunmaktan memnuniyet ifa· 
de etmi~~crdir. 

An!:ara, 3 (Hususi muhabirimiz -
den, telefonla) - Tadili için üzerinde 
yeni müzakereler yapılması teklif edi -
len Türkiye - Almanya klerink anlaş -
masının devamı hakkında hükümeti -
mizin aldığı tedbitlerin isabeti ;ı:ağı<.la 
?ereceğim habcı:;le teyit etmektedir: 

Dün aktam B. Mackenzie ve bera -
berirtdeki İngiliz mühendisleri, Park -
otelden Kadıköy iskelesine - spor kz
bilinden - yaya olarak inm!!lcr ve A

siyasetini tebdil etmek fikrinde bulun - kay vapurilc kO?rşı y:ıkaya geçerek ak 
duğu ve bu hususta bilhassa doktor şamki ekspresle Ankarnya gitmişler • 
Schach'ın tekliflerinin kabul edildiği 

Alman hlikfımeti Almanyamn te -
diye anlaşması ile bağlı olmadığı mem 
leketlerle hususi takas muameleleri 
yapılmasına müsaade etmemektedir. 

Bu meyanda Almanyanın iktisadi 

1 dir. 
Berlinden gelen haber erden anlaşıl - B. Mackenzic bir hafta sonra tekrar 
maktadır. 

~chrimlze dCinecektir. 
Alınanya muhtelif ülkelerle ser • 

Diğer mühendisler, İn§aat sonuna 
best ticarette bulunabilmek için hfila kadar Karabükte kalecakJarldır. kendi . 
harbiy~ nezareti emrine hazır tutulan terine hususi evler dahi in§a edecek . 
döviz miktarının bir kısmını tenzil ct-

ı lerdir. mek kararım verm:ştir. Bundan do -j , ___________ - --

layı, Alman yanın tatbik etmek istediği j 
yeni ticaret siyaseti karşrsında silahlar:. 

ma faaliyetini de azaltacafı söylen .. 
mektedir. 

$ 

Ankaradan j 

Milli küme maçları 
Esaslar dünkü toplantıda tesb·t edil 

Mali cihette F ederasgonla mur 
haslar arasında münakaşa olu!I 

Ankara, 3 (Hususi muhabirimizden tesbit edilmiştir. 
tolefonla) - 14 martta b~laması ka- Bunlar: Ankaradan B. B. 
rarla,ştırılan Milli Küme maçları esas- İbrahim; Sala.hattin, KeııısJ 
larmı ve teferruatını tetkik etmek ü- Istanbuldan B. B. Sait, Sal~h•t 
zere toplandığını bildirdiğim komiE'- di Knrsan, Nihat, Şazi TezclD: 

yon bugün mali cihetten gayri işler den: B. B. Mustafa, Sabri, 
hakkındaki son karannı vermiştir. Şenkal ve :Esat'tır • 

Milli Kümeye iştirak eden takım- Maç fikstürü ıde tanzim e 
lar şu esaslara göre karşılacaklardır: Müsabakalar İstanbul, lzmir ~ 

Takımlar maçlara yalnız kendi kad karada 14 marttan b~ıyacs) 
rolarile dahil olabilccekwrdir. Feda- temmuzda. son netice alının~ 
rasyon idmancılara yeni lisanslar ve- tır. JJ 
recektir. Ayni mevsim zarfında bir MUsabakal:irm Birinci ve 
idmancı iki kere maça. iştirak edemi- rine Tür Spor kurumu tara.fa\ 

yecektir. rer kupa verilecektir. 
Şehirlerde plasmanlarına sırası gel MALI CIHETTEI<.l MVNAKJ. 

diği halde iştirak etmiyen takımlar Mali ciliet futbol feder · 
150 liraya kadar para cezası vereccT.- klüp mümessilleri arasında bil 
lerdir. münakaşayı tevlit etmişfir. tı 

Kendi şelirinde hariçten gelen klüp federasyonu maçların kefidiSI 
le müsabakaya iıtirak etmiyen klüp dan idaresi istenllmede, })una 
müteakiben iştirak hakkını kay ı Kümoye dahil sekiz l\lü'ölin _.;fit 

bettikten başka 250 lira para eczası Jarı ,te~kiJatın bir miktar yıu·o•; 
verecektir. ması suretile, m~larm idari 

Sa.hayı terkeden klüpler mağlup kısımlarına karışılmasını ~ 
sa.yılmakla beraber ayrrcıı müsabaka dir. 
haklarını klı.yöetleccklerdir. Bu cihetin yarın (bugUn) ~ 

HAKEMLER de topla.nacak son içtimada: b 
Üç mıntakanın hakemleri şimdiden ceği umulmaktadır. 

1 ./ 

;' 

Yol kazalarının önün~ 
awmak için 

Hazırlanan proje başvekalete 
verildi 

Ankara, 3 (Telefonla) - Dahilive 
Vekaleti seyrüseferin emniyet ve kont• 
::olÜ~ü temin edecek olan kanun proje
sini Başvekalete takdirn etmiştir. 

Projede kabul edilen mühim esas -
la~dan birisi de üçüncü şahısların sigor
tasıdır. Bu kanun projesi ile kazaların 

önü aşağı yukarı alınmış olacaktır. 
Kazazedeler için otomotik olarak 

vardım ııııuları vardır. Dahllil. 
klldti bu ım>jcyi hazırlarken 
letlerin en yeni mevzuatmcU'tl 
etmi§tiı'. 

Proje ile yolcuların mutlalC 
nakil vasıtalarının ınuntazatf1l11 

kabesi ve işler bir halde b~"~ 
ması, kazaların asgari hadde ifl 
ğayeleri istihdaf etmektedir. 

İnkılap 
enstitüsü 

1 Karadenlzde bir yel~ 
battı J 

(Vsyanı, 1 incide) 

iki oda ayrılmıştır. Önümüzdeki 

ders senesi başından itibaren eski 

Harp malfılldi cemiyeti binası inkı
lfıp enstitüsüne devredilecektir. 

Burada yeni bir bina da vücuda 

getirilecek. binanın alt kısmında ge

niş bir salon yapılacaktır. 

Bu salonda Üniversite ve yiiksek 

okullar son sınıf talebelerinin inkı-

lciba ait vücuda getireeekleri eserler 

için bir ça1ışma yeri ol::ıcaktır. 

Aynca salonun etrafındaki odC\
lar profesörlere Ye kısmen de inkıl5.

ba ait eserlere tahsis edileccl:tir 

Şimdilik tanınmış şahıslar elinde 

inkılaba ait ne kadar vesaik ve eser 

varsa toplanacaktır. 

Yedi kişi boğıl 
f~ 

Unye, 3 (Hususi) - Soıt lt1l 
çok acıklı bir deniz kazascı 0 ·re 

Fatsalı Hasan reisin çi~~ Ol~ 
kenli&i, bir sipariş veren tuccJ 

S "d rl<cııı s.•.nı alarak. amsuna ~ı e ;O' 
caklı açığında batmıştır. G~~,J 
nanlaı'3an H~san Reis, Fikri _1, 

"Jtl' 
met Çavuş. tayfa Servet, Rı f 
çı ve di~er iki kişi boğulrnll~ 
kadar cesetlerin dördü btJ}U!l < 

Kaza hakkında şu tafsilat 

tedir: ııteıı 
Fırtına çıktığı zaman ye 

lememiş. gemi kar~ya doğrU ı5 
tur. Burada yelkenli, karad~~if
re kadar acıkta dcmirtern ş • 
demir, demir babayı kop~ra: 
ların arasında bocalamağa ~ 

ğ ta 
Uç tayfa snndalla kaçma ı ıı 
miş. fakat diğerleri gemidetl 111 
mamtşlardır. Onlar ve 12 Y;Jır. 
çocuk kasarak kurtulmuşla 

00 
Bu topbma i~ine dünden itiba- Kısmen madeni olan 

45 ·de 
ren b=ışlanmıştır. Bu işlerle aynen rö!kmamak istiyerek geını ı•rl' 

beş saat miltcmadiyen dol~' 
Bakanlıcm seçeceği kimteler meşgul 1 d" .• ı 

çeJeşmişler ır. }':çıır 
olacaktır. Bunlar inkılahm harlan- 1mdntlarına yetişen balı· tf 
mcmdan inkişafınm son 'devresine ... Jekileri kurtara:namışlardır·c:Jıl' 
kadar c:ıkm?ı, ve neşredilmiş biit1in is direğe s~rılr bulunuyor ıP 

k . l ] ki d Mersin b::lrgw ı iğneleri takıl 
~C\zete ve ·ıtap a.n top ıyaca ar rr. 

ğu anlaşılmıştır. ;ııl 
Ayrıca Avrupada muhtelif lisan- · ·1 · ayet Fırtına gemıcı en g )1İ' 

larla çıkarılmış olan Türk inkılabına mıstı. Fırtınam çıkacağını tır-' 
• . ·1 arıl• ait eserler de toplanacnktır. memi~ olan~emıcı er Y 

B h 1 t . s"nd bıın rakı .,lmıs bulunuyorlardl· t 
u azır anma ne ıce ı e • " • 1 ' 

dan sonm Üniversite talebelerinden --.-B-E:-LEDIYELER ~,ıı 
ve mczunbrmdan istiyenler Türk 

inlcrlabmm muhtelif cephelerine ait 

~ez yapmak için istedikleri vesikala

rı kolayca bulabilmiş olacaklardrr. 

Aydın ve Elaziz şehirle~ ~ 
projelerini kabul eını.iştıt· ili' 
bu tesisata ait münake.'8 

cektir. 
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d Karanlık gecenin içinde hiç bir §ey görünmüyor
•ıll~~'!'""z gök yüzü. ba~lannın üstünde gizli kalma
• ~ gelen ,eyleri gönnemeie hazır, dilsiz, sa-
l:rr ve ka ! k b" ·· " 'b" "d" Ah T ran ı ır ortu gı ı ı ı. met urgut, 
~enç kadının yumuşak vücudunü ta yanıbaşmda, 
t~ Yiicudun sıcak ve güzel rayihasını hemen kendi 

1 ,0:~İinde hisseder gibi oldu. Kimyager Yıldız tat
ı:ı il' h.ış dönmesi içinde kendisini bırakmış!?; Ah
Ortet l'urgut kolunu genç kadının beline dolayarak 
d u:ı düpncsine miı.ni oldu. Bir kaç saniye böylece 
llrclular. 

4 
l\hrnct Turgut lstanbulu, maceralannı, o!'adı:ıl'i 

:~rnanı, apartnnıınmın güzel ve müstesna 7.iya
g~~çilerini hatırladı; §İmdi kolları arasında, göğsü 
~t•Ü."'ıe yakın, ağzı ağzına yakın duran hu genç 
p'ıdln da o lstanhuldn!<i apart:manrn Jtibar zivard-
~ı ~ . 
d " .. l'ınden daha nz güzel ve daha az arzuya ıa~·ık 
~i!~.i; Ahmet Turgucl'un içindeki a~ er~c•t uyan
bt U~e:-e idi; sinirlerinde bir yıldırım n'cvi b~~tan 
't§a. dolaşmal< üzere idi; fakat göz açıp kan:ı•"lnca-
~dar k:sa bir zrunan içinde kendisine geldi. 

~ ddız'ın gö:deri lmp:ılı idi; lakin g"-~ ve " Ü-el 
~d'nın istekle:.-le uzanan dudalcları aradığını bula-

~. 

9 

'Y '-"lid~n ba§lamak İstemiyordu. 
"N· · ı ıçın, neye yarar?,. diye düşünüyordu. 
nai .... ~ b" 'b' · · · 1 1 E . cıla ..... ırı ırının aynı o an macera ar... tın ete 

AJı 'ti iştiyak ve ihtiyacı bitip tükenmiyecek miydi? 
~ ~t Turgut artık bu i~te büyük bir lezzet tasav-

edeıniyordu. 
~;!te sahahn. kar§ı misafirler, yarı sarhoş, yan ayık, 
\'ti ılıp ~itti.'<ten sonra ev aahibi bir saat ?:adar ev
tı.~etıı bir vak'anm ba§lamak üzere iken bittiği 
~illl illin önünde bir koltuğa oturmuş, tek başına, 
)~ a.on. k<ıpısmın camlıırmdan içeriye girmeğe ba~h
)a eUniln ille ışıklıırile ganlarak Yıldıı.:'ı düşünü-

"'dıı. 

ııı .. Daı:nda olgunlaşıp koprnağa, düşmeğe hazır bir 
4~d~a ki Ahmet Turgut eğer istemi~ olsaydı işte 
~ 1 l:e,rii kendisine dilile dudald::ırını yalnrke:ı bu 

'&.nın tadmı orada hissedebiJecekti; fakat iste-
Hi, istemiyordu da ... 

~Niçin, ne7e yarar? 
\' ep. bu sorgu. 

..... enı yılın ilk cünü ufukta ağarıyordu; İ§te kac 
~it .....;ı:..._ 1--t·· -· ----!. -•-- A \..-.- a. T- --... & :.!- --~ 
~l~ia! dah~··· Ru~u~~n dinlen":eğe iht~y~cı vardı. 
de iti ~~ku, bellcı ~üfu7u, bclki parası ıçın, belki 
~ ll"ıbılır, şu vaktıle dıllerde dolaşan Donjuvan 

relin• kı . h~1~ 1 ~I q ın aı na, ışte ı:ua yo una çıkan genç ve gü-
~ dınlar oluyordu. Bunu gururla göğüs kabar

düJijndü. 

... Fakat Ahmet Turgut artık istemiyor. 
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h'ı- i etı! yıl, şdcer fabrikasına büyük ve hummalı 
~ ~lıyct ve hareket getirdi. Binanın ta ö:ıüne ka

&okutan lokomotifler, sıra srra ıeker sandıklarile 

- Refik Ahmet 
Sevengil l ----------=----" 

dolu vagonları çekip ıötürüyor. İstihsal boUuğuna 
uygun bir satış mükemmelliği ve ona göre sevkiyat 
var. Müessesenin kazancı yolunda. .. Müdür ve mu· 
hasebeci memnun; bu sene idare meclisine her za
mankindon parlak bir blanço verecekler; tabii ala
caklarr ikramiyeler de ona göre olacak. •• 

Fakat memnun olan yalnız idareciler, memurlar 
değildi; bir kara ekmek parası kaunabilmek iç;n 
nabızlan çatlayıncaya kadar çalışıp da yine karınla
rını adamakıllı doyuramıyan iıs..ilerin de yüzü gülü
yordu. Onlardaki memnuniyet ne gündeliklerinin 
arttırılmış, ne de it saatinin azaltılnuş olmasından 

ileri gelmiyordu; çünkü böyle şeyler yapılmam:ıtı; 
fakat nctit:e!cri itibarile bunlar kadar mühim bir şey 
ynpılıru§b: Fabrikacla ame!e için bir kooperatif açıl
m·; tı. 

Knsabaya geleli henüz bir luı.ç ay olan hukuk rnü
~:ıvir m~vini Gülseren'in isteği, te~cbb5sü, l-az:r
lndrğı rapor, yaptığı nizamname ile açılan koopera
t'f İşçilerin bütün ihtiyaçlarını kolaylıkla temin edebil
ır.cl erine im't.Un vermişti. 

Daha mühim ve herkesin yadırgadığı bir nokta 
c\\ a~ele kooperatifinin lmru!ması iiin T:)Üdürün fa!ı
rika kasasından epl))' bir p ra ayınp vermesi idi; 
hukuk müşavir muavini bunu temin etmişti; işçi!er 
gündeliklerinden ayrrd·k!an küçük parayı bu ana
sermayeye ekliyo::-lardr. 

Önceleri onlara bu işin nasıl olacağını anlatmak 
hayli güç olmuıtu; içlerinden bazılan yevmiyelerin
den kesilecek paranın iç edileceğini sanıyorlardı; bu 
havayı etrafa yaymıılardı; işçi, anbnıadığı bir dil
deki kooperatif lafını emniyetsizlikle karşılamıştı; 
hatta hukuk müşavir muavini Gülscren'in milmkün 
olduğ:J kadar tatlı bir sesle, aç•k bir dille verdiği iza
hata da kulak asmamı~lardı; lakin kısa bir zaman
da il'{ i:ri verimler alınınca teşebbüsün manası ve 
faydası gün gihi aşikara çıktı. 

Amele yiyeceğini, içeceğini köyünde kendisi te
min ediyordu; ilk zamanlarda kooperatiften yalnız 
petrol, tuz ve ıiyecek aldılar; aonrı:ılan batka e§ya, 
başka ihtiyaçlar da bu yoldan temin edilmeğe bat· 
lanıldı. 

Gülseren, resmi vazifesi içinde olan §eyleri ya
pıp bitirdikten sonra kalan vakitlerini amele ile, 
bilhassa itçi kadınlarla düıüp kalkmak suretile dol
duruyordu. Onlarla yürekten gelen bir sesle konu
şuyor, dertlerini onlar söylemeden anlıyordu; çoiu 
maddi sıkınbdan, birazı da bilgi11i·diktcn &'elen 
bu ızbraplara çare bulmak onun için hiç gÜç olmu
yordu. 

Kısa bir zamanda Gülseren İ§çİ aileleri arasında 
adı yan dini bir saygı ile anılır hale geldi; iyilik ve 
fenalık ıöhret)eri halk tabakası arasında çok çabuk 
yayılır. Amele ailelerinin dütüp kalktığı wabanm 
fakir ve ortahalli insa.nlan arasında ve yalan köy. 
lerde Gülseren'in yüzünü gören görmiyen herkes 
ondan bı:ıhsedilince derin bir sevgi ve inanla göiüs 
geçiriyor: 

- AUah razı olsun, diyor, dünya böylelerinin yü
zü suyu hürmetine duruyor. 

( A rlm.n var) 

Aga Han tekrar sahnede 

C\tki Afrikada jübile münasebetile 
altınla i a rtıla ( ak 

t.~11~ !(hakkında bir ı 
ı~ onferans 
~tt ;> lialkevindcn: ı 

937 cuma aksamı saat 21 d :: 
~lo ~ 

llıdal'\ nu.~da Bay Ahmet Hamdi 
~et (Şıır üzerinde blr izah) adlı 
L ~i a~s "Crilecektir. Konferanstan 
-tııı•t~ı~ kor2l heyeti ta;afmdan 
ı. 'l\!.O de \rerilecektir. 'il "'Qrı .. 
~ >'ı] • ~ lialkevimlen: 1 
~Q.tızı ~ın ?iizenlediğimiz seri kon -

ı~i Bekızincisi bugün saat 17,30 
jil 't3 n Cağaloğlundaki merkez sa

<~,? liaHm Baki Kunter tara 
1 

tı Q~ 1
• İstanbulda Türk sporu) 

erınde verilecektir. 1 

'l~ ......... 1 

İngiliz gazetelerinin verdiği malU
mata göre, bu altın 30,000 İngiliz lira
sı kiymetindedir ve Ağa Hanın muak
kibleri tarafından Aga Hana b:r hediye 
olarak verilmektedir. Nayrubi de top • 
lanacak olan bir~ok İsmaililer, Ağa 
Ham kansı ile birlikte karşıladıktan 

sonra kendisini altınla tartmak arzu -
sundan bahsedecek ve tartılmasına mü -
saade istiyeceklerdir. 

Tartma merasimi bittikten sonra, 
resmen Ağa Hana ithaf edilmiş olan 
bu altını, Ağa Han tekrar geriye iade 
edecek ve içtimai terakki yolunda sar
fcdilmesini isteyecektir. 

~~ 111~·~·;~-~~·k·~;-~-~~·-~ 
~ h.. !S<ıltt • 
,~ bu 0rıımuz Pnznrtesl gtlnlert 
L.ıa:l'ı! l:Uktan ylrmlye ko.dar ga• 
l~ ~~esinde, Cumartesi gUnlcrl 

~ 'rı 11 
19 a kadar I.Alell Tayyare 

lılını 11t!tıcı daire Uç numarada 
!' lıt~ tularıınızı yedi kupon muka• 

İsmailiye mezhebinin başı olarak 
sayılan Hintli Ağa Harun jübilesi ya -
pılmaktadır. Bu m:inasebetle kendisi 
şarki Afrkada altınla tartılacaktır. 

Ağa Han bu altının nasıl sarfedil
mesi hakkında bir de nutuk söyliye -
cektir. 

Ağa Han, jübile merasimi dolayı
sile geçen sene bir defa da Bombay'd:ı 
altınla tartdmrştr. 

~b ~~ • 

~taıııunrı doktorumuz da bu 
~ ~ ~nc31nl 'bl~lktlrlp kendisine 

'la ctıınartcııt, aa!I, perşembe 
'-~ııte.t~~ Ak~rayda, Millet ead

~a C&mll kar~ısındak1 mu• e .. tocukınrınıuı. bakacaktır. ...................................... 

Radyo 

isim: 
Adres: 

Müsabaka Kuponu 
-4-
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Ehl'sarp Şövalyele .. 
şatoları • • 

rının 

Cesur Türk Kumandanının önünde 
boyun eğen kaleler tamir ediliyor 

Filistinde, Suriyede ve Mavera
yi Erdünde haçlı seferleri yapan Şö
valyeler birçok şatolar kurmuş bu -
lunuyorlar. Şark ile Garbin ilk te
masım temin eden ve A vrupa,nm gö
zünü açmnsmda büyük rol oynıyan 
bu seferlerin hatırnlarmı taşıyan hu 
kalelerin harabeleri son zamanlarda 
temizlenmeğe başlanılmıştır. 

Bunlar Hay fanın cenubundaki ı 
Atlit, Maverayi Erdündeki Kerak, 
Suriyenin şimalindeki Sashon isim
li meşhur şatolardır. Bilindiği üze
re 11 inci asra kadar Kudüse ser
bestçe gidebilen hıristıyanlar daha 
sonraları bu gidiş geli~lerinae mü~
külata uğradıklarından bu seferleri 
tertip ederek Kudi.isü müslümanlar· 
dan almağa teşebbüs etmişlerdi. Bu 
savaşlar içtimai, askeri ve hatta 
romantik bazı vaka ve tahavvüllere 
sebep olmuş ve bilhassa Salahattin 
Eyübi ile Aslan yürekli Rişarın 

fşaretler: -- - --- -

kahramanlık menkibeleri bütün dün
yayı teshir etmişti. 

"Gud Frey dö Buyyon., un Ku· 
düsü almasile Filistinde yerleşen es
lisalip h~kimiyetine Salahattin Eyü· 
bt hatime çekmiş,. Aslan yürekli Ri
~ar, bucur hükümdann önünde bo
yun iğmeğe mecbur kalmıştı. 

Kudüs ellerinde olduğu halde ta· 
mamen emniyette olamadıklarından 
rnüslümanlarm akmlanna karşı 

T emplar şövalyeleri denilen bir kuv
vetle bir de Sen Con şövalyeleri de
nilen gayri askeri bir teşekkül mey• 
dana getirmişlerdi. Sen Con şöval
yel~rine ait Kudüs civannda bir has
tahane hala faaliyettedir. 

Uzun müddet buralarda ka
lan Avrupalılann bıraktığı eserler
den en mtillimi Kudüste lsanm 
mezarını ihtiva eden kilisedir. 

Kudüsle Yafa arasında bunların 
(Sonu 11 inci ~ayı/ada) 

Geı1ç romancılar \re eserleri 

Mehmet Beh~et Yazar yeniden 
bir ergilllun gibi ~es vcrmeğe başladı. 
F ezri atinin şair genci bugün olgun 
bir edebiyat mütetebbii halinde etüd
lerini ortaya koyuyor. Bundan bir 
sene kadar önce genç şairlerimiz 

hakkında bir konferans vermiş ve bu 
etüdü bir kitap halinde neşretmişti. 
Bugün de genç romancı ve hikaye
cilerin eserlerini derli toplu, tasnifli 
bir şekilde tetkik ediyor. "'" 

"Genç romancılarımız ve es.erle· 
ri,, adlı etüd bunun misalidir. Meh
met Behçetin kıh kırka yaran tasnif. 
çi bir kafası vardır. Vakıa bu tas· 
nif merakının aleyhinde bulunan!ar 
çoktur. Onlar, hayatın böyle tasnif 
ölçüleri içinde hüviyetini kaybettiği
ni iddia ediyorlar. Fakat ya~&nmak
ta o!an hay.ıh tanmıak demek, mut
laka onu tasnif ebne~t, r.ıukaye:c 

edilebilir bir halde sokmak demektir. 
* • * 

Mehmet Behçet, İğne ile kuyu 
kazar gibi sab:rh bir çalışmanın ne
ticesinde bir devrin karakterini, bir 
devrin üslubunu, bir devrin hayab 
anlayr~ tarzını tayin edebilmiştir. 

Onun uzaktan hal& bir Kaos hissini 
veren edebiyatrmrzla inccde:ı İnceye 
üzülTaeden, s?kılmadan ve realite 
ile irtibatını kaybetmeden mcsr,ul O· 

lu§U bir takım ha ik<ı.tferin c'le tu· 
tulur tekilde tebarüz etmesine vesile 
olmuttur. 

Behçet bir edeb\yat partizanı 

Sadri Ertem 

deöildir. Olmaması da muvaffaki· 
yetinin birinci şarbdır. Fakat Meh
met Beh~etin yapbğı objektif tetkik
ler bir talanı neticeler veriyor. 

1 - 908 den 918 e kadar koca 
Osmanlı imparatorluğunda ancak 
22 roman ve hikaye kitabı neşredil· 
diği halde 918 den 928 e kadar bu 
miktar 86 yı bulmuştur. 

928 den 937 başına kadar geçen 

zaman içinde ise hikaye ve roman 
- gazetelerde cıkan ve kitap halin
de basılmıyan hikaye ve roma."llar 
bu rakamd3n hariçtir - 276 ya ba
liğ olmuıtur. 

Bu arbna bir ~eyin ifadesidir. 
Mc:n~e1i~lte edebiyat kültü:iinün bir 
in1rişnf sııha.C\ma doğru ilerlemekte 
olduğu isb:ıt ed:lmektedir. 

2 - Mehmet Behçet, karanlık 

dün-i;in~ ve biribirini gör.:niyen 
yayı elekirik ışığı altına aldı. 

Bu ı§ık altında yeni te!<isüf nok
talan belirmektedir. Bu tekasüf 
noh•alan ümitlid'r. Mukayese im
knnbn verc~ck derecede hususiyet
for taşnn:ıktadır. 

)H 

Edebiyatun:zm en genç mahsul
lcrinm kütüijünü l::z.ydeden Meh..-net 
Beh~et Türk ed~b"yab h:ıldcnda ka
ranlıkta t<:b3nc'.l sık~nlan gayrete, 
faaliyete sevked'.!cel< hir örnek vÜ· 
cu::lc getimıb:j;-. Tc~:::ıni edelim 
F. bu cins ciddi etüdlerin sayısı ço

ğalsın ! 

-



Istanbul muhasarasında Rer .Gün. Bir lliftaye 
ORBAN'IN TOPU K .k t•• ' arı a ur ••• Yazan: Gustave Schlunberger 

-4- Bölüğüm:lze yeni bir asker geldi; 
tombalak yahaklr, güler yüzlü biri ... 
Kışlanın kapısından, sırtında usta bir 
terzi elinden çıktığı belli olan şık bir 
elbise, ayaklarında, sivri burunlu, na
zik rugen iskarpinlerle girdi. Aramıza 
kat.Idığı zaman, o da bize benzemi§ti: 

karikatürü yapılamıyacak inlll' 
tur!.. 

Şık elbisenin yerini, depoda konuldu
ğu §ekilde, enlilemesine ütü tutmuı. 

kaba dokuma, kül renkli asker rübası, 
rugan iskarpinlerin yerin i de kocamn.n 
postallar i~gal etmiş bulunuyordu. Si
vil takımını çıkın yaparak omuzuna 
asmıştı. Halinde, yüzü gülümsemek. 
le beraber, ürkeklik ve şaşkınlık var. 
dı. 

Yazan: 

r Be L< i 

s ı t k ı 

. . . ı·t ııı .. .... .. • 1 ., ~ • • a. 

oraya atılmış buruşuk bir kağıdı aldr, 
dizindt> ütüleyip düzeltti. Ce-
binden kalemini çıkardı, bir iki çizgile, 
bir çırpıda, içimizden birinin. ona en 
yakın olanın, Ahmedin k:ırikal':irünü 

yaptı. 

Bu kağıt elden ele dolaşıyor: Ah
medin koca kafası da~a çok biiyümüş .. 
Burun yok gibi ... Ağız alabildiğine ge· 
nişleyip yayvanlaşmış!.. Ama, tıpkı 

Öbürleri de : dl• 
- Mademki, ·latifedir, ,.t'~ 

di olmıyan bir şeydir. Kuınaıt 
kala~ılabilir mi hiç?. diyorlardı-

Doğrusu iki tarafın da bakJıf 
ve iki taraf da haklı olduğu i~..Jlll 
daki ihtilafın halline imkan ıor;r 
yordu. Fakat günün birinde, .ati 
tilasınm kamçısı altında ~al~ del' 
türist, iki üç çizgi ile İ§İ kokiln 

•· .. nU letti, kumandanın karikaturu ·tiil' 
Bu kar!katürde kumandan~n bil~ 
tebariz hatları mübalağa ile Jı 
mişti: Fırlak alnı, sarkık duÜ 
yassı burnile. hepsi... ·~ 

lstanbul surları 

Bölüğün bir kaç misafirperveri, der 
hal yeni askerin etrafını aldık. Ona hoş 
geldin, dedik. Halini, hatırını soruş

turduk ve biz, eski askerlerin ıahsi 

tecrübe ve kanaatlerimize göre, bu ilk 
değişmenin verdiği ıaşkınhğın ancak 
bir kaç gün süreceğini, sonra onun da 
bizim gibi aıker ocağına alışacağım 
söyledik. 

Ahmet! .. 
Yeni askerin meharetine parmak 

ısırıyoruz ve Ahmedin ko~a kafalılığına 

Karikatürün yapılmasını iıtt I' 
bu "Şaheser,. karşrsrnda el çırp~ pıl 
ladılar. İstemiyenler, ''Emrivık~ 
len kabul edip seslerini çık• 

Karikatürist "Şaheser,. iniıı bİt 
kurşunkalem ve renkli kaleı:nleert 
kopyalarını da yaptı. tstiyenl 

O devrin adamları tarafından nakle
dilen bu türlü rivayetler arasında biri. 
birini tutmıyan birçok sözlerin hangi -
si doiru olduğunu tayin etmek çok 
zordur. Çünkü bu rivaletler topların ne 
adedi ve ne de yerlcttirildiği mevkiler 
Jıakkmda müttefik değildir. Jhtimalki bu 
türlü rinyet ihtiliflan elli dört ıün 
aliren muhasara devre•inin muhtelif saf· 
halannda muhtelif adette ·ve muhtelif 
yerlerde top kullanılmıt olmasından -
dır. Tarihçi Phrantzes Fatihin Jstanbul 
surlan etrafında on dört top grupu ol
ldufunu söyler ki hakikate en ziyade uy-
gun olarak kabul ~dilen bu rivayete 
göre mrun muhtelif on dört yerinde 
~llf olan bu .topçu Jatalanndan 
heMıt ~ört büyük toptan tqekldil edi
yoıl•., M\ıhaaara 'f'Ulruatmı kendi ~ı: -
laf lle göriip takip etmif olan Veni -
den Barbaro berbiri 'büyük çapta birtt 
top ile takviye edilmiJ dokuz batarya 
bulunduğunu söylüyor. Mantaldo'nun 
idaresine göre Sultan Mehmedin top -
lannın yelcUnu iki yüzü buluyorldu. Bu 
husuı;ta Kr1toboulos §Öyle diyor: 

"Ft>tih Sultan Mehmet surların ayni 
zamanda muhtelif noktalarında gedik -
ter ~snı::k maksadını takip ediyordu. 
Onun için top bataryalarını surların baş 
lıca üç noktasına yerleştirdi ki sonra -
dan bu y('rlerde üç gedik açıldı. Büyük 
bombardıman bataryalarından biri Tek· 
für sc:rayı ile Eldirne kapı arasına kon • 
muştu. ikincisi (ki birinciden daha mü

himdi) garplıların Saint - Romain adı
nı verdikleri Topkapı karşısına yerleş
tirildi. Uçüncü batarya Marmara deni
zine daha yakın bir noktada idi. Buıün 

bile ıurlann üaerinde mevcut olan tah
ribattan bu üç noktayı anlamak kolay
ldır. Pears'm meşhur (btanbulun mu -
has~:-a tarihi) adlı eserinde söylendiği
ne ıöre bugün dahi surlara hariçten 
hendekleri aşarak kolayca girilebilecek 

yerlerine muhasara bombardımanları 

ile tahrip edilmiı olan bu üç noktadır. 
Böyle dışarıdan içeriye girilirken ıu -
run içerideki duvarlarına gelince gö -
rUlüyor ki bunlar bile o derec:e tahriba
ta uğramııtır ki Fatihin muhasara kuv
vetleri 14 53 ıeneainde ıehre buradan 
girmiı olduğuna derhal hükmedilir. 

Kristobouloı §U suretle malumat 
vermeğe devam ediyor: 

"Türk muh~sara toplan içinde üç 
tanesi vardı ki bilhassa büyüklükleri ve 
tahribat lruvvetltti ile töhret almııtı. 

Bunun için bu toplan surlann en zayıf 
noktası olduğunu tahmin ettiii bir ye
re, Li-:us vadisinde doğrudan doğruya 

keri:ii karagihrnın önüne tesadüf eden 

b'r noktaya yerleıtirmiıti; bunun için 
muh.:Jara esnasında bu nokta muha -
rcbenin en çetin bir noktaımı tqkil e-. 
diyordu. ( 1) Bu üç büyük harp aletin
den en ehemmiyetlisi herkes tarafın -
elan hayret ve takdir edilen Orban'ın 

topu idi. Tarihçi Chalkocondilas'ın ifa
desine göre bu top gündüzleri altı yüz
kiloluk gülleleıtden yedi defa, geceleri 

beraber Orban'ın kendisi de bu hadise
de ölmüştür. 

Fakat tarihçi Dukas'm ifaldeıine gö
re muhasara devam ederken me§hur 
Macar kahramanı Jean Hunyade tara • 
fından gönderilen yeni bir topçu ustası 
marifetile tekrar büyük bir top dökül • 
mÜ§tÜr. 

Bu topun gülleleri ile meşhur Bak -
tatinea kulesi yıkılmıştır. 

Bu alakamrzdan tabii memnun 
oldu, ve sivil elbisesinin cebinde getir
diği Yenice cigaralarından bir tane 
tüttürdü. Bize de birer tane uzattı: 

- İçer misiniz? .. 
Tabii içerdik! .. 
Asker olmadan evvel, belki içmi

yenimiz vardı. Fakat bu cigara içme 

gülmekten katrhyoruz. 
Hepimizin müttefikan verdiğimiz 

hüküm şu ki, yeni asker, yaman bir a
cemi olduğu kadar, yaman bir karika· 
tiiristtir !.. Ve bir muhalif reyle verilen 
ekseriyet karan da, Ahmedin koca ka· 
falı olduğuna dairdir!.. 

hatıra olarak verdi. . . de )r 
İş bununla bitmemi§tİ. şıı:ndi Jiıll ; 

rikatürü kumandana göıt~r~. 
göstermiyelim mi? Meseıesı 

r:imÜ}tÜ. di ~ 

O zamana göre en modern silahlar keyfiyeti bize, diğer içenlerden, sari bir 
demek olan bu çok büyük cesametteki hastalık gibi geçmişti. Cigarayı sev
toplarm arasına Sultan Mehmedin mü- miyenler bile, adet yerini bulsun diye, 
hendisleri daha başka taarruz vasıtala- dudaklarında birer tane taşırlardı. 

Artık yeni askeri yere yurda koymu 
yoruz, onu baştacr ediyoruz; çünkü 
herkes ona karikat-Jrünü yaptırmak İs· 
tiyor!.. 

Fakat bölüğün ağabey isi, ( 316) do· 
ğumlu muallim Rızanın fikrine göre, 
Mazlum, Hasan, Bedi, Abdi ve Şükrü
nün aynca karikatürlerini yapmağa 

Olab:lir ki, kumandan, kel! ~ 
katürünü büyük bir aevkle ~ııt 
O daima çatık duran ka,şl~ 
di çözülür ve asık yüzüne, gö ~ 
bir yerden, manevi bir ıpk _....ıll; 
go:ilümser ... Yahut bunun ta__. 
si de olabilir!... ti 

Öyle mi olur, böyle mi?. JJıJ ., 
amma idi. Bu muammayı h•:;,_,ı 
ihtimali göz önünde tutarak, 

rı koymuılardı. Bu vasıtalardan birini Yeni askerin pek makbJle geçen 
iptida gayet kuvvetle gerilen, sonra Yenicelerini birer birer alıp paketi bo· 
birfdenbire aerbet brrakıhnca surlara ve şaltıverdik ve ona cigaradan yana 
bütün şehre doğru büyük taı parçala - hiç srkılmamasını, çantamızda bot bol 
n atan mancmddar teşkil ediyordu. asker cigarası bulunduğunu haber ver 
Muhasara tarhini yazan muasır tarih • dik. 

lüzum yoktur. Onları biz her dakika saret edemedi. 
görüyoruz. Kendileri de isterleı.e, ay- -
naya bakabilirler!. ıclf. ~ 

Terhisten üç sene sonra r. 
Maztum laf dinlemedi, yeni askere gün işlerimi ta.kip için Ankara>""/ 

çilerden bu iptidai, fakat ha§in harp va· Yeni asker, doğrusu, yaman acemi- Kantinden bir kahve ısmarladı ve ka- d t · deıt J yor um. stasyonların birın ·_- .~" 
•rtalumtn tesirleri büyük olduğunu Jerdendi; ne tüfek tutmasınr biliyor, 
göstermişlerdir. ne "Hazırol !,, durmasınr, ne yatması-

rikatürilnJ yapmasını rica etti. bir yolcu bindi ve tesadüfen, ~, 

Fakat bütün bu tiirJU al•tler :ır:ıcın 

da şüphesiz en çok müessir olan top· 
lardı. Bu suretle cihan tarihinde tama-

nı. "'" d~ 1ra1'"'-"•"'w ... v .... ~ .... t,.,.f:ıı: .. 
tüın cahili ... Onun bu haline, bir, es· 
ki askerler, cid• en şaşıyorduk; nasıl 

Bir defter kapağına şöyle bir kari- lunduğum kompartımana girdı. 
)catür ri,.il tfi · v,....,,, .. .,., l.:,,:-ı-.:ı. ~· a u-u .... •Y .. •J "• ....... , ... ••+/t 
ri kabak gibi ve çrplak bir kafa •.. Ka- bizim kumandandı. Lakin s.~v~ ~ 

men yeni bir devir açılıyordu. Eski çağ- oluyor da bu kadar basit ıcyleri bilmi
larda her türJü harp ve taarruz silahla- yor diye! ... 

Yeni asker, bize Yenice ikram et-

fanın üstünde yeni çıkmağa başlryan mişti ve biraz çökmüş gönJnU~ 
sinek tersine benziyen siyah siyah saç Derhal kendimi tanıtrnalc tıl'.11 
noktaları .. Upuzun bir yüz... İki ya- Bir türlü hatulıyamadı. Yalnıı ,O 
nında, sözümiiz meclisten drşan, "O,, kıtasında bir zamanlar kumandril' I_ nna kc::rşı şehirleri müdafaa Oden sur -

lar, kaleler artık bu tarihten itibaren 
tesirini ve kıymetini kaybetmiş oluyor
du. Bu hal insanlık aleminde ne büyük 
bir tahavvüldür! 

İstanbulun muhasarasında büyük 
toplarla yapılan bombardımanlar 11 ve 
12 nisanda başlamıştır. Bu tarihten iti· 
b<?ren muhasaranın sonu olan (29) ma· 
yısa kadar bu mütbit topların tat gül
leleri gece ve gündüz hiç durmaksızın 
mütemadiy~n İstanbul surlarını kor -
kunç gürültülerle dövmüştür. Bu ıe -
kilde devam eden bombardımanların o 
zaman kadar hiç ititilmemit ola11 deh -
ıetti tarakaları ile Bizanslıların ne hale 
düttüklerini tahmin etmek kolaydır. 

Hakikati halde topların tesirleri an
le?şılmak,Jçin çok beklemek lizım gel -
memiıtir. Asırlarca muhasara hücum -
lanna karp muvaffakıyetle mukavemet 
etmit olan İstanbul aurlan, kaleleri U -
zerinde büyük topların mermer gUlte -

mek suretile kazandığr mevkii, bu gi· nun kulakları... Kibrit çöpü inceliğin- ğunu , oradan bir çok gençle , 
dişle kaybedebilirdi, fakat etmedi. de bir boyun!.. Hasılı Mazl\\mun ta geçtiğini hatırlıyordu. Sonra )ı , 

Talimden sonra, bir gün güneşin kendisi!.. mış ve tekaüt olmuştu. ııif" 
altında, yerdeki çayırlara uzanmıştık. Biz kasıklarımızı tuta tuta, katıla Biraz gelmişten geçmişten• ~ 
Yorgun vücudün yumuıak çayıra bıra- katıla günyoruz. Mazlum somurttu: hususi işlerinden konu~tukt•l1 U 
kılışı, aman ne tatlıdır. Güneş, ılık te· Meğer kendisini hiç de böyle tasavvur elimi cebime atıp portföyilııt 
maslarile ve bir anne şefkatile bizi ok- ctuniyormu~ !.. dım. ~ 
fıyor ve iliklerimize kadar bizi ısıtı- Bu arada arkada§lar arasında yeni Herkes cebinde böyle bir ~t 
y~rdu. Sonra, çayırın ve topraiın biri· bir mesele zuhur etti: Kumandanın taşır. İçinde paradan başk~ / 
birine kanpn taze ve nemli kokuıu... karikatürü, disiplin noktasından. yapı- vardır: Eskipüıkü kağıtlar. 
Bahar ve ıençlik ... Bunlar harikulide labilir miydi, yapılamaz mıydı? rilmemiı mektuplar, adresld'~-
cUzel ıeylerdir!.. Yapılabilir diyen de vardı, yapıla- numaraları, posta ve damı• P"":' ~ 

Yeni asker, artık krtladalı:i hayata mu diyen de!.. Yapılmasını isti yen- takım resimler, filin ... Ku 
alıımrıtı, ve pmdi de keyfi pek yerin- ]erin fikrine göre, karikatür, bir san'at n bir defter yaprağına 
de olmahyclı ki, yattıfı yerden uzanıp eseridir, latifedir, ıakadır, dünyadan yapılmış olan karikatürü, 
~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~de~LEskihey~anm~~ ~ 

Evlenmenl·n de formuıu·· =~~:~~ ~:a~~~~atürü mut•~ 
Gözlü ğün:.i taktı, kiğıda 

k f d 1 
dikkatli baktı. Sonra birdcllt .C 

eş e ). m 1· ş görülmiyen bir yerden maoe 
vurmuş gibi, gülümsedi: 1' 

teri büyük ra~neler a~~~ıa ~·1amı' -Erkeain intihan edeceai kadın ken-
ttr. Bu tat gülleler buyuk hır duman e 'I" e 

- Çok güzel, çok hot• clibiıi 
di. Bunu arkadaılannrzdaD 
termiıti !.. ttJ. 

bulutu içinde topların ağzından çıka -ı d • J k J k •• ••k l l 
rak etrafa dağılan ve Bizanslıları deh·ı l gaşınaan ne aaQ7 UÇU 0 ma l 
§etler içinde bırakan ıürültülil sesler -
le inildiyerek surlara ıidiyor, yine deh· Evlenmek fikrinde olanlara bir 
Jetli sademelerle surlara çarparak hem Viyanalı kibar zat, riyazi bir for· 
onlan yıkıyor, hem de kendi9i bin par - mül bulmuıtur. 

ça olarak etrafa ölüm saçıyordu. Bu formülü lisanımıza tercüme 

İstanbul surları çok eski zamanlar - edecek olursak §Öyledir: 
danberi birçok defa muhaaaralar ıör - Ko 2 + 7 - Ka. 
milş w 17..ınlann hepsinde her tilrlü 
§idd:ltli hücumları karşı hiç korkusuz 
mukavemet etmiJ olduğundan Bizanı • 
lılar Sultan Mehmet tarafından yapılan 
bu son muh:saranrn ilk günlerinde em-
1" iyetle, h;ıtta r;uruıla müdafaaya hazır
lanıyorlardı. 

(Arkası oor) 

Basit bir tekilde anlatalım: 

Yani kocanın yqı, ikiye taksim 

edilip üzerine 7 ilave edildiği tak· 

dirde kadmm yqma müsavi olmak 

lazımdır. 

Daha açıkcası, evlenecek kadmm 

7 

- Tekaüt olmadan e.,.elıı' 
mı? .. Diye sormak iltedilll·,, 
yordum, acaba o arkadaf 
yı halletmi1 miydi! .. 

Fakat ben bu suali to 
karaya indim. O Sivuı 
Onu öbür yolcularla kolll 
bıraktım. 

Münir Nure 

de ydnız bir defa atıyordu. Bu top ha- (1) Scbilambeı .... bu noktayı mu •

1 
kitaten surun duvarları lizer~e müt - hasara harbinin en çetin bir yeri olarak 
hiı tahribat yapıyordu. Fakat ya in ·ı taysif ed.-ken "He,Ut ki IUl'lana ela 
filak neticesi, yahut İstanbul ~urların - en zayıf ndr!asr, Adlil'in daham idi ki 
daki Bizans askerlerinin müdafaaları buradan vunılan d'rbe ile htanf>nl IU • 

tesiri olarak harap olmuş, ayni zaman· kuta mecbur olacakb- sözünü ilin ~ 
da topu idare eden Türk askerleri ile clİJW• 

yaşı, erkeğin yqmm yanımm 

fazlası olması İçap eder. 

Bu formül bilhaısa 5 7 Yllflllda 
bulunan kadınlar Hn çok cab1>i dik
kattir. c;;~kii hPnh"ln viiz YıuJmda 

bir ktıcn ile evlenmeleri lazmı ıelc

ccktir. 



LOCADAKi HAY ALET 
1 

7 - K'J!:!JN 5 - KURUN 

Duglas F airbanks 
Doğduğu za~an ağzında dişleri vardı! 

Fakat, bir ihtiyar onun 
ağzmda dlfle doğan ilk 

çocuk olmadıA mı 
söylüyordu 

lf eyecanlı büyük zabıta 1 
hikayesi 

Nakleden : Hlm 

lngiliz kralı 111. üncü 
Riclıard'ın da doğdu
ğu zaman ağzında 
dişleri varmış! 

- 4 -

ltÖrvin §a.Frmzı bir ifade ile: 
ıııı,.-b. Bu itin içinden nasıl çıkacağı -
1 ..... ır t" 
Ot. ur?ü akhm kesmiyor, dedi. Bu 
.., zc1t· • 
~ d •.bır hırsu:m hayaletine esir ol-
~ d~~lae. bu mesele bilmem ki tat -
ı: c ıeı b" . <ıtl ?. ır §ekılde nasıl hallolunabi -

dite:~lis hafiyesi Maka, Amerikalı 
~ to 

1
riin son cümlesini anlamamazlık 

t Ctck: 

~ ~ :ukanki iki locayı da gözden ge 
--~••ti bi Yorum, dedi. 
t~~cktör, yukanya çrlcan yolu 'd Ve B. markalı locanın hemen li: locanın kapısını açtı. '-> ıye Maka bu locayı dikkatle 
~etti. Locanın önündeki genİJ 
~ yaslanarak aıağıya baktı. 

~" -----. t '• Haberleri 

6 
"fla glJz arasında 

Oo lira kayboldu 
Sirlc • 

~ 0 ccıde Nakliye Şirketi sahiplerin-
ı ltıer O 1 B k .. ~e aman ı an asma muraca -
a •I tele Bankadan şirket namına 600 

C.ıt t~ı~tır. Ömer bankadan çıkıp ıir
~"i .., tdcrken açıkgöz hırsızlardan bi -
~i ~;nına yaklaıarak Ömerin hiç ha
lit~ct ltıadan 600 lirayı çalmıştır. Ömer 
lh... c lc:lönd··-·· ~ falcat . ugu zaman ceplerini yokla-
~ ~ bır şeyler bulamamıı ve der
u L C}'fiy t' b ~~lldı e ı za ıtaya haber vermiştir. 

Ç rtcı aranmaktadır. 

~u?°Ctııc BU KADAR DöVULUR 

~ 23 - kasımpaıada Nalcı yokuıun -
\1 nuına d ~u re: a oturan Mustafa çocu _ 
~r~ zaff erin yaptığı yaramazlığa ln
~r. ~ l'il"'rucuğu fena halde dövmüş • 
trıı Ustafa b d" . . bir u ovme netıcesındc bay-
~ ~İtt~alde yere serilmiştir. Hasta • 

~ li" tkçc artan çocuk tedavi edil _ 
ıcr h ~ c aıtaneye kaldmlmıştır : 

~t.t.t\l.{ S1LECEÖ1Nt ÇALMAK tS
~.t d - Beyoğlunda İstiklal cadde· 
ı~r~:an Bay ~e~fiğe ~it oto~obilin 
~ ~ k~ kırarak ıçındekı cam sıleceği 
"i Çtnak • \ı_ n1taı ıstiyen Fahrcttin adında bi-
ll~:tırı •anarak hakkında tahkikata 
~ 1!tır. 

'"tomanın par mak 
c lzlerl mi? ı 

~ ~latad 
'· )t ı; •. a kc:sa soymaktan İstanbul 
"lh ~ün·· 
' ('·~!lt cu cezada c!uruşması yapı -

•ı:-.cıa oına M C"hmedin cii.inkü durus -
~.. ' kas ·· · ı k' ~ \' Cltı a ıızcrınut ı parmak izle-
~ tıı~n Parrrak izlen c~up o!maclı -
~tır tehasııı•larcıı t .. :ı~!ti k<?ra;:scıtı-
\..' j kericliıi "~e~ o kıo!:.yı so~ -
~,,;m ;,~,dm d•til ! .• n:Ü· 

ZAYİ ı ~3 ~t 1 , 
1\ ~l\ ı~~i Ko~ya askeri orta oku-
~1tilır~ 1 2931 tarih ve 4950 numa-
1. ı.~. "'Ç ed''d' •· d · • ft .,,,, , u ı~rr:e aır aldı~ım se-

11:.. 'llıf t • 'k . . 
°"ltıi ::ısa" :ıamemf zayı ettım. 

" llacag~ md k' . . h .. ı .. -ıı>:.. r an es ısının uxmu 
&ll\ı ·1 • 1 an ederim. 

'·· ti:-'lbul Eminö:ıü Nifde han 
• 41 de avukat SüleymNl Ak
)ıw katibi Azmi A lp 

(V. No. 21129) 

( O loca ile aşağıdaki loca arasındaki me
sef eyi itina ile gözden geçirdi. Ve şu -
nu anladı ki iki loca arasından görünen 
mesafe, her hangi bir kimsenin yukar -
dan uzanıp aşağıdaki bir şeyi hemen 
alamıyacak kadar uzuncadır. Maks 
sonra §Öyle dedi: 

- İtiraf ederim ki, bu i} beni de 
hayli hayrette bırakıyor. Size tavsi -
yem şu olacak. Önümüzdeki bir kaç 
gece içinde bu locanın dışında emniyet 
ettiğiniz bir adamı gözcü olarak bu • 
lundurunuz. Ve meseleyi mümkün ol -
duğu kadar gizli tutunuz. Kimseye 
bir şey söylemeyiniz. Ben, şimdi gişe· 
deki biletleri ve satılmakta olan yer • 
lerin planını ve gelecek müşterilerin 

listesini görmek istiyorum. Bunun ha
ricinde şimdilik yapılacak bir şey olma
dığına müteessifim. 

Polis hafiyesi gişede yanın saat 
kadar vakit geçirdi. Orada iken dik -
katle birkaç dağmık not aldı. Mis Do -
ran'ın adre.ini aldı. Ve öğle yemeğini 
yemek üzere kulübüne gitti. 

Öğleden sonra tekrar tiyatroya 
geldi. B markalı locanın ötesindeki 
locanın halt serilmiş döşemesi üzerine 
bir ~y serpti. Ve locanın kapısının 
t> akşam için kilitli tutulmasını emretti. 
Ve kili ti çevirirken, beyaz bir kağıt 
içersinden anahtar deliğine ufak bir şev 
koydu. • 

Akşam üzeri gazeteci Batharst 
polis hafiyesi arkadaşını görmek üzere 
Mesencer meydanındaki eve geldiği za
man polis hafiyesinin çalışma odasında, 

ocak önünde ihtiyar bir Fransız papa _ 
zının oturduğunu gördü. hastalıklı, iki 
b:.iklüm, ve buruşuk, mağmum yüzlü bir 
adamdı bu ... 

Gazeteci Batharst içeriye girdi~i I 
zaman Fransız papazı ince fakat sonu 
kahkaha ile biten bir sesle: ı 

- Mister Maks . b:raz sonra gele
cek, dedi. Taksiyi kapıda bekletiyor _ 
musun? 

- Hay Allah cezanı versin .. Nasıl 
da değişmişsin. Ne mükemmel fikir ı 

Maks izah etti: 

- Bu sadece bir ihtiyat tedbiridir. 
Öyle anlıyorum ki, bu esrarengiz tiyat .1 
ro hadisesi. oldukça açık göz bir hır
sız tarafından idare ediliyor, ben:m 
her günkü kıyafetimle oraya gitmekli~ 
ğim, hırsızı da dik1:atli olmağa mec _ 1 

bur eder bilhassa, Mis Doran'ın ora • · 
ya buraya ben!:n bu işi tahkike memur 
ed'ldiğimi söyled:ğini i;itiyorum... An-
lıyorsun ya.... Eazır mısın? 1 

Gazeteci ve polis hafiyesi. birinci 
perde hemen açılır.akta iken t:yatrova 
r,irdiler. İhtiyar Frn.:ısız pap;zı 
(- Sivri sakal Maks) ifna ile rasat 
mevkiine oturdu. Eller'ni önLindeki a_I 
ğır sop.7y~ d~y~y~rak r,öz!crini sab _, 
neye dı,;tı. Bırıncı perdenin yarısında, ı 
baş rolü oynıy~n ka~ın artist girdi~i sı-1 
r:alarda. rnğ tarafındnki locaları kes'<in
bir bakışla gÖ7.den r,eçirdi. Sonra nn:

den sahneye hakmağa haşladı. Bu lıa

!crşJa öğrendiği şu olm·ı~tu. İkinci kat
ta!~i iki loca ve onun heır.en altındaki 

1~~1-~r d.olu idi. B milrkalı locada dört' 
kışılı;t bır gurup vardı. Dunl"'rdan hi-

• • 1 
rısı, sosyete içersinde güzelliği i!e sö:1 
ret almış genç kadın Vera Gely bulu . 
nuvordu. 

( Dcrnmı rnnn) 

Duglas Fairbanks sinemadan çeki· 
liyor mu? 

Bu ~ual bütün sinema meraklıları
nı, billm~sa Fairbanks'ın sevgililerini 
meşgul ediyor . 

Çünkü ,Duglas ~incma dünyasının 
en eski \'e en büyük artistlerin"den b:. 
ridir. Hatt:l öyle ki, sinema ile ilk te
masa gelenlerin ilk öğrendikleri i:"ıim 

Dugla.s Fairbanks olmuı:;tur. 
Şimdi onun sinemadan çekilmek 

üzere olduğu zihinleri ne kad3r meı:;

gul cLc;e yeridir. Çünkü, büyiik arti!!t. 
Ierin birer birer "icrayı san'nt eyle
mekten fariğ olmaları,, hakikaten si
nema için bir kayıptır. ş:mcliye kaılar 

sinema dtinyasmdan çekilecekleri hro. 
her \·erilen daha bir çok artis' kr ol
muştur. Fakat, Duglaı:ı'rn ı;inemadıın 

çekileceği haberi bambaşka bir mahi
yet taşımaktadır : 

Çünkü, bu haberi veren b '.7..7.at kcn. 
disidir! 

O halde, her yeni tanınan ve ara
mızdan her çekilip gidenlere yapıla

cağı gibi, onun kısaca bir tercümeihıı· 

lıni veıı.nek faydalı olur: 

Barbara Standil< 

Duglas 23 mayıs 1833 de Kolorado
da doğmuştur. Fakat bu doğuş öyle 
garip bir hadise olmuş ki: 

Dugla.s ağzında dişleri ile doğmuş; 
hadi~" herkesi ha~Tette bırakmış ve 
"Dünyaya bir garibe geldi!,, diye dört 
bir tarafa. ilan olunmuş! 

Dünyaya dişli bir halde gelen <'O

cuk herkesi hayrette bırakırken y;l. 
nız bir kişi hiç hayret etmemiş: 

- Bu göıi.i1memi~ bir şey değil ki! 
diyor. İn!!ilİZ 'kralı ur Uncu Richard 
da do~ıluğu zaman a;zında d'şleri var. 
dı. ... 

İngiliz kra11 TII iinrü Richard'la 
Dugla.s arasmd ki münasebet yalnız 
bundan ibaret kalmıyor: 

III üncü Richard nasıl Shakespc
ar'in eserlerine ilham \·crdise Shakes
pear'in eserleri de Duglas'a ilham 
vermiştir: 

Duglas. ilk olarak, daha mektep 
~ağında iken. arkada~larile beraber, 
oynadıkları "Othello,, eserinde baş 
kahraman rolünU almı§tı. 

Bu temsilde onun gösterdiği mt·
vaffakiyeti gören bir adam ona başlrn ı 
bir temsilde Hamlet roli.inü verdi. 

r .::::: Cr. .- .... - ..... . '"' 

Bu, Fairbanks'ın ilk muvaffaldyet
sizliği oldu. Fakat bunda kabahat o
nun değildi: Piyesi son dcrcıce frna 
bir şekilde or~aya koymuşlardı. Bun. 
da Duglas'ın rolü kaynamış gitmiş, 

küçük artist de onların narına yar.<:· 
rak, bir muvaffnkiyelsizliğe duşmü~
tü ... 

Nihayet bir gün Fairbanks 1ngilte
reye gitmek üz~re Amerikadan ''PPU· 
ra biniyordu. O zaman on dokuz ya
şında idi. 1ngilteredcn sonra Belcika. 
ya. daha sonra Fransaya geçen Dug
las Pariste <:ok sefil bir hayat sürdü. 
Ufak tef ek İ§lerle günde üç frank k&
zanıyor. Lamartine caddesinde günde 
yetmiş beş santim kira \'erereK bir ça. 
tı arasmda oturuyordu. 

Bu hayat çok sürmedi. Duglas tek
rar vapura bindi \'e Amerikaya dön
dü. 

Onu bundan sonra Nevyork'ta gö
rtiyoruz. Bu, 1900 senelerine, yani yir· 
minci asırın tam başlangıcına tesadüf 
eder. 

Dugla.<ı ilk şöhretini Nevyorkta 
kazandı: Tam bir sene bir tiyatrôda 
' 'Mrs. Jack,, piyesinde oynadı. Duglas, 
on iki ay, mütemadiyen, ayni pi. 
yeste. ayni rolü oynamak suretile bir 
rekor kırmıştı. Bu, ondan sonraki mu. 
vaffakiyetleri için hem bir b~langıç 

hem bir amil olmuştur. 
Tiyatroda kazandığı şöhretten son

ra sinemaya geçen Dugla.s ilk filmini 
191-1 de <:eviriyordu. "Koyun., iı;mini 
tl\Şıyan bu film gayet büyük muvaffa
kiyet kazandı. (Fransaya geldiği za. 
man bu filme "Pısırık,, adı verilmiş

tir). 

Bundan sonra. Dug1ns, her filmde 
yeni ve bir kat daha şöhret kuanarak 
sinemada çalışmış \·e 1919 da, Mary 
Pickford, Şarlo, Griffith'le beraber 
"Artistler birliğini., teşkil etmiştir. 

Ayni sene Duglas, eski karısı Beth 
Rully'den ayrıldı (o~lu "Küçük., Dı,ıg
l::ıs Fnirbanks'ın annesi bu kadındır) 

Ye Ma ry Pickford'l:ı e\•lendi. Onun!!. 
se\'işmi~ti . 

Fakat bugün Duglas Mary'den de 
aynlmıs bulunuyor. Şimdi sinemadan 
da ayrılmalta niyet etmesi onun bU. 
tiin se,·diği şeyleri artık unutmağa 

başladığını mı gösterir acaba? 



T. B. M. M. de tarihi bir celse İstanbuldan 
ayrılırken 

ayasa ıza geçen (2 n<:iden devam) 
Rum kadını, başka bir se.s çıkarma
dı, fakat bu çatlak feryadının hırıltı
sı hfil.3. boğazında, gözlerini silerek 
başını çevirdi, gitti. ılip prens· • 

1 
• 

erı 
Vapura girdiğim dakika en evvel 

nazarı dikkati celbeden beyazlı, ince, 
yanaldan çökük, çenesi solgun, gü-
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Inkıtap nedir? tnkıltip bir milletin 1 
yükselmesi, ilerlemesi için aranılan bu
lunan bir formülün tatbikat sahasına 

geçilmesi demektir. inkılabın muvaf -
fak olmasr, onun doğruluğunu ve ha
kikaten miletin öz ihtiyaçlarından, duy
gularından, kabiliyetlerinden doğmuş 

olduğunu isbat etmesi demektir. Başa -
nlan inkrlap!ardrr ki milletin malı o -
lurlar. Dünü ve bugünü gözönünkien 
geçirelim. Benden evvel arkadaşlan -
nıın söylediklerini tekrar etmek iste -
rnem, onlar büyük bir belagatle buzu -
runuzda hakikati anlattılar. Ben yalnız 
kendi görüşümle anlatmak istiyorum ki 
dilnle bugün arasında inkılap bakımın
den bilyük bir fark görüyorum. Dünkü 
Türkiye hakiki, milli benliğini kaybet -
miş ve asırlardanberi yaşıyan Türk var
:ır'?inzn icaplannı bir tarafa bırakmış, 
sun'1, tamamen yabancı bir §ekle gir -
nıiştir. 

Onda Türkün bütün an'aneleri silin
miş bulunuyordu. O yaşayış, sun'i bir 
yaşayıştı. Gelip geçici bir yaşayıştı. Bu, 
ya ölümle nihayet bulmak yahut bir in
kılapla tamamen yerinden atılarak de
ğişmesi lazım gelen bir yaşayıştı. Va -
tanımızın geçirdiği büyilk ölilm tehli -
;kelerini gözönüne getirldiğimiz zaman 
o kurtarıcının büyük iradesini, azmini, 
fedakarlığının genişliğini daha iyi an -
lanz. Türk yurdunun büyük kurtancı -
lst 'Atatürkün onun öz milletinin haya -
tından alarak hazırladığr fırka teşkil~ -
tr, bugünkü inkılftbm temellerini kurmuş 
ve bunun üzerinde başancı bir çalışma 
yapmıtşır. O bunda nasıl muvaffak ol -
'du? Nasıl muvaffak olduk, Bunu uzun 
uzadıya izaha lüzum yoktur. Bu deha
nın miletlnin kabiliyetlerini ve imkan -

' fannı sezmesi ve arkadaşlarına anlata -
bilme:Ji, milletini ir.şat ederek ihakiki 
kur1.\rlaŞ: yohıA~ göstermesi, mucizenin 
esas tcmellerildir. 

Atatürk, miletinin hangi işte nasıl 

yükseleceğini bildiği için ona ait olan 
bütün prensipleri daha evvel düşünmüş 
ve onu ona göre programlaştırarak ha
rekete geçmiştir. Baylca memleketlerde 
inkılaplar kanla, silahla, ihtilfillerle ya
pılrrdı. Bizde inlrılabm büyiiklüğü, ar
ktı:&şlarımızdan birinin de söylediği gi
bi hareketinin en büyük insanlık mu -
vaffakıyeti nilmunesi olduğunu bütün 
dünyaya göstererek ve bütün millete 
anlatarak ve duyurarak, onun ruhunda
ki bütün kuvvetlerlden istifade ederek 
inkılabı esaslı surete başarmı~trr. Şimdi 
tatbikatt:n. bütün kanunlanmızda yer 
bulan inkılap prensipleri, Teşkitntıesa -
siyemize giriyor. Bu onun son ahenkli 
olan yeridir. Çünkü başarılan inkılapla
rın yeri, o memleketlerin Teşkitatıesasi
tye Kanunlandır. 

Hnlil ~nte_şe arkadaşmuz toprak 
ve çiftçi işlerine temas ettiler. Toprak 
işi bir Teşkilatıcsr.siye için midir; değil 
midir? Bizim .gibi dörtte üçü çiftçi olan 
bir memlekette toprak, Teşkilatıesasi
yenin ana temellerirl~en. birisini teşkil 
eder. Ayni zamanda toprak, yaşamanın 
da en mühim temelidir. 

Ortakçı çiftçiler; lben bqnları lıakiki 
addetmiyorum. Bugün yüz binlerce, mil
yonlarca. yurtta'ilanmız ameledir ve bir 
nevi iktısadi esirdir. Onları hakiki hür
riyetlerine, iknsadi varlıklarına çıkar -
rnak için Partinin ve Büyük Millet Mec
li inin kararları tamamile yerinde ola -
cakttr. 

yeceğiz, yurdumuzu yükseltec~ğiz. müş gözleri za.rü bir genç kadının va. 
Arkadaşlar; inkılap yapmak büyük purun parmaklığından sarkmış, ha. 

bir iştir. Onu sağlamlaştırmak, onun malların arasında. vapurun ipini al
kadar bilyük bir iştir. Onun istikbalini dıkları rıhtımın ucundaki demir dire. 
hazırlamak ve korumak da ondan daha ğe dayanan genç erkeğe seslenmesiy-
büyük bir iştir. di. Onda daha genç, ötekinin ihtiyar 

Biz Türk çocuklarının istikbalini ye'sinden daha canlı, fakat istikbale 
mes'ut yapmak için bugün yapılması 18.- bakan muvakkat bir ıztırap vardı. 
zım gelen her fedakarlığı yapacağrz. Gözlerinden dudaklarına, dudaklarm-
(Alkışlar) dan gözlerine götürilld!•ği.i bir mendille 

MUHlTTiN BAHA PARS (Ordu) tiz sesinin bağırmak istiyen şiddetini 
- Arkadaşlar; ben teferrüattan bahse- teskin ediyordu: 
decek değilim. Yalnız bir sevincimi - Lüi... Lüi, Lüi ... 
söyliyeceğim. Yanakları çökük, göz1eri rakik, saç-

Atatürk bize iyi bir vatan verdi. Bi- larx beyaz bir adam baynuna asılı iki 
zim imanlarımızı nefsinde ve muhitte çocuğun kolundan kurtulmağa çalışı. 
tecelli ettirdi. İstikbalimizi temin için yordu. Kalbi kmlacak gibi çocuk hıç
lazrm olan umdeleri Fırka programına kıra hıçkıra, yumuşak bir İtalyanca 
koydu. Fakat öyle zannediyorum ki, şirn ile kelimeleri seçilmiyen bir şeyler söy 
di öyle hatırıma geldi ki, bunları kafi liye söyliye ağlıyor, ihtiyarın, çocuğun 
görmedi. O da bizim gibi, biliyor ki in- kesik saçlı, sevimli başında, yanakla.
sanlar dünyanın en büyüğü dahi olsa, rmda dolaşan puseleri çocuğun hl!;· 

on sekiz milyon milletdaşım ve bütün kırığı kadar ses çıkarıyordu. Nihayet 
dünya onun hayatı üzerinde toplansa · hepsi bitti ve biz de ayrıldık. 
da insanlar faniıdir. Atatürk de olsa bir İlk gün neler düşündüm, neler yaz.. 
gün ölebilir. Çok temenni ederiz ki Al- mağa karar verdim! İkinci gün fena 
lah bize o günleri göstermesin. Fakat bir deniz tutması arasında ben de, İs
istikbale bakarken ve bugün bütün dün- tanbul da, zi,hnimdeki rmcktuplar da 
yanın şuriş içinde bulunduğunu düşü • kayboldu. Deniz tutması nasıl olur, 
nerek, yarın benim milletim de biribi- onu anlatmak deniz tutmıyanları aıa. 
rini boğacak bir hale gelir, yani bir ts- kadar etmez. Fakat şimdiye kadar en 
panya olursa ben kabrimde rahat ede - uzun, en fırtınalı seyahatlerde duym~ 
mem, demiş ve bunları bir kitabı mu - dığun bu his, herhalde edebiyatta yer 
kades halinde Teşkilatıesasiye Kanunu tutacak kadar hususi bir şey. Denizin 
na koymağa karar vermiştir. Diyebilir - altından bir el, kayan, kımıldıyan dal. 
siniz ki madem ki Fırka programında galanan bir sürü muazzam ve yumu
vardrr, buna ne lüzum var? Fırka prog- şak mahlUkat vapurun ipini yavaş ya
ramına koyınakla bütün mileti o Fır - vaş sallıyor, ağır, sıcak ve mütemadi 
kaya girmeğe davet etmiş değildir. O bir kabus gibi insanın kalbini altüst 
bugüne kadar başka fırkaların teşekkü- ediyor, ba§mı döndürüyordu. Şimdi 
lilne de müsaade etti. Fakat dünyaya karaya çıkalı kaç saat olduğu halde 
baktı ki artık bu fırkalar bu Türk Mil- bile ilk ömrümde dünyanın bir yere 
Jetini qahi batı5;\bilir. !eşkilatıesa;ıiyc istinat etmediğini nihayet.siz ve her 
Kanununa bunu koymzkla bu umdeleri, tarafı uçurum olan bir bOşlukta. yuvar 
bu cr'nleketin müebbet hayatı için e - !anarak gittiğini duyuyorum. Dünya
sas ittihaz ettiğimizi evlatlarımıza da nm da knruldadığınr, sallandığım, bir 
ilan etmiş olduk. Yarın bir hükfimet te- vapur gibi bir yere istiıiat etmeden, 
şekküt d:ier de on sene yirmi sene son- hatta sudan daha ince ve daha. az e
ra bir meclis gelir de Teşki15.tıesasiye min bir madde iGinde gittiğini duyu
Kanununun bu maddelerine dokunmak yorum. Demek insana ne denizde, ne 
isterse içlerinden bazıları sen ne yapı - karada, ne de havada emniyet ve se-
yorsun .. Atatürkün koyduğu esasları sen lamet var. · 
nasıl bozabilirsin diye bilir. Ve Millet 
ne yapıyorlar Atatürkün koyduğu esas-
ları nasrl bozuyorlar? diyebilir. Ben bu 
maddelerle Türkün ve istikbalin sigor -
ta edilmiş olduğunu görüyorum bugün 

........ .._,. 

---- Holivut 
lstanbul Magazin 

Atatürk böyle istiyor, ne !diyorsunuz? Halide Edip ve diğer tanınmış muhar-

diye millete sorarsak, on sekiz milyon rirlerin güzel yazılarile intişar etmiştir. 
Türk müttefikan Teşkilatıesasiye Ka -
nununun bu tadil mnddelerini kabul e- ----------------
diyoruz .. diyeceklerdir. Atatürke bu 
münasebetle de ebedi minnet ve şük -
ranlarımı arzederim. 

HALİL MENTEŞE (İzmir) - '.Ar
kadaşlar, zannederim hepiniz kabul c -
kl-ersiniz ki Türkün tarihini ve Cümhu
riyet Halk Fırkasının umdelerini ve hiz
metlerini ekzalte ( exalter = coşkunca 

öğmek) etmek lazım gelirse hepinizin 
iistündeyim demek için çok prdansiyö 
(iddia) olmak lazım gelir. Fakat hiçbi
rinizden de aşağt kalmam. 

Bunu söylemekten maksadım, arka
daşlarım benim bu faydalı müzakereyi 
tahrik edişime cevap verirken, biraz 

Bay Role Ankaraya gitti 
... Belçika elçiliği yeni müste§arI Bay 
Rote Ankara.ya gitmiştir. 

Yolcu salonunun yeri 
Merkez ve Çinilirıhtım hanı ara

sında yapılacak olan asri yolcu salonu 
yeri için istimlak edilecek binaların 

her•~z tesbit edilmemiş olduğunu yaz. 
mıştık .Liman i~letme idaresinden al
dığımız bir mektupta istimlak edile
cek binaların iki han arasında ve esa-
sen liman idaresine ait köhne binalar 
olduğu bildirilmektedir. 

Türkün tarihi üzerinde heyecanlı ve ---------------
milliyet prensiplerine tem.as ettiler. 
Bunlarda hiçbir ihtilafımız yok. Arzet
tiğim gibi onları exalter etmek ltizrm 
gelse ben hiç birinizden aşağı kalmam. 
Ve bu kürsude muhtelif vesilelerle bu
nu ifade etmi imdir. 

TEŞKILATIESASIYıE ENC0ı'1:E -
NI BAŞKANI ŞEMSEDDIN GUNAL· 
TAY (Sivas) - Bunu aize söyleme -
dfü. 

HALİL MENTEŞE - (Devamla) 
Şu müzakereyi tahrik ettiğimden dolayı 
çok menunum. Çünkü vaziyet tamamen 
sarahat peyda etmiştir. Benim endişem 
şudur: Devletçilik kelimesile devletin 
§ekli beyan ediliyor ve devletçilik aley-
hinde propaganda edecek olanlar şekli 

1 VAKiT cep kitapları No. e I _ 

Kont Feliks F<m Lükner 

SON 
KORSAN 
Türkçeye çevirenler 

Fethi Karde.' 

S-KURUN 

Almanyada bira bizde olduğu gibi içilnı 

Herkes kendi ken isi · n ga sontJ 

Almanya.da fazla bira içmekle tanınııuş 

Bira içmek birçok Alman şehir

lerinde halkın damarlarına kadar iş 
lemiş olan bir adet haline girmiştir. 
içlerinde bira içilen ve bizim biraha
ne diye bildiklerimizden tamamile 

başka müesseseler, gençlerin ve ih

tiyarların her gün devam ettikleri 
yerlerdir. •" 

Her ailenin tenezzühü burada so

na erer ve seyyahlar buraları ziya

ret etmeden yollanna devam etmez
ler. 

Bu cesim bira içme yerlerindeki 

tahta masalarda dört bin kişi otura· 

bilir ve bir çeyrek saatte 1 800 cila
lı porselen duble ortada döner. 

Buralarda bira içmenin ayrı bir 
hususiyeti vardır. Bardaklar ya bir 
.rafta dizili, yahut büyük bir le_ğen 

içinde durur ve müşterıler l::iunlar

dan birini alarak kendi ellerile güzel. 

ce yıkarlar ve tezgahtan doldurtur

lar. Herkes kendinin garsonudur. l 
Tezgahlar önüne asla hücum e· 

dilmez. Muntazam bir surette sıra· 

lanan müşteriler sessiz sessiz sırala

rını beklerler. 

Daimi müşterilerin bira bardak

ları hususi bir dolapta saklıdır. Bu 
dolabın anahtarı sahibindedir. Bu 

bardaklar diğerlerinden tamamen 

ayrıdır. Ağzında parlak madeni bir 

kapak üzerinde sahibinin ismile ek

seriya hangi münasebetle ve hangi 

tarihte hediye edildiği yazılıdır. Bir 

duble bira bizim paramızla 1 5 ku· 

ruştur. 

Salonlar, koridorlar tahta masa

larla doludur ve her masa on kişi· 
nin oturmasına müsaittir. Ekseriya 

her masa aynı yaşta, aynı fikirde 

müşterileri etrafında toplar. Ba

balar küçük çocuklarına adabı mua-

Daimi müşterilerin bim 
bir dolapta &aklıdır. 

' 
ları sathı mailler üzerinde teıS 
ra çıkarılır. Boşalanlar a 

gibi tertibatla mahzenlere ineli 
Yalnız bira değil, yiyecek de 

ralarda bulunabilir. Ekseriyetle 
c 

elbiselerini giymiş kadınlar, . 
beli genç kızlar bu gibi şeylel'I 
tarlar. ~tal ve bıçak müe . 

·çıtı 
bulunan şeylerden olmadığı 1 ~ 
kes yemeğini ellerile yer ve1~, 
lecek alanlan dişlerile parçalııt 

. ......... , KU UN 
lLAN t~CRETLEıtl 

Ticaret ildnlıırmm nan sayıfsl ~· 
santimi SO kunı;itıın bıı§lnr. tık ıı1l 
~150 kuru,:ı kııdıır çıkar. 

uıı 
BUyUk, çok dcvıımlı kıll§oli, rcı:.ııt• 

verenlere ayrı nyrı indirmeleri ya~ 
Resm.ı ildnlann bir sntırı 10 JtU 
mıçült llAnlıır: oJI 

şeretin esaslarını burada öğretirler· E Bir defa 30, iki de!ıı.sı 50, Uç def .t 

D "' ·· 1 · · · d ·ı · ıoo ıcu,o; ogum gun erını tesıt e en aı e- : dört defası 'i5 ve on defası tıS1 

ler çok vakit burada toplanırlar. Mü E üç aylıDk" nn.n vtıcrcnlerln blirlA~~rııı t 
ı : vadır. urt sa rı geçen ,... 

tekaitlerin de bir cok masaları isgal 1: satırları be' kuru11tan hesap cdltlt· ı 
ettiklerini söylem~eğe zanneder;em ~ KURUN bom doğrudan do~ru):~ 

: dl idare yerinde, hem OrhanbCY uo.ı> 
hacet yok. : v AKIT Propaganda Servisi e11Y10 

"Almanların naturası herhalde E bul eder. • 
: ········ çok kuvvetli olacak. Cnk bira iç- ......................................... . .. 

. . 1 1 ········································:::::::=··· tıklerı halde fazla taı:ıkın ı!~ eden er ::···························........... b 
çok nadirdir. H Cengel kita J 

Kapıdn miiessesenin talimatı asr- i ~l . g'O' 
hdır: "Bağırmak, bahis1esmek. şar- ,i: Rudyard Kipli~ el1: 

ı :: dT ıroevır 
kı söylemek. masa.lan bir1estirmekı== 2 ım ze , _. 

· :! "" tt" Artaw ..ı 
katiyen memnudur.,. Bu ihtarlarm :: nure U'I _ .. rlt>' 

:: 1n ·1· ed b" t coaheı;v ... 
arasında bir tnnesi okuyanları en zi· g gı ız e ıya mın "uıu' 11" 

d d.. .. d" b. .1 ı.. "d" •• arasında ol::ın bu eser rl' yn e uşun ur en ~r ı ~::'171 ravı ır: H . d karıiınıştı• · 
"!\" l k l d" bl l . . :: rıyatı arasın a çı 
miişteri er, m an ti e erın pı- ;: ••••• :ı:f.•• 

yasa fiatmı ödemelidirler... :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ••••• 

Halbuki hakikatte gayet daya- AR 

.Bir noktaya dalıa temas etmek isti
yorum: Bugün Teşkilatıesasiye Kanu -
nuna girecek olan -esalardan birisi olan 
inkılapçılık, orada yeri olan bir vasıf -
tır. tnkılUp bn§lamıştır, fakat yapıla -
c<'k daha çok inkılap işleri vardır, in -
kılap !durmaz daiın:ı yürüyecektir. Ya
rın için de in kıl·!> biizm için fed::lkar -
lık hazırlryor. Biz rimdiye kadar hazır
ladığımız yolda. yurdumuzu isletmek 
için ç:ılışmalarrmrzda, karşımıza 9 -
kac:ık engelleri yıkacağız, bizi bu yük
setıiıe ve ilerleme önünde tutacak bil -
tün hurafeleri ezeceğiz. İnkılapçılık, bu 
demektir. 

Bilttln TUrkler gözlerini Atatürk'e 
diKmişlerdir. Onunla beraber bugüne 
geldik. Yann lda onunla beraber ilerli-

lclevleti tağyir etmek cilrmü ile takip e
dilecek,' sarih. Yalnız endişe ettiğim 
nokta Tcşkilatıesasiyenin diğer pren -
siplerile bunu nasıl telif etmek kabildir. 

' nıklı olan bu bardaklar çok kuvvetli 1 S E Z d 
v AKIT ItlTABEVt bir darbe altında kırılabilirler. Dün Ye Y ann tercüme küllİYatııı 

--T-------------+-- Bira fıçılardan doğrudan doğruya Fiyatı 40 kuru~ur 
( Arl.:ası var) Fiyatı: 20 kuruş bardaklara boşaltılır. Dolu bira fıçı- 1 
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IJi,.i vilô.geff e, 
olmak Üzere 

~ bürosu 
~~i?, - Halkın devlet daire

l§lerini sürüncemede bırak-
tk kolaylıkla görülmesini temin 

iltrİVe bilhassa köylülerimizi ta· 
n, arzuhalcilerin elinden 
ak·· h l ıçın birçok tedbirler alın-

~ Unuyor. Bu tedbirlerin tat
b Verimini arttırmak, daha 

~-e Pratik yollardan giderek 
•ııq b• 
d ır takip ve kontrol altında 

\'j~Trnak maksadile Mersinde 
·o~ Yette, diğeri C. H. Partisin· 

';- ak Üzere iki müracaat bürosu 
ttc g . . 

"' eçmıştır. 
etain valisi ve Parti başkanı 

din Nasuhiocrlu bu mi.inase-
fl! be o 

...._ Yanatta bulunmuştur: 
1-lalkın ve köylünün hüku

~lan işlerini teshil etmek ve 
,,. ~manda cevabını kendile-

~~ltnek için bir marttan itibareni 
.. raca.at bürosu açtık. Köylü-
vc .J•.. 1 

\llger müracaat eshabının 

~caatlarında kendilerine 
· • ~tlen t h'I" ·· ·1 ... · 111 . e:c1 ı at gosterı ecegı gı· 
~,~tıin neticeleri de bildirilmiş 
~·~bt. 
ıronun t "b"l · l · • · eı tı ı e Ye ı~ c-ml'"st ıC"ın 

~"1en l" b" ·1 . tı\d ta ımatm tes ıtı e meş· 
it~. 

ötekisi Partipe 
iki müracaat 
açıldı 

Parti için de aynca gene bir mü
racaat biirosu teşkil ettik. Her iki 
kanaldan vaki olacak müracaatları 
da müayyen günlerde bizzat dinli
yerek icabeden muameleyi yapaca
gım. 

Muhik ve makul müracaatları 

dinlemek, kanunun ve mevzu
atın icabı dairesinde halkm işlerini 
yapmak idnreci için bir vazife oldu
c'iu gibi aynı zamanda çok kıymetli 
bir zevk teşkil eder. 

Bundan başka nakliyat işlerinde 
hamallarn bedeni VP. sıhhi vaziyetle
rini iyi bir ha1e getinnek için alaka
cbrlarla tetkikatta bulunuyoruz. 
Toz maskesi ve bazı eşyaya göre 
eldiven kullanılması i )n alakadarla
ra tebliğat yaptık 

Yükiin insan sırtından kaldırıla
rak vasıta ile nakledilmesi için ter
tibat alıyoruz. Yeni iskelede de bütün 
iskelelerde dekovillerle nakliyat ya
pıldığı gibi bun lan iyi bir hale koy
mak ve del:ovil haricinde de n<lkil 
işlerini ~ene insan sırtından kaldı
rarak dahn. iyi şerait dahilinde mık

liyatı temin etmek için l~znn gelen 
tertibatı yapmakla meşgulüz.,. 

fı 
ocaaeli köyler·nde 

e,. sahada canlı bir kalkınma 
ı..,.. hareketi görülüyor 
~ ıt, (Hususi} - lzmitte vila-ı Bütün vilayette çok derin bir a· 
~~t~fından gi.izcl ve faydalı i~lc- laka uyandıran bu hareket, lzmit 

\; Ct\ılrnesi, bütün hararetile de-I valisini de, çalışmanın ve vazifese-
\ti!al'r\ektedir. verliğin o çok mübarek hazzı içinde 
\ 'b'Yct, köy kalkınma işine bü- bırakmıştır. 
tU!~·rk ehemmiyet verme!ctedir. KURUN namına kendisini selam· 
ehil hakkındaki tetkikler de, ladığım zaman ~öyle dedi: 

&ıı ernıniyetle yürümektedir. 
f~ ~lr§ınalarda, ümit edilen mu· 

~etin .. .. d b" d ~ ~ ustun e ır ran ıman 
• ~ da muhakkak görülmek~ 
ltıltt 
~ t~ın Yeni köy pedagojicile 
Ye~e başlıyan Maarif ve Zi· 

lilt b· letleri de yapılacak işlere 
t . ır llıüza!1ir olmnkt~drrlar. 
~ıt \'l" bıı . 1 ayeti, Vekaletlerden al-

t ıçten Yardımlarla Türk köy· 
'ler .... 

qt~ 0 Bretmen, hem de bilgin 
~iin tçi, Yenilik ve inkılabın yü-
iltti~e Uygun karakterli iş adamı 
~· cJt İçin hızlanmıstrr. 

. 'tin . . . .. .. ~ . . 
llı~t §ltın hır koyu olan Arıfı-
l~l'ıdCsna bir talihe namzettir. 

~tac meyve istasyonu, tohum 

~'ç 8
: 0 nu, pancar istasyonu 

1 
1 l'ııuh ·,...... · .. · · \ di~· ·:• zıraat muessesesının 
'trrı~ k Atıf iyede köy muallimi 

~ gayesile "Çavu~ öğret
' ·; .. 'llrsu da açılacaktır. 
~ .•. 1 ılit~k ~akanlığı ilk öğretmen 
~~ bıı torü ls:nail Hakkı Tun· 

~~- v~1_nıaksat için şehrimize gel· 
l~ 1 

Ve Parti başkam Hamit 
ıı.·.·~ n"e kültür direktörü Kemal 

'(<le h Arifiyeye giderek incele· 
~ ~~ \ılunmuştur. 
\ ~ l'tıctrrıe.n genel direktöriinün 

~ ~~takasınd edindiği ka· 
JQ.ıvvetlidir. 

- Arifiyede cubuk, tohum Ye 
pancar istasyonları g;bi üç mlihim 

müessesemiz var. Fennin son tek· 
nik esnsları üzerine kuruh:m bu is, 
tasyonlarm ara"ına avcılık kursu ile 
köv öğretmAn kurslarını da il&veye 
calr~m:ımız bizi sevindirmektedir. . .. 

Kültür B::.k=:r 1 ·ğı ilk öğretim ge· 

nel dire~~törii lsmnil Hükkı Tun-
guç ile beraber tetkikler yaptık. 

Arifiyenin bu i""! rok c!veritıli oldu. 

ğunu gördük. Kurs ydur.da açıla. 
caktır . ., 

lzmit ldmnn yurdunun senelik 
toplantısı evvel!~i al~~am yurdun ken 
di mahfelinde yapıldı. 

Toplantıya General Mürsel Baku 
ba~kanlık ediyordu. Çok hararetli 

olan toplantıdan sonra yeni idare 
heyetine şu zatlar seçildi: 

Bayan Saadet, Celal Karpat, 

Mecdi, Mehmet Yüce, Cezmi, Şa· 

di, Nuri Doğan. 

Sabık kaptan Sadettin Yalım ye· 
dek azalığa seçilmi~ ve fok:ıt kabul 

etmiycrek istifa etmiştir. 

Seçimden sonra General Mürsel 
çok alkışlanan bir nutuk söylemiş-

C. Y. BAYKAL 

• 
f lzmirdeki güreş 
Dlnarh ile Teklrdağh maçı 

nasll oldu? 

t İki me§hur pehlivanın son gün
lerde lzmirde yaptıklan güre~in ne. 
taammüm etmiş bir güreş olınası
tik. lzmirde çıkan Anadolu arkada. 
§JDUZ bu güre§ hakkmda §unlan ya

zıyor: 

Pazar günü Alsancak sahası, 

Cumhuriyet Halk Partisi Alsancak 
nahiyesinin tertip ve himaye ettiği 
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· Bahkçıhğımız hakkın
da mühim bir rapor 

hazırlandı 
KaL zimallar ancak yüksek faizle 
gardım ettikleri için balıkçılar 

sefaletten kurtulamıyor 
Hükı1metimiz, balıkçılığımızın ıs· ( 

bazı güreş müsabakalarına sahne ol- lahı için geniş mikyasta tedbirler a'. 
muştur. Türkiye başpehlivanı T e - · maktadır. Türkiyenin bir servet mem
kirdağh Hüseyin ile Dinarlı Mehme- bar olan balıkçılık yıllardır ihmal edil 
din karşılaşmasının da mukarrer ol- mi§ veya fertlerin elinde kalarak lü- 1 
ması halk arasında büyük bir alaka zumu derecesinde. istüade ed ' lememiş-

tutması, hem memleketin iktısadi va -
ziyetine hem <le bu işlerle uğraşan yüz 
binlerce sayi crbabrmn sefalette kalma· 
sına sebebiyet verdiği gibi daha şamil 
bir telakki ve nazarla memlekette ye -
tişen ve endüstri işlerinde bir kaynak 
vazifesi görmeleri itibarile istihlak e • 
dilmeyip mikdarlarının çoğalması lazım 
olan kara hayvanlarının ~ararına bir 
hareket olmuştur. 

. .. tir. Halbuki Türkiye J:ı.ponyadan son-
uyandırmıştı. Amerıkan usulu ser- d.. b \ k lıgmw da 'k" · l k ra unya a ı çı ı ıncı ge mc 
bcst güreşin memlekette daha henüz tedir. 
zel glireşti ve birçok defalar Molla Türkofis deniz mahsulleri, masası 
na rağmen gerek tribün ve gerekse tarafından balıkçılığımız hakkında 

saha seyircilerle dolmuştu. çok mufassal bir tetkik raporu hazır. 
Güreşler saat 1 5 de ve lzmirli lanmıştır. Raporda balıklardan işaret 

ettiğimiz şekilde istifade edilmediği 
Yamalı Hüseyin ile Bayraklıdan zikredilerek şöyle denilmektedir: 

NEKADAR KAPLUMBA~A ISTIH • 
SAL EDEBiLiRiZ? 

Vasfinin karşılaşmasile başladı. Doğru mesainin daiına ifl!sa mah-

Mahsullerimizin mühimleri arasında 
bir de kaplumbağalara yer ayırmak i · 
cap eder. Mersin ve Yumurtalık civa -
rındaki sabit dalyanlamruzda külliyet
li mikdarda ve İzmir havalisirvde az mik 
darda ve her zaman, Çanakkalede de 
geçici balıkların avlanma mevsimlerin
de seyyar dalyanlarida mühim mikdar -
da avlanırlar. 

Her iki güreşçimiz biribirini yen- kQm olduğu bu devirde muazzam bir 
mek için çok uğraştı. Neticede teşkilat ve saiye ihtiyaç gösteren ba
daha eski ve daha fazla bir güreşçi Irk avlama ve imali işinin münferit 
olan y runalı Hüseyin 36 dakikada müteşebbiselr elinde hasıliısız bir ne. 

tice tevlit ettiğini gördüğümüz gibi1 rakibinin sırtını yere getirerek tuşla 

galip geldi . 
Bu güreşi Gönenli Hamdi ve Bul 

garistanlı Molla Mehmet karşılaş

ması takip etti. Gönenli Hamdi en 
eski yağlı gi.ireşçilerden olmasına 

rağm.en daha genç ve daha çevik 
olan Molla Mehmede karşı çok gÜ· 
zcl güreşti e birçok defalar Molla 
Mehmedi fena vaziyete soktu. 

Neticede çok heyecanlı geçen bu 
müsabakayı Molla Mehmet 33, 17 
dakikada rakibinin sırtını .yere ge
tirmek suretile knzandı. 

Çok zevkli geçen bu güreşten 

sonra Günün büyük güreş müsaba

kası geldi. 
Hakemin magafonla daveti Ü:le· 

rine Türkiye ba§pehlivanı Tekirdağ
lı Hüseyin ve onu takiben Dinarh 
Mehmet allrn·1lar arasında sahada gö-. . ..... 
ründüler. Ne çare ki bu iki pehli-
vanın güreşi, halkı asabileştirmekten 
başka bir şeye yaramadı. Tekirdağ
lı hakim güreşiyordu. Dinarlı tek
niği ile mukabeleye çalışıyordu. 

Altıncı dakikada Dinarlı Tekir· 
dağlının ayağını yakaladı. Tekirdağ
lr minder haricine çıktı ve buna ilaw 
veten Tekirdağlı Didarlınm ayağın· 
da mukabil bir tazyik yapar gibi ol
du. Dinarlı da sağ ayağının incin
mi§ olduğunu söyliyerek 6,4 5 daki

kada mağlubiyeti knbul etti, güreşi ı 
bıraktı· Bu suretle Türkiye başpeh
livanı T ekirdağh Hi.is~yin hükmen 
galip gelmiş oldu. Fakat bu güreşi 
ikisinc!e::ı başka kimse anlamadı. 

Bir muharririmiz Tekirdağlı Hü·J 
seyin ve Dinarlı Mchmetlc görü~-

müştiir. 

Tekirdağlı Hüseyin: 
- Tiirkiye serbest güreş şampi

yonluğu hakbmdı ve Dinarlı güreşe 
devam etmiş olsaydı herhalde yeni

lecekti. 
Demiştir. Dinı!::lı Mehmet ıse 

oazan bir deniz nakil vasıtasının sar
fcttiği benzin ve yıpranmayı temin c
demiyecek kadar cüz'i bir istihsal ya. 
pıldığı ve böylelikle hem emek ve hem 
de masrafın heba olup gittiği ekseri
yetle vakı hallerdendir. 

Bu sebeple de yapılan masraflar, 
beyhude emekler balık fiyatına bir.
m~tedir. 

Bugün münferit müteşebbislerin 

kısır ve güdük teşkilatı uzak sahe
larda iş yapmıyor, istihsal tesadüfe 
bağlı kalıyor. Bu da ta.bii servetimiz
den istifadeyi daima baltalıyor. Ayni 
zamanda bu i~le uğraşanlar emekleri
ne ve ma.sraflarına rağmen fakru za
ruretin pençesinden kurtulamıyorlar. 

Pazarlarımızın vaziyetile alım sa
tım işleri pek yolundadır denilemez: 
Buralarda modern binalara, vazifenin 
ruhunu kavramış bir teşkil~ta, otoma
tik işler bir mesaiye ihtiyaç vardır. 

Kabzımallara gelince: Bunlar bu
güne kn.dar b:ılıkçılarm . bilhassa ta
kım sahiplerinin • banka i~ini gördük
l~kinden faknı zaruret içinde sermaye
siz çııbalıyan müteşebbislerin faydalı 
bir varlık unsuru sayılabilirler. L~kin 
ne de olsa bunların yardımlan yüksek 
komisyonlar faizler mukabilinde oldu
ğu için balıkçıları istihsalleri nislx
thde olsun menfaattar edememekte-
dir. 

Bu mahsul memleketimizin sadece 
ihraç maddesidir. Memleket içinde is • 
tihliik edilmemektedir. Talip zuhur et
tiği takdirde beheri 30 - 100 kilo ağır
lığındaki bu kaplumbağalarldan 20,000 
kadar tutulmaktadır. 

Bakır fiyatları yüksele
cek mi? 

Amerika bakır enstitüsünün istatis
tiklerine göre 1936 yılında 1,647,909 

ton bakır istihsal ediJmiştir. Bu mik -
dar 1935 te 1,503,500 934 te 1,503,800 
tondu. 

Enstitü, bakır istihlakinin günden 
güne arttığına da işaret etmekte ve 934 
yılında 485 bin ton stok varken bunun 
yeni senede 347 bin tona inldiğini kay · 
detmektedir. 

Bu eksiltmeyi göz önünde tutanlar, 
bakır fiyatlannın gittikçe artacağım 
söylemekt~dirler. • 

Sokak lslmlerl ne vakıt 
değlştlrllecek 

Sokak isimlerini türkçeleştirecek o
lan lf'ınisyon çalışmalarına devam edi
yor. Bazı eski isimlerde iltibas ve mü
~abehet görüldüğü gibi bazı isimlerin de 
tarihi kıymeti olup olmadığı araştırıl • 
maktadır. Komisyon raporunu şehir 

meclisinin nisan devresi içtimaına ye • 
tiştirmeye çalışmaktadır . 

Küı:ük ve münferit sermayelerin bu 
büvük işe kSfi gelmemesi mühim bir Profesör Akil Muhtarın 
nck"an olarak ele alınmağa değer; bu 
.1:ıl komşu memleketlere balıklarınır~ 

için bir hakkı tercih veremiyecek neti
celer doğurmakta ve rekabette önüne 
gesiJemiye~ek derecede çoğrlma kadır. 

Yumurt~. havyar. ancövez, lakerda .. 

konferansı 

Uyu~turucu maddeler mevzuu et .. 
rafında profesör Akil Muhtar dün Ü • 

niversite de bir konferans vermiştir. / 

KtiylUye damızhk 
iHih gibi mamul mahsu1lerin - dünya Halkalı ziraat mektebi tarafından 
memleketlerine nazaran - en nefisleri- köylüye damızlık horoz, tavuk ve yu ·
ne malik olan sahillerimizin balıkcıhğı murta dağıtılmasına baılanmıştır. 
günden güne münkesif. ve mütel:5mil 
olmak icap ederken bilakis inhitata yüz GUneş kulUbUnde konferans 

Güne' klübünden: 
kırlar. ilerde belki gene karşılaşı· 6-3-937 tarihine tes:ıdüf eden ö
nz. Ödemişte yaptığım müsabaka- nümüzdeki cumartesi günti saat 18,30 

da omuzum ezilmişti. Fakat beni da Bay Bedri Rahmi tarafından (Re -

1 sim ve Ressam) mevzuu üzerine bir 
çok seven zmir halkını inkisarı hn- k r .1 1 t" on erans verı ece ı: ır. 

ya]e uğratmamak düşüncesile gene 
sahaya çıkmıştım. Merhum Nev. esin mevlUdll 

Dinarlı Mehmet, Mısrrda güreş- 6 Mart 1937 cumartesi giinü mer • 
mck iizere bir ceYap beklemektedir. hum udi Nevresin mevludu Kadıköyün-

~u sözleri söylemi~tir: de Osmanağa cnmiinde öğleden sonra 
T k . d .. 1 H" · · · t•kb l" j Ru ceap gelincevc kadar lzmire ya- d·w k - e ır ng ı useyının ıs ı a ı · ~aat üc;:te Hafız Rıza ve ıger o uyucu-

1 k k. . . l km bir yerde istirahat edecektir. larm 1·ştirakile okunacagwından merhu • 
rınr n. tır. yeter ı ıyı çn ışsın ve 

h l B k .. h Adana haplsaneslnde kaç mu scvt-nierin ve musiki arkadaıtlarının 
<\7.Jr nn!'lrn. ana ar~ı ynptıgı a· ~ 

,.,+ ... • d,.,~nı r!ı'.'oildir. Hakem, min-

d,.r dııpna di.i~t\iNümiizi.i görerek rlii

dük ralrlığı haldi'! ay:ı~ımı kııvvı-ıle 

ktv1rd1, brr=-knı;"\f'l, ve heni :-:qknt birj 
J,.,.J .. !'.'0 tirdi. Hnlb,.1-i dtidük r:-lm

,.l,l.tıın ~rın•a f"İİre,.,.ilıar ~e V?7İvette 

olurlarsa olsunlar biribirlerini hıra-

mahkQm var ? teşrifleri . 

Adana umumi hapishanesinde 

514 mahkum ve mevkuf bulunmak· 
tadır. Bunun 4 Ü mevkuf kadın, 7 
si mahkum kadın, 2 si mevkuf ro

cuk, 207 si mevkuf erkek, 307 sı 

de erkek mahkumdur. 

ilk boyah geçt yerlerl 
Bir şirketin geçit yerl<?rini boya

mak üzere belediyeye baş vurduğunu 
dün yazmıştık. 

Şirket ilk tecrübesini Galatada Do.. 
muz sokağının bir kısmında yapaca1' 
tır. · 
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lktısat Vekaleti Maadin Umum 
Müdür üğünden: 1 Tercüme Külliyatı 

No. 63 

Maliye Vekaletinden: ~ 
1/ 6/ 937 tarihinden itibaren tedavül mevkiinden kaldırılacağı e~: ~ 

ce ilan edibıit olan nikel 25 kuruşluk larla bronz 1 O kuruşlukların 1 ı 1~ 
nuevvel/937 tarihine kadar tedavül mevkiinde kabnasmm takan'ÜJ' e 

Kütahya vilayetinin Tavşanlı kaz asma bağlı Eğrigöz köyü civarında 
şimalen Ablum deresile Eğrigöz der esinin telaki noktasından Domuz ala
nına hatb müstakim. şarkan Domuz alanından ve Akçealan tepesinden 
geçerek Eğrigöz köyü camiine hatb münkesir, cenuben ve garben Eğri.
göz köyü camiinden hudut baılangı cı olan Ablum deresile Eğrigöz dere
sinin telaki noktasına hattı müstakim hudutlarile çevrilmiş 951,1324 hek
tar arazide Şakir Yorulmaz ve arkad aşlan tarafından 12 - 8 - 933 ta
rihli ve 4/48 numaralı ruhsatnameye dayanarak aramakla meydana çıkar
dıkları kTom madeninin 60 ytl müd dede mumaileyh Şakir Y onılmaz ve 
arkadaşlan namına ihalesi yapılacağı ııdan maadin nizamnamesinin 36 ve 
37 inci maddeleri mucibince bu bap ta bir giina itirazı o1an1arm 5 mart 
1937 tarihinden itibaren iki ay müd det içinde Ankarada lktısat Vekale
tine ve mahallinde vilayet makamına bir istida ile müracaat eylemeleri 

ilan olunur. 

lstanbul icra memurluğundan: 
Üsküdar, Davutpaşa mahallesi, Büyük Hamam sokak eski 16 yeni 14 

No. taj 16 No. lu hanede iken elyevm ikametgahı ve meskeni bilinmiyen 

Meiahat lcadrea. 
Emniyet Sandığından 23 - 8 - 928 tarihte bir sene müddetle borç 

aldığını 170 lir;ıya mukabil birinci derecede İpotek gösterdiğiniz Üsküdar 
Kara Davutpaşa mahallesinde Büyük Hamam sokağında 16 eski 14 yeni 
No. taj 16 No, lu haneye ~airemizce mahallen haciz ve tamamına ehli
vukuf tarafından 757 lira kıymet takdir edilmiştir. 

2004 No. h kanunun 103 üncü maddesi mucibince bu bapta bir itira
zınız var ise üç gün zarfında daireye müracaatla 934/231 No. lu dosyaya 
bildirmeniz tebliğ makamına ilan olunur. (1154) 

AÇIK ARTIRMA İLANI 1 
KamdP.niz Ereğli İcra Dcrfresin

den: 
İstanbulda avukat Bay Münir "Ah-

mede maa masarif 5500 lira itasına 

l)()rçlu Ereğlili Halil Paşa zevcesi Ba
yan Suadm Orhanlar mahallesinde kt
in sağ tarafı A~i oğlu Mehmedin tariki 
hassr sol tarafı Pehlivan nam diğer 
Poyra.zoğlu Ali ile Cebeci oğlu İbra
him haneleri arkası Alaplılı oğlu Meh
m~t Ali oğlu Hüseyin hanesi ile Ka
pucuk yoluna çrkan tariki hassı ve Asi 
oğlu Mehmet ve Halil bahçeleri ve önü 
Dozh;!neye giden umumi yol ile mah
duttur. Zemin katında bir yemek oda
~ ve bir mutbah ve iki kiler ve bir 
'Hela ve bir kuyu ikinci katta dört oda 
bir sofa ve iki hela ve üçlincii katta 
kezalik dört oda ve bir camekan ve bir 
sofa ve iki heU ve dördüncü katta üç 
oda ve bir büyük salon ve bir sofa ve 
bir balkon ve bir heHi ve bir miktar 

' 

r 

bahçe ve bir su sahrancı ve cümle ka
pısına iki taraflı mermerden mamul 
merdiven ile çıkılmakta olduğu ve ko
nak harem ve selamlık olarak kullaml
mağa elverişli bulunduğu ve mezk6r 1 

konak açık artırma ile satılığa çıkarıl
mış olduğundan kıymeti muhammene-
si olan 6000 liranın yüzde yetmiş beşi 
nisbetinde bir talip zuhurunda 5.4.937 
tarihine müsadif pazartesi güno:.i saat ı 

14 de ihalesi icra kılınacaktır. Sürülen 
pey bu bedeli bulmadığı takdirde ilk 
talibin taahhüdü baki kalmak üzere bi
rinci arttırmayı takip eden 15 gün son-
ra yani 20.4.937 tarihine müsadif salı 

• gUn:.i saat 14 cle ihalei kat'iyesi icra 
krhnacaktir. Müzayedeye i~ti'rak ede
ceklerin muhammen kıyme~İni Y,Ül,ı:ie 
yedi buçuk nisbetinde pey akçası veya 
muteber milll bir banka mektubu ile 
K. D. Ereğlisi icra dairesine müracaat 
eylemeleri ipotek sahibi alacaklılar ile 
diğer alacakldarın mezkllr gayri men-
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Bomonti istasyonunda Uğurlu hanında 

1 
(3) No. da muk:m Abdülbiz Hana: 

Avukat Orhan Mithat'm sizden ala-
cağı olan dört yüz liranın temini isti
fası zımnmcl:ı Ayeşc Ved::ttan 934/ 
3586 No. lı dosya ile alacağınız olan 
paraya haciz vazedilmiştir. Bu bapta 
bir itirazmrz varsa üç gün içinde icraya 
bildirmeniz lüzumu İcra ve İflas kanu-
nunun (103 üncü) maddesine tevfikan 
tebliğ olunur. 

o!duğu ilan olunur. (443) (1108) 

•I 

bııı 

~ 
~! 

~ r..ı 1"' ıa Muhammen bedeli (13.000) lira olan 200 ton mazot 2 / 4; 93 j lcıı 
günü saat 15 de kapalı zarf usuli ile Ankarada idare binasında satıO ~e 

nacakBrtır.. ' k · · nl · (975) ı!_ h';; kka ' il ~ ~ u ışe gırme ıstiye enn ura K muva t temınat e ~ 

nun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7 / 5/ 936 G. ve 329~ ~ 1 
nüshasında intişar etmiş olan talimat name dairesinde alınmış vetik'. f ~ 
tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar Komisyon Reisliğine vernıeJel' ~ 
mndır. }4' ~ğ 

Şartnameler parasız olarak An karada Malzeme Dairesinden, 
darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıhlmaktadır. (1()86) ~t 

Talibi çılanadığmdan dolayı ilk eksiltmesi f eshedilmit olan ve ııı~ ~ 
men bedeli (16660,81) lira olan 1550 adet muhtelif eb'atta ça111 ~ ~ ~~ 
tomruk 19 - 3 - 1937 cuma günü saat 15,30 da kapah zarf·~ ~ı 

~ Ankarada İdare binnsmda satm alma caktır. . ıır 
Bu işe girmek İstiyenlerin (1249, 56) liralık muvakkaf teminat jJe ~ ~ 

nunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7 - 5 - 1936 giiO ,Jf ~l· 
3297 numaralı nüshasında inli~ etmiş olan talimatname diresrn~ ~ ~ 
mış vesika ve tekliflerini aynı gün sa at 14,30 a kadar Komisyon it ~ı 
ne vermeleri lazımdır. · ;r "4~ 

Şartnameler parasız olarak Anka rada Malzeme dairesinden, 1-1~ ~~ 
paşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden, Eskişehir ve lzmirde fdnre ıO ~çl 

(V. No. 2113
;) *!W#,, lanndan dağıtıJ.maktadır· (1168) __d' 

Göz Hekimi ı 
Dr. ~ükrü Ertan 

Coğdo~uNuramma~pu&No •ı I .!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (Cağaloğlu Eczanesi yanında) ~ 
rc1efon. 22s66 Muhammen bedel 

Li. Kr. 
kul •ilzerindeki haklarını ve hususile 
faiz ve masrafa dair olan iddialarını ev
rakı milsbitelerile 20 gün içinde icra 
dairesine bildirmeleri aksi takdirde hak 
ları tapıı sicilinde ı;nukayyet olmadık
~a satış bedelinin ~paylaşmasından na
~iç kalaeaklardrr. P Fazla II'lalffiiiat 'al
mak jstiyenlerin 936/40 taşra dosya 
numarasile Ereğli icra dairesine mü
racaat eylemeleri ilan olunur. 

(V. No. 21126) 

o 
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171 00 13 

210 00 16 

784 60 58 

lle§ikıat Türk mahallesinin ıj 
ova caddesinde 30/ 26 No. hı 

tamamı. ~ 
Kasunpaşa Küçük Piyalede z· ,, 
yu caddesinde 165;/201 No. :hı 
nm tamamı. , 

Hasköyde Piripa§& mahallesİl'i ti 
re sokağında 43 No. lu bos~ . 

hissesi. ~ ~ 
Yukarda yairlı gayri menkullerin mülkiyetleri peşin para ile_.~ 1 ~ 

gün müddetle uzatılmlŞtır. İhalesi 8 mart 1937 pazartesi güııii ~ıtl ~ 
beşte komisyonda yapılacaktır. Yüzde yedi buçuk pey paralarile ~ q 

.gelmeleri. (1159) ~ ı1 

~ 
Keşif bedeli 5724 lira 5 kuruş ol an Çubuklu - Paşabahçe 1 'V 

yan kalan kısmının tamamlanması İç in açık eksiltmeye kon~~ 1 

şif evrakı ve şartnamesi levaznn müdürlüğünde görülebilir. eti I ~a. 
2490 numaralı kanunda yazılı vesikad an başka eksiltme günündeJ1 ~ 
ilci gün içinde Bayındırlık direktörlü ğüne müracaatla fen ehliyet ~il V ı 
almaları ve 429 lira 30 kuruşluk ilk temİn3.t makbuz veya ıııeld" ;I ~ 
raber 19 - 3 - 1937 cuma günü saat 14 de Daimi encüırıell~'!f) ~ 
malıdırlar. (l) (1 J \ .,,, ,,3 

Zührevi hastahan~si için lüzumu olan 33 tane karyola açık eiı'~ ~ı 
konuhnuştur. Bir karyolaya 24 lira bedel tahmin olunmuştur· .;ı>f 
mesi levazım müdürlüğünde görülebilir. lstekli!er 2490 N. lı ~ \~ 
zıh vesika ve 59 lira 40 kuruıluk ilk teminat makbuz veya nıe .,ı'/ \~ı 
raber 16 - 3 - 1937 salı günü naat 14 de Daimi encümende :o1Bl k 
bdırlar. (Bl ( ~ ~· 

Keşif bedeli 60ô2 lira 45 kuruş o lan Çubuklu gu deposu ~ ıl ~ 
tamiri kapalı zarfla eksilbneye konulmuştur. Eksiltme 16 ~ 3 ~ t~ 
salı günü saat 15 de ~·ap:lacaktır. Keşif evrakı ve prtnamesı le"~ · -~ 
dürlüğiinde görülebilir. İstekliler 2490 N. h kanunda yazılı. 

1 
;~ a 

b.:ış!~a belediye fen işleri yollar şubesinden alacakları fen ~hliye ,J1". ~ ~ 
sile 454 lira 68 kuru~luk ilk teminat makbuz veya mektubıle ~;4 dl ~ 
lif mektuplarını hl.vİ kapalı zarflannı yukarda yazılı günde şaal 19) ~'\ 
dar Daimi Encümene vermelidirler. (B.) (lO ~ ~ ı 

Vesaiti nakliye resminden olan borcundan haciz albna ~..-1 ~ı 
ci açık arttmnnsmda satılmıyan Joze fe aid fiat markalı ve 9z4 uııii '~ 
hususi otomobil Taksimde Büyült Garajda 8 - 3 . - 1937 ~ısO) '~a 
14 de açık arttmna ile satılncağı ilan olunur. (8.) ( ~ ~~ 

. iiB~J ~~~ 
Satılmak üzere mezat idaresi eıya şubesine bıra lan iki. S eff"" ~ 

tencere ilan taı·ihinden itibaren on beş gün içinde sahibi selı~ 11ı 
götürmezse satılacaktır.. (B.l (l 



11-KURUN 4MART1937 
Ccıı • 
~ tt g~z Han, böyle silahTar sipariş mücadeleyi Haten sarayından idare et· 
ı..,: ııCtırteb"J" 
"llltdi F 1 ır ve paraıile satın ala - mek,_ bu işi yenibaştan organize etmek 
~- akıt, bunun hemen hemen im- arzusundadır. Ha.ten hanedanına tabi 
l'tbiıı.,Oldulunu da biliyoridu. Çünkü bir Prens oğlu otduğundan, ihtiyar im-

' tin ve Elcezire yolu, uzundu. Bu parator, ister istemez ona güleryüz gös-
lıı ,01 cıret yolunda, bu uçsuz bucak- termek lüzumunu hissediyor. Güleryüz-
'- '""t~rın g.eçtig•i yerlerde, sag· ve sol- k 1 h ~ k d" . . ""uu 11 le arşı ıyor, atta en ısıne kızını nı.--
~ lt tıvarca yer tutan her kabile, kahlatıyor. Lakin, bu kadarla mücame. 

;~~~~~=~y~ı!,~;o"y·~?~.,:e ~ah Mehmefle Cengiz Han, '' Haten,, ~?ıii;:!u!:h:e:a~~ab~:k;~;r~a~:ıa:~~: ~,.bit Y t yetinde görünmüyor. Cengiz Han, ken-

~~:.~u::.~,+~~~:~~~~~ de olup bitenlere ilnileniııorlar ! ~~~~~r~s;;:::~ı:a~i:s~~1r~~sli~e~~~n: 
11~• 4§ '3 lnrım geri vermek ve Cengiz Hana ha-
l\~ 16çebeler gibi ziraatle ve ıU- ber gönderip "Metbuu bulunduğum 
~ 11... ftlarr yetiştirmekle geçinmek -f nın en acar, en vah§i binicilerinin, ken-f - 15 - } ler ayni mallar için gene müthiş deni -} 
~Tide, böyle b:ıc almak kabilinden dilerini gözcUsUne aldıklarından ve on - lecek fazla vergi, gümrük isteğinde: böyle bir kimseyi rencide etmeni, hoş 
\t.... ... ltslnmctı tercih ediyorlar ve 1 lnrı dilediği gibi sevk ve idare eden Cen- leri variyetine geliyorlar. fslamların Bu haller karşısında da, Cengiz Hanın görmem ve buna göz yummam 1,. de • 
L.'1111eu bu 1'ıpor" u mükemel olarak 1 giz Hanın fırsat kolladığından gafil bu- asıl hükümdarı o1an Halife, muğber bir kırgınlığı arttıkça artıyor, işt e ı mek cesaretini kendinde bulamıyor. O· 

lardıı Şamdan, hakikaten bir i lunuyorlar. Ve bu gidişle, gafil avlana - tavırla, Bağdatta oturuyor, fakat hiç bir Onun mutlaka silaha ihtiyacı var. nunla mesele çıkarmaktan çekiniyor! 
alarak ti. Mongolistana kadar , caklar, ... Hayli pahalıya mal olabilecek rol oynıyamıyor. Hakikatte hüküm ve Bu silahları Şamdan C).l!ın pahasına ge- Hal böyle olunca, Guşlug, yüzilnü 

~bir Şım işi kılıç, o kad'-r pa- : bir gaflet! idare, Şah Mehmedin elinde 1 tirtmek hoşuna git::niyor. Hiç de oralı ekşitiyor. Sukutu hayale uğruyor. İçin-
' 11ıoı~ı derecede değerlenmişti, ki Ha tenler, Mongollara sırtlarını dö - Bu, kuvvetli ve kibirli bir adam. değil: · Cengiz Han, bu silahları kendi- de, kin, fıkır fıkır kaynıyor. Mademki 
~~,,erip de satın almak, artık nerek, ldevamh surete garp taraflarına Şatafatlı ünvanları var: "Allahm sine l:iaha ucuza maledebilirl ihtiyar imparator, arzusuna mlimaşat et· 

Ceıı •bıyilltin karı değildi, işte 1 göz çeviriyorlar. Onlar, orada olup bi- gölgesi,, ve "İilamın Arslanı" gibi ün • Soğuk bakışları, gitgide daha ziya- miyor, şu halde metbuu, ortadan kay -
~ ıt. ilan, derin derin, uzun uzun, tenleri merak ediyor, orada olup biten- vanlar. de sertleşiyor. Şimdi, Hatenlere daha bolmalıdır. Tahtından çekil_melidir. 
~~Ckrar dUşllr.dü ! · leri seyre dalmış bulunuyorlar 1 Şu hale nazaran da, iki büyük dev - dikkatli bakıyor. Şu Ha tenler, fevkala - C-µşlug memlekette bir ihtilal kundaklı-

' r, o, bu Ha tenlerden hoşlanmı - • • • let mevcut ve bu iki büyük devlet, yal- de ''borne., mahluklar, doğsuru 1 Vazi- yor, körüklüyor ve "ne sihirdir, ne ke-
~~~nlan çekemiyordu. Gerçi ayni Oralarda hüküm süren Şah Mehmet, nız zayıf Hatenlerin arayerde bulun - yetlerinin ne kadar garyimüsait oldu - ramet, el çabukluğu, marifet,, kabilin-
' llcd ar, onlar da Mongol:lular; fa -

1 
büyük, kuvvetli, hudutlan gayet sağlam ması suretilc biribirlerile hemhudut de- ğunu asla kavrıyamıyorlar. Onlar, ge - den gayet sür'atle vaziyet deği~iyor. 

•1 ı.tlcn başka bir hükümdarları var-l olarak muhafaza altına alınmış, ordusu ğiller. Biribirlerile temas haline gelir rek ~ın, gerek Cengiz Hanın mem - Entrika hokkabazlığı ile, ihtiyar impa· 
:hfr}« llturn vardı buna? Ne için, ikin-ı gayet mükemmel olarak techiz edilmi~ gelmez, müthiş surette birer infilakla nuniyetsizliğini artırmaktan başka bir rator, zaten mevcut zafı artarak, sen • 
~ton °ngol imparatoru? Cengiz Han, bir devletin ba~ındadır. Onun hüküm biribirlerinin üzerine ateş yağdıracak - şey beceremiyorlar! Acayip bir kayıt - deliyor, hal' ediliyor ve Guşlug tahta çı· 
~hlııııa arın imparc:torudur ve başkaca sürdüğü memleket, ta Hindistan hudut- lan, besbelli, apaçık bir ıey 1 Cengiz arzlıkla, iki taht arasına uzanmış, yan- kıyor. İhtiyar imparator tahttan inldi -
ı"'lt. t tatora yer yoktur; böyle bir lann:fan ve Basra körfezinden Karade - Han ve Şah Mehmet, dine kartı ırk. gelmiş oturuyorlar! Yahut da yatıyor- rildi, memleket, şimdi, tahta çıkan genç 
~I ;hlikeli ve endişeyi mucipti her ı niz ve Hazer denizi sahillerine ve Ara - Bunlardan ikisi de, belli batlı ticaret yol- lar 1 imparatora tabi ı Ha tenlerin memleke • 
• 11aıı u, Cengiz Hanın Hatenlerden bistan hudutlannandan Aral gölüne ve larmı kontrol ediyorlar; Han, şarktan Bu Ha tenlerin ihtiyar imparatoru, tinde: 0 hüküm sürecek .. devlet idaresi,, 
~;:aınasr, onları çekememesi hu - Pamir dağının garbi eteklerine değin, ve Şah, garpten. Eğer bu ikisinden biri- biribiri arkası sıra birçok manasız hare- hüküm, hükumet onun elinde! 
~ h' başlıbaşına, ehliyetli bir se - alabildiğine genişleyip uzuyor. nin herhangibir sebeple canı sıkılır da, ketlerde bulunuyor. Derken, günün bi- Garpte Şah Mehmet, birdenbire, te· 
t... ltaıdatta: Kaldt, ki.... Hemen hemen bütün İslam alemi, seyrüseferi felce ufratmak hevesine ka· rinde imparatorun sarayına, Guşlug mi- cessüsle gözlerini bu memlekete çevi • 
"'~ 1

• kı sebep olarak, §U Şam i~i onun emri altındadır 1 pılırsa, diğeri de kumda oynar 1 safir oluyor. Oraya ıdörtnala gelen riyor, ol<ın bitenleri meral:la seyredi • 
lı.. ~ \'arldı, üstelik t Türkler, İranlılar, Araplar, hepsi de Cengiz Han, ıinsi ıinsi dlişilnUyor Guılug ismindeki bu delikanlr, yenil - yor. Son derecede merakla ı 
~b 

1 
Iian, bekliyor. Gözleri yarı ayni şeye iman ediyorlar ve bu iman - ve gittikçe abuslaşıyor. Çünkü, Şah, miş bir "Nayman" Prensinin oğludur 

o a k Ve şarkta da Cengiz Han, tolgası • 
' ta , fırsat kolluyor 1 lannı o kadar taassupla koruyorlar kL şarka, götürülen mallar için adeta deh- ve Cengiz Hanın en ziyade kanma susa-

ıııı...· ...._d ., nm kayıııtını ldaha sıkı bağlıyor 1 ,""'it -• 11 a, Hatenlcr, tehlikeye karşı bu uğurda mücadele gayesile, !devamlı şetli !denilecek kadar fazla vergi, güm- dığı bir ~üşmanı 1 Guşlug, Cengiz Hana :ır 

~kalan~_A_s_y"':"a_-__ 0_1a_r_a_k_d_e_v_r_in_e_n_ı_·y_i_v_e_en_ç_e_tı_·n._a_sk_e_r_-__ r_u_·k-ta_1_eb_i_n_d_e_v_e_o_n_d_a_n_s_o_n_ra_d_a_H_a_te_n_~ __ ka_rş_ı_t_e_k_ra_r_m_u_·c_a_d_e_1e_b_a_y_ra_ğ_ı_n_ı_a_s_m_a_k_, __________ <_A_rkası oor) 

Cünlük ı 

~~o~!~ 
•.~art 937 Perıembe 
~~IUYATI: 

.3o Pıtınıa Türk musikiat. 12,50 
... ~.Oş Muh tell! pl!k neşriyatı. 14,00 

~-;! ?Q:şatY A Ti: 
\~.00 lnıaıap dersleri: Hikmet Ba. 
~ '1ı,. dan Üniversiteden naklen. 18,30 
~ llluııiklal. 19,80 Maryo Parodi 
~ tıı~t_lta.r solo. 20,00 Rifnt ve arka • 
'~~dan Tilrk mwrikisl ve halk 
~' .30 Ömer Rıza tarafından nraıı
~ ~ 20,43 Safiye ve arkadaştan tara • 
~.2ı. ı it musikisi ve halk !7W'kılıı.rı. Saat 

-._~~il Orkestra. 
\~ »ı-_ llıııı ve boru. haberleri ve ertesi 

ıısı.'1>1'8.nıı. 22,30 I"HUcla sololar, ope-
!'ı!t P&rçalan. 23,00 Son. 

ZGhire satışı 
~'l': Buğday 120, çavdar 135, 
~ ~ ~ ltlıaır 98, un 45, peynir 5, Uf,. 

~ 12, ha§hB§ yağı 3 ton. Afyon 

~':- ~T: .AJ.yon 16, iç ceviz 2 ton. 
~') 'l'zşLAR: 
' ' le Y1lınuııak kllosu 6 kuruş 6 pc• 
' ~12ııtt 12 paraya kadar, buğday 
\ ~ 6 kuruştan 6 kuruı 22,5 para. 
\ l g ~ trpa kilosu 4 kuruş 27 ,5 para 
~ ııaraya kn.dar, ça\'dar kile-

\:.~ ti kuruı 3 paraya kadar, 
~ ı..~tıosu 4 kuruş 32,5 paradan 
~· 8US3m kilosu 18 kuruş 10 
~~on ince ltllosu ti70 kuruştan 

~ 1ctı Ut kilosu 115 kuruştan, yapak 
\~ 0atı. 61 lturu~bın 63 kurup ka 

~ ~U kilosu 90 kuruştan, zerde. 
~ • ~ 6000 kuruştan 5300 kuruva S derls! çıru sooo kuruetan 

b:' ; kaıur, vnr§ak derisi çifti 1400 l""' lci dertsı 600 kuruştan 950 ku ... ~ a:_ Porınık derisi ~iftl 600 ku~
-~ lcıı...~a kadar, kunduz derisi çlt 
\ ~ "Q~. çakal derisi çttU 200 ku 
&S~ıa kadar, tavşan derisi ade 

\ı..~ ~ 26 kuruşa ltadar. 
~~ RAFLAR 2 - 3 - 937 

- ;"\\ '~ Lap!ata mart tnlımlll kor 
ıı.,'\ ~teıı l>enı. kl. 8 kuruş 43 .santim. 
~~at tohumu Lııplata mart tahml 
\' ~"'- er. 17,5 şl. kt. 7 lturuıı- zı san 
"-. ~ lctt arpa Lehis ta n mart nim an tnh 
,, ' ~ 127 B . !renk ki. ti kuruş 
~ ,, ıto lt Verpuı buğday mart nisan 

s~ '~ brest 8 şl. G 1/4 p. ki. 15 ku 
~ lt ~· Şlkago buğday Hnrtvlntcr 
~ ~tılı\. bllşcll 135,5 scnt ld. 6 kı.:· 
\ "'"' Vınıpck buğday Manltob:ı 
\ ,_ ·~ ~ buıseu 127 ııs ecnt ki. ti 
l ~ ~! 10 Ol>llosu 155 R . mnrlt 
~ ~ !antım. H amburg iç tm 

". 'ta l1 tahmil 100 ı~uosu 1::m 
kuruş G9 ıınntl:n. 

IST ANBUL BELEDiYE.Si 

Şehir Tigatros v 
TEPEBAŞI 

DRA.'1 KISMI 
Bu ak§am saat 

20,30 da 

Ü M / T 5 perde 
Yazan: Henry Beıı 
tein. Türkçeye çevi-

m111ınm111 

11111...111~1 1 
11111110~1 

ren: Halit Fahri Ozansoy 

Fransız Tiyatrosu Operet Kısmı 

Akşam saat 20,30 da DELIDOLU Ya
zan: Ekrem Reşit, besteli yen: 

Cemal Reşit 

T k 
• Pe~embe 

8 Vlm 4 Mart 

=======ı' 8Zilhicce 
Glln dotufU 
Glln bab§J 
Sabah namazı 
Oğle namazı 

[kindi nauıazı 

Akffm tıamazı 
Yatsı OAIDa%J ı 

1meak 
Yıtm geçen g1lnlert 
Yılm kalan günleri 

5 31 
18.02 
6,00 

1226 
1 !'i,.16 
18,02 
1931 
4,52 

63 
302 

cmlA 
5 Mart 

l9Zilhkce 

628 
18,05 
600 

12.26 
15,38 
18.05 
19,34 
4.50 

64 
301 I._ __ .....__ ..... _-= 

1---------------------!I BORSA 
·3. 3 . 937 

lllzalaruıda yddm lf&redl olaalıu. be 
rtade muamele sörearerdlr. Rakftım!ar 
eaaı 12 de kapawı ııatıt ft,r1ıUarıım. İlan 

Oıküdar askerlik tubeamden~ 1 
•Sterlin 

1 - Şubede kayıtlı olan ve hariç ı • Dolar 

PARALAR 
620 -
ıw-
111-
t2S -

•Şilin Avu. 
23-

şubelerde kayıtlı olup da vazifeten Us-1 •Frank 
küdar rruntakasında bulunan topçu ve •Liret 

muhabere sınıfına mensup yedek yarsu- •Belçika Fr 
•Drahmi 

baylardan 313. ila 326 doğumlular da - • tsvfçre Fr 

84-
2'2 -

turya 
•Mark 
•Zloti 
• Pengo 
• Ley. 

28-
2'J-
23 -
14 -

bil olmak üzere bunlardan muhabere sı
nıfına mensup olanlar 10 mart 937 de 
ve topçu sm~fına mensup olanlar da 15 
mart 937 de kıt'alarına iltihak etmek ü-
zere sevkedileceklerinden muamelele -
rini yaptırmak üzere iltihak tarihlerin· 
den dörder gün evvel ~ubcye müracaat
ları. 

2 - Topçu ve muhabere sınıfları -
na mensup olup da birinci maddede ya
zılı doğumlulardan gümrük muhafaza 
tcşkillerinin kıt'alarında üniformalı o -
}arak çalışanlarla hariciye memurların
dan olup da memleket hududu dışında

•Leva 
•Florin 
•Kron Çek. 

Pezeta 

5i5 -
23-
66.-

•Dinar 52 -
Yen -

• Kron tsvec; 82 _ 

75 - • Altm 10!0 -
_ •Banknot 245 _ 

1-------------~~---------ı 
ÇEKLER 

• Lonc1ra 

• Nevyoraı 
• Puta 

• 14tı&Da 
•BrUUe.I 

6192S 
0792:1 

16 985 
10.00BO 
468SU 

• A tlDa 88 4490 
• Cenevn 3 4620 
• sorya 64 W7:> 
• Amıtert1am 1 442:1 
• PraR !?-2 6375 

• Viyana 4 224.3 
• lıtadrtO U 3.>2:1 
• BerUn 1 OOSJ 
• Va.r,oq 4ı 1680 
• Budapeote 4 3618 
• Bllkr11 108 077:> 
•Belgnd MU 
• Yolrob&ıu 2 7696 
• aıoekon 2s 
• Stok.bolm 5 1332 

kiler ve tahsil, ticaret ve sair maksat - 1-- ----- ----------·ll 
ESHAM !arla yabancı ellerde bulunan ve mem

leket içinde serbest olarak çalışanlar 

ve stajını bitirip tc terhis edilmiş olan
lardan iki seneyi geçmemiş olanlar bu 
davete gelmiyeceklerdir, 

Yeni abone 
tarifemiz 

S aylık 
6 aylı!;: 
ı·ıIIı1;: 

l\!eınlekct 

içinde 
160 
400 
750 

1400 

l\lıı,nılrkct 

dışında 

27ô 
'7~ 

HOO 
2700 

Ta rifesinden Brılkanlar için a yda otuzar kı:•; 
ruş dtlşUlUr. rocta blrllğinc girmiyen yer""• 

Jcre aydıı. yetmıo beııer kuruş zamnı:J 
TUrldycnln her pos~ lllf'rl.:C"z 

KURUN'ıı. o.bone ya:r.ılrr. 

iş Bankası 2! 40 rramva, -
A.ntıdı)IU 2440 •Çimento lUO 
Rejt ,- 01ıyon Del 

' -
Şlr. Rayrly . - Şark Del -

Merkez Rank 99. Balya .-
U. Sigorta - Şark m. 9CPA -
Ponmxıoo tı .- Telefon -
ustlkrazlar Tahvlller 

• 1933 T.Bor. J 1915 IClektrtk -
• • • • D ıs so Tram••1 .-• .. .. .. m 1sG;, Rıbtrm .-

leUk.DabJU ·~ıo J 3930 
ErgenJ t.ıuk. 9'J. •Anadolu D 8930 

191'1 A ., - Anadolu m -
• s. Erzuru•J> !l5 MUmeSldl A 4250 

SATILIK EMLAK ARANIYOR 

Satılık apartıman ev ve dükkan
lar tapu senetlerile Galatada Ada hanın
da (EmJak ve Sigorta t,teri Büroıuna) 
müracaat. -ı:elefon: 43837 

Ehi" salip Şövalyele
şatoları • 

rının 
• 

(5 inci sayı/adan devaım) 

yaptığı birçok kiliseler olduğu gibi, 
Y afanm şimalinde Aslan yürekli 
Rişann şatosu, Hayfa civarında 

Karm«:lde de ehlisalip karargahı mev 
cuttur. Karmelde denize doğru u
zamış olan bu karargah aynı za
manda Arzı Mukaddese gelen hacı
ların da indikleri bir iskele idi. 

T emplar şövalyelerinin himayesin

mış evlerden müteşekkil, dar, iğri, 

büğrü soknklı, etrafı sur ile çevril
miş bir kasabadır. 

Maverayi Erdün' de yalnız hara
beleri kalan ve Arapların yaptığı iki 
şato daha vardır. 

Şimale doğru Hama ve Humu· 
sun şarkında ehlisalipten kalma bir 
çok hatıralar daha bulunur. Bunlar· 

dan Kal'atul - Hosn ve şarkta ehli-

de bulunan karargahtan bugüne ka- salibin yaptığı en sanatkarane eser 

dar dayanıp kalabilen şeyler büyük olan katedral harabesi zikre değer. 

bir kule, mahzenler ve bir de kili- Bu kalenin vazifesi T rablusşam 
se harabeleridir. Bütiin bu mahzen- sahillerini müdafaa etmekti. 300 

ler temizlenmekte, mühim yerler metre irtifaında olan Kal'atul. Hosn 
tamir edilmektedir. 

Büyük bir ihtimamla eski vazi
yetine sokulmak istenen şatolardan 
biri de Kerak'taki lcıaledir. Çok es
kiden burada Moab isminde bir şe
hir vardr. 

Ehlisalip şövalyeleri müslüman
ların yolunu kesmek için bir şato 
yapmak istediklerinden burasını 

Mekke ve Mısır kervanlarının geç
tiği "Petra,. sanmışlar, yanlı~lılcla 

bugün harabesi görülen muazzam 
binayı yapmı~lardı. Salahattin ta
rafından birçok defolar muhasara e
dilen bu şato güzel bir vakaya da 
sahne olmuştur: 

Salahattinin muhasaralanndan 
bir tanesi. şato muhafızı Renaud de 
Chatillon'un üvey oğlu Humphrey'i 
evlendirdiği geceye tesadüf etmişti· 
Renonun düğünü münasebetile Sa

lahattine bir takım hediyeler gon· 
dermesi üzerine Salahattin yeni ev
lilerin şatonun hangi kulesinde ol
duklarını sormuştu. Kuleyi öğren

dikten sonra askerlerine göstererek, 
buraya hücum etmelerini, hatta ok 
bile atmalarını sureti katiyede ya
sak etmişti. 

Şatonun bir kısmı bugün polis 
karakolu olarak l:ullanılmaktadır. 

Bugünkü Kerak, kerpiçten yapıl-

da 1 50 sene Sen Con şövalyelerinin 
bayrağı dalGalanmıştı. Vaktile 2000 
nsker, 1000 beygirlik bir kuvveti 

barındıran bu kalenin içindeki ko-

ğuşlar, mahzenler, kilise ve etra
fındaki hendek bugün eski mevkiine 
sokulmaktadır. Esasen pek de ha-

rap bir halde bulunmıyan şatonun 
tamir sonunda muhteşem bir hal ala
cağı söylenmektedir. 

Bunlardan "Cözçü kalesi,, ma
nasına gelen Mağrapta Aslan yürek-

li Rişar, Kıbrıs sahillerinde kazaze
de olan karısı Kraliçe Berengarya, 

lazım gelen misafirperverliği göster
miyen Kıbns hükümdarı lsak Kom• 

nenosu ölünceye kadar hapsetmişti. 
Şatonun duvarları, kaleleri bugün 

yapılmış gibidir. Bilhassa Malta 

taşlarile döşeli kilise, asırlara galebe 
çalan bir yenilik taşımaktadır. 

Bütün bu şatolar arasında Say
hun, zaptı en güç olandı. 180 met
re yiiksekliğindeki bir kaya kütlesi 
üzerine inşa edilen bu kaleye ancak 
uçurumlar iizerindeki bir asma kö~ 
rü ile girilebilinircli. 

Tabiat unsurlan!\T da müdafileri 
mr.yanma ithal ede11 bu şato da ce
sur Ti.irk kumandanı Salahattinin 
önünde boyun iğmişti. 
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İNHİSAR 

Piyasaya 
' 
çıktı 

• 

• 
1 

\ııır:*:zml.__. D ----~----*F!!lll::IZKD-mJl!!!ı::::z:.ı :::ıı~ı:ısuasııı:ı:=IS!! 

li©>l~i)'~a1n1 ~catoş V'@ırn 

KA~AT AŞ İNHİSARLAR 
BAŞ MÜDURLÜÖO AMBAR[ 

inhisar satış mağaza ve depolarından 
mal alanlara meccanen nümune verilir. 

---ST•:.m-------------.ıı 

!nl ........... IDl!'.Dll~311111=-------------..m--~ 

1 
tr©~~alfll ~n~'ll:U©.lır 

· Mutlak tuzları : so kiloluk çu
vallarda kilosu s kuruş 10 para 

1 
Sofra tuzları : &4 kiloluk sandık
ta (1 ve ı-2 kiloluk paket halinde) 
kHosu s kuruş 20 para. 

• 
1 

• 
• 

NEOEN BAZI SiNE-MA -ARTiSTLIA' -- HAFTA DA 
100.000 FUIK KAlAIYOR 

! Meşhur bir sinemacı: 
hugün Hollvud'du 

. yalnız klasik güzellik 
1 

kifayet etmiyor 

sinema stüdyolarmda klasik güzellik 
dıyor ve ılave edıyur: .. Zamauımızıta 
günde 8 -ioJar ve zeka 100 dolar k1y 
mettedır. Güzel yüzler ise, zekadan ve 
gençleşmiş bır tenden daha fazla, 1000 

· 1 dolar kıymetindedir. 

1 Sinema artistlerin'.<l:ı yakıcı ve km-
-vetli projektörleri altında 1;alışırken 

Jnlarm yüzlerini çabuk soldurarak 

~ertieştireD ve buruşturan bu proJek· 
törlerdir. Birçok yıldızlar, yüzlerinı 

düzeltmek ve güzelleştirmek için gü• 
zellik müesseselerinde bütün servetle· 
rini feda ediyorlardı. Fakat. bugtin ... 

·ıırter 
nln taravetini vikaye edeb:. d 
yana üniversiesl profesör\J 

8tesj tarafından keşif ve ~eJJ~IJ 
vanlardan istihsal edilen cildi b 

1 
~ 

ci ve gençleştirici BioceJ cevh~reııı 
di pembe rengindeki Tokaıoo e~ 
de mevcuttur. Gece yatma.ıda.D ıtd~' 
kullandıkta, si2 uyurken c~lıl~~ 
besler ve gençleştirir. Burtışu jS 

ve çizgiler silinir_ Bu sayede ııer~ f'ı ~ 
birkaç hafta zarfında 10-15 .~8di 
leşmeğe muvaffak olabilir. GUP_ 'f~r 

, Her yıldız, kendi kendine tevessül ede--

------------------------------------------- ceği basit bir tedbir sayesınde ciltleri• 

/ 

ri ise (yağsız) beyaz rengin.~~~ı gi~ 
lon kremi kullandıkta btıl~ı ~· 
benleri giderir, ve açık mesartı1\ır· 
tır VP cildi beyazlatrp gen~le~tı 

Türkiye Cumhuri3·et ı\'l erkez Bankası 

• 271 2 ı 1937 vazıyeti 
K.ua1 A. K Ti F Lira wıı PA.SıF 

Altın ı!Afi idloıt"tun l9.763.586:L.27.742.80l.4j sermaye• ' • • • ' 
Banknot, • • • ,j • 14.458.451. - lbtıyat akoe-J , 1 1 1 ) 

Ufaklık, • • • i " 1.202.699.!)wJ 43.403.952.44 1 
Da.h.iidckl MuJaablrler ı 

'.I'llrk llra.:ıı: • • lfL. .5 79.490 .53 .579.490.53 
Barlçt.ekJ muhablrler: 

Altm safi kilograı 6.370.991 
Altına tabvlli kabil Hrı:ı..t 
dövizler. 
Diğer dövizler \'e borçlu 

8.961 .308.26 

62.320.79 

kllring bakiyeleri • • • • 42.727.607.38 51.751.236.43 

l'edavilldeld Banknotlar: 
Derulıte ed.llen evrakı ııakUyı 
Kanunun 6 ve 8 inci madde

lerine tnflkan hnzliıe taratın. 
dB.D vak:l tediyat. 

1 Deruhte e<!ilen evr&kı ııa.lı:Uye-

baltlyesı. 

Kar~ılığı tama.men altm olarak 

ııL 158. 748.563-
ı 

1 
llL. 12.774.052-

l'L 145.974.511-

tedavtlle llheten vaudtleıı 1-· 19.000.000-

Lira 

1 i.OOU.000-
t .55 ı. t82.53 

B:ı7lne t&b•Weorl: 

1 k&11ılı.tı. L 158.748.563-
Deruhte edlleıı e•rakı naktl:yel Reeakoot mukabili lllveteD ted.1, ,, 16.C00.000- 180.974511. -

vu~~ .f ________ _.
1 Kanunun 6 n fi inci mad. 1 ı 

delerlne tevfikan Hazine tara.o J 
tmd&D vakJ tedlyat. ~ ,, 12.77-4.0.1)2- 14:'ı.974.5ll-

&nedat cllzdanı ı 
Ha:ıine bonoları, • • • ·L.. • . 
Ticart senetler , • • , • ,. 18.242.003.08 18.242.00.3.08 
Eah&m "" Tahvlllt cllzdaaı: 
jDeruhte edilen enakl nalt.. 1 

~tahvilat lt1bar1 kıymetle 
JL lt1Y. enin k&rşılıgı eehıı.m •tıL.37.044.8 0.23 

B Serbest esham •e t&ln1lAt L. 3.958.504.8.') 41.CO 3.305.12 
Avaıular: 

Altm •e dt..U. üzerine nue iL .178.641.34 
Talıvtlıı.t Uzerlne uaııa.L. 7.761.255.42 7.939.898.76 

4.500.000-
8. 740.49 :,05 

Türk LirHı ~ıe,-d11ab 

Oöviol .faaahUdatl ı 

~ Al un tahvili kabil dövtzıer 

f f'i .:;"r dövizler ve alacaklı 

'"i:-in ~ bal{lyelert 

Mııbtenı ı ı ı ı ı 

13.389.291.84 

liL 1.352.9~ 

.L.26.523.842.2b 26.525.195.20 
84.(ı94.7l 9.84 

Feldbı 

~ lla.rt 1983 tarthlnden ltlbareıı: 

==B?;_l.M.t ~41 VtkOn 322.134.890.41 
lakonto oadcıı y:ıuae l5 1....2 - Altır 11Mrt.• nın.ıı yüzde • 1•.1 

.. ~, 
ı ilanla a1akadar Bankalar, müe 
/ ses at, şır ketler ve tüccaranll'1 

~ Nazan Dikkatine: · · jfe 
==--_-_=_§ KURUN ve HABER gazetelerinde neşredilecek ilanlara ait tıır 

aşağıda gösterilmiştir: 

=::::::=~~==_-'==== Birinci sayıfada başlık Kuruş: 500 Birinci sayıfada santimi ,, 300 
İkinci sayıfada santimi ,, 1 oO 6 
Üçüncü ve dördüncü sa:ıı-·ıfada santimi ,, 50 • 31 

llan say~fa1'mnda santimi 30 
~ Resmi ilanların santimi " 20 
E " i Kitap, kitaphane, mektep, gazele ,.e 
i hayır müesseseleri ilanatı santimi 

~ Tüccari mahiyeti haiz olmıyan küçük 

'===- ilanlar yirmi kelimeye kada: 
Küçük ilanların beş defası 
Muhtaç san' atkarlar ve iş arıyanlarm 

ilanatı 10 kelimeye kadar meccanen 

., 
,, 

,. 

30 
100 

l lstanbul emllik ve itam bankası illinları 1 -----•-D r. ----•I l ~.C:,:'.b yapılacak ilônat için tenzilôt 

1 - Şubemizin maaşlarını iskon ~o ettirmekte bulunan mütekaitlerın 
üzerinde müracaat edecelderi günler yaz:lı olarak gişe!eri:nizclen aldıkları 
numaralarla tayin olu:ın günde baııkamıza müracaatları ve bunun haricinde 
vaki olacak dileklerin yerine getirile miyeceği. 

2 - Harp malüUerinin ayın 4 iine k:ı.dar vaki olacak müracaatları rrü-
~ 

nü gününe icra edilip ondan sonr~ki müracailtl<!rnm sıraya tabi olacağı 
ilan olunur ('!65) (1128) 

Jandarma genel komutanhğı Ankara 
satına ima komisyonundan: 

Kumaşı verilmek diğer malzeme ve dikimi n.üteahhide ait elmı.k üze
re (6080) tah."IIIl kışlık erat elbisesi 19 - 3 - 1937 cuma günü saat 
(10) da kapalı zarf eksiltmesine konulmuştur. 

(9424) lira fiat tahmin edilen bu dikim eksiltmesinin şartnamesi 
parasız lmmisyondan alınabilir. Eksillmesine girmek isteyenlerin (705) 
lira (80) kuru~luk ilk teminat makbuz veya banka mektubu ile şartn~ -
mede yazılı belgeleri içinde buJunaca k teklif mektuplarını eksiltme vaktin· 
den bir &aat evveline kadar komisyona vennİ§ olmaları. ( 1055) 

NIŞANYAN 
Hastalarını hergün akşama kadar 
Beyoğlu, Tokatlıyan oteli yanında 
Mektep sokak ~~5 numaralı mua-

yenehanesinde tedavi eder. 

--·-- Tel: 40843 W 
' 

Yedinci İcra dniresimfon: 

Bir borçtan dolayı haciz altma alınan 
7910 kilo kömiirün açık arttırma su
retile paraya çevdlmesinc karar verilen 
9 mart 937 tarihine müsadif salı günü 
saat 12 den 13 e kadar Galata Keman
keş mahallesi Koca Tahsin sokağı 

numara 34 dükkanm önünde satrlaca
ğmdan talip olanlarm muayyen s::atte 
mahallinde memuruna müracaat edilme
si ilan olunur. 

(V. No. 21131) 

Sahibi: ASIM US 

Ncşl'iyat Müdürü: Refik Ahmet 
SEVENG!L 

J ilanlar için ya1nız Ankara cadde' 
\ sinde VAKiT Yurdunda A 

~-===== PROPAGA.NDr 
Servisine müracaat edllmeıtdlf• 

§ Telefon: 24370 ~ ... ,,~ 
~ Başka hiçbir ilan müessesesirı•~~ 
~ g ·azet:e2er namına ilan aınıat' 
~ s:!la ~-uyeti yoktur. 

~ 

_________ /: 
ı. 

Adliye Vekaletinde.~~~ 
Hakimler kanunu m.ucibince top! anan ayırma meclisi uaıtıJJıl. t~ lııı, 

ı, s;ııe• P' 
938 senesine mahsus olnıak üzere btt kimlerin terfii için mahıı.e . 0 1Jj1' r 
ce tetkik edilen işlerinden % 50 sind en fazlasının tasdik ecJH.ııı•~ Jt~ ~ 
ve tercihan terfia layık olabilmeleri için de bu miktarın % 75 ıiJI (lj 
la bulunması lazım.geldiğini kararla§t ırmı§tır. ( 4 78 ı 


