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,.,.-ST ANBUL - Ankara Caddesi 
Posta kutusu: 46 (1 statı'bu1) ... ~I • • • 

l zmlr llmanı Aleancakta 
yapılacak 

Ank~ra, 6 (Telefonla) - İzmir 
.imanının Alsancakta yapılması e· 
sası lktısat Vekaletince kati olarak 
·ararlaştmlmıştır. 

Müşahit Heyetin Reisi Hatay- Ml1kj~m~i'bi; kÜ;;;;'f;~ki~er 
dan gelip Cenevreye gitti lini istediler 

''ifa.tay Türkleri bize fevkalô.de sempati gösterdiler. 14 Marft~ t1nkaradal hukiş için hir 
O d h lrı_ J • .A b . . lÇ ıma yapı aca 

6. ra a yaşıgan a " araşınua samımı ır ış 

ıı-/iği kurmak imktinı mevcut olduğu kanaatindeyiz,, 

i a ı t i at rapo 
ha ta illet er C 

u 

""------·-
Glkeı bir tasavvur 

Memur 
tQ,,z·· .. v 
~ unun ayagı-

llQ gönderilecek 
~. 1 ' ~l'l ve gezgin memurlar, Dev-

' dimağı hükmünde olan Hükfı. 
h,~rkczile Devletin eli ayağ: 
dıı)"-"1ıde olan köyler arasınrfa 
"'-Ve hareket, kuvvet ve gıd-; 

·~ vazifesini göreceklerdir. 

• 

Hatay Milletler Cemiyeti tarafın
dan gönderilmiş olan müşahit heyeti
nin reisi Norveçli B. Hol6tad difn ak. 
şam Toros Ekspresilc şehrimize gele
rek Semplon Ekspresi)e Cenevrcye ha
reket etmiştir. 

B. Holştad'a heyet sekreteri İsviç
reli B. Motiyer de refakat ediyordu. 

Heyet reisi Haydarpa~a istasyonun 
da İstanbul valisi namına Kadıköy 

kaymakamı Bay İhsan karşılamıştır. 
Müşahit heyetinin reisi B. Holşt.ad 

dün gece Cenevrcye hareketinden ev· 
vel kendisile görüşen KURUN muhar· 
ririne şu beyanatta bul unmuştur: 

- Hataydn tam iki ay çalı~arak 

her tabaka halkla temasta. bulunarak 
(Sonu: Sa. 4 sa. 4i 

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

Milli mıida/aa istikrazı münasebet/le 

Ankara, 6 (Telefonla) 
Ankarada Milli Kümenin hari
cinde kalan Çankaya, Muhafız Gü. 
cii ve Demirspor klüpleri lstanbul· 

dan Vefa, lstanbulspor, Süleyma
niye ve Beykoz, lzmirden Altın 
Ordu, İzmirspor, Kar§ıyaka klüp. 
)erinin İştirakile diğer bir küme teş
kili için teşebbüsata giri~ilmiştir. 

Bunun için İstanbul ve lzmire ·bu
gün davetiyeler yazılarak salahiyet· 

tar birer murahhasm içtima günü 

olarak tesbit edilen 14 mart. tarihin
de Ankarada bulunmaları rica edil· 
mi§tİr. 

Bu klüpler, teşkilata yük olma
dan ve daha müsait ve pratik şart· 

lar dairesinde güzel bir spor hareke· 
ti uyandıracaklnrını ve Milli Küme- . 

den daha ziyade muvaffak olacak· 
lannı iddia etmektedirler. 

ASIM US 
~kaıl.emiz ! itı:çi aayıfamızdiJJ 

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

Jimnastik 
Şenlikleri 

"' ~l'"lanan talimatname 

Fransız Başvekili radyo· Macaristan siyasi bir kar
da bir niıtuk söyledi gaşalık tehlikeSi atlattı 

r1t mUdUrlUklerlne 
gönderil dl 

~~~ra, 6 (Telefonla) - Ata· 
·~""' "1ı milli mücadelenin baıma 
~ ···t~ .. 

lngiliz, Anıerikan parası ile istik
raza kayıt muaınelesi yapılacak 

·, I Uzcrc Anadoluya ayak bas· 
~l o du;:;u 19 .. .. l 
~ ~ mayıs gunu yapı a· 
~ ~tktepler jimnastik şenlikleri
' er }'ıla nazaran daha munta-

\'e .. I 1 · · M t~lt. auzc oması ıçın aarif 
~~ .. tı bir talimatname hazırla· 
~- ~e . 
,......__ l•mdiden çalı~maya ha§lanıl-
,; emrederek talimatnameyi 'ti müdürlüklerine gönder-i', 

~~Vilayette bir §enlik komite~i 
'tak ve bu komite ~enliklerin 

ı,:ından mesul olacaktır. 
~~ llbulc:Ia şenlik iki yerde ya

~~' 14 den aşağı olan zayıf 'tdi lıklı bulunan çocuklar is· 
~ neccklerdir. 

h.. t}'dand 'lk .. · · ~I, a ı once geçıt resmı 

~~ ~'. bayrak çekme rnera,i
? ~ •tıkla! mar§ı söylenecek ve 
\~ti ~ıa ~Ününün tarihi ve chemi

~ ~c heden hareketlerinin de-
lit kırıda bir nutuk verilecek-

~"" rı . <\n. 2 '\ii. 1 l 

Paris 6 (A. A.) - Başvekil Blum, bu 
akŞam radyoda bütün Fransız istasyon. 
larının yaydığı bir nutuk söylemiştir. 

Blum, bu nutkunda hükCtmetin yeni bir 
milli müdafaa istikrazı yapmasına saik 
olan sebepleri izah etmiştir. 

Blum, hazinenin 40 milyar frank t~h. 

min ettiği ihtiyaçlarını anlattıktan son. 
ra ezcümle clc:ni~tir ki: 

''.Bu istikrazın yansı milli mürlafaya 
tahsis edileceği i~in buna milli müdafaa 
istikrazı adı verilmiştir. Bu istikraz ga. 
rantilidir. V c hariçte de Fransız, İngiliz 
veya Amerikan p

0

arası ile ele bu istikra. 
za kayıt muc:me!esi yapılacaktır . ., 

Hükumet, hari~te emniyet altına 

alınmış olan paraların bugün ve yarının 
her türlü tehlikelerine karşı garanti 
edilmi~ bir istikraza iştirak suretilc 
memlekete ldöneceğini ümit ~der. Bu 
muameleleri kolayl~~tırmak için hük. 
met külçe altın muamelelerine müsaade 
etmiştir. Sonra para muvazenesi akça. 
srnın idaresine de bir mutahassıslar ko. 
mitcsini memur etmiştir. Hükitmct. İn. 
giliz, Fransız, Amerikan üçler para an. 
l:ışmasına s&ıdakatini bir kere daha ilan 
eder. 

Binaenaleyh. hiçbir kontrol, veya cc. 
bir mevzuubahs olmayacaktır. Serma. 

lUeceleri semtlerde nö
~tçidoktor bulunmalıdır 
~ -

.~~o.hanelerde hazırlanan ilô.ç f i-
~ı neden biribirine ugmuıgor? 

(l'azıcı 5 inci S<ıytfadJı) 

B. Blum 

yenin tekrar memlekete girmesi ve ser
mayenin harice kaçmasını terviç etmiş 
olan bütün sebeplerin terkedilmesi iktı. 
sadi kalkınmada bir istikrar vücuda ge. 
t irecektir. 

(Sonu: Sa. 4 Sii. 3 ) 

....... ÇöC"iık/Q; .... {Çflı-1 
Hazırla d ı il• mız 
sayfalar bugUn 
11 ve 12 nclde 

. . . . 
; . . 
: . . • 

Çocuklarınız, çar~amba gün~: i 
gazetemizde kendileri için hazn · İ 
lanmI§ bir mecmua daha bulacak- i . 
lar. i 

···························•-•eeeeeeee•IH••••-1Hl __ ı 

Başvekil şöyle diyor: 

"Hükumet dahili inzibatı temine 
bütün mevcudiyetile karar vermiştir,, 

Budapeşte, 6 (A.A.) - Havas 

ajansının muhabirinden: Resmen 

teyid edilmemekle beraber Mncaris
tanda Başvekil Daranyinin şiddetli 

müdahalesi sayesinde pek 'iahim 

neticeler verebilecek olan siyasi bi" 
karışıklığın önü almabilmi§ olduğu 

timdi anlaşılmaktadır. 

Nasyonal sosyalist olan "Oklu 
haç,. ile "Oraklı haç,, grupları ve 
"Turul,. ve "Mo,•e,, isimll!rindeki 

rasist teşekkülleri ecnebi bir ,mem 

leketin mali yardımı ile hükumetı 

ellerine almağa matuf bir hareket 

tevlid etmeğe kalkışmı~lardır. 
Bu teşekküller nasyonal sosya

lizme meyyal müfrit sağ cenaha 

mensupturlar. 
Nazırlar arasında yapılan bir gö

rüşmeden sonra asayiıi mubafaza 
etmek icin lazım gelen tedbirler it· 

~ . 
tihaz edilmiş ve bundan gonra Baş· 

vekil Oaranyi, milli birlik teşkila· 

(Sonu '!;a. 4 Sü. 5) 

Ondört yıldır gezen ve 4009 
konferans veren •• ·• 

Alman seggalıla karısı neler anlatıyorlar? 

-
l 

Bay Herman Kalb ve karısı 
.(Yazısı yedinci aayfaımzCiachrl 



Günlerin peşinden : Memuru köylünün ayağına gön
dermek teşebbüsü 

Bu memurlar devletin dlmaGı hUk
mUnde olan hUkOmet merkezlle ell ayağı 
hUkmUnde olan kti,yler arasında duygu 
ve hareket, kuvvet ve gıda vasıtaları 
yerlrie geçecek 

Yine insaflı iiniş! 
~~~~~~~~------:::::: lskenderun muhasebe müdürü Hasan Cebbare, Cenevreye gitmek için 

!stanbuldan geçerken gazeteci arkadaşlara: 
- lskenderunda halk bugünkü idareden memnundur.,, 

.. umhuriyet Hükumetinin l muhitin, toprağın istidat nisbetin 

Demiş. Bu zatin Antakya lisesinde tahsilde olan oğluna muhasebe 
memuru rütb~i vererek maaş bağladığı bilinince kendisinin niçin bugünki.i 

idareden memnun olduğu, niçin herk esi de kedi gibi memnun göstermek 

istediği derhal anlaşılıyor; aynı zamanda. bu hadise Osmanlı imparatorluğu 
devrinde bir takım Şeyhislahların hen üz yeni doğan oğullarına dersiamlık 
rütbesi tevcih ettirmelerini ve yüksek maa~lar bağlattıklarını hatıra getiri
yor. 

" köycülük siyaseti her sene · de fenni ziraat usullerini göstere· 
biraz daha inki§af ediyor. bilmek için bu memurların hiç dur-

Bu inkişaf nisbetinde tabii olarak 

memleket hesabına ondan bekle

diğimiz hayırlı tesirler de gittikçe 
artacaktır. Memleket nüfusunun 
yüzde .!ekseni köylü •ve çiftçi oldu· 

ğuna göre Türk milleti deyince her 
ıeyden evvel onu teşkil eden bü

y\ik çokluk hatıra gelir. Türk mil· 
Jetinin kökü ve gövdesi demek o

lan o çokluk istediğimiz ~efah •~· 
vi'yesine varmadıkça memleketi 

tam bir saadete mazhar olmuı sa
yamayız. 

ismet lnönü, tarla sahibi olmı
yan köylülere toprak dağıtarak ve 

lcaDeden yerlerde kombinalar ku
rarak bir taraftan hareket kabiliye
ti olan bütün çiftçilerin çalıtmalan

nn, diğer taraftan ziraatçe ilerle· 

mit memlek'etlerin istihsal usulle
rinden ve vuıtalanndan istifadf' 
etmelerine imkan hazırlamak az. 
mindedir. 

Fakat hiikfimetin köyHiler ve 

çiftçiler için 'dü§ündi.iğü ve tatbiki
ne hazırlandığı idari tetbirler bun· 

dan ibaret sanılmamalıdır. Netekim 

maksızm köy köy dola~maları, her 

mevsimin icabma göre ameli tat· 

bik kabiliyeti olan usulleri tarif et

meleri lazım d::ğil midir~ Eğer bu 

liizum hakikaten varsa ziraat me
murlannın da süvari ve gezgin bir 
hale getirilmesi bir zaruret olur. 

Ziraat memurları için varit olan 

bu mülahaza, az çok farkla nahiye 

müdürleri, baytarlar ve tapu me· 
murlan için de doğrudur. 

lhtimalki Hasan Cebbare eline kuvvet ve salahiyet geçince imparatorluk 
devrine mahsus olan bu türlü eski ananeleri ihyaya teşebbüs etmiştir; "Ni
çin daha mektep talebesi olan bir çocuğa böyle bir memuriyet vererek 
maaş bağladın?,. denilmiş olsa belki kendisini mazur gÜsterecek: 

- Ben lise tahsiline kadar yüks~ lmiş olan oğluma maaş bağladrm; he· 
nüz anasının memesini emerken de bunu yapabilirdim; hiç olmazsa eski 
şeyhislamlar gibi hareket etmedim 1 •• 

Diyecektir. Hakikaten iş bu noktadan muhakeme edilirse Hasan Ceb· 

hareye insaflı hareket etmiı olmasın dan dolayı te§ekkür etmek lAzrm se· 
lecektir. ı 

Hasan Kumçayı 

lzvestiganın bir makalesi 

Avrupa diplomasisi ya
rım tedbirler alıyor 

zafferiyet halinde, müdahalecilerin 
kendi ajanlan olan General F ranko-

Bir meyve ağacının iyi mahsul 
verebilmesi için köklerinin toprak 

içinde olan gıdalardan istifade et· 
meai ıarttır; bunun için toprağa 

dökülen gübrelerin iyice eriyerek 
köklere kadar gitmesini kolaylaıtı· 
racak ameliyelere ihtiyaç vardır. 

Akıi takdirde toprağa dökülen bes
leyici maddeler ve ıarf edilen emek· 
ler hep hop gider. lıte tıpkı bunun 

gibi Devlet merkezinde hazırlanan 
projelerin ve kanunların köylerde 

tatbikini temin edecek vasıtalar yo

lunda i,lemezae memleketin ekono
mik kalkınması için ne kadar uğra. 

şılsa beyhude olur. 
bu arada gezgin ve süvari memur- Herhalde vazifeleri itibarile köy 
Iar teşkilatı yaparak köylünün ve 

Moskova, 6 (A.A.) - Tas a· 

jansı bildiriyor: İzvestiya gazetesi, 

"Ademi müdahale ve Avrupa uf

ku,, başlığı altında neşrettiği bir 

yazıda ademi müdahale hakkındaki 

kontrolda muvaffakiyetin şiipheli 

olduğunu bildiriyor ve diyor ki: 

nun baıka hükumetlerle anlatması· 
na müsaade edeceklerini farzede· 

rnez. ltalyan ve Alman iıgalciler 

İspanyol ıehirlerini zaptedecekler 

ve General F ranko İngiliz ve F ran· 

sız diplom11sisinin dikte ettiği bir 

siyaset takip edecek. Ne gülünç 

şey.,, 

köy dolaşmalan bir zaruret olan riftçinin muhtaç oldukfarı bir takım 
r bir kısım memurların süvari ve gez· nzife sahiplerini kendi ayaklanni'l 

gin hale getirilmesi çok yerinde bir gondermek projelerin de vardır: Sü. 
tedbir olacaktır. Bu türlü memur· vari nahiye müdürü, süvari ta· 

pu memuru, süari baytar, si\- lar faaliyetlerile devletin dimağı 
1 hükmünde olan Hükumet merkezi vnri ziraat memuru gibi.. Bir vi a-

yet ve hatta 'kaza merkezinde otu· ile, elleri, ayaklan hükmünde bulu
ran, binek vasıtası olmadığı gibi nan köyler araıında sinirler ve da

bunun için tahsisatı da bulunmıyan marlar gibi duygu ve hareket, kuv
bir ziraat memuru köylülere ve vet ve gıda vaııtalan hizmetini gö· 

çiftçilere nasıl faydalı bir hi~et 1 receklerdir. 

yapabilir? Köylülere memleketin, l ASIM US 

lngiliz 
mühendisleri 
ikinci mühim grup 

sah gUnU gellyor 

( KUltUr ı,ıerl 

Yüksek tedrisat 
direktörü geliyor 

"Faşist taarruzu karşısında ilan 

edilen ademi müdahale fikrinin ma· 

ruz kaldığı tehlikeler ve faşist dev· 
letler tarafından ademi müdahale 

meselesinde yapılan sabotaj üzeri

ne hasıl olan zorluklar bugünkii 

vazıyette de bakidir. İspanya me 

selesi e'\·velce olduğu gibi beynel· 

milel siyaset umumi meselelerilı~ 

karşıla~maktadır. Avrupa diploma· 

sisi İspanyol meselesinde~ zafın a· 
§ikar bir neticesi olarak, kararsız· 

lık, mukarreratında yarım tedbir· 

ler ittihazı ve riya eseri göstermek· 

tedir.,. 

Gazete daha aşağıda şu satırları 

yazıyor: 

"Oldukça nüfuzlu bazı Fransız . 
ve lngiliz politikacıları F rankoyu 

Şehrimizden geçerek Karabüke giden 
ve orada demir ve çelik fabrikalannı ku. 
racak olan İngiliz mühendislerinin ikin. 
ci mUhim gnıpu önümüzdeki salı gUnU 
ıehrimize gelecektir. 

Yükaek toörisat direktörü bay Cevat 
Londra ve Paris tarafına çekmek ve bu ayın 12 ıinde İltanbula gelecektir. 
satın almak mümkün olduğunu Bay Cevat ıehrimizde bir hafta ka. 

Altı kitiden ibaret olan bu mühendis 
crupu da doğr~ca Anbraya oradan 
Karabüke gideceklerdir. 

dar kalacak Univeraite ve Güzel sanatlaT zannediyorlar. Bu zihniyet, barı§ 
Akademiıi iılerile meuut ola:aktır. için çok vahim bir tehlike göster 
Univcraitcde açılan yeni Pedagoji Ens. meseydi, heyeti umumiyesi itib:l· 
titüıünün ihtiyaçlınnı tesbit etmek rile eğlenceli bir§eY olurdu. 

lzvestiya, makalesini ıu suretle 

bitirmektedir: 

••Avrupanın burjuva politikacı

ları, ademi müdahale fikrile bunun 

neticeleri hakkındaki zrt tefsirlerin

de bocaladılar. Londra komitesinin 

son kararlarının ve bilhassa bunların 

tatbik usullerinin mütearrızların 
gayretlerini hakikaten gayri mües· 

sir bir hale koyacağını zannetmek 

imkansızdır. l~te bunun içindir ki, 

İspanyada askeri müdahaleye niha· 

yet vermek ve bir Avrupa harbinin 

önüne ge: mek için zafer politil:a

smı bırakmak ve barışın tahkimi 

davasında ku'\''\'et göstermek lazım· 

dır. Sovyetler Birliği böyle bir si

yasete müvıharet etmeğe amade ve 

bunu yapabilecek kabiliyettedir . 

Söz, hala bizzat kendi hayal ve tu· 

zaklarmm te~kil ettiği tuzaklar için· 

de bulunanlarmdır. 
Diğer taraftan Ankarada bulunan ve 

Karabük inpatmı ilzerine, alan İngiliz 
tirketinin, direktörü B. Makenzi ~e aa. 
lı gUnll ıebrim.ize dönerek çar§amba gü. 
nU Londraya gidecektir. 

üzere evvelki gün üniversitede 3 silat Ciddi hiç bir kimse, bir mu· 
~unb~t~bntı~pm~b~Butopb~~-~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~ 

tıda Pedagoji Enstitüıündcprogram iı- Çang- Su_ Liang Jimnastik 

Tarihi olmıgan 
mezarlıklar 

Şehirdeki mezarlıkların kaldırılması 

etrafında belediye mezarlıklar müdür. 
lüğünce yapılan tetkikat bitmiı, hazırla. 
mn npor ve planlar fen heyetine veril. 
mittir. 

Hazirandan itibaren ıehir içinde tari. 
ht kıymeti olmayan meurlann kaldırıl. 
muma batlanacaktır. Bunun için bUt. 
çeye tahıiut konmuıtur. 

Uç aylıklar verllmige 
baılandı 

Uç aylık maaılann verilmeaine dün. 
iden itibaren bııtanmııtrr. Diğer taraf. 
tan banka da tevziatı devam etmekte. 
iır. 

Alman elçisi diln 
Aiılıaradan geldi 

Almanyanın Anbra büyük elçisi B. 
ll'on xeuer dün ıehrimi.re gelmiıtlr. 

Almaıı büyük clsiai Berline gidecek. 
~ 

lerl, alınauk talebeler ve bu talebele. 

rin tabi olacağı ıartlar üzerinde tetkik. a··ldu··ru .. lmemiş şenlikleri 
Jer yapılmıı ve maddeler tesbit edil. 

mittir. (Ü3tyam 1 incide) 
Bay Cent bu itle ide meşgul olacak. Kıyafetler Türkiyenin her tara· 

tır. 

Gençlik Birliği nasıl 
kurulacak? 

C. H. P. baflı olarak kurulacak olan 
"Gençlik birliği .. hakkındı çalı~malara 

baılanmııtır. Birliiin ne ıekil üye 
alacalı yapılacak bir nizamname ile teE. 
bit edilecektir. 

Gençlik bu yeni birlikte iıtedik1erini 
kolayca bulabileceklerdir. 

lhsat malumat doğru 
vermigenler 

Bakanlıjın istediği statistik malQma.
1 

tı yanlıı vt-ren bazı vilayetler hzkkrnda ı 
takibata baılanmııtır. 

Bakanlık badema statistik iılerile da. 
hi yakından meıgul olacak ve ge1en 
ıtatiıtiklerin doğru olduğunu teı. 

bit için bunlan buı kayıtlara tabi tuta. 
caktır. 

. 4. .., 
Tokyo 6 (A.A.) - Peiping ve Tien. 

tsinden alınan ve henüz teeyyüt ctmiye~I 
haberlere göre marqal Çang • Su • Lı. 

fmda yeknasak olacaktır. Muallim· 

ler talebeler gibi giyineceklerdir. 

Kadın muallimler sahaya giderken, 

gelirken ve sahada kısa ökçeli is

karpin giyecekler ve çanta ta§ımıya· 

caklardır. Lüzumlu eşyaları olursa 

sol ellerinde bulunacaktır. Kıyafet 

için liirnmlu eşya muhakkak y---:li 

malı c. lac.aktır. T nlebenin üşüme· 

mesine ve teı lememesine çahşıla· 
cak ve mektep doktoru sıhhi mal-

zemesile sa.hada hazır bulunacak

tır. Şer.liğin ertesi günü mektepler 

tatil edileceklerdir. 

ang, dün Fcnghaheinde katledilmi~tir. 
Şanghay 6 (A.A.) - M.are!!al Çang • 

Su • Liangın katli hakkındaki haber, 
reamen tekzip edilmittir. 

Nl vAR1 
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Kahranıan gibi 

·-

ölen adanı ,, 
Methur ,;; 

ıız tiyatro ~,,S. 
riri Henr1 .,1ı 
le (Anri 11' ~ 
buridan oıı~ ~ 
sene e\'\'el '-!ı 
tü. S•~ ~ 

Henr)' ,ıo-

lc'in, öl~~ti" \ , 
liere'in °1 • 
benzer: ,,,; 

Moliere . ; 
son nefetÜ11 fff• 

u.serinde ., ne t1,,. 
diyıe aeıı f 
ta ille de at'JI JıİI" 
Jcarı aynı I' 
ölmüıtUr: ,,J 

En son cll,_ 
olan "'f etJS~-"" 
piyesinin l""p 
yapılıyordu. '!' 
taille uçOOC1

1
.,1 

,, denin ,oıt 
· geliyor. ,.ttJ 

O sırada oynanmakta ollJ'l .. •u'" 
eserde !U suretle i!aret edilmit~1 • ~~· 
du, ellerile sandalyenin arkalıgıftl ~ 
radr.,, Muharrir, bu cilml~yi ıu kal'I"' 
değiıtiriyor: "SanHalyenın ar~ 
clı.rine geçirerek yumruklarını ~ 

Bu dakikada, Henry Bataitle, rJ ~ 
bire §iddetli bir öksürüğe tu~u~\I f' 
tıpkı eserdeki o kahraman ııblt 
ruklarını sıkarak, yıkılıyor: . öl'' 

Etraftan koıup kaldırıyorlar· 

•ür .. En eski elbi11e-,(, 

him giyecek? el, 
tngiglit kralı VI inci George (~ 

un mayısta yapılacak olan taÇ Z 
merasimi her cihetten huır~~~Jc ;' 
dır. Bu münasebetle saray bür 

rasim hazırlıyor. ~ 
Bu arada, ıırmılı elbiseler. d·" f 

··ıe .,, . ., 
sandıktan çıkarken adeta nıu rıJdl' 
tirilen elbiseler de havalandı 
ldır. pil~ 

İngilizlerin an'ancsine gör~. ,ı~!, 
· · · k dd'ne aıt ":'~ aılelerının en uza ce 1 r1ti"..J. 

· · d d·r ?&~ elV" giymek mecburıyetın c ı • . ıs t .. uıee' bu Düklerin arkasında gor Uifl 
selerin en eskisi bugünkü ,,e 
DükUnün giyeceği elbisedir: ibi ~ 

Vaterloo muharebesinin ''11,ıs "kil o zamanki Vcllington Du 
doğmuı. 1869 da ölmüttUr. 

111
,, 

"Türk gibi kuvve .,,.., 
. S . aıete•' .• dl' 

Fransızca Parıs • oır C ıı•'~ 
ler i arasında Türkiyede aır~..aiJi' 

'' erli"" ğımn kaldırılmasına karar v 

bahsederken ıöyle diyor: 1'Ut~ ~ 
"Türk gibi kuvvetli,, ıöz:U ~ıı"., 

mallarının ıon derece airr ı.rd'd' 
''hatta piyanoları bile,, • sırt fj' 

§tmalarından ~ıkmıttır.,, ~ ~ı, 
Acaba bu Fransız arkad ııel''ıe'' 

kün kuvvetli olduğunu d•ıı: ,_fcf ,J1 
k ndı•ı ~. hazusunun kuvvetilc aza ıf ,ıJ 

. d edetı .<JJr 
le, asırlardanberı cvam . iııİ bJ1V 
sağlamlığı ile • iıbat ettıi 
mu? 
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~kültür meselesi 30 Müşahiı.'liı dinlendiği cinayet davası 

Okuma işini düzeltmek ! Şile civarında pusu kurup Aliyi ö dü
o,.,a tahsil görmüşü.ç~k memleket mi bah- renler:n muhakemesine başlandı 

Ilgar, yoksa Üniversite mezunu 
çok olan mı? 

Yazan: 

NUzhet Haşim Slnanoğıu 
lttııtii -

' r ve okutma i~lerinc sayıfala- la.mAk devletçe borç olan çocugu, or-
~ eıı S<>k yer veren KURUNda son ta tahflile girerken süzgeçten geçirmek 
Lı trıtt b" · b ' .f .d. E-
'lt • ızim tahsil iıimiz dolabında de devletın ır anava.zı esı ır. ger 
:: Ylzılar görüyorum. kapasitesi yüksek bir tahsil yapmıya im 

'hıılar içinde, "Liseleri paralı kan vermiyorsa, çocuğu, aldığı ilk tah
~", ·:oniveraiteyi köylere kadar sille hayata salıvermek gerektir. Yapa
~ İij t'.' .cıbi fikirlere de rastlanıyor. mıyacağı şeyi yapmak isti yenin bu iste· 
'-ııtı ıkırden birincisi liselerdeki kala· ğini yerine getirmemek, cümhuriyetin 
,.,. ltJ>relciemek, ikincisi milli bir ide- yurttaşlara haklannı vermemesi demek 

°' tıı:ıı. ı olamaz. Cümhuriyet yer'Si~. dolayısilc il.. .• :s o ınak için öne s:irülüyor. 
~fft.. zararlı ferdi istekleri boğmakla pübliğin 

~: ı.. :--= bu yolda iki tam zıt fikrim 
oıtt hakkını vermiş olur. 

!U: Lise kalabalığını para kal-
~e değil, kapa.site süzgecinden İlk tahsilden sonraki süzgeç nasıl 
il':" tek bir 9:.izgeçtir? Bir çok zamanlar, bir çok .·ili,-, ıc.yreklemck, ikincisi de §U: 
l: -·aıt memleketlerde bu ıüz:geçin para süzge-"lti ııı_..tyı orta tahsilin ta ilk yıhndan 

"lllUJ çi olması akla gelmiştir; ama bunu de-
e •Üzüle gelecek olan zeki a-

~.:: ~~ hasretmek. Bene~ orta mokrat Türkiye cümhuriyeti aklına ge· 
.:"1 \tJb tiremez. Çünkü, bu, zengin bir imtiya7. 
., ..ı Urunun delikleri ne kadar ge-

ı... vı~ • vermek demek olur. Bu işte, şüphesiz. 
'il dQı, liinveraiteye o kadar çok tor-
lk.-"'t S bir imtiyaz mevzuubahistir; ama bu im-
L ~ • ortra bu tortular, ellerinde ti yaz ancak kapasiteye verilebilir. 
~ ~o~ hak veren diplomalarr ile u-' 'ht:ı her uhaaında ve her fazın-
L :-dırır durur. · 

Bundan bir kaç yıl önce Kültür Ba
kanlığı için hazırladığım bir raporda 
ben bu süzgeçten bahsetmiştim. Bu s:.iz

"Ali sevdiği kızı alamayınca kaçırmış hapse 
mahkum olmuştu müddetini doldur:up çıkınca .... ,, 
Şilenin Urucoğlu köyü civarında! 

çalıların arasına pusu kurarak köylü. 
lerden Şevki oğlu Aliyi kurşunla öl
dürmekten suçlu bulunanların duruş. 
malarına, İstanbul ağırceza ha.kyerin
de dün sabah devam edilmiştir 

I 

Suçlular. şunlardır: Eyüp oğlu Ali, 
Adem oğlu Hasan, Süleyman oğlu 

Molla İbrahim , Niy~1.i oğlu Da\'ut, Hi
fat oğl'.l Necati .Bc'1i de mevk~ıftur 

Cinayetin sebebine gelince. şudur : 

Şevki oğlu Ali. Molla İbrahimin kızı
na gönül vermiş, kendisine vermiye
ceklerini anlayınca, kızı kaçırmış, jan 
darmalar, takibe çıkmışlar, delikanl:
yı yakalayıp adliv1...ye, kı:ıı da ailesıne ı 
teslim etmi~lcr. Şevki oğlu Ali, kız ka
çırmaktan duru~ması yapılarak, rnah- j 
kum olmuş. ceza müddetini bitirince 
serbest bırakılmış. Fakat, kızın kaçı
rılmasını bir türlü hazmedemiyen ve 
bu kadar cezayı da az gören ailesi men 
supları. delikanlının peşinden ayrılma
mışlar w günün Lirinde de, şimr'li du-

ruşması yapılanlar, kendisini vımru.~- 'ı 
lar. 

Suçlular, inkar ediyorlar, bu vak'a
mn failleri kendilcrj olmadıklarım söy 
lüyorlar. 

Dünkü celsede otuz üç şahit dink
nilccekti. Bun!ardan üçü gelmedi. O~u: 
zu dinlenildi. İçlerinden Rüstem, Fat
ma ve Rukıye isimli kadınların "Biz, 
Eyüp oğlu Ali ile Adem oğlu Hasanı 

silah atarken gördük,. dediklerini an
lattı. Şile janc.larma karakol kumar
danı İzzet oğlu Zekeriya onbaşı da, bir 
saate yakın süren ifadesinde, Şevki 

oğlu Alinin, ağır yaralı haldeyken. suç 
luların isimlerini verdiğini söyledi. 

Şahitler arasında, yetmiş y~ında 

olduğunu söyliyen aksakallı, elleri tit
rek bir ihtiynr dn vardı. Bu köylü, 
Tabak oğlu !smaildi. Sendeliye sende
liye gelerek, birşey bilmediğini söyle
di. Fakat, köylülerden FerhaUa !s
mailin damadı Hasan oğlu Ali Çavuş 
kcndisile müvacehe edildiler. Ferhat, 1 

"Bana Ali Çavuş İsmailden suçluların 
bu beş kişi olduğunu işittiğini söyle. 
di,. yollu ve AH Çavuş da "Evet, doğ
rudur,. şeklinde, sahitliklerinde ısrarla 
durdular. İsmail, "Ben bir şey söyle
medim, evimi kendisine vermediğim i
çin damadım böyle diyor!,, dedi ve sı·ç 
lulardan Molla İbrahim kendi kayinbi
raderi olmakla beraber, onun korumak 
için bildiğini sakladığı doğru olmad·. 
ğından bahsetti. Kendisinin müstantik 
liktc ifade vermekten imtina ettiği 

anla.~ıldı. 

Bu arada jandarma onbaşısmın bir 
suale karşı, şöyle bir sözü de geçti: 

- Fatmayla Rukıyc, önce bir §CY 

gördüklerini söylemediler. ~onradan 

s5ylemelerinin sebebini, Rukıye izah 
etmedi, fakat Fatma "Ben kocamdan 
ir.in almadan hiç ağız açmam. Onun 
İı;tanbuldan gelmesini bekledim , diye 
izah etti. 

Gelmiyen üç şahit de dinlenilmelt 
üzere, duruşmanın dc\•amı kaldı. 

~ dört yıı"Önce, Ankarada bir 

·~ :ı:ılrti batkaru ile tanıımııtım. 
~ ~tmadan rcjiyonalist olan bu 
~\it 

1
• Y\lrttq, Ankara ya, villyetin 

'i 1't açtırmayı sağlamak için gel-

gcç imtihandan ibarettir. İmtihan, ama, ---------------------------------------------

bizdeki anlayı§la imtihan bu işi göre- 1 Poll• Haberleri 1 l Aile bahçesinde kadınlarla 
mez. Çünkü bizim okullanmızda imti- . -
han, çocuğun, geçen bir ders yılı veya 'V. k l k 
dcvrcai içinde öğretileni öğrenip öğren .numar şa a aşır en 

'"1/· ... . . mediğini ölçer. Halbuki imtihan, bir tah l • k • b • • d • • 
~(t Uiyet merkezımizde yalnız bır sil devresinin sonunda, çocuğun gelecek oynayan ar ı ı gençten ırı ıg~ erı n ı· 
~ e~ -nr. İki yalun kaza merke- devrede öğretilecekJeri kavnyabilecek 
~ ~ orta mektebin talebclcrile bir kapasiteye sahip olup olmadığını ölç l t , ç d 
~bu nıektepten çınnıar artık o- melidir. Memur ar ara, ın an St 1 •le V d 
~~ç=Iar:çünknlise~yo~ur .. ~u Şu halde ,ilk imtihan, orta mektebe cürmü meşhut halinde su a 1 1 ur u 
~tdıı_ uklara yazık değil mı?,, filan girerken yapılmalıdrr. Bu imtihanla ilk k l d l 

" tah ·11 . . b. - . b. k ı bal k ya a an ı ar " tırı.... aı erını ıtinni! ır a a ı selek- Hayri Boran adlı birinin, dün sabah"I 
dördüncü cezada meşhut suç kanunu. 
na göre, duruşması başladı. 

se teslim olduğunu, bekçiçye bir şey 
yapmadığını söyliyor. '.,~ ona §Öyle aormuıtum: siyona tabi tutulmuı lur. Kafaları orta 

r0rı,._~n kanaatini~ nedir: oı:a tah tahsili kavnyabilecek kıvamda olanlarla 
~ ~ ;t çok olan bır millet mı daha olm.ıyanlar bu "Kabul imtihanı,, ile se
"\:titardrr, yoksa üniversite diplo- çilirler. 

O S~k olan mı?., Sonra orta tahsili üç devreye ayırıp 
~ ~ kadar böyle 'ti r problem üç imtihan daha yapmak gerekecektir. 
~~ blmadığı bclii idi; sorgu- Çünkü yedi sekiz ders yılı içinde tortu
~ \'ereınemişti. Ben kendisine Ü- Ja~acak olanlar olur. Bu üç devrenin i
~ltlerindcn diploma almak kolay- kisi orta tahsilin jimnaz kısmıdır. Bi-

1 lııilletıerin nasıl bir sosyal ve es· rinci devrenin sonunda ikinci devreye a
~, ~t içine düştüklerini, buna kar lınabilecekler, ikinci devrenin sonunda 
\>'t .b1lgisi çok bir masın seçile ıü- liseye alınabilecekler secileceklcrdir. En 
~ tıttiği için iyi yetiımit bir dirija sonra lisenin ''Olgunuk imtihanı,, gee
\ ~afından ileriye doğru naSJl ko- cektir. Hepsi sıkı olacak olan bu imti-

leıı >'Utütüldüğt:inü anlatmıJtun. hanlann ~n güc~nı~ bu olgunlu~ iı_nti-
\ her~ öğretmenlik kariyerinde i- hanı te;,kıl etmel~dır. Olg~.nl.uk ı~tıh~
~ hırı kendi tchrinde veya kasa- mnda başaran dehkanlıya uruversıtenın 
~'bir lise açtırmak için didinenle· bağrrru bütün sevgisi ile açabilirsiniz; 
~ l'l%1lar yazmııtım: ama 0 za- çünkü o, yurdun zeka aristokratıdır. 
~. tl~ Si~: ... açılma.at istenen bunca li-
11~ "ekı ogretmen sayısmm yetmi- (//iinci mnl•alc ynrm) 
~ dÜŞUnerek böyle diyordum. Son ----------- -
~t~lc~ memleketlerde bu ana prob Aktör Ka1·akaşın 
''t ~ılerfoi görüp etüd edince, "ar. 

~~·:iniveraiteJi,, formülüne, Tür- jübilesi 
~' '<>ıyal bahtiyarlığı için bu böy- Tiyatromuza kırk beş yıl emek ver. 
~~~ Ccrektir, diye de sarıldım. Bu!- miş olan aktör Karakaşın sahne ar. 
~I hu b~lunduğum sıralarda, o mem· kada.şları, san'atkar için bir jübile 
\llıt Sa.Wlc bir ekonomik kriz bunaltı yapmağa karar vermişlerdir. 
'ı ~ l'ısız diplomalı bu krize karşı Jübile 16 mart sah günü akşamı 
\ ~ Ça~ bile yazamamakta idi. Hal Gedikpaşada Azak sinemasında yapı-
~nda parti politikacılığı alev laca.ktrı. Şehir tiyatrosu san'atkarıa. 

~' ordu. rundan Bedia, Şaziye, Bchzat, Hazim, 
~'tabii idi. Sofyaya ilk gel- Vasfi Rıza "Aman hanım, biraz sus!,. 
\'"Ut, prens Ferdinand, fıtlcı ko- komedisini oynıyacaklardır. Halk opc. 
~bit . başı tutunca, kendine bir sa- reti san'atkarlan ''Şirin teyze,, opere
,~ ;

1
Ya.tro, bir zooloji bahçesi yap·ı tini temsil edecekler, Halide ve res

\..'. ~tahlamayı dü§ünmilştü. Gel sam Muazzez moooloğlar söyliyeeek
'1~ Unları yaptınnakla da ferahlı- ler, İsmail DilmbmJü ve arkadaşları 
l~ ı~ 'Bu yerlere can verecek in- b~ komedi oynıya.c:ı.k.lar, Bayan Kınar 
\..ltt ~ dı. İtte o zaman bir sürü Bayan Jerfin ve aktör Karaka.ş iki 
'\.~ :tınıştı, Bu liselerde obur obut' perdelik bir dram temsil edeeeklerdir. 

'--' Uigaı. çocukları sonradan Uni- Muhtelif sahnelere mensup san'at. 
~Ott de diploma aldılar. Fa.kat çok karları bir araya tophyaca1: olan bu 
>\t ~lar: çok kalabalıktırlar. Onun mü.cınmere eski bir artiste krı.rşı ycrin
btı..~)t~r bir meydanda kendilerin'! de bir alakayı göstermekle beraber 
·~Ot!tr le iç'in seki~n bir kalabalığa halk jçin de eğlenceli Ye zevkli bir top 

~~~ i · lantı teşkil edecektir. 

~~çin çok lise yanlışına bizim de Pencereden sokağa 
\ ' &'e~ektir. Az lise ve ı;eçme Ji-
\.~ ~· ~yi ünive~iteli demektir. bakarken dU,Up öldU 
\ ~ latisnasız her yurtta? lanın· Galata.da Kapıiçi mahallesinde bir 
~ ~ lllıca.k, orta. tahsilin hele bu- evin üçüncü katındaki penceresinden 
~{"t ~devresinin, yani lisenin tek bakan Rejina isimli kızcağız. dün SO

~ 'd .. _ un dirijantuu veya yüllek kağa düşmüş, kafatası çatlamıştır. 
~ı yeti§tirecek üniversi~. 1 Şişli Etfal hastahanesine götürülmüş, 
~ hazırlamaktır. j orada ölm~tür. 

l)alde ilk tahsilini sağ - Tahkikat yapılıyor. 

Dün şehrimizde üç kumar vak'ası 
olmuş ve oynıyanlar zabıta tarafın
dan cürmü meşhut halinde yakalan-
mıştır: 

1 - Topha.nedo Mehmedin kahve
sinde Manol ve Sabit adında. iki ki§i 
zarla kumar oynarlarken yakalanmış
lardır. 

2 - Kasımpaşa.da. Mesçit sokağın
da oturan Reoeple Yusuf Bahriye cad
desinde Ha.sanın kahvesinde kumar oy 
narlarken yakaalnmışlardır • 

3 - Kemcraltında M:uhittinin kah
vesinde Celal ve Cemil kumar oynar
larken yakalanmışlardı!'. 

Masada 135 kur:.ıı; para ile bir kaç 
zar bulunmuştur. 

Motosiklet çarpan 
çocuk öldü 

Veznecilerde bakkal Recebin !> ya
şmdakj oğlu Ahmede Fen fakültesi l.·. 
nünde Beyazıda. doğru giden bir mc
tosiklet ç.arpmış, boynundan ve başın

dan yaralanmıştır. Çocuk dün hasta
hanede ölmüştür. 

Polis motosikletle çocuğu yaralayıp 
kaçan adamı yakalamıştır. Bu Dikran 
oğlu Agop adında. biridir. 

Hayri Boran, evvelki gece saat on 
birde Çemberlltaştaki ''Aile bahçesi,. 
nde oturuyormuş. Kadınlarla şakalaş. 

nuş. Oralda oturanlardan rençbcr Şera. 
fettin, ihtarda bulunmuş. Kavga çıkıru~ 
ve Hayri Boran Şerafettini sustalı çakı 
ile baldırından yaralamış, kaçarken kar. 
şısına çıkan bek!;i Sabitin kalbi üzerine 
de bıçak saplamışsa da bekçinin kaputu 
delinmiş, kalbi üstündeki cep defteri ze. 
<lelenmiş, ve bu suretle yaralanmaktan, 
belki de ölümden kurtulmu~ ! 

Davanın, hakyerine geli~indeki vazi. 
yet, iddia budur. Fakat, Hayri Boran 
kadınlarla şakalaştığını, Şerafettinin ih. 
tarma ve sonra da tehdidine ve yum. 
ruklamasına hedef olduğunu, kendisi. 
nin sükunetini muhafaza ettiğini. an. 
cak dışarıya çıkıp da cami yanında du. 
rurkcn, Şerafcttinle arkadaşları yanına 

yaklaşınca. nefsini mudafaa için Şera. 

fettini baldırından yaraladığını _ve polL 

Hayri Boranın, 1931 de bir cinayet 
işlediği, yaşının küçiiklüğü ve af kanu. 
nunu dolayısile yakasını kurtardığı an. 
!aşılmıştır. 

Şahitler dinlenilmiş. bunlardan Meh. 
met, bek~iye el uzattığını, gördüğün:len 
bahsetmiş. Muzaffer, "öyle bir şey 

yaptığını görmedim,. deyince, her ikisi 
yüzleştirilmiştir. Her ikisi de ifadele. 
rinde ısrarla durmu~lardır. 

Hakycri, Çemberlita~ta tütüncü Sü. 
Jcymanm şahit olarak çağrılmasına 

bekçinin kaputunun üzerinden alırarak 
suç delili olmak üzere kalemde muhafa. 
zasını ve bekçinin cep defterinin 'de 
polis vasıtasilc oldasından aldırılıp polis. 
çe yarın saat on dörtte hakyerinc gcti. 
rilmcsini kararlaştırmıştır. Hayri Bora. 
nı da derhal tevkif etmiştir. 

Bekçi Sabit "benim başka kaputum 
yok. o zamana kadar geceleri bu ayaz 
da nasıl devriye vazifesini göreb:Iirim, 
nasıl nöbet beki iye bilirim?.. drmişse 

de, karar, yerine getirilmiştir! 

Usküdar ve Kadıköylü . erin şikayeti 

"Bina vergilerini 330 senesi talıririne göre 
veriyoruz. Komisyonların işleriııi daha 

çabuk bitirnıelerini istiyoruz,, 
KôMtlR ÇARPTI - Galatada E

mek mahallesinde oturan Nazli Han 
odacılarından Hasan evvelki akşam 
odasına aldığı mangaldan ı.ehirlene , 

rek hastahaneye kaldmlmı~tır. 1 Üskiidar ve Kadıköy halkı namına bize bir mektup geldi. Bun

da bina ve arazi vergileri hakl;ında şöyle denmektedir: 
MORFiN ALIP SATANLAR YA-

1\.ALANDI- Emniyet müdürliiğü ka
çakçılık bürosu memurlara Kadıkö

yünde oturan bir karı kocadan şüphe
lenerek bunları tarassut altına almış
lardır. 

Bunların morfin kullandıkları an
laşılmış ve kadın Beyoğlıında bir si
nemada iki erkekt~m morfin alırken 

yakalanmıştır. 

Bu kadına mornn temin eden diğer 
· iki kaçakçının da evleri araştırılmış ve 
morfin yapmıya y:ınyan madde bulun 
muştur. 

DtJJ(KA'NDA 1NFILA.l\ - K:ı.dı
köyünde İskele cadd"'sinde Şabanın 
dUkkfınmda bulunan oksijen makine 

lstanbuldaki bina kıymetleri 1 3 30 yılında tahrir edilmiştir. Aradan biı
haylı zaman ger ip kıymetler haylı dü~tüğii için hükumet bu tahrir işi

ni tekrarladı. Şimdi lstanbul vilayetinin bazı kazalarında bina sa· 

hipleri Yergilerini yeni tahric üzerinden vermektedirler. Malixe 

\' ekaleti biitün vilfıyetlere gönderdiği emirde İstinaf komisyonları-

nın üç ay znrfmda istinaf evrakının tetkik \'e muü:nelcsinin bitiril· 

mesi mecburiyetini bildirdiği halde Üskiidnr ve Kc.dtküy kazaları 
dahilinde emlaki olanlar beş senedir 330 !'enesi tahriri iizerinden 

vergi vermekteyiz, Bu suretle kanunun bize bahşettiği haktan 

mahnım bdunuyoruz. Birçok yerlerde bugünkü kira bedelleri vergi 

miktarlarına bile tekabül edemiyecck derecede di.iı~müştür. Bu se· 

heple ev sahipleri meskenlerini tnmire bile yannşmıyorlar. Bilaki~ 

birçok büyiik binalar, daha içlerinde senelerce otur!l1ak miimkün 

iken yıkıcılara devrolunuyor. Bu suretle semtlerimizin eski güzd 
birdenbire patlamıştır. binaları ortadan kalkıyor. istinaf komisyonlarının bir nn evvel iş· 

.Patlama neticesinde civarında bu- lerini bitirmeleri için alakadar makamların dikkat nazarlarım çek-
lunan bazı evlerin camlan kırılmış fa. menizi rica ederiz.,. 
kat insanca hiç bir zayiat olmamış- \. 
trr. .. .......................................................................... ~ 
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/plik f iyatlarındal Üzümcaıer hongresi 
. . ,. l 10 Martta toplanıyor 
zhf zkar yapan ar Ankara. 6 (Telefonla) - Mar· 

Halaydan gelip 
Umumi 

mağazalar 
Cenevreye gitti . 

Açmak için 2 
milyon sermayeli 
bir şirket kuruldu 

Ankara 6 (A.A.) - 1ktısat vekili 
Celil Bayarm reisliğinde toplanan mil. 
li bankalar genel ldi~ktörleri İltan. 
bul hariç olnak üzere Mersinden hıt
layarak memleketin belli batlt bütün 
ihracat ve ticarat merkezlerinde tcaia 
e'dilecck umumi mağaular mevzuunu 
tetkik etmiıler ve bu maksatla timdi. 
Jik ilci milyon lira sermayeli bir Türk 
•nonim şirketi tc:oisini karar altına a!. 
nuılardır. 

Osmanlı bankası, bu Jirkete kendiıi. 
nin de iıtiraki için merkezinden talimat 
istediğini bildirmi§tir. ' 

Diğer taraftan istanbulda da bu nevi 
mağazaları tesis vazifesi verilmi§ olan 
İstanbul liman itleri sirketinin mesai 
programı iktısat vekaletince tasdik edil 
mi§ bulunmaktadır. 

Bu umumi mağazalardan beklenen 
başlıca iki büyük netice şudur: 

Birincisi _ resepeissc ve Varand uaulü 
tatbik edilerek mal sahibinin bu mağa. 
zalara girmiş malını kısmen veya tama. 
men kolayca ahara devir veya mukabi. 
Jinde avans almasını teshil etmek. 

İkincisi: Taze meyve, peynir, yat. 

yumurtalı birçok ihracat mallarımız:ın 

istilzam ettiği friografik veya diğer 

teknik şeraiti temin ederek ticari emni. 

yet ve kıymeti nttırmaktır. Her mem .. 

lekette kolay, bol ve ucuz ticari kredi 

için en mühim teıisnttan sayılan bu ma. 

ğazaların ticari inkişafımız<U mühim 

bir 1:1erhale teşkil edeceğinde ~üphe 

yoktur. 

Ticaret odaları hissesinden mütera. 

kim para da &on ticaret odaları konire. 

iktisat Ve.haleli top- tın onunda Ankarada toplanacak 
i.izümcüler kongresi hazırlıkları ta

l Bil satışlar için bir mamlanmt§tır. Bu toplantıCla bir 

tarife yaptı sene evvel iş ve Ziraat Ban kalan 

Ankara, 6 (A.A.) - lkusat Vekale- tarafından tutulan üzüm kurumu. 
tinden: nurt umumi ihracat kurumu §eklin· 

23.6.936 tarihli ve 333 7 sayılı resmi de hudut ve faaliretini genişletme· 
gazete ile ilan edilen ve 1 temmuz 936 si tezinin teklifi takarrür etmİ§tİr. 
dan itibaren mer'i olan iplik fiyatlar fab- Bu esasa göre lazım gelen hazırlık. 
rika teslimi peşin satış fiyatlarıdır. 

Toptancı tüccar gizli bir surette ve lar yapılmaktadır. 
bu fiyatların çok fevkinde bir fiyatla ip- -------------~--

tik satışı y~p~uştır. .. ~.. Fransız Başve'f<ili 
Bunun onune geçmek uzere enc.ı.ıst-

riyle muamelat~." maliye~ ~e satış fiyat: bı·r nutuk söyledi 
larının kontrolu ve tesbıtı hakkmdakı 

3003 numaralı kanunun bahşettiği sa
lahiyete istinaden yerli fabrikalar ma
mulfttı ipliklerin toptan satışlannda tile 
car ve fabrikatörlerin riayete mecbur 
o:ıJukları hükümler aşağıda formüle e. 
dilmi~tir: 

A - Gerek fabrika gerekse ticaret
hane satışlarında bir paket dahi toptan 
satış addolunur. 

B - Fabrikasının bulunduğu ~ehir

lerdeki tüccarlar fabrika fiyatından ha
mt yüzde 1 yükseğine toptan satış ya 
pzbilirler. 

C - Fabrikasının bulunduğu şehir 

haricindeki tı:iccarlar ilan edilen fiyat
lara kendi kar ve masraflan olarak aza
mi yüzde 3 fiyat farkı ilave edebilirler. 

D - Fabrikalar başka şehirlerde ıa
tl'şlarım satış mağazası veya büro aç
mak suretiyle bizzat yaptıklan takdirde 
o şehirlerde açacakları satış mağazası 

veya büro masrafı olarak fiyatlara aza-
mi yüzde 2 fark ilS.Vc edebilirler. 

E - İlan edilen fiyatlar aza.mi oldu
ğundan fabrikalar bu fiyatlardan daha 
ucuz satış yaptıkları takdirde yukanki 
fiyatlarda yazılı tüccar kar ve masrafla
rının azami fiyat üzerinden hesap edil-
meyip fabrika1arın bu '\ıcuz Sahşl 'Üze
rinden hesap edilmesi meşruttur. 

F - Fabrikanın bulundufu şehir 

haricindeki aatışlarda toptan fiyatlara 
aynca nakliye ücreti zammedilir. 

(tJ.<ıtya.ııı, 1 cif-O) 

Paris 6 (A.A.) - Siyasi mahafiller. 
yann milleti milli müdafaa istikrazına 

i§tirake davet edecek olan Reisicumhu. 
run radyoda söyliyeceği nutka nazarı 
dikkati celbederek, şimdiye kadar hiç. 
bir Cumhurreisinin siyasete doğrudan 

/doğruya bu ıekilde müdahale etmemiş 
olduğunu kaydetmektedirler. 

Aynr, mahafiller bu tarzı hareketin, 
Reisicumhurun derpiş edilen tedbirlere 
ne kadar ehemmiyet verdiğine bir delil 
teşkil ettiğini ilave eylemektedirl~r. 

YARIN SIRA NAZIRLARIN 

Paris 6 (A.A.) - Pazartesi günü mil. 
li müdafaa istikraz tahvillerinin piyasa. 
ya çıkarılması münasebetile harbiye na. 
zm Daladier ayan meclisi reisi Y canue. 
ney, mebusan meclisi reisi Herriot ve 
ayan meclisi maliye encümeni reisi CaiL 
laux, radyo vasıtasile memleketi vazife. 
ye davet edeceklerdir. 

Paris 6 (A.A.) - Dün nazırlar mec. 
lisi tarafmdan ittihaz edilen kararlar, 
borsada pek müsait bir şekilde karşılan. 
mıştm Dün çok miktarda endüstri tah. 
villui, Fransı~ frankları ve.. beynclmile1 
esham satın alıntnı§tır. Bu esham ve 
tahvilatta mahsus bir yükseliş kaytd. 
edilmiştir. 

KARAR HARiÇTE NASIL 
KARŞILANDI 

(Üstyanı 1 i~) 
muşahit sıfatını haiz olduğumuz ci
hetle, müşahede vazifemizi yaptık. Her 
kesi dinledik. Var.ifemizi kolaylıkla bi
tirdiğimizi söyliyeceğim. Çünkü her 
yerde halk biz.e kal".Şı büyük bir scm.

1 pati gösterdi. Bilhassa Hatay Türkle
ri bize f ev kal had bir sempati göster
diler. Ha.tayın bütün aehirlerini, köy
lP.rini gezerek rençberlere kadar her. 
kesle görüştük. Rapor•ımuzu ona gö
re bazırlıyacağız. 

- Hataya gittiğiniz :ıaman ooziyet 
namldı1 

- Hiç bir fevka.l&delik yoktu. Ev
velce getirildiği haber verilen Fransız 
kuvvetleri geri çekilmiş olduğundan 

bizim orada bulunduğumuz müddet i
çinde ortalık sakindi. Daha evvelki 
va1.iyct hakkında bir şey bilmediğimiz 
gibi orasını araştırmak da bizim wa. 
hiyetimiz dahilinde değildi. Nitekim, 
hilreketimizden sonraki vaziyet h&kkın
cla da beyanı müta.lea edemeyiz.. Şunu 
diyebilirim ki, Hatayda yaşıyan halk, 
arasında samimi bir işbirliği kurmak 
imkanı mevcut olduğu kanaatindeyiz. 
Bunu da, Milletler Cemiyetince hazır. 
lanmakt.a olan kanunuesasi temin ede
bilecektir . 

- Kanıuıuesasiyi hazırlıyarı. lcomi.s 
ynnıııı mesaisine ne yolda i.!tirak ede. 
ccl.;sini: t 

- Biz, o komisyonun mesaisine İ§
tir a.k ctmiyeceğiz. Bizler, ancak bazı 
noktalar hakkında lüzum hissedildiği 
zaman reyimize müracaat edilmek 
üzere CenevrPye <:ağmhyoruz. Rapo
rumuz'.! gelecek hafta Milletler Cemi
yetine sunacağız ... 

Hatay nıii~hitler heyeti reisi B. 
llol§tad bundan sonra, bira;; Bcrut ııc 
Şama giderek Suriye Fcvl«ıldde komi
seri Kont dö Martcl ile Tiirk konso1.o
.'1l B. Fcriilwı Ergüı'i ziyaret ettiğini) 

B. Feridımu eskiden 1'fa1ıtclit mübadele 
'ltomisycmıntda olnM.'!'I. dolcrtplc tek
rar görmekle sevindiğini söylemi~ ve 
ronro. haztrlıyaookl<ın rapora ve Ce .. 
ncı.-re karorıııın Hataycla.1.."i tesirine sö
zü getirerek şu izıahattrr lnılunmuştur: 

- Biz raporumuzda siyasetten sinde verilmiı tasvip karan ve Odalar 

nizamnamesinde yapdm.ı~ tadilata tev. 

kan bu işlere hasredilmittir. 

G - Paket amballlj masrafı fabrika
lara, balya ambalaj masrafı müşteriy.: 

aittir. Balya ambalaj masrafı hakiki mas 
rafı tecavüz edemez. 

Londra 6 (A.A.) - Dün Fransız • • 

kabinesi tarafından verilen kararlıır. bu. Rusyada ışçı ka-ı 
Aııl1ara Halkevinde 
verilen kon/ eranslar 

Ankara, 6 (Telefonla) - Bu· 

gün Halkevinde Ankara, Dil, Coğ· 
rafya Fakültesi profesörü Luiz ta· 

rafından Anadolu tabiati ve onun 

yerlC§me üzerinde tesiri mevzulu 

bir konferans verilmiştir. Gene 

Halkevinde hukuk ilmini yayma 

kurumunun haftalık konferansı 
Temyiz mahkemesi icra ve iflas dai· 

rC!i reisi B. Fuat Hulusi Demirelli 

tarafmdan verilmi§tir. 

H - Gerek t!ticcar ve gerekse fabri
kalu depolarında ipı:"c-olduğu halde mü
bayaa için müraca; t eden müşterilere 

&atı§ yapmak.tan istinkaf ettikleri takdir 
de kanuna mugayir harekette bulunmuş 
olacaklarından kanunun cezai hükümle· 
rine tabi tutulacaklardır. 

1 - Gerek tüccar ve gerekse fabrika
lar mafaza veya satış bürolarına, komis 
yon ve masraflanrun ilavesi ile tanzim 
edecekleri iplik satış fiyatlarını mahalli 
ticaret odalarına tasdik ettirdikten sonril 
resmi ga .zcte ile ilandan itibaren niha· 
yet 15 (Ün zarfmda umumun iÖ;ebile
ceği bir rekilde talik etmeğc mecburdur
lar. 

Buharin ve Rikof 
İspanyadaki harp partiden çıkarıldılar 

Moskova, 6 ( A.A.) - Nqrc-

Madrid, 6 (A.A.) - Havas a· dilen bir tebliğde, son günlerde 

jansı muhabirinden: Hükumet kuv- mesaisini· bitiren Sovyetler Birli-;: 

vetleri Jarama cephesinde Morata komünist partisi merkez komitesi-

del Tajuna ve Perales de Tajuna nin umumi toplantısında. yeni ka-
mmtakasındaki mevzilerini ıslah et- nunucsasiye göre yapılacak olan se· 

mi~ler ve asilerin mukabil taarruz- çim do1ayısile parti te§kilfür meııe· 
lannı tardetmcye muvaffak olmu~· 1,-sinin tetkik edildiği ve Bul~rin 
lardır. ile Rikofun partiden çıkarılm;:ısm3 

Haber verildiğine göre, Madrid 
önünde asiler, miihim miktarda 

tahşidat yapmaktadırlar. Talim ve 

terbiye görmüş cfrattan müteşek
kil olan bu asi fırkalardan biri. ta-

mamile makineleştirilmiştir. Asiler

rin, yakında büyük bir ~aarruza geç 
melerine intizar edilmektedir. 

~vila rnıntaka!mda hüklımetçiler 

Naval Pcral de Povars istikametinde 

bir kilometre kadar ilerlemişlerdir. 

Diğer cephelerde piyade ateşi 
teati edilmi§tir. 

k.nar ''~rildiği bildirilmektedir. 

Kudüste geceleri solla ... 
ğa çıkmak yasak edildi 

Kudüs, 6 (A.A.) - Gece saat 

2 l den ertesi giini.ı ~afağa kadar 

sokağa çıkmak yasak edi~tir. 
Askerler kI§lalarcia abkonulmu§ 

ve sokaklarda askeı i kamyonlar 

devriye g~zmeye başlamı§lardır. 

Yeni k.Brl§Iklıklar olmasından korku 

luyor. Bugün bir Arap ölmü§ ve 

bir Arap ile bir Yahudi de ağır su· 

rette yaralanmıştır. 

rada memnuniyetle karşılanmıştır. 

F.:ansız ban~ası~a altını, güniin rayicine dznlar 8 milyonu 
gore alması ımkanmı veren karar, Fran. 

sa hükumetinin 25 eylul tarihli itilafna. geçli 
meden mülhem olan demokratik scrbes. 
ti prensibinde sadık kalacağını gösteren 
bariz bir delildir. 

Dün ittiha% edilen kararlar sayesinde 
Fransanın ecnebi memleketlerdeki ser. 
mayesinin memlekete döneceği ve bu. 
nun neticesinde de varidatın artarak 
bütçenin tevzin edilebileceği Londrada 
ümit edilmektedir. 

Vaşington 6 (A.A.) - Mali mahafil. 
Fransa tarafından verilen mali kararlar. 
dan dolayı memnuniyet göstermekte. 
diri er. 

Bu mahafil, Fransanın üç taraflı iti. 
laflara ~:iakatini alkışlamakta ve ser. 
bcıt altın ticaretinin Fransı% bankasına 
yeniden ~ltın getireceğini ve Amerikada 
çok miktarda bulunan altının bit' kısmı. 
nı Fransaya çekeceğini ilave eyltmckle
dirlcr. 

1ST1KRAZ NASIL OLACAK 

Paris 6 ( A.A.) - Rucif ile b:ışhca 

bankaların direktörleri dün akşam m~

liye ııezaretindc toplanar.:k müdafaa is
tikrazının muhtelif ahkamını tcsbit et. 
mi şl e.rl:iir. 

Tahvilat fran.k. stcrling ve dolar ola. 
rak tertip tdilecektir. Hamiller, tahvilat 
faizlerini alırken bu üç dövizden hangi. 
sini isterlerse onu intihap d:iehUec:ekler. 
dir. Sermayenin ~desinde de aynı su. 
retle hareket edilecektir. 

Fransz.da hamillert: tediyat Franım: 

frangile yapılacak ve hamiller, arzu etti. 
gi takdirde dolar ve stcr!ing mukabille. 
rini frank olarak alac.altlardLr. Bununla 
beraber İngiliz ''e Amerikan piyasala
rında ecnebi sermayedarlar kcnıdi dö. 
vizlerini alabilcı;eklcrdir. Bunun için 
İngiliz ve Amerikan sumayedarlarıru::-. 
mühim miktarda tı:hvilat satın alacak. l 
ları ümit edilmektedir 

Sovyet Rusya istatistik merkez ida. 
resi tarafından neşredilen malümata 
göre, i~çi kadın adddi 929 dan 931 e ka. 
dar 5 milyon artmı§tır. 936 da çalışan 
kadın adedi 8.4n.ooo i yani bütün işçi. 
!erin yüzde 34 ünü bulmuştur. Büyük 
sanayide 929 da 93!) bin kadın çah~ıyor. 
du. 936 da ise 2.908.000 kadın çalış. 

maktadır. Bu rakam bütün i§çi adedi. 
nin yüzde 33,8 ini te§kil e~mektedir. 

936 yılının başlangıtında Sovyctler 
birliğinde 15 bin 338 ilim kadını vardı. 
936 kanunusanislnde bütün Sovyetler 
birliği doktorlarının yanımdan biraz 
eksik ve inkılaptan evvelki adetten yir. 
mi misli fazla olarak 4Z bin 353 kadın 
doktor mevcuttu. 

işsi kadınlara mahsus yüksek mektep. 
Ierle fakültelere devam eden kadınlarm 
;o.dedi 928 de 129 bin iken 936 da 
58S.9i 3 ü bulmu~tur. 

Kadmm devlet idaresine İJtirakini. 

936 da toplanan Sovyetler birliğinin 

!ekizinci fevkalade kongresinde 419 de. 
lcge bulunması göstermektedir. 923 
kongresinde ise, temsil nisbeti aynı oL 
dugu halde 49 kadın delege iştiral< et. 

mişti. 

B. ~tusolini A/rikaya 
gidigor. 

f'oma. 6 (A.A.) - Baş\'ekil 

Mı.l.SSolini 12 llllUtta Şarki Libya hu

dudu müntelHtsmda kain Dobruk 
limanından vapurdan inerek bir tef· 

ti~ seyahatine ba~lıyacaktrr. 

Başvekil, l\fom hududundan T u 

nus hududuna giden yeni yoldan 

"rdilklt bahsetmiyecek, sadece g~. c;eot 
i§ittiklcrimizi kaydedecegız.. 
de verilen karar, Hataydalu d 
tarafından bUyUk sevinçle Jc at 
Karardan memnun olmıyanlat bit 
sa da, umumiyetle scmp~tik iki-,, 
olan Hataylılar ara.smda bak ~ I 
birliği vücuda getirmek m~ 
ca.k lır. . . Cflll 

Biz, Hatayda iken şundı. )l. ti 
de bulunan Fransız deJegc51 ~ 
yo'yu da gördük. Ona y~ilaJl ~ 
leri de dinledik. Yani ınııe~er ".,I, 
tinin üzerimiz.e ver?iği .~·~ıf eyi :il 
su.zca başarmak içın butun '2 
serfettik. Bunların bir ınub ~ 
yapmakla Cenevreye giderkell• ;I. 
ler Cemiyetinin de Hatay~ıl~ V 
ve refaha kavuşturacak bır lJl1 
mak işinde muvaffak oımasııı1 
kalbimizle temenni ederiz ... ~# 

B. Rol§tad bwı.da~ı ı,~rcı, rJ'. 
çok iyi. tanıdığı TiirJci!JCM_ı ioıl 
geli.§ esnasında gördüğü e,s~-ı 
amel&inden pek m.iitcşekJ..:: ~ 
1•e teşekkiirZcrinin ga::ctemız k4fff" l' 
resmi makanuıta ve Tii.rk c/ 
dirilmesini riro etmi~tir. 1 ~ 

Müşahit heyetinin sekte.~~ 
reli B. Motiyer de §unları söY ı.r'~ 

- Heyet işlerini bitirdi. :ıJ!'· f 
tiği gilndenberi iki ay olm ili f.. 
müddet, • Milletler Ceın.iy~ti~~ 
derdiği müşahit hcyet~nı ı0tf' 
kimseler olduğu için • mu.şa.h t ~ 
fi geldi. Hataydan müf ~1'~ 
nin martın on beşi oldugu ~ 
Ve heyetin vaktinden evvel • '-Jfı 
ğı zehabına varılıyor. Halb~~ "

111 
on beşinci günü, işleri~ bı dl-' I'. 

tayin edilen son tarihtı. on : 1 
geç kahnmıyacaktı. Bereket,,,. 
B. Holştad'm hastalığı uzun._.-~ 
Çünkü bazı anlarında kend~ f 
kikaten endiı;e etmi1'tik. p~: 
nü Cenevrede bulunabilece~~..ıVı 

. Milletler ~n:1:iyeti. işl~rı O' ff 
riıyorsa, bu, gorulen ı.e!~:~..ait· .. li 
ifa edilmesi lizımgeldı~iUJ" 
kat Hatay mesele& ~ 

-·1d1t• halli güç bir m~le degı 

Macaristafl, 
tehlike at/ati' 

(Vstyam, 1 tJ41) Jlıı' 
tJllııP 

tının Budap~§te grup~ m etıııİf~r· 
na hitaben hır nutuk ırad 

Baıvekil demiıtir ki: rİ'i ·~· 
'Memleketin dahili \'C h' "ı 

ziyeti sergüze§te atılma~. ~,,ıı'b'' 
değildir. Hükumet, dah~ıit '" 
tı temin ~tmcğe karar ve ~ 
bunu yapacak kuvvete de 
tir. .. et'>cf.' 

ıı.1 1· .. d .. ü fer .4 
1\ acar po ıs mu ur rJ•"''. 

nin istifası, Almanyanıtı e#' ' 
tandaki sefiri von Mack~. ~ 
zimeti ile aynı zamana t )ldiY 
tiğindt:n bu hadise birçok 
mucip olmu~tur. h'İ), 

Siyasi mahafil, bu iki ~ _1rkııl" 
j\1 . . d k" . •t teF'"" ,ı oro,·a ısmın e ı rası.. ~ 

ni.in reisleri Ma1-ton ve utii ~ 
mi.ifrit sağ cenah t~.ek~ tP".,. 
"milli birlik., liderlerı ıle ;;-

'h'3~ ~ebatta bulunduklarnıt 1 

tedirler. ~,/ 
. Budapefte. 6 (A.A.) -;,~ 

Lloyd gazet~inin siyasi ~" ~ 
öğrendiğine göre. ~.ha re e~~ 
ranyi. ~imdi vekaleten ı~1~ rı'..lı' 
tc oldu~ dahiliye bakfl~ı bir f" 
haleft-tin de itimadmr h111d 1:ı 

fik 'rı eOJ 
~iycte tf'' di etmek ·rı 

geçecektir. ~~ 
Duçe, Mareıal &~~ ~ 

kabul edildikten .onra ~ ,~ 
ma. B"mgazi ve Tra b'r ~" 
edecek ve ağlebi ihtirrtal 

1 

söyliyecektir. 



• 
1 
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~t. Tugu~'un içinde iıte ne zanmandanberi 
beri htiyen hır ıey vardı ve son bir kaç günden
t-.ı de mütemadiyen v&zıh bir hüviyet alan bir heye
°'-' rnuıikili bir acıle, muhteıem bir ahenk halinde 
~ ~ıleniyordu; yaklatan bir tehlikeyi ip
bir • eden bir çan ıcsindcki gibi ağır ve ürkütücü 
di. ih~k ... Fakat bu ıcıten kaçmak mümkün değil
ltıtt - •ıtc kendi kendisine de itiraf etmek htemiyor 
da • - Ahmet Turgut galiba artık hu ıesten kaçmak 

''letniyordu. 
C" .. 1 bit onu çarpıntısının doyum olmu tadını yakından 

tn, kendisini yeni bir tahayyülün lezzetlerine bı· 
~Üzere olan Ahmet Turgut bu gÜzel ıeai ya. 

ıf.n tanıyordu; neı'e ile: 
- Sevgi beni çaitnyot"l 

q Diye mınldandı; fakat bir müddet aonra ıözleri 
~trırn Yanmda duran vestiyerin ortasındaki ayna!·ı 
b' lrp kaldı; karımnda yaıını belli etmiyen ııhhatii 
b lr~li:ı: Üstünde :neı'eli ve hulyalı gözlerile kendiıine 
b~ n bir adam vardı; aaçlan oldukça beyazlaşmış 
lr •darn, sevginin çağırdığı adam." 

0 
A.hınet TUTcut, kı&ını geçrniı olmanın hüznünü 

l ~ kadar hiuetmemiıti; fakat ti. ruhuna ıeıı· ;:on. içini kanıtıran, fevblide cazip, cana yakın, 
lft hrıılrnaz bir tekilde kudretli olan bu muhteıem 
> "etin yanrbaımda bu ak saçlar, yapnı belli etmi· 
b~ hu ııhhatli ve aağlam çehreye rağmen korkunç 
lr tdcilde mani.lı idi t 
. Ciilaeren'in istikbal, hulya, ümit ve saadet dolu 
~ üç yaımı gözlerinin önüne cetirdi j kendi ken· 
~: . 

~ 
- AUAhnn, bu tesadüf niçin bu kadar geç? ~ 
Diye inledi. 

'ttıt ~ iyi §Cydir; EBkat "Kitabı Mukaddes,, de 
~ o~ğu gibi dikmenin vakti Y• dikilmiı olanı 
~ 'Yllkti var; taılan devıirmenin ve taılan 
b..,_ ~ın vakti var; .öylemenin, suırnanm ve MT• 

~lft Takti var! 

~h1-t Turgut ihtiyar değildir, hele kendiıini bu 
" tiddetle yapmak humması ile ~u hiaaettifi 
~ illrada elbette ihtiyar deiiJdir; hatta '.Ahmet Tur
~ ._dece rabm itibarile, aıbım'Cla bıraktıiı sene

"- ıa:yuma göre de ihtiyar "deiı1dir; fakat Gülseren 
L_~ç Ye körpe bir rali - hayal lnı :ya - •ün 
... ;'llllf, yıl yapımı, ömür •ünnüt Ahmet TursuC:l'un 
~ .pnberi içine aiımeie firncli razı olsa bi
ıa .... ~ bundan sonra korkunç bir .~lele amennz• 
~ bqlıyacağmda ,Uplıe olnnyan Üneler Ah· 
lıı.ı. . 'l'ıur,ua'un uzviyetini yıprattıkça ve Gülıeren'in 
~ her gün yaıi bir panltı, yeni bir 191k çaf • 
"l '\'9 yeni bir ilıtipm getirdikçe anuWci fark na· 
~~ IMlile acılıiı Ye büyüklüğü alacak; bunu tah· 
'- . •bnek değı1, fakat 1rözle gör\ip elle tubnak iı· 

haç ele ir\iç olmuyor! 
.\)ı lier Y•tın kendisine göre bir ınmek ıekli vardır. 
~"'et Turguc:l'un içinde bulunduğu yaı da artık 
~tu kaıırgalannın ağırlığını ve ıiddetini taşıyacak 
~· Çlf sayılamaz. Yirmi yaımcla yanar daf taııyan 
L~Öiüı, gün olur ki ılık bir sonbahar güneıi aıcak· 
~~ fazlasmı dağıtamaz. Şöyle de ıöyliyebiliriz: 
ti ınıanlar vardır ki onlann her yafta aevciye ih· 
Ylt:ı vardır; her yaıta ayn ayn, boy hoy, cinı cinı ' 

Refik Ahmet 
Sevengil 

ae•siye ... Ahmet Turl'Ut o insanlardandı ki arbk 
ıevci onun için rztmap •• humma olmaktan çıknu,, 
tatlı tatlı eğlendirerek dinlendiren bir ıönül oyunu 
haline gelmiıtir. 

Gülseren, dalının üıtünde hayat ve iıtek dolu hir 
zensinlikle havaya, ıııia ve hararete doğru uzanana 
fevkalade güzel, tabaatın ince ince iıliyeı-ek, hin bir 
ihtimam ve itina ile yetiıtirdiii bir çiçek ıihi idi ve 
yıllardanberi ıüılü ve rüzel bahçelerde ıenneıt edi· 
ci rayihalarla bap dönerek dolaımaia alıpnıf Ah· 
met Turgut, bu ıeler yoluna çıkan bu körpe çiçefi 
kopanp koklamağa kıyamıyordu. Gülıeren'de o uma· . 
na kadar raıtceldiii kadmlara benzemiyen, büsbütün 
batka bir hal vardı; o, bir ıünlük, bet &'Ünlük, bir 
aylık, bir zaman devam edecek olan hazlardan değil
di. İnsanı bütün bir ömür uzunlufunca mes'ut etme
i• kafi bir hazine bu renç kızın manevi nrbirndan 
ta,ıp kendisini hissettiriyordu ve onun kar1111nda Ah· 
met Turgut, ıanki hayab kadın ve eilence bolluiu 
içinde seçmi, olan o methur piıkin, tecrübeli, ıör· 
gülü ıalon kahramanı değildi; sanki Jiaeyi henüz bi
tirmek Üzere olan, Erenköyündeki kapı •tın kolll§U• 
ıunun geç kızına tutulan on sekiz, yirmi yaımdaki 
çocuktu; kendisini öylece rününden, Yatından uzak· 
laımıı, yıllann arkaıma doiru kolaylıkla çekilmek 
imki.nlannı bulmuı sibi hiaaediyordu. 

Mazinin labirenti içindeki bu sarip ve :zevkli ıeri· 
leme hareketi anımda on.ekiz yaıının mülhit hum
maaı, ıztn-abr, facia11 Hatice ile Gülseren araımda 
ne.reden ıreldiii bilinmiyea tuhaf bir münaıebet dü· 
ıündü; korionağa baıladı: Biriıi ilk cençliğini yakıp 
mahvelntiJ, onu diyar diyar ıüründümıüı, senelerce 
kadından kadına dolaırp teselli aramaia mecbur et· 
mitti; ruhundaki girdibadın tam durulup ıükun bul· 
duğunu :zannettiği bir ıırada berikiıi de oll'unluk ve 
dinlenme yaımm inzinımı darmadaim edecek sibi 
görünüyordu .... Ahmet Turpd'un buna tahammülü 
yOktu; biraz e.-.elki dinaıni%m, aynanm cöaterdiii 
ak saçlar Jcarı11mda ürpertilerle ruhunun kapılamu 
ters :yüzüne kapayıp •er-İ çekilmitti; 19İmdi orada sa· 
de büyijk J,ir ıızı kalnntb: Mahnımiyetin 11zı11. 

Y aımı 'baımı alımt, koskoca bir adam olan Ahmet 
Turcut. teker fabrikaımm anlı pnb müdürü, kartı· 
nnda bütün memurlannm eiiJip emir Mklediii '.Ah· 
met TUJ'l'Ut, ne zamandanberi bir küçük kıs çocuiu
nan peıin'cJen 'ıürUklenip sidiyordu 'da hıimMla bile 
defildi. Bunu timdi anlıyordu. 

ETinde .avare Terip herkesi tlavet eCJiıi, yeniden 
to1yeteye airi!İ, J.ii,.;ikhl küçüklü memurlariı. cliJÜp 
blkmaia baılamaıı, amele kooperatifine Mmaye 
venneai, köylünün hayabnı lrolaylatbrma itlerine 
kan,rnası, hlılisa bir kelime ile Gülaeren'in yapmak 
istediklerini yapmafa blkmau ne ifade ediyordu! 
Şahsiyetindeki deiiıiklik hansi müthit tuirin ku•· 
veti altmda inkitaf etmiıti? Daha dün kadın)ann İ~· " 

timai ve umumi itlere kanımalannı sadece fayda11z 
ve mani.arz değil, hatti zararlı cöriiTken bir zaman· 
dır bunun aıluini düşünmeie baılaması bu sahada 
harikulide bir muvaffakiyet i.bideai halinde yiikıe
Jen cenç kızın &'Öz kamatbran miaali yüzünden cle;il 
miydi? 

"(Ar1"m um:Y 

'4f<ı./iye Vekili Şile hapisanesl bir 
miiddettenberi 

Arealardakl çukurlar 
Belediye tehirde hali analarda bu· 

luna.n çukurların te8bit edilerek bildi

rilmesini §Ubelerdcn istemi§tir. Bu çu. 

kurlar kısa bir zamanda. kapanacak

tır. 

4tıkaradan gelip bomboş! 
u_~Vrupaga gitti Meşhut suçlar kanununun tatbikin. 

~~i~·e denberi, gerek bu kanun& tabi, gerek 
~~Vekili B. Fuat Ağralı dUn umumi hükümlere tabi suçlar, yüzde 
~ tı4li. n. §ehrimize gelerek Perapa. elll nisbetinde azalmıştır. 

lllak ile. ınıniş ve akeam Uzeri tooa- Bu arada kayde değer bir cihet, Şi
lit" ladıle Ekspresle AvnıpaY.a git- le hapishanesinin bir müddettenberi 

v,k~t bomboş bulunduğudur. Halbuki, evvel-
~\, 'l' ~unları söylemiştir: ce burada.ki mahpus sayısı, otu.\.ian a-

i~01'tl edavi edilmek Uzere Avrupaya §ağıya düşmezmiş! 
ı~ı,_ .nı. Bütçedeki on yedi milyon 
'1L~' 'tık' Yeni ahnacak pollslerln 
ı.""lığı ışaf eden vergi tahsilitınm imtihanı 
~. İ3 lldan temin edilmiş bulunmak-
~ Unun gelecek yıl daha ziyade İstanbul zabıtasını takviye için ye. 

.A Cd ~ niden memur a.lma.caktır. EYYelce isti. ılt ecegini ümit ediyorum.,, 
r-~~ 11ıaket begvenı·/dı• da verip hakkındaki tahkikat bitenler 
."'\! yarın saat onda imtihan edilecekler-
~ttl il.ta, Yolcu salonu için hazırlanan dir. 

~ U ~7~n a.ıtısı beğenilmiştir. Salı Ölen Belediye Memurlarına 
~il>i oınısyon tekra7 t.?P1:111~rak Y;,rdım Cemi eti toplandı 

. ııeçeoek, cuma gUnu gızlı tu- . Y 

Halkevlne baAh klUplerln 
ilk maçları 

Eminönü Halkeı;inden: 

7.3.937 pazar günü Evimiz Spor 
şubetıine bağlı klüplerin a.,.~ıdaki 
programa göre futbol lik matlarma 
devam edilecektir. Alikadar klüplcre 
tebliğ olunur 

Program: 

Bakırköy aahası: Saha. komiseri: 
Cevdet, Bakırköy - Şimendifer saat 
14,30, hakem Kerir .. B. filt final takı
mı, Aksaray. Lar.~.ı saat 15,~0. lıakP.m 
Nuri, A. lik. 

t\.. llıirnar1 ilan edilecektir . Ölen beledıye memurlarına yardım 
1 ~""-... cemiyeti dün sabah belediyede senelik KAI,B/ DURDU - Erenköyünde 
-~- .............................................. toplantısını yapmış, bir senelik idar9 Mustafanın evine misafir giden Yah-

\ lJ.ıı. '•z ITluayene kU;JOnu heyeti raporu Ye bilinçosunu tetkik ya isminde biri birdenbire Uzerine fe-
~ı ! ~ ~ doktorumuz Pazartesi gUnl'ri etmiştir • nalık gelerek ölmüştür. 
\' 1~~ buçuktan ;}irmlye ka.dar ga.· Dünkil toplantıda yeni idare heye- Yapılan muayenede Yahya.nm kalp 
~~t ıtrehanesindc, Cumı:ırtcsf ı;tınlerl ti de seçilmiştir. durma.«1111dan öldüğü anlaşılmrştrr. 
~~l9a~MWcll~~ -------------------------------
İ(ı~ cııt trı ikinci daire Uç numarada •----------------------------
' it t'CUlanmızı yedi kupon muka- • 

~~;.~:!'.~,." •.• ~m.. •• •• Radyo Müsabaka Kuponu 
1 t\ı.lltl'cdı tanesini biriktirip kcndlıılne _ 7 _ 
~ltrı 8 ili~ cumartesi, salı, perşembe 1 1 
'> G, \(' l2 araBl Aksarııyda, Millet ca~ . S m : 

Urttp&§a cıımll kıır§ısmdakl mu- Adree : 
~nde ı:ocu'klarmım bakacaktır. ............................................ 

Geceleri semtlerde nö~ 
betçi doktor bulunmalıdır· 
Eczahane/erde hazırlanan ilô.ç fi
yatları neden biribirine uymuzyor? 

Dünkü aayımızda halkın gece doktor 
, bulma müşkülatı hakkında bir yazı 

yazmı§, eczahanc]crle ceza depolan 
arasında mevcut anla§amamazlık ve ilaç 
fiyatlarının yüksekliği sebepleri etrafın. 
daki yazılarımıza devam edeceğimizi 

bildirmiıtik. 
Diln Cağaloğlu eczahancsi sahibi bay 

Abdülkadir Sorkunla görüşerek fikir. 
!erini sorduk. Bize ıunları söyledi: 

- İlaçlar umumiyetle iki türlüdür. 
Hazır ilaçlar ve cczahanelende hazırla. 
nan Haçlar. Hazır ilaçların üzerinde 
devlet tarafından konan fiyatlar vardır. 
Onlar için ucuz ve bahalı fiyat mevzu. 
bahıolamaz. Yalnı.ı btanbulda bazı ec. 
zahaneler devletin koyduğu fiyatlardan 
daha ucuza satıyorlar. 

Fakat, bu hiçbir zaman beı on kuru§U 
tecavüz etmez. Bunun da sebebi ecza 
depolınnm gayri kanun[ olarak ilaç 
ıatmalandır. Blltiln kayıtlara rağmen 

bunu yapıyorlar. Çünkü mevcut kanu. 
nun cezai müeyyidesi kuvvetli ideğildir. 

Eczahaneler, bu vaziyet karııııında 

depolarla rekabet edemiyorlar. Bunun 
neticesi olarak depolara. yakın eczaha. 
neler de devletin verdiği fiyatı kırıyor. 
lar. 

Eczahanelerde hazırlanan ilaçlara ,e. 
lince, bunlarda fiyat fazlalığı vaı:idır. 

Piyasa yerinde olan ecrahaneler fazla 
milJteri toplamak için daha ucuz bir fi. 
yatla iliç yapabilirler ve cirodan telafi 
eklerler. Semtlerdeki eczahaneler iıe 

mahdut müıtcrilcri olduğu için fazla 
ucuza satamazlar ve diğerlerinin karp. 
ımda ez;Tirter. Bunun çareıi, devletin 
bir tab harrrlama11dır. A:vrupada, hat • 
ta Ballıı:an dnldlerinde reçete ilaçlan 
için tab hazırlanml}ttr. Bizde bu yok. 
tur. Bunun için eczahaneler fiyat al. 
makta aerbcst kalryorlar. Eğer taks ya. 
prlıraa İJ müteıaviyen takıim edilecek 
ve her eczacı mcıru haklcmr alacaktır. 
BunYn haricinde tabit masrafı fada 
olan eczahaneler ıUphesiz dUkkin kira. 

Gezintiler: - _ .. ,____ 

sı ucuz olan cczahanelerden biraz daha 
bahalı satacaklardır. Fakat bugünkü va. 
ziyet ortada kalmayacaktır. 

Devletin cczahaneleri tahdit etmek. 
ten maksadı eczacıların kazancım tev. 
zin, halkın itimat ve emniyetini te!İ'I et. 
mckti. Halbuki taks yapılmadıkça bu 
gaye tamamen istihsal edilmiş -cimaı;. 

Binaenaleyh her eczacının arzusu tak. 
sın biran ön::e yapılması, ne fazla. ne 
de eksik fiyat alınmadan ilaçlan hazır. 
lamasıdır. Bu halden halk olduğu kadar 
cczacılaı:'dan şikayetçidirler. Meslekle. 
nin ciddiyet ve ehemmiyetini ancak bu 
taks temin edecektir ... 

Bay Abdülkadir Sorkun, gece doktor 
bulma müşkülatı hakkında da §Unları 

söylemiştir: 

- Nöbetçi eczahaneler gibi bir de 
nöbetçi doktorluk kurmak müşkfildür. 
Doktorlar vicdani bir vazife sayarak 
hasalanna koşarlar. Fakat bunu kanu. 
nileştirmck de mümkündür . ., 

Nazım Hikmet 17 
martta muhakeme 

edilecek 
Geçenlerde 13 komünistlik t.a.hri· 

k!tı suçlusu yakalanmzntı. Bunlar, 
sorgu hakimliğince ağırcezaya veril
mişlerdir. 17 martta dunı§maları baş
lıya.ca.ktır. 

Nizım Hikmet, doktor Hikmet ve 
saire, dUn sabah ağırceza. kalemine ge. 
tirilmL~erdir. Bunların usulen hü,,iyet 
leri tesbit edilerek duruşma günü ken 
dilerinc bildirilmiştir • 

Bulunan serseri mayın 
Kilyos açıklarında doJ.a&a,n serseri 

bir mayın bulunm~, evvelki sabali 
mayin Kilzoe salı11fne ~iştir. 

Deniz Tfca.re't mildUrlUğil mayin 
müfrezesi mayını imha için Kilyosa. 
gitmlştir. 

Ömer Seyfettin için 

1 

Ölümünün üstünden on yedi 
yıl geçti. Toprağa konduğunu da 
gözlerimle gÖnnÜ§tÜm. Fakat i~
te hala, her gün bir sokağı döne:-· 
ken, içimde ona rastlıyacakmı,m: 

gibi Lır duygu var. 

Dün. yalnız KURUN "Ömer11 i 
andı. Sanıyrum, ki yazılarının ço· 
itJnu ikollekaiyonhınnda la§ıdığ; 
içirı, ·~~ğil, Ömer'i hu yurdun bü
yük l.:ıir çocuğu tanıdığı için böyle 
yaptı. "Pu§kin,. e o kadar co
mertçe açılan sütunleırdan ~onr:. 

bu unutu§, niçin suklayayım, hamı 
çok acı geldi. 

Halkın dilini edebiyata sokmak. 
Ömer de hikayelerile bunu yap· 
mı~; makalelerile bu davayı güt· 
müıtü; münaka§alarr hep bu ide

ale giden birer adımdı. 
Ömründe bir günii, ötekine ben· 

zemiyen bu taşkın ruhlu adamın. 

hiç değişmediği biricik nokta, bu 
idi.. Güzel Türkçenin bayrağı . 

eğer bugün bir zafer tepesinde dal· 
ga1amyorsft, bu ş~ref te onun payı 
büyiiktür. 

Fakat kazanılmış • davalardan 

!Onraki sevinç içinde onu unutmuş 
gibiyiz. Halbuki her~eyin bize n
nu hatırlatması lazım gelen gün· 

lerdeyiz. 
''Pu§kin,, büyiik adam: Rus e

debiyatını yeni bir kanat1a mağrnr 
tepelerden halk ovaama indirmiş. 

Güzel ama, Ömer Seyfettini unut-

S. Gezgin 

mak için bu, bir sebep mi? Hele 
arada böyle benzeyi§lcr de oldu~:

tan sonra .. 
Piyasamıza Rus şairinin eserleri 

sürülıneğe başladı. Bunu bir ka
zanç saymakla beraber acı acı dü· 
~ünüyorum, ki Ömerin ne "Eski ' 
kahramanlar,, adı altında toplama· 
ğı tasarladığı, ne "Makedonya,. 
balkonlarında geçen güzel hikayele· 
ri daha kitap halinde çıkmadı. 

Hikayecilik bakımından ıse 

Ömer, herhalde Puşkinden çok 

daha yÜksck bir sanatkardır. bu-
• na Türk damgasını da katarsanız, 

ihmalimizin acısı bir kat daha kat· 
nıerlenir. 

Eski bir dostluğun, uzun bit 
yoldaşlığın adesesinden geçince, 
yokluğunun ate§i kcskinle§iyor. 
Belki bu aşırı sevgiden düşünüşi.i
me ve hükümlerime geçen bir koku 
sezeceksiniz. Eğer siz de gönlü
nüzde böyle bir yanma duyanlar· 
dansamz; mesele yok. Çabuk bu· 
ğı~1ar, çok görmezsiniz. Gönlü-. 
nüzdc böyle bir ateş yoksa, vazı· 

yet gene değişmez. Çünkü o va· 

kit de sizin vereceğiniz hükümlerirı 
bence değeri olmıyacak. 

Aradan geçen yıllar gösterdi, ki 
Ömer Seyfettin, seyrek doğan bü· 

ylik adnmla;dandır. Sade onun 
ölü mile yüreğimiz sızlamıyor; ye
rine e§İni koyamamak gibi bir bü· , 
yük acımız daha var. -
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ORBAN'IN TOPU. 
Yazan: Gustave Schlunberger 

-7 
Fakat maaleı;ef Sultan Mehmd için 1 

böyle bir hareket mcvzuubahsolamaz • 1 
dı. Galata denilen küçük Cincviz §ehri 1 
o zaman Fatihin bu harekatına büyük 
bir engel teşkil ediyordu. Buradaki müs
takil Cincviz hükumeti ile :Fatih Sultan 
Mehmet arasında - İstanbul muhasara
sına rağmen - sulh hali cari idi. Fakat 
ne de olsa istanbulu muhasara t'dcn 
kuvv~tler Türk ve müslüman olduğu 
için Galatadaki Cinev!zliler kalplerin • 
den daha ziyade Bizanslılara mütema
yil b~lunuyorlardı. Eğer Sultan Meh -
met bu küçük Cineviz !tChrinin istiklaline 
bir suretle tecavüz etmiı olsa 'derhal a
sıl metbuları olan Milan dükünün harp 
filolarını harekete getireceği ve Fatih 
aleyhinde olarak Bizanslılara yardıma 

koşacP.ğı ~üphesizdi. O vakit Fatih Sul
tan Mehmet fstanbulun muhasarasından 
vazgeçmek mecburiyetinde kalacak -
tı. ( l) 

. Onun için Sultan Mehm~t İltan bu • 
lun en zayıf müdafaa noktası olan Ha • 
liç tarafından b1r hücum tertip edebil . 
mek için Galatadan geçmek fikrini il -
tizam etmedi. Onun yerine ayni netice· 
yi c:lmak için gemilerini Galatanın ar • 
kasından geçirerek karadan Halice in 
dirmek gibi fevkalitde dahiyane bir plan 
hazırladı. 

ihtimal ki Sultan Mehmet müracaat 
etti~i bu dahiyane planı o zamana mah. 
ıus bir takım ahval ve ıeraitin ilhamı 
ile düşünmÜ§tÜr. Hakikat halde Avar 
Türklerinin hakanı vaktile Bizansı 

muhasara ettiği zaman tıpkı buna ben. 
zer bir plan tatbik eylemiı olduğu ta. 
rihi menkulat arasında JÖhret bulmuı
tur. İhtimalki bu planı Sultan Mehme. 
de hazırlatan bizzat yine hıriıtiyan mü. 
hendisler olmu}tur. 

Zira eski devirler bertaraf edilirse 
lstanbulun muhasar•sından daha on 
sene evvel V'enediklilerden (Aldiç) ıeh. 
rindeki gemilerini karadan (Garde) gö. 
lüne nakletmek suretilc aynı tarzda bir 
hareket yapmıılardı. Hatta Sisamlı 

papaı Leonard bu huıusta daha ileriye 
~id:rek karadan gemileri yürüterek Ha. 
l•ce nakletmek fikrini Sultan Mehmede 
tavsiye etmit olan mühcndiıin bet on 
sene evvel bu tarzdaki Ven edik planını 
tatbik eden adam olduğunu söyler (2). 

Herhalde Fatihin yapmak istediği ıey 
o zamana göre kimsenin hattr ve haya. 
linden geçmiyen mucizeye benzer bir 
tertip idi. Bu tertip sayesinde Sultan 
Mehmet fevkalade bir hareket plinı ile 
İstanbul boğazının önünde toplanan 
harp gemilerini Dolmabahçe sırtlarından 
Beyoğlu yarım adasının yüksek tepele. 
rine çıkaracaktı. Sonra tekrar Kasım. 

pap. 11rtlanndan bu gemileri apğ-ıya 

indiriyor, Halicin içerisinde İstanbul ile 
Galata arasında gerilmit olan büyük 
zincir maniasının arkasına gizlenmiş 

olan bütün Bizans gemilerini arka tara. 
fmdan yakalayacaktı. Böyle bir planın 
tatbikinde muvaffakiyet elde edildiği' 
surette İıtanbu?da muhasara altında 

bulunan Bizanslılara ne mllthiı bir dar. 
be indirilmit olacağı kolayca tahmin. 
olunabilir. 

< 1) Ciıwıvialilerin Bizanslılwa yar -
dan etme.i ıiiphesiz lıt.nbul muhasa -
l'llılmı 30t'lqtırmb. Bunun için Fatihin 
Celeıtadaki <Ane-nzlileri idare etme~ ve 
onla& iyi münaıehette hulunması ta -
hiidir. Fmt Schlumberıer'nin iddiMı 
aibi bu yardmun Fatihi muı....radan 
vugcçireoei'ini zannebnek doiru de -
iil:lir. 

(2) Bütün bu sözler latanbul muha. 
ıarasına ait yazı ya7.mtf olan hriıtiyan 
tuihç.ilerin ne kadar tarafgirane hare. 
ket ettiklerini pek açık gösteriyor. Zira 
Fatih Sultan Mehmedin umumi icraatı 
r:özönüne getiriline Dolmal.hçe ırrt. 

larmdan Halice gemileri ıeçinnek fik. 
rini b!.zzat kendisinin dütünmüf oldu. 
ğunda ıula tüphe edilemez. A vnapalı 
mühendislere onlann habnndan &eçmıİ
ye:ek ıurettc büyük toplar döktürerek 
1 ıtanbul Hrlarını bombardıman eden 
Fatih nktiJe Anr Türklerinin dütün
dükleri ve tatbik ettikleri bit- harp UAl

lünii 1-nd.i kendine düıünmüı o&m.z 
nw? 

Fakat zahirde Fatihin böyle bir plan 
ile meşgul olduğu hisııedilmeınekle be. 
raber hakikatte epeyce bir zamdndan. 
beri zihninde bu mühim ta:;avvurun 
mevcut olduğunu kabul etmek lazımdı:. 
Zira Fatih o tabiatta bir insan idi ki 
her ne vakit ehemmiyetli bir teşebbüse 
girişecek olsa bunu fevkalade gizli bir 
sır halinde muhafaza ederdi. O kadar 
ki kendisinin en yakın mahremi olan. 
lara bile onu hissettirmezdi. 

Artık Fatihin dü~ündüğü planı tat. 
hik zamanı gelmişti. Yahut belki de 
Türk filosunun İstanbul önünde nisa. 
nm yirmisinde duçar o!duğu büyük mağ. 

lUbiyetten ( 3) mütevellit hiddetin 
sevki ile olsun düşündüğü planının tat. 
bikini tacil etme~e lüzum görmüştü. Bü. 
tün tarihçiler bu nokta üzerinde mütte. 
fik bulunuyorlar. 

Sultan Mehmet düşünl:iüğü bütün 
projelerin tatbikine nasıl sürat gös. 
termiş ise bu son planın tatbikinde ade. 
ta mucize denilecek bir sürat ile hare. 
ket etmiştir. Bu hareektin fevkaladeli. 
ğini çok "haklı olarak takdir etmeklt 

beraber Türk gemilerinin o rama.ı bü. 
yük hacimde harp vasıtaları olmadığını 
da gözden uzak tutmamalıdır. ( 4} Dol. 
mabahçe ve Beyoğlu sırtlarından Halice 
indirilen bu gemiler beş, on sene evvel 
lstanbulda kullanılan ve şimdi artık gö. 

ze görünmez bir hale gelmiş olan yirmi 
çift kürekle müteharrik büyük kayık. 

lardan pek de farklı şeyler değildi. Te. 
ferruata ait olan bu mühim noktaya ila. 
ve edelim ki Sultan Mehmet çok büyük 

olan ordusu sayesinde kendisinin her 
emrine itaat eden, kuvvetli ve mutaas .. 
sıp insanlardan mürekkep büyük bir if. 
çi alayı da vardı. 

Öyle görülüyor ki Sultan Mchmeldin 
tasavvur ettiği planı tatbik etmesi -tim. 
şek sürati ile oldu. Bu tabiri kullanan 
vakayı zamanında yazmıg olan tarihçi. 
}erden biridir. 

Zira Fatihin planına herhangi bir en. 
gelin mani olamaması için bu tarzda 
hareket etmek zarureti vardı. Hakikaten 
gemilerin Dolmabahçcden ve Beyoğlu 
sırtlarından aşmlarak Halice indirilme. 
si gibi fevkalade bir iş o kadar gizli tu. 
tuldu ve planın fiilen tatbiki o kadar 
süratle icra e:di!di ki bu hadiseden ne 
Galatada oturan Cenevizlilerin, ne de 
iııtanbul surları içinide muhasara altın. 
da bulunan Bizanslıların haberi olmak 
şöyle dursun, şüpheleri bile uyanma. 

mıJtr. 

Büyük ameliyatın icrası için Halice 
götürülecek gemileri üstüne koyacak 
şekilde büyük kızaklar yapmak lazım 

geliyordu. Sultan Mehmet bunlar için 
icap eden keresteleri büyük bir sürat 
ile ve gayet gizli bir surette tedarik et. 
tirdi. Beyoğlu sırtlarında kamp kurmuş 
olan asekr kıtal,rının kumand~nı olan 
Zagan paşa bu mühim ameliyenin icra. 
sı vazifesini üzerine aldı. Gemileri ge. 
çirmek için boğazın cenup sahillerinde 
hangi noktaların mühendisler tarafından 
intihap edildiği meselesi üzerinde vaka. 
yı yazan muharrirler müttefik değildir. 

( A rka$ı vnr) 

(3) ETYelce de itaret ettiiJmiz veç. 
hile Sdılumberıerinin hlıhaettiii bu 
nw.ğlühiyet rivaJette çok mübalAıalı. 

dır. Bu nw.ilübiyet olsa olıa Bi:zanıhle. 
ra yardım için hariçten ı-elen birkaç 
harp pmiıinin Türk gemileri tvaftndan 
çevrilmemi~, Halice ilticaya munffak 
olmut bulunma.landır. 

(4) Ya.hancı tarihçiler lıtanbulda 

önünde daha evvel yüzlerce küçük gc. 

rnilerden müreldc~ olan Türk filosunun 
be§, altı hriatiyan gemiıine pek fena f'!. 
lcilc:k mailüp olduğunu iddia ederl~rken 
Türk ffemİ)erinin lriiçüklüğ~nü bir ku. 
sur olarak göıterirler. Halbuki Sultan 
ı"-ehmedin gemilerini ni•ten küçük 
hacimde yapbrmıı ohna11 ical>mda bun. 
Jan kand&n Halice nakledebilmek diL 
ıüneelİne müstenit bulunmcsı d, var:t 

1 

değil midir? Bu ta:Cdirde Fatihin ht.n-ı 
bul muhasara tarihinde büyük bir şahe. 
aer olarak göze çarpan bu plin da cOlc: { 
nvelden W..ının içinde mevcut oldu. 
ivna lriikmohmabilir. ' 

Der Gün.Bir lliftitqe 

Karısının hayali 
Sabah olmu~, L. sebze halin. 

den evine dönüyordu. Bir iki lıaf

tadanberi halde bir gece i~i bu I. 

muştu, orada çalışıyordu. Bir han 

odasında karısile beraber oturuyor· 

du. Karnır J. Genç ve gÜz'!I hır 

kadındı. r akat, epidir has~a idi. 

1 fasta olcfo~u için geceleri hiç uy

ku tutmuyordu. 

Kocast anahtarı ya,·aşçn çevi

rerek ı-aı:nyr açar açmaz: 

- Gel. L. dedi. 
Karısının uyumadıP,ınr gören L. 

ona doğru yaklaştı. Bu ses ona 

biraz yorgun F(elmişti. 

- Ne var J. 
Kad•n, gene aynı se!le: 

- PiyC\nkoda kazandık.. D~di. 
L. kansının hüziinlü bir sesi~ 

~öylediği bu sevinç haberine büoı
bi.itün inanmadı ve bu sevincin ta· 

dmı duyamadı: 

Çünkü . karısı hasta jdi. Bu ya

va~ ve nefesi tükenmiş bir sesle 

söylenen sözlerde hem hüzün var· 

dı, hem sevinç. Fakat ona bunun 

sevinçli tarafı değil, kederli tar;-.- · 

fr tesir etti. Kulakları sesin verdi· 

ği müjdeyi değil, sesteki kederli 

hali duydu. 
Soyundu ve hemen yatağ<?-, ·karı-

11nm yanma girdi. Kansı, yorga· 
run altında kaybolan zayıf göğsü 

hafif hafif inip kalkarken anlatı-

yordu: · · · 1 
L, bundan bir ~Y k~da~ evvel 

kanımın talihine bir piyanko bil~ti 
alm11b. Hastalığın gailesi, hayat· 
lannm kederi arumc:la bunu unu
tup gibni!lerdi. · Eıasen ümitleri 
de yoktu.· 

O rün piyanko çekilmi!ti. B~
dan da haberleri yoktu. Hatta ka
sabın çırakı gelip haber vermeıe bel 

ki gene duymıyacaklardı. (Fakat 

herhalde er geç biri gelip müjde 

verecekti.) 
Kuabın çırağı o ak'8Jll gelmi,: 
- Müjde, Bayan J. demitti. 

Sizin bilet yüz bin liralık mükafatı 

kazandı. Biletiniz onda birdi, de· 

ğil mi? Öyle ise on bin lin ala· 
caksmız. 

J. B~lan anlattıktan ıonra 
nef eıi kesilerek durdu ve sevincini 
gösterecek hiç bir kelime söyliye
medi. 

L., kanımın üstünü daha ııkı 

ötterkıen: 

- Ya kuabm ÇTI"~ yanıld-ysa, 
dedi. 

O, hili, kendiferine böyle bir 

na.Jet gelec~ğ?ne inanmıyordu. 
Talihin. fakir insanlan Hvindire

ceğine hiç akh yatmıyordu. 
Kansı onun ıöy!edi~ni İ!İbne

mi~. derin bir nefes ııldılrtan son

ra tekrar yavat bir sesle knutmaya 
bıtlamışh. 

- Gi!zel bir ev r.I~. iki oclıllı 
bir ev kafi. Y l'\!nrz !\~hirden uzak
ta olsun. E~r.,fonr.da kimse olma· 
sm. S~?.tin bi,. h~v:ıt ya~T}'alnn, b"
ımuzı d:nlendirelim. 

"Evin öniine bir b3.hce vapanz. 

Bal-ıce:ıe çiçek ye•i~tiriri,;. Br-" ÖV· 

le bir b+('e-:ııiz ol~:\SmT ne kadar 
isterdim biliyorsun!,. 

L. bunların heps'ni b:liyordu. 
Fakat, kans'llm bu h•ıl·•alarıı n!· 

hayet tahakkuk ettirebileceği için 
ıevİn".11İ~·ordu. S:vin~miyo .. du, <'i1n· 
kü hakikatt>"l zengin o~duklarma 

inar.:.mryord:ı. 

"Ya kasl\bm r.,. .. ğr yam!dıysa?., 
••• 

Gün ı11iı odaya büsbütün dol-

Anlatan: 

Vlr Gül 

• ~.: ,...,r • • (f • .. • ..._, j, • fi( 

mu,tu. Önce J. uyudu, sonra ko
cası. 

L. üç dört saat aonra uy~ruyor
du. Kansı uyanmadan evvel gi· 
dip mese!eyi anlamak, eğer hrld
katen para çıktıy:.a iyi bir doktor 
ge!İrmek istiyoidu. 

Fakat, odadan çıkark~n kaP.ın 

da uyandı. Onun ~:>kağa çıI,tığı

nı gör;.ince: 

- Gazete al da bak, dedi. Eğer 

nhiden para çıktıyH uel hemen ha

ber Vf'.r • 
Sokağa çı!tu ç:lrnv.z L. nin iik 

İ!İ bir gazete almı:.k oldu: 

"Kazanan nu"Darahr,, ı gözden 
geç1rmeğe b;ı,tadt. 

Hayır, yüz bin lia-t'hk b:.iyük 
ikramiyenin c:·k'ığı numara onların 

numaruı değildi. 
Ondan ııonr<ıH mi.ik~fatJ<>rda d;\ 

onların numara~n yoktu. Gözleri 
listede aaa.ğrya doğru indikçe ümidi 
de o k;ıdar c-z 'ıycrdu. 

Nihayet listenin en a;ağ smda 

durdu: 

Onların numaraıma yii' 
çıkmıştı. Kendi hisselerine fi' 
alacaklardı. · • 

L. bundan sonra hemen bir 
tora koştu ve doktoru, a~.el f(I 
evine gönderirken kencti-• de 
yı almak için bayie koftu• ' 

Eve geldiği zaman cloktO"" 
ridorda buldu. Sordu: 

- Nas1I, doktor? çfl 
Doktor ona bakmaın•i' 

r:ık: 

- Ai:rır h;ısta, dedi. ~ 
Sonrn bir "Allah:s:narladılı~ 

lime!i içinde ki\ybo!an ~li;J 
veya teselli Yerici rözler toY 
ı:zaklaşlı. 

• • • 

K f ı . . .eJirktıı, 
arısı son ne es erını -v 

n:ı: 

- Piyankodan çtkan. P"' ~ 
benim düşündiiğüm o evı .ı ede ; 
Öyte bir b~hçe yap.. B~ 
cckler olsun. -~ 

L. onun hayallerini ~ 
için, eve geldiği zaman ph;~ 
d:.ın hnlcil·aten on bin lira 9""" 
söylzmi~ti. ( 

Şimdi kan11 ö'ditkten ~f 
nun istediği evi gece gürıdü' • 
şarak kazanmağa çnlı!tığı pt1' 
y<:opmağa uğraşıyordu. 

Alman terbiye 
sistemini almak 

meselesi 
B. Zeki ~1 

Kültür Bakanhğına teklif edilen ne~ 
Alınan lisesi öğretmenlerinden Ze. l Almanyada son iki sene ~., 

ki Cemal tarafından Almanyada takip · kurulan yeni bir miicsscse b J!)'' 
edilen maarif tc§kilatı ile terbiye s ·s. diğimiz şekli yapabilecek ~sJI ~ 
temi hakkında bir rapor hazırlandı- dir. Ancak bu müessese J...lıtl , 1 ğını yazmış \'C dün bu hususta pcda- sı ile Almanya ic:in hazı~l ti"~ 
goji enstitüsü profczörlerindcn Sad. Bizim mcmlekctlm!zin vaı.ıYe r~ 
rettin Celalin fikirlerini de öğrene- re bunu tadil ederek isti~ad~ tv~ 
rek sütunalrım:za geçirmiştik. bence lazım değil, clzcındır. -"~ u sı:J"'· ...: Dün Zeki Cemalle görüşen bir mu- ve terb'yc vasıtaları Dl e tti ~ 
harrjrimize mumaileyh raporu ve Sad Eu müessese ilk. orta, J!se 11',e ~ 
rettin Celalin beyanatı hakkında şur- ı versiteye kadar bütün taliJtl ;~ 
lan söylemiştir: ye rnsıtalannı evvela hsP • ~ 

- H senedenbcri Alman lisesinde sonra memleketin her tara.fP ' 
muallim olduğum için Alman terbiye re kadar yayacaktır. . edtll.'.A 
sisteminin tatbik edilmekte o!a.n kı:;- Bu müesscs:min hakıki l1 retr; 
mını yakından tetkik etmek fırsatını I jimin istediği şekilde yurtt&ş pJJJ,ı ... 
buldum. Bu sistemin tenkit edilecek mek ic;in talebeye telkin ::~~ 
tarafları olduğu gibi iyi olan kısımla- 1 maksatla. tabiat dersinden ~t colP':I 
rı da tenkit edilecek kısımlarmn faik. tiin derslerden bilhassa tar~ iStiJA 
tir. lki senedir de Almaayada mesle!d derslerinden azami derec rı ıı',j 
etüd yaparak Almanyadnki yeni reji etmektir. Müessese vasıtal~ ı 1'r 
min istediği terbiye sisteminin de e- yabildikc;e bu işteki vazifcsın 1. 
sa.sını öğrendim. olacaktır. •e t~·.;1 

Benim kanaatim kıymetli üstadı- Bugün elde mevcut tali~ \ d~ 
mız S:ıdretlin Celalin nokt:ıi mız..'\rının l vasıtalnrının hiçbirisi bizıın ~ 
aynidir. "Herhan:;i bir tekniğin mut. Hepsi yabancı firmaları taşıt· f 

• -~e 
lak olarak bir kı)meti ycktur. Bizim I nat dcrs"nde çocuğa go • uıııce ı 
için en iyi olan teknik b;zim şcra"ti-' almanca, franmzca veya. ıııg 1l f~ 
miz için en iyi verimi oln.n tekniktir.,., zıh levhalardan tutunuz da e dt~ 

Alman terb:ye sistemi ile bunun hemmiyct verdiğimiz ta:,ı~erdiJP"' 
tatbiki vaziyetinde gördüklc.>rimi iki 

1 
katlar projcldyonla gOS .ıl 

rapor hal!nde hazırladım. Bunlardan ' prn1tlarm hepsi yab"ncıdır. pto~ 
birinrisi Alm?n terbiye sif"fcrrı "nde is-ı işte mücs~e!'e, mıifrc1ıı_t ,·e ~ ~ 
·r · W• • • d 11•• •• _,. -· b""tiln t:ıl!ıt'I toJ'J tı adc edcb:lccc·::oımız cs:-.s ar :r. ı\ın. mızın go:Jtcru gı ı.ı • d ·t P y 

<:isi de talim \·e tcrb"yc vasıtalr.rm~,· ,.c Yf.C'ıtalarmı yine müfrC . .,. cir.6'~ 
dıd. . ·ta·-· Jard'.lır~ y.f' 

ıı. r ır. ıc.!m~zn1 ıs c ıgı esa" , tfiit 
Talim ve tc:-biyc \rr.,<-ı: -:ılar:nn nit o- z:rln·::.c~I: ve bunu bUtOt1 

lan raporu::rn b~~nlcrdc J~ülfür Ba-' dağıtacak.tm· nirı 
·• -cSC 1C k:ınh~ıı:a ar;:ct!ecr~im. Yeni mUfr::-. 

dat pro-rramımızd1 Krnrl"s~ Tilrı~·yc
n:n ic:tediği v~t~ncr":! nckad:ır 

gfızcl tarif c.:i'mcktcdir. J;"akat r

limizdeki \"Csaitin no1'::ı'llığı bu arzu
nım tam manası ile t:ı.tbilana imk:ın. 

bırakmamaktadır. 1 

Bu fuı e'le bu mucs olıf.ıı 

rcda~oj"k \'(' proun.r:and~r.::.sir! ~ 
re ikiye ayırmn.k dah:ı ınu cıctt",: 

Miiessese bk tarnftnn ınıı.ftııl' 
mcc:'!UI olurken di~er ıar · -1•

11 
' ~· 51 O' 

H. P. nin kiiltür müessef~~ 
kcvlcri ile de yakından 



llegecanlı büyük zabıta ı 
hikayesi 

Nakleden : Hlm 

lstanbula birçok seyyahlar gelir; 
kimi şöylece bakıp geçer, kimisi ol
dukça esaslı tetkikler yapar; kimi 
lehimizde, kimi aleyhimizde inti
balar taşır.. Fakat kim ve nasıl o· 
lursa olsun, seyyah deyince mut
laka gittiği memlekete para bırakan 
insan hatıra gelir; hakikaten de s~· 
yahat masraflı şeydir. 

Bu, böyle olmakla beraber son 
zamanlarda şehrimize bir Alman 

adetlerine, fikir hayatına ve ora
lardaki yeniliklere dair malumat 
topladım . Siyasi işlerle alakadar' 
değilim. Konferanslarda resimleri 
projeksiyonla gösterir ve bunlar 

hakkında izahat veririm Almanca· 
dan başka F ransn:ca, İngilizce, 
Türkçe, lsveççeyi iyi konuşuyorum . 
Dolaştığım diğer memleketlerin dil
lerinden de bazı kelimeler öğren · 
dim. -·-l'· 

"~ro direktörü polis hafiyesi Mak. I 
~ sının üzerindeki bir halkadan 
•er.ı: P çıkararak bir çift küçük anahtar 
~V'e: 

~.lluıün öğleden sonra bana getir. 
'-~ ıı cbkikaı:ianberi bu anahtarlar bu. 
~duruyordu. Kimse elini ıürmedi. j 

~lıı ontan aldr. Ve tiyatronun üst ka.J 
l Çıltınağa baı>adr. 

'l!ıtrkalı locanın ta üzerindeki lo. 
ııııq kapıırna gelince, anahtar deliğini 
«ıı. l'cn, etmek üzere bir müddet dur. 

~ 
"h~ar deliğinin etrafında birkaç "la ligara külü görünüyordu. Kapı. 
-hlt 'ııten dibindeki paspas üzerinde de 
,lt~cn görünüyordu. Yani bir 
~ ~ •ıgara külli de orada vardı. 
~ hari~si Maks yerdeki külleri 
So~ gözleri parladı. 
, lunu zor tutarak: 

~ihayet yanılmııım, dedi, Ben bu 
}'ı L,,,. 1 d'k b' •. b . 'Qllt e ı ten sonra ınsı uraya 

l( Ji. Şimdi i~ler biraz kolaylaşıyor. 
alcı, bundan sonra gürültüsfü~ce lo. 
, içine dc:.ldr. Yine elleri ve dizleri 
i ~ inerek, elindeki pcrtavsızla ha. 

~tice gözden geçirdi. Küçük, kum 
~ı 'ri kadar küçük. parlak bir toz 
vt ~ın Üzerine serpilmi1 görünüyordu. 
~ b~lının ta o:tasında bu tozlar düm. 
~ ır çizgi yapmı§lardı. 

~.ııJ\dan anla1ılıyordu ki. polis .hafi. 
liıı; (Sivri sakal) Maks, oraya halı üze. 
~it ~anı tozunu serptiği zamand~nberi 1 

~ •tlannuştr. 
,_lcı, halryı büyük bir ldikkatle kat. 
~ti~a ba~ladı. Halıyı, tam ortadaki 
~ ~t l:clinceye kadar katladı. Son. 
\til hrıın altında açılan döşemeye par. 
~t ~afifçe vurdu. Locanın ortasına 
~~hır yerde tahtalardan biri, üzerine 
~tıi Ulduğu zaman kaldırdı. Tahtanın 
'ilde çiviler görülüyorsa da, bu çi. 
't h·J\ başlan içerden kesilmişti. Böyle 
~ir Yere dokunmıyordu. 

ltçı rrte aralığından bir elektrik teli 
~u. Maks. locanın ön tardının 
~ i sakladığından emin olduğu için 
~t ~ Ctbindeki elektrik fenerini yaktı. 
İııt ltrrtede açılmış olan deliğe tuttu. 

, . altında görünen şu oldu. Döşe. 
~it yanmda dört köt< ve gcvıck 

Palı: bulunuyordu. 

~· 
~~e .. ı · · ·· · h .. , y erının reJımın yayımı usu-
\. 'ldığı muazzam vazife malfun. 
~ca.k bu hususta. faaliyette 
S llltnı ellerindeki vasıtalar ek
~ liaıkevlcrinin ba!jlarmda bu- ı 
~ 1'ı bu vasrta.ları tedarik için, 
~ ~ÜlAta tesadüf etmektedirler.! S <la dört yıldanberi komite azası 
~ buhınduğum halkevlerinde çalı-
~ görd" 
~4' hu ınU:~ rejimin istediği 
~ı..~~rlamış olduğu vasıtaları 
~:~ne dağıtacaktır. 
~~I bu müessesenin gayesi bir 

' talim ve terbiye vasıta.lan. 
~~il( laınak diğer taraftan da yurd
~ '-ııl, lUndelere sadakat ve benli-
lfu,..,~bnaktır. 

Ilı, ~~nin ne suretle kurulacağı. 
"1ıa 1llt Vaziyetini; tatbikat saha
~ ~k esasların planını da ra
' ı;e ettim. Yüksek bakanlığı. ı 
~ ~ ~~e yakından alakadar ola· ı 

'Unı.it etmekteyim.,, 

Maks bunu, çakısının ucile kaldırdı. 
Dört köşe parça sessizce yukarı geldi. 
Maks, bu parçanın alt yamnl:la, alt kat. 
taki B markalı ldtanın tavanının tam 
ortasına isabet eden kabartma yıldızı 

gördü. 
Polis hafiyesi ~faks, açılan delikten 

aşağıya, M markalı locaya baktı. Bu. 
lunduğu yerle, şimdi locayı terketmiş 

olan Vera Geylin oturduğu yerin ara. 
sındaki mesafeyi zihnen ölçtü. Ve bu 
genç kadınm başında parlamakta ola~ 
elmas taşının bir metreden biraz fazla 
ilerl:ie ola bileceğini tahmin etti. 

(Sivri sakal) Maksın dudaklarından 

muzaffer bir gülümseyiş belirdi. İnce ve 
zeki yüzü, parıldadı. Eline aldığı dört 
kö§e tahta parçasını deliğe tekrar kapa. 
dı. Üstünü de örttü. Ve dürmüş olduğu 
halıyı tekrar açarak eski vaziyetinde 
locanın ldöşemesine serdi. . 

.. 
seyyahı geldi ki, Hermann Colb 
(Hennan Kolb) ismini taşıyan bu 
zat, öteki seyyahların aksine ola
rak gezip dolaştığı memleketlerde 
bıraktığı paradan ziyade para ka
zanmaktadır; zira seyahat, bu zat 
için sadece bir zevk olmaktan ziya
de bir meslek ve bir geçim vasıtası 
halinde bulunuyor. 

B. Kolb, henüz otuz dört ya-
~mda, genç, sarışın ve sevimli 
bir adamdır ; kendi malı olan oto· 
mobilile dolaşıyor; oldukça güzel 
Türkçe konuşuyor, lstanbula bir 
buçuk ay önce gelmiştir ; bugün de 
"Sabahleyin saat sekizde Y alovaya 
hareket ediyor, oradan Bursaya 
gidecek, bursadan da Ankaraya ... 

B. Kolb, lstar.buld::ı bulunduğu 
sırada kendisini birçok kimselere 

Halıyı, eski vaziyetine gc.~rdiği za. · .. .. 
man, küçük ve (U) biçiminde bir çivi tanıth; rcsmı, hususı, kız, erkek 

t 1~J1 1' l' ~ .. lıl+ .. k f/11\ k gözüne ilişti. Sivri sakal, bunu itina ile Klrk a tı meKtepte ı ur çe oıara 
aldı. Şüpheli bir gözle muayene etti. V.c kÖnfeıans verdi; ~rjelcsiyoİıla 
cebine koydu. renkli haritalar ve resimler göster· 

, Sekiz buçuk sene süren ikinci 
seyahatimde Almanyadan Balkanh 
ra geldim, Türkiyede bir bucul· 
sene kaldım. On sene evvel. Mem· 
lekctiniz ve inkılabınız beni fevka· 
lade alakadar etti. Benim çocuk· 
luğum senele:inde Tiirkler ve Al
manlar silah arkada~ı icliler; Çocuk
luğumda bu yüzden Tiirkler ha1t-

1.onda birçok iyi §eyler işitmi~ ve 
o..•nlara karşı sevgi duymııştıim. 

Memleketinize _geldikten sonr:ı bu 
duygum çoğalmıştır; o zaman 
Türkiyeden sonra Hindistana, Şar-

ki Asyaya, Çine, Japonynya, 
Havay adalanna, Şimali Amerikaya 
gittim ve Almanyaya döndüm. 
Epey para kazanmıştım. Almanyrı· 
da Konstans gölü sahilinde bir ev 
yaptırdım. Şimdi kendim içinde 
oturmuyorum ama yer yi1züııde İs· . 
tediğim pımc;m oturabileceğim bir 
evim Yardır. Almanyada bir sene 
oturduktan sonra tekrar lsveçe git· 

tim; orada evlendim, bugün tam Maks, tiyatro direktörünün odası d' k f 1 l .. k dı d . . . ı; on erans arı a a a uyan r ı, 

önünden geçerken. temsil sona ermıştı. kl eli l 'ld' · altı ay oldu. 
d k d T. d' zev e n enı ı. ve son p"r e apanıyor u. ıyatro ı. 

rektörünün odasından Vera Geylin se. 
si hiddetli M:ldetli i~itiliyordu. Makıı 
aldırmı:ıdı, odc:yı geçerek dar ve loş bir 
geçide doğru yürüdü. Ve perdecilcrden 
birile bir ıeyler konu1tu. 

Perdecinin cevabı, başile geçidin tam 
sonundaki bir kapıyı iıaret etmek o~du. 

Maks yavaş yavaş o istikamete doğru 
yürüdü. Ve birdenbire son kapıyı vur. 
du. Fakat içerden ses gelmediği için, 
kapıyı itti. Kapı açılmadr; kilitli idi. 

Maks bunun üzerine cebinden bir 
deste düz anahtar çıkararak kapının 
anahtar deliğinde !denedi. daha iki üç 
tane anahtar kullanmıştı ki, sürgü çev. 
rildi. Ve kapı kendiliğinden açılıverdi. 

Burası elektrik düğmeleri, tel kan. 
gallarr, bataryalar ve buna benzer diğer 
elektrik levazımatı ile dolu küc;ük bir 
oda idi. (Arloa.'1 var) - ----~~~~~ 
Havuzlar idar esinin 

karı 

Bir muharririmiz, dün B. Kolb 
ile konuşarak bu seyyahın meraklı 
ve cazip macerasını dinlemiştir. 
Herman Kolb, muhtelif suallere 
§U cevapları venni§tir: 

- Öz Almanım. Pek küçük 
ya§ımdanberi seyahat hikayeleri o· 
kumaktan ve seyyahların anlatttk· 
lannı dinlemekten zevk · alırdım. 
Memleketimde memur olmak üzere 
tahsil ettim; fakat geniş ve büyük 
dünyanın her tarafını dolaşm"k is
teği benim içimde her zaman canlı 
olarak ya§amıştır. 

ilk defa 1923 senesinde şimali 
Avrupaya ve Finlandiyaya bir se· 
yahat yapmak imkanını buldum 
Bu havalideki muptelif memleket
lerde bir sene kadar dola§ıp memle· 

ketime döndüm . . 
Havuzlar idaresi biliı.nçosunun tet. 

Bu ilk seyahat, bana başka 
kiki bitmiş 936 yılında 7~80 bin lira 
kir temin ettiği anlaşılmıştır. yerleri gezip görmenin ne kadar 

Akay ve Denizyolları bilançolarının zevkli bir!!eY olduğunu daha iyi an-
tetkiki de yakında bitirilecektir. lattr. Ondan sonra sekiz buçuk, do· 

Sigorta Şirketi dolandı- kuz sene kadar süren ikinci bir se-
rıcıhiiı muhakemesi yahate çıktım ve bu sefer seyahatin 

"Ünyon,. sigorta şirketine sigortb zevkli olduğu kadar aynı zamanda 
lı olan bazı kimseler sağ oldukları hal kazançlı bir~ey de olduğunu dü~Ün· 
de ölmüşler gibi gösterilerek şirketten d" K f l k ~ l d um on eransçı ı , r. manya a ve 
sigorta bedellerini çekmek duruşması. 
na, dördüncü eczada dün sabah devam başka memleketlerde insanın haya· 
edilmiştir. tını temin eden bir meslektir. Üc-

Doktor Feyzi, şahit olarak dinlenil- ret mukabilinde konferans \'c-rmek 
mi!}, "Karabet, benden rapor istedi. her yerde pek tabii görülen ve tat· 
O gün, gidip ölüyü muayene etmeğe bik edilen bir usuldür. Konterans 
_vaktim yoktu. Başka doktor adları say mevzularının herkes için cazip ve 
dım. Bu arada Asaf m adını da söyle-
dim, fakat kendisine tavsiye mektubu alaka uyandırıcı olması lazımdır. Se-
,·ermedim,, demiştir. yahatlerde görülen ,şeyleri anlatmak 1 

Şerüe \'e Şeref isimli iki ~ahidin da İşte herkesi alakadar eden mev· 
dinlendikten sonra, ehlivukuf raporu zuların başlıcasını te.,kil eder. Ge
okunmu~tur. Bunda, c\Taktan bir üs- rek Almanyada, gerekse gezdiğim 
tündeki imzanın Didarın imzası olma. ba k m ml ketlerde mekteplerde ve J' .w . ş a e e 
<lığını, yazının daha ziyade Onnıgın .. 

be -~.ı·w· 1 d kluplerde konferanslar vermeye baş 1 
yazısına. nr.cuıgı yazı ıyor u. •w• • 1 

Daha başka bazı şahitler dinlenile. ladım. Gezdıgım her yerden renklı I 
cektir. resimler ve o memleketin hayatımı 

Üçüncii .seyahate kımmla ?ir1ik
te çıktık; ltalyadan, ~ ugoslavya · 
dan ve Bulgaristandan :gecerek Tür
kiyeye geldik. Ankaradan sanrı .. 
Suriyeye, Mmra, Sudana, ~ark! 

ve cerıubj Afrikaya gideceğİ7.. Geri 
gelirken Habeşistana uzramnk iste · 
rim; oradan Almanyaya veya lsve· 
çe gideceğiz. 

Şimdiye kadar dört bin konfe
rans verdim. Bunların hangi mek · 
tep veya klüpte verildiği defterle
rimde konferansın verildiği mektep 

veya klübün resmi miihü~ü ile ka
yıtlıdır. 

Bu sefer verdiğim konferanslar· 
dan dördii Edirnede, kırk altısı ls

tanbuldadır: Bursada ve AnlCarada 
da konferanslar vermek isterir.ı. Yn· 
hancı memleketlerde Tiirkiye hak
kında pek çok konferanslar ver· 
dim; inkılabınız ve Tiirkiyedeki te· 

rakki her yerde çok alaka uyandır

mıştır. Ben Türk dostuyum; Türk· 
lerin pek çok yükseldiklerini gÖ· 

zümle göriiyorum ve daha çok yük
l'elecekleri de şüphesizdir. 

- Konferansçılık insana nr. k.:ı· 
zandırır? 

- Bazr ay bin lira.. B?.7• :?V 

hic birşey ! Fakat şunu da ~övle· 
mek lalım ki ben paşa gibi yı>~amı
yonım; idardi yaşıyorum. 1-'indie 
tanda çok para kazandım. 

- Bu kadar seyahatte ba~ınız· 
dan mühim hadiseler geçti mi? 

- Seyyah için mühim §ey yok· 
tur. insan gezip gördükçe birçok 
hadiseler ehemmiyetlerini kaybedi· 
yorlar; bazı vah~i hayanlarla kar§I· 
la§mak gibi tehlikeler geçirmedim 
değil. Fakat bunları ehemmiyetli 

saymıyorum. Yalnız bir hadise 
çok ehemmiyetlidir. Amerikadan 

Almanyaya dönerken vapurumuz 

yolda bir buçuk gün geçikti ; buna 
çok kızdım. 

- En mühim hadise bu mu? 
- Evet... Çünkü Nöelde eile- · 

min yanında bulunacaktım: bu 
yüzden bulun9madım ve bunun için 
çok kızdım; çünkü bu sebepten do· 
layı Paris - Strazburg trenini ka· 
çırdım: fakat kaçırdığım bu tren, o 
zaman bütün dünya gazetelerinde 
yazıldığı gibi o büyük ve meşhur 
kazaya uğramış ve iki yüz on kişi 
ölmüştür! Dernek ki bizim vapur 
yolda bir buçuk gün gecikmeseydi 
ben bugi.in dünyada bulunmıyacak
tım !.,, 

Muharririmiz, B. Kolb'ün lsveç
li olan ve Türkiyeye ilk defa gel
miş olan karısına memleketimiz ve 
kadınlarım?z hakkındaki intibalarını 

sormu~. Bayan Kolb lngrid şunla· 
n söylemi~tir: 

- Ev,·cla hududunuzda Türk 
gi.imrük memurlarından gördiiğü· 

müz nezaketi ve misafirperverliği 
söyleyip teşekkür etmeliyim; bize 

kahve bile verdiler. 
lstanbul dünynnm en güzel şe· 

hirlerinden biridir, zannederim ki 
yazın daha çok güzel olacak. Mek• 
teplerinizin binaları çok güzeldir, 
birçok Avrupa şehirlerinde böyle 
binalar yoktur. Tiirk çocukları fev· 

kalade sevimliair; zekaları yüzlerin· 
dı:n okunuyor. 

lsveçte maalesef Tiirkler hakkın· 
dn pek çok şey bilinmiyor; halbu· 
ki fekalade enteressan ve misafir· 
ıııevcr bir memleket.. Pek kibar İn· 
sanlar.. Hele Ti.irk kadınlarınm 
ciltlerinin tamamen kendilerine 
mahsus bir güzelliği var ki birçok 
mf'mleketlerin kadınlarında bunu 
bulmak güçtür. Ya gözlerin güzel
liğini 1. işte bu kadar çok güzel 
gözlii kadm bulmak yalnız Türki
yede kabildir. Bir küçiik noktada· 
ki düşiincemi söylememe mü,aade 
eder misiniz? Türk kadınları o ka· 
dar güzeldir ki onların artık güzel
leşmek için boya kullanmaya ihti· 
yaçları yoktur ve olmamalıdır. Bir 
de manikür mesele8i mühimdir; ar· 
tık tırnaklara böyle koyu kırmızı 
bir renk sürmek adeti Avrupada da 
kalmamtşhr. Bu sözlerimin yanlış 
anlaşılmasını istemem, Türk ka· 
dınlarımn iyi karakterlerini, kibar 
ve medeni hallerini ve zarafetlerini 
hayranlıkla karşıladım; belki benim 

tesadüf ettiğim boyalı ve fazla mani· 
kürlü kadınlar küçük bir azlıktır ve 
tabii nihayet bu bir 7evk meselesi· 
dir. Elbette bunun hakkında kati 
birşey söylenemez. 

- Böy)e daima dolaşan bir ko· 
caya vardığınız için memnun mu· 

' sunuz? ı 

- Dünyanın büyüklüğünü dü
şündiikçe küçük bir şehirde öliince
ye kadar oturup beklemenin pek sı· 
kıcı olduğunu düşünüyorum . ., 

En son, B. Kolb ehemmiyetli 

bir müşahedesinden bahsetti: 
- On sene e\·vel memleketini• 

ze geldiğim zaman bazı kimselerin 
§apkalarının güne§liğini arkaya çe· 
virip giydiklerini gönnÜ§tÜm; bu 

sefer şapkasını bu §ckilde giyen 

tek bir kimseye rast gelmedim; bu, 
inkılabın yerl~tiğini gösteren .mel• 

ut bir hadisedir. 
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T. B. M. M. de tarihi bir c.else 

Anayasamıza geçen 
inkılap prensipleri 

Çanakkale' de 
Tören, teftiş, yangın ve 

Bayramiç elektriği 
-9 

Onun için reeldir ve o:ıun için di • 
namiktir. Devletçilik vasfı da oradan a
lınmıştır. Her devletin bir zaman tatbik 
edeceği yegane yol bu olacaktır. Zaten 
devletlerin grdişi budur. Kehaneti sev· 
mediğimiz ve kendi prensiplerimizi 
başkasına telkin etmiyecek kadar kendi 
işlerimizle uğraşmağı tercih ettiğimiz 
için kendimizi bunun hariçte telkinile 
mükellef addetmiyoruz. Bir devletin ya
pacağı en müşkül i§ en çok tekniğe mü
tevakkıf iş, ordu kurmak işidir. Devle -
tin eline ordu ve hükumet veriyoruz da 
ordu işlerinin biride biri kadar da haizi 
ehemmiyet olmıyan işleri devlet yapa -
maz diyoruz. Bu lojik ile kabili tevfik 
değildir. Mantık bunu kabul etmez. Dev. 
Jet bugünkü teşekkülü itibarile madem
ki ordu gibi gayet çetin, ince, girift, 
modem tekniklerin hepsine istinat eder 
nazik bir makinayı elinde bulunduruyor 
ve Türk devleti de en ziyade bunlda 
muvaffakıyet göstermiştir. Türk devle
tinin icabında eline alıp da muvaffak o
Januyacağı hiç bir iş yoktur ve olamaz. 
Bir taraftan Türkte ordu yapmakta en 
büyük vasıf görülürken diğer taraf tan 
en küçük bir işe devletin kabiliyeti ol -
madığı fikri bize daima telkin edilirdi. 
Uzak değil 1912 tarihinde İzmire dört 
Türk makasçısı koymak için Türklerin 
şimendiferciliğe aklı ermez diye Türk 
komiseri, bizim komiserimiz tarafından 
ricamız reddedilmişti. Bunu bilen ve 
derhatrr eden, içimizde arkadaşlarımız 
vardır. Aradan yirmi bet sene geçme
miştir. Bugün §imendiferlerimiz biz 
Türkler tarafıridan yapılmakta ve işle -
tilmektedir ve bugünkil itletme ile ev -
velki işletmenin farkını görmek için 
Nafia Vekaletinin çıkarmış olduğu e -
8C'r'lere ~kmak k3fidir ve yalnız yolcu 
olmak da yeter. 

Biz bu prensiplerimizi jstatik olarak 
almadık. Yani muayyen bir formül tat
bik ederek onu ebediyen muhafa için al· 
:nadık. Hayatın gündelik zaruretlerin -
den mUJhem olarak Dldık. tnkıUpçıhğm 
~"as ru:rn budur. Dünya için en iyi ya-

';:n kanunlar bugün kütüphane ca -

~n'arında tozlarla örtülüdür. Ne 
.. , cmmel sistemler varldır ki hiçbir 
' ''; sahası ve imkanı bulamamıştır. 

• 1 iyi kanunlar maddeleri en iyi olan 
1nunlar değildir. Millete en uygun o -

lan kanundur. (Alklşlar) ve Millet Mec
İ:"İnin en büyük vazifesi milletlere en 
muvafık gelen kanunları yapmaktır. 

ve bizim Meclisimiz de böyle yapmı~ -
tır. Millet Meclisleri bir takım filozof -
Jarın ve hukukçuların mahalli içtimar 
değildir. Millet Meclisleri günün ihti • 
yaçlamıdan hayatın zaruretlerinden al
dıktan ilham üzerine milletin inkipfı 

için en iyi kanunu yapmakla mükellef-

tir. ve bizim Büyük Millet Meclisimiz 
de doğduğu günlden bugüne kadar böy
le kanunlar yapmıştır. Ve Türkiyeyi 
böyle kurtarmıştır. (Alkl~lar bravo ses
leri). 

Toprak Kanunu, çiftçiye toprak ver
mek kanunu, çok isterdim ki benim 
dairei intihabiye arkada§ım Milaslı Halil 
Menteşe de esasta bizimle beraber ol -
sun. Çünkü Türk koylüsünün çektiği. 

topraksız Türk köylüsünün çektiği zz -
tırabr. bilhassa kendi dairci intihabiye -
mizde benim kadar o da görmü~tilr. 

Nitekim, topraksızlığın delili olarak ken
di çiftliğini köylülere tevzi ettiğini bu
rada keridisi söylemiştir. Eğer, kc:ylü -
ye bunu uzun vadelerle v•;;;ahut bede~ • 
siz olarak vermişlerse, buradan kendı -
lerine alenen teşekür ederim. Demek 
ki toprııks:zlık ihtiyacını kendisi de gör
mil~ ve bir bu kanunu yapmadan daha 
evvel bize tekaddüm d:icrck icabınr yap
mışur. 

Arkndaşlar, Muğla Vil5yetinin Köy
ceğiz Kazası tamamile çiftlik ağalarrnrn 
elindedir. Hükumet konağı merkeTi ka
za.da bir ~iftlik ağasının tarlaşı içinde • 
dir. Köylünün bir karış toprağı yoktur, 
orada çah§ır. Vilayetimizin diğer ka -
zalanniia da hal böyledir. Dairei intf -
ha'blyemizin yan çiftçisi topraksızdır. 

Çal.ı_JOUyan ağa oturur, köylü çalıpr. 

Antalya lda böyledir. Şark VilAyetle • 
rimiz de tamamilc böyledir. 

Bu memleketin ağrerlerinin ıztırabı 
büyük ve milli bir zztıraptır. Eğer bu -
nu halletmiyeceksek, memleketimizde 
topraksız çiftçiyi Cümhuriyetin ve inkı
labın büyük nimetlerinden mahrum bı
rakmıJ olacağız. Eğer millet kendi top
raklarında ektneğine hakim olmazsa ve 
bunu temin edemezsek yapılan §eylerin 
manası kalmaz. Vatandaşını aç ve top
raksız bıraktp fU veya bu muhayyel ide
aller pe~inde ko~mak, kendini aldatmak 
değil midir? Kendi ırkdaşlanmızr ve bu 
ırkdaki büyük seciyenin asaletini gök • 
lere çıkarl<irğımız Türkü bu halden kur
tarmak lazımdır. (Bravo sesleri, alkış -
lar) 

Toprak, çiftçi~ toprak; esbabı mu -
cibesinde söylendiği gibi bu bir defalık 
iş değildir. Topraksızlık hissedildikçe 
verilecektir. Kanun geldiği vakit esas
ları müzakere edilecektir. Bir taraftan 
bu iyilik yapılırken, diğer taraftan hiç 
kimsenin hukuku tasarrufiyesine tcca -
vüz etmek niyetinde değiliz. Hukuku 
tasarufiyenin en mahfuz olduğunu, bil
hassa tekrar etınek isterim, hukuku ta
sarrufiyenin en çok mahfuz kaldığı yer 
Türkiyedir. Ve bunu böyle tutmak mec
buriyetinde olduğumuzdan toprak ka -
nunu tatbik edilirken, getirilecek ka -
nunla da muhafaza edilecektir. Belki 
kendilerinin dddiği !ekilde veya başka 
ıekilde Büyük Mecli11 onun geklini tayin 
~decektir. Bence Toprak Kanunundan 
dolayı göniillere bir cndige getirmek ve 
düıilnmenin hiçbir manasr yoktur. 

Arkadaşların bilhassa bu noktaya 
nazarı dikkatlerini celbetmek isterim. 
Burada hayatını, hukukunu temin et ~ 
tiğimizi kütle, dili olup da 11öylemiyen 
fakat ıöylemı~ sizleri tevkil etmİJ o • 
lan kütledir. Bizim yaptığımız kanun
lan okumıyacak, gazeteleri okumrya -
calc, onlar için nasıl çalıştrğımızr bilmi - ' 
yeccktir. Bizim eserimizin büyilklüğü 

bural.iadır. (Alkıtlar) Bunu bilecek küt
le menfaatine dokunur gibi görünenler 
kütle11idir. Biz onların da menfaatleri • 
ne dokunmuyoruz. Bilakis menfaatleri
ni müdafaa ediyoruz. Biz kendisine 
hakkrnı vermezsek o almak yolunu bilir. 
Biz doğru yollardan, kanuni yollardan 
herkesin haysiyetini, hayatını ve huku
ku ta!;arrufiyesini kurmak ve korumak 
istiyoruz. (Şiddetli alkıılar) 

EMRULLAH BARKIN (Malatya) 
- Bir daha söyle, bir ldaha söyle ... 

DAH1L1YE VEKlLt (Devamla) -
Arkadaşlar bizim bu inkılaplarımız ken
di kendine ve demin dediğim gibi tarihin 
zarureti olarak doğmamıştır. Bu uğur .. 
da çok kanlar dökülmU§ ve çok ıztrrap
h olmuıtur. Asırlarca Türkler bu inkı
laba kavuımanın ıztırabını çekti. niha -
yet büyük dehanın Ata.tUrk'ün ~i~letin 
kudretı1e kendi irade ve kudretı bırleş
ti Tilrke vatan verdi, istiklal verdi, 

B~ prensipler kendimiz için ve ~il~e~i
miz için aynlmaz esalardır, bepsı b~r~ : 
birine bağlıdır. Eğer biz bunun bınnı 
bir tarafta bırakırsak memletttin bir ta
rafında inhilil olur. Biz memleketi bu 
vasıflı Cümhuriyetle muhafaza ve idare 
etmekle mükellefiz. M~mleketin bu sa
yede kurtulduğuna ve ya,ıyacağına ka
niiz. tnktllpçıhğa bağlılığımız bundan

dır. 

Çanakkale Kültür direktörü bay Nazif 
Hallcevincle söylev veriyor 

Çanakkale, (Husu~i) - Halkevkrinin 
yıldönümü münasebetile Halkevinde 
ilbay ve müstahkem mevki komutanı 

ve büyük halk kütlesi ile yapılan kutla
ma töreni çok özlil ve canlı oldu. Halk. 
evi baskanı, Kültür direktörü diyevler 
verdi, ~öğretmenler tarafından tiirler 
okundu ve gün heyecanla yaşatıldı. 

* Trakya umumi müfettişi general 
Kazım Dirik ilimizde iki gün bulunarak 
Biga, Ayvacık, Bayramı~. Ezine ve Ye. 
nice ilçelerini inceliyerek tekrar ilimize 
dönmüş ve buradan Tekiridağına hare. 
ket etmiştir. 

• Bayramıç ilçesinde iki yıldanberi 

kurulma!!ına sava~ılan elektrik fabrika. 
sının ek!!iklcri tamamlanarak montajı 

bitmiş. açılma töreni de yapılarak fab. 
rika işlemeğe başlamıştır. 

• 11 parti yönkurul binasında baca. 
dan çıkan ve yangın başlangıcını andı. 
ran dumanlar üzerine tam vaktinde: ye. 
tişilerek önU alınmıştır. 

• tı Genel kurulu açılarak encümen. 
lere aynlmış ve çah§malanna başlamıg. 
tır. 

Ilgın bataklıkları 
kurutuluyor 

Ilgın bataklıklarının kurutulması ve 
bu bataklığı yapan suların muntaza:n 
kanallara alınarak ziraattc istifade edıl. 
mesi için yapılan çalışmalara ilk bahar. 
da yine devam edilecektir. 

Bundan evvelki çalışma !devresinde 
Nafia fen memurlarından Abdurrahman 
Şenerin idaresi altında çalıştırılan mü
kellef amele kafileleri yeni açılan kanal. 
la Bulhasan çayı arasındaki 1320 met. 
re uzunluğu bulunan kuru dere mecra. 
ıunı tanzim ve ıslah eylemi§lerdir. 

Umumi mecra istikameti çok bozuk 
ve aynı nisbette de çok hastalık olan 
Bulhasan çayının 63 7 5 metre tutündeki 
kısmı da Kaleköy yanına kadar açılmış 
ve mecra genişletilerek bataklık izale 
olunmu!ltur. 

Nafia· vekaleti bu bataklığın kurutul. 

ması işinkle mükellef a~elenin ~uua.n~l
masına müsaade cylemış oldugu ıçın 
bu nuntakada çalışmalar çok yerinde 

ve iyi neticeli -oluyor. . . . 
Haber aldığı~·- 1 g.>rc, Nafıa daırc. 

sinin önümiizdeki çalışma devresine 
ait programı tasdik edilmiş~r •. B~ prog. 
rama göre vilayetin muhtclıf ıstıkamet. 
terinde başlayacak olan yol çalışmaları 
arasında gene bu bataklıkların kurutul. 
masına emek verilmesi işi ıde vardır. Bu inkılabın sağ'dan ve ıoldan kar!ı

aına çıkacak olan herhangibir cere~n 

bu ·ınkıla"' brn kuvveti karııstnda devrıl - ." ................. •.ı:::::::::ı::-=:::::=::snmıı 
•••••••••• ••• 11 meye ve ezilmeye mahkümdur. c } k • t b :: 

Şimdiden böylelerine haber verm~k en ge ı a 1 u 
isterim ki Türkiye Cümhuriy~ti ~u gı • 1 'd il 
bi cereyanlara a!la müsaade etmıyecek- Rudyard Kipi ~g en 1 
tir. (Bravo sesleri, alkıtlar) • dilim ze ~evıren: 

Türk miletinin tarih içetisinde ve 1 rturettin Artam ıl 
dünyanın bu halinde yapacağı çok daha ' İngiliz edebiyatının şaheserleri !I 
büyük itler vardır. Şu veya bu hayal ve ;; arasında olan bu es~r Ulus ncş- :ı 
mefhumu mücerredin peşinden koşa_cak Ü riyatı arasında çıkarılmıştır. İl 
ne vaktimiz var, ne de ko<1turacak ın • :: ..... -... H 

· k b 0 

d·ı k tek :···-·····• ..... •:r:::::m::::c:ı ............. ;:.:::x:r:: •• ıanlanmız varl::lır. Bu: tc ır ı e , ................ . 

bir ideal için, yani memleketin sel!meti, ------------------ı 
bu milletin refahı ve saadeti ve füemin türk'iln bize gösterdiği yol budur. (Bra
huzuru için kütle halinde çalı§maya mec vo sesleri, -şiddetli ve silrekli alkışlar) 
buruz. Tuttuiumuz yol budur, Ata - (Arkası var) 

Altın madenini bulan 
Bay Faik izahat veriyor 
Ben bu iş için şimdiye kadar kırk elli .b~ıl 

lira masraf ettim; hiç olmaz.~a onu versill 
tzıUrde çıkan Anadolu arkadatımn:. 

dan: 
İzmir vilayeti, altın madeni itibarile 

çok zengin bir yerdir. Çeşme kazasın. 

dan başka İzmire çok yakın olan Yaman 
lar dağında Arapkuyuıu mevkiin-de de 
altın madeni vardır. Hatta Yamanlar. 
daki altın madeni umumi harpten evvel 
işitilmiş, fakat istihsal edilen altın, 

masrafı korumadığından bu madenin 
işletilmesinden vazgeçilmişti. 

Marmara sularının, altın madeni iti. 
barile diğer deniz sularından çok zen. 
gin olduğunu bu madenin mütehassıs. 
lan söyliyorlar. 

Son zamanda İzmir civarında bulun. 
duğunu söylediği bir maden için Anka. 
rada maden araıtmna enstitüsüne mü. 
racat eden dalyan mültezimi bay Faik 
Cenksoy ile görÜ§tÜk. 

- Altını ne vakit buldunuz? 
- Sene tayin etmeyeyim, fakat bu 

madeni buluıum eskidir. Umumt harp 
sıralarındadır. Maden çok geni§ bir aa. 
hada yayılmı§ haldedir. 

- Ne kadar geniş? 
- Bunu tayin etmek l§ıme gelmez. 

Yalnız madenin çok zengin olduğunu 

söyliyebiHrim. İngiltere ve Fransada 
300 kadar nümune göndermek sureti. 
le yaptırdığım tahlillere ait raporlara 
göre madendeki altın miktarı binde 20. 
29 arasrndaır. Sovyet Rusyada Oral 
dağlarındaki altın madenindeki altın 

nisbcti i!le yUzde 10.15 dir. Bu maden 
dünyanın ~n zengin madeni sayılryor. 

Benim altın madenim, tükenmez biı:: ha. 
zinedir. Amerika ve Sovyet Rusyanın 

çok zengin olu§larının sebeplerinden. ~i. 
ri memleketlerindeki altın madenlerının 
zengin olması değil midir? 

- İmtiyazını aldınız mı? 
Bu maden her teyden evvel 

; 
mete aittir. . . . bet a1' 
· Maden araıtırma enstıtilsıle ııt"', 

· d bulUfl :·.ııl danberi muhabere halın e hllP'" 
rum. Bana madenin yerini ve '!et ; 
vaziyetimi sordular. Hatta vesı r•f"I' 
mak niyetinde olup olmadığımı a 
dılar. rıtı' 

.. ci"' 
Beyazıtta veya Hisar ca~~\n ~·· 

sahaflık eden bir adam degıh 
- Ne yapmak istiyorsunuı:? :.ıet 

.. nderP"".ıı 
- Salahiyettar bir zat g?. ·s C-"' 

görüşeyim. Sayın İktısat ve~ılı~p.dl' 
Bayarın bu mühim me5ele ıle • ·tii dJI 
1 . . h d im En•tı ·..ti• o masını ıstır am e er · edir 
rektörlüğü çok garip hareket bit ,P 
Çok geniş bir saha kaplay:~ .,, tııJll'. 
madeninin yerini gösterecegı~ Sil °yJı 
dan hükümet istifade cdecektır· ~ 
göstermek için tabii benim baıı ~ 
rım vardır. Madeni buluşuma 111 deıD 

. . · · k hakltf11' ilo bır şeref hıssesı ısteme . ld ti 
midir? Maiden o kadar zengi?dırtıı .f._ 
temadiyen iglense bitmesine un~ s b'_. 

h · :Mer .. e (il tur. Vaktile Cum urıyet ttıı J' 
kasına Amcrikadan fıçılarla al ,,cırf' 

· ten o rilmişti. Halbuki altını harıç ~' 
meğe ne lüzum var. İşte altın! 
kadar zengin bir maden ki.. . . • tfll' 

· ıstır""
- Ne şekilde şeref hissesı 

nuz? 'f"'. 
. h. ıınaı:9' .A• _ Bir ıkramıye, ıç o bit r 

tığım mühim masrafı çıkancak ~ 
- Şimdiye kadar yaptığrrtl s'- ,il 

kırk elli bin liraya yakmd1:· ~ 
verilsin, o vakit bu mühım 
yerini derhal göstereceğim ve ' 
ıiniz ne randıman alınacak. 

Konya ovasınm sulan
ması lfl 

__/, 
DON ve VA,,.~ 

Konya ovasının sulanması için yer 
yer yapılan çalıJmalar devam etmekt~. 
dir. Karamandaki artezyen~en elde edı. f 
len suyun miktarı gün geçtıkçe artmak. 1 
tadır. 

Dede bahçesinde yapılan 11ondaj ame.

1 
liyesine kısa bir müddet için ara veril. 
mi§tir. Soğğukların şiddeti ve baz~ mal.

1 
zemenin noksanlığı bu ara vermege se. 
hep olmuştur. 'r~tilden istifade eden , 
uzmanlar Zonguldakta çalışmağa baş. 
lamı~lardır. malzeme tamamlanıncaya 

kadar havalar da ldüzelc::eğinden son., 
daj i§ine mani kalmayacak ve 400 met. 
reye kadar inilecektir. Borular, halen 
289 metre derinliktedir. 

Kalp para yapıyor.larmı' 
Ncvşchirde Toprak~ı oğullarından 1 

İbrahim oğlu Yusuf ve kartdeşi Recep 
1 

yeni gümüş paraları taklit ederlerken 
1 

cürmü meşhut halinde yakalanmış:ar- ; 
dır. Bunların yakalanmalarında ko~nıs~r rn 
İsmail Hakkı ile polis memuru Nıyazı. 1 
nin ve arkadaglannın, bekçi Ali Kaya. 1 

nın aldıkları tedbirler çok faydalı ol. 
muş. 50 ve 100 kuru§luk pz:raların ı:a. 

lıpları saklanmasına meydan kalmadan 1 
ele geçirilmi3tir. Bu kalıplardan başka 

4 tane 50 kuruşluk, bir tane de yüz ku.
1 ruıluk para bulunmuıtur. Bu iki karde. I 

şin kalp para yapmayı na.sıl ve ki~den 
öğrendikleri de tahkik edılmektedır. 

Gaziantep Çocuk Esirge-
me Kongresi 

Gaziantep, (Huıuıi) - Gaziantep 
çocuk esirgeme kongresi bu hafta top. 
landı. Kongre riyasetine Vali Ali Rıza 

1 
Çevik ve sekreterliğe d.e Hal~e~i ldar~ i 
heyetinden Vedat tlrfı seçıldı. Vahi 
kongre hakkında güzel bir söylev ver. 

Bu irfan h azlne• 
,,,. 

abone olmak 1~ 1" 
kolayhklar 

... ~ be\P 
Memlekette okuma. . . JtOlJY• 

yaymak ve kitap teda.rıkını 11: 
. D" ve !aştırmak ma.ksadıle un . eıve-

rın kitapları için her kese) e •. )O' 
. . sı.ılil el rişli ve pratık bır abone u 

11 
to . 

nulm~tur. 1 inci kitapt~ 1 ~ 
kitaba kadar olan on ciltlık • bd' 

. şturı 
!erinin abonesı 636 kuru. ·r -.:e ~ 
nun 236 kuruşu peşin verıll it· 

. . ödeı:ı 
da.n sonra her ay bır ııra · -"' . ıcııv-

11 inci kitaptan 20 in~ı ~ 
kadar olan on ciltlik 2 inCl k~ 
abonesi 504 kuruştur. 204 

11
er -1 

peşin verilir ve ondan sonra 
bir lira ödenir. ıci~ 

21 inci kitaptan 30 un~~~ 
kadar olan on ciltlik 3 uncu )tll~ 
abonesi 532 kuruştur; 232 :ner -1 

. ··ı· dan •"nr::ı. pt:'Şın veı 1 ır, on av 

bir lira \'erilir. . ıcftlbf 
31 inci kitaptan 41 in~.1 cıcrifllıl 

kadar olan on ciltlik 4 Uncil ~ııf11f" 
. • • '>20 e-abonE'.Sl 520 kuru~tur 1 ... ·r urs 

h v bl vE'rildikten sonra. er a_.. 
de~ir. . ıcitl~ 

· cı ııa 41 inci kitaptan 51 !0 
. ~ 

kadar olan on ciltlik 5 :ilt~ 1'~ 
abonesi 488 kuruştur; ~ ur• ad" 

. ·1· h r "" bır peşın \'Crı ır ve e .. ,; 

. -"" nır. M\P' 

0.P'' ~-50 kitaba bı.rden ab<>ne ~ı-,,.e 
. 8 1 ..... vertıl 

tiyenler peşın ı... ve il" 
tapların tamamını alır ıı.)-d• 
her ay 3 lira ödiyerek 6 

saplarını kapatırlar. cJ :ıd~ 
51 inci kitaptan 60 oııı ~ 

· in kadar olan 6 mcı serın in ,. 
436 kurustur. 136 51 pet' 

·öd ·ıo!lfr. Jlt,ı ve her ay bir Iıra -· ,.,, )JY. 

Abone olmnk için ııdif • , 
edilııte yurduna mUracaat nbııl· 

Telefon: 24370 lııta 

dikten sonra kurum ha§kanı bir yıllık 
raporu okudu ve alkışlandı. Eski idare 

1 heyetinin mesaisi takd:r olundu ve baş. 
kan doktor Saip özer. vilayet meclisi 
ilyesi Münire Km,. Ane ~nci, okul _idi., 
rektörlerinden Şakır Sabrı ve DoganJ~"=====_..::===~ 
Ayta~ idare heyetine intihap olundular. 



~---t. netice itibarile, aldığr mallı
~ ~~nundu. Esas itibarile hemen 

~ttt ıç malumat almıı olmamakla 
' ~fon~ot c1sisi heyeti. cömert· 
~dt \'trılen hediyelerle geriye gön -
Siı :Yni zamanda Şah Mehmetten 

ı •na dostça selamlar da götür-
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tıç- . 
~ 'tti °"~· .Cengiz Hana vazifesini nasıl 
~~nı, nasıl kabul ve nasıl teşyi 
~U ~· •nlatr(rken, Cengiz Han, iki 
"t b ırden kırparak dostlarına bak
ı.~nlar, dağlar ortasındaki utvet· 
~ ht kendisine kartı yapılan küs • 
ltft ~a rcketi, utanmazhkları hiç me

t, :"1•dan hoş görmesine ıaııp kal
'hı., h"lhaısa "pC"k sevilen ve büyük 
~· 1~bını !. Kendisine "oğul" de -

Halife ile Cengiz arasında, Şah Melı
mede karşı "gizli ittifak,, varmıgdı? 

ve müzakerelerin nasıl imkan sahasına 
getirildiğinden de bahsediyorlar. Ara. 
dalci haberleşmeden Şah Mehmet, nasıl 
olup da haberdar olamamış, sai!er, za. 
!im adamlarının şüphesini uyandırma. 

mıJ veyahut takviye etmemiştir? Bu 
muhabere ve müzakereler, gayet oriji. 
nal bir usulle yapılıyordu: Siyasi müza. 
kere notlarını götürüp getiren sailerin 
:!açları dipten traş edilerek, notalar 

muhtevaları, ba§ının derisine işlene i~ 
lene kazılıyordu. Bu adamların saçları 
tekrar uzadı mı, yola çıkarıhyorlardı. 
Fakat, kendilerine notalar muhtevaları, 
ayrıca şifahen de bildiriliyor, ezbcrleti. 
liyordu. Bu vazifelerle yola çıkarılan 

ınır G . . H 1 ~· erçı. onlar. Ccngız anın 

~ı.uı geri döneceğinden şüphe et - 1 
. rdı: fakat vücudü tam olarak• 

~~nız kesik başının geri gele • 
ba tni &anmıılardı ! 

~iların öte yanındaki satvetli Şah, 
~rı ~eyi, hoıgörüvermek ulüvvüce • 
a

11 
töstermişti ! 

'ı hckJenilmedik mukabele, nasıl 
~._~1•bUrrıitti? Bunun sebebi neydi 

~ 
,

11
11 •cbebi, iılam dininin maddi 

~ Cephesini elinde tutan Şa~la, 
"-ıi;, kuvvet cephesini elinde tutan 
~ •raıındaki zıddiyetti. Halife, o 
~ ~~&datta oturuyordu. A!'keri 
~ b~r halifeyi iskat ediyor, bir ha. 
N'tine çıkanyordu, Şimdi iskat 
~ ~ 0lan halifeyi, Şah Mehmet, aL 
' .. etle iskat etmekle kalmamış, 
~ 'rida zorladığı bir takım sarık. 
~'•ile ''menkup, menfi, melun, 
\, 111~·· ~Ye ilan etmiıti. Buna karşı 

thıı ıurette· hiddete kapılan hali. 

fe, Şah Mehmcdi "asi.. olarak ilan et. ı 
mekle mukabelede bulunmuştu. ı 

Görülüyor, ki şarkta da, garpte i~ 

paratorla papa arasında geçen vaziyet, 
vardr. Aynı oyun boyuna tekrarlanıyor. 
ldu. Garpte imparator dördüncü Hanri. 
nin, papa yedinci Gregotriyus tarafın. 

dan aforoz edifdiği, bunun üzerine he. 
men bütün kendisine tabi olanların im. 
paratordan yüz çevirdikleri, imparato. 
run yalın ayak, başı çrplak, karda ktya. 
mette dağlar aşarak papanın nezdine 
gidip, mukaddes haçlı papucunu öpe. 
rek af dilediği meşhuridur. Papa da onu 
affetmiş, aforozu kaldırmış ve ancak 
ondan sonradır, ki eski tebaası, impa. 
tora tekrar itaate başlamıştır. Bu, tari. 
hen mazbut bir vakadır l 

Fakat, Şah Mehmet, Halife tarafın. 
dan asi olarak ilan edilmesine son dere. 
celde hiddetlenerek, askerlerile Bağdat 

şehrinin kapılanna doğru yürümüştü. 

Garpte olduğu gibi, prkta da dini ma. 
hiyette asi olarak ilan edilen, kompleks 
bir vaziyet ortaya koyardı. O zamanın 
kati olan bu husustaki görüıleri, dini 
mahiyette bir asi damgası vurulan hiç 
bir kimseye itaat ctmemeği, amirdi. Şu 
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hale göre de, Şahın tebaasından, olan ve 
Şaha tabi olmak hoşuna gitmiyen her. 
kes, ondan yüz çevirmek için hak edin. 
miş sayıhridı . 

O zamanki o vakada da, Şahın mem. 
leket dahilindeki prestijine halel geldi. 
Hatta o derece ki, Şah, birdenbire, ken. 
disini ordularının başında iken bile, 
tamamile emniyette hissetmedi 1 

Hele, memleketinin garp tarafındak,i 
bu Halifeden başka, şark tarafında da 
bir imparatorun zuhur edivermiş olma. 
sı, huzursuzluğunu büsbütün artırdı. 

Bir imparator, ki kendisine "Oğul,. diye 
hitabe cüret ediyor ve, hat~gi dinden 
' olduklarını araştırmaya bile Jüzum gör. 

meden, bütün göçebe milletleri sevk ve 
idare ediyor! Yani: Mongol binicileri. 
nin pervasız imparatoru Cengiz han! 

tıte, vaziyetin bu nazikliği itibarile. 
dir, ki Şah Mehmet, dağların öte ya. 
nındaki satvetli hükümdar, bazı küstah. 
lıklan, terbiyesizlikleri umursamazlıkla 
karfJlamaktadır. Allah ve Peygamber 
bu kusurunu affetsin: Çünkü, başka 

türlü yapamazdı, mazurdu; böyle nazik 

bir vaziyetteyken, bir ihtilaf daha orta. 
ya çıkarmak tehlikeliydi! 

Şah Mehmet. Cengiz hanın elçisinin 
kendisine anlattıklarım bir türlü unuta. 
madı. Uzun müddet düşün:elere daldı. 
Ekseriya, sarayının sakin havasr içeri. 
sinde oturup, ~u esrarengiz göçebeler 
imparatorunu düşünüyordu. Onun ha~. 
kında edindiği malumat, çok azdı. O. 
nun hakkında pek az şey öğrenmişti 

doğrusu: Casusları, mahdut istihharat. 
ta bulunabilmişler, pek az malumat gc. 
tirebilmişlerdi, kendisine! 

Cengiz hana. Şah Mehmet ve onun 
kuvveti, faaliyeti hakkında .mükemmel 
olarak malümat ele geçirmiş, casusları. 
nın istihbaratı ite, garbi Asyadaki bü. 
tün vakıalara ve vaziyetlere vukuf hasıl 
etmişti. Hatta, bazı tarihçilerin kronik. 
terine nazaran, Bağdattaki Halife ile 
Cengiz han arasında gizli muhabereler, 
geçmiş ve ikisi arasında anlaşma esasla. 
rı müzakere olunmuştu: Bağdattan, 

Şah Mehmet aleyhine bir anlaşmaya 
muvafakat gösterilmişti. Bunu iddia 
eden, kronikciler, aradaki bu gizli ve ı 
Şah Mehmet tarafından vaktinden ön- ı 
ce öğreniJmesi mahzurlu olan muhabere 

;:;damlar, hiçbir kazaya uğramadan, ka. 
falarını kaybetmeden hedefe eriştiler 

mi, saçları tekrar traş ed ilerek nota 
muhtevaları okunuyor, icap ederse §i
fahen de izahat alınıyor ve aynı usulle, 
cevap yollanıyordu! 

Bununla beraber, Bağdattaki Hatife 
ile Cengiz han arasında sahiden bir it. 
ti[ak akdedilip edilmediği, asla anlaşıla. 
madı. Zira. H clife. Şah Mehmetle Cen. 
giz han arasındaki harbe, harbın hiçbir 
safhasın!da iştirak etmedi. Bu arada, 
hilafetin, İslami menfaatlere karşı din. 
sizlerin saldırışına karşı, "Cihadı Mu. 
kaddes., ilan etmesi icap ettiğini de göz 
önünc!e tutmak lazım! 

Cengiz ·hanın elçisi, Şah Mehrr:etten, 
''Gökten bir selam., dan başka bir de 
ticaret mukavelenamcsi getirmişti. Şim. 
di, Cengiz han, hadiselerin kendiliğin. 
den nasıl inkişaf edeceğini bekliyordu l 

Ve hadiselerin inkişafı, gecikmedi bi. 
Jakis, vaziyet, pek çabuk inkişaf etti 1 

( Arlmsı rnr) 
1 

[),. Hafız Cemal 
• PAZAR Paaarteat , __ z.,.....,.a~h~ir~e~B_o,,..,...r._s..,.....a,_sı..,.--_1,Jandarma genel komutanlığı Ankara 

LOKMAN mtM Takvım 7 Mart 8 Mart ı - tthaıa.t: Buğday ıa11 çavdar 120 arpa 
" ==========12 Zilhicce 24Zilhicce oo a.t a 112 k k 15 tıfUk 1 so f ) k • d Utl/aiJiye lfüfehaaul yon epe l un sa ına ma omısyonun an• 

ııı.. Gtln dotulD 5 26 6.24 yapak 41 mısır 120 ku~yemi 17 1/ 4 susam • 
~ (l,a bqka gUnlerde 6ğleden llODrll atla batıp 18,07 18 C8 17 1/2 B. Peynir 6 1/2 pamuk 3 ton. 
~ (~ e ya) kadar tstanbulda Divan saba!> namuı 6 ()() 6 ()() lhracat: Buğday 495 yapak 58 ton. 
'ııt S°'> numaralı buwıd kablnCldnde :>fle oamuı J 2 2:; l 2 25 2 _ Satı§lar: 
'-._' kabul eder. Salı. cumarteal gün lklndt DAlllUI J ~,!l9 ) 5.~9 Buğday yumupk kilosu 6 kuruı 12 parc-
~·ıı.~12" ualleri baldkt fukaraya Aqam namuı 18,07 J 8 08 dan, arpa Anadol kilosu 4 kurtı§ 27 1/2 pa• 
~ 1tıİııc ~~;:~an• '" eT telefon: Y'at.ıı aamu:ı J 9 36 19 37 radan " kuruı 30 paraya kadar, fasulye çe • 
. il~ 2104L mı.as 4.47 4,45 lr kilosu 8 kuruı susam kilosu 18 kuruş Vf' tıtm ceçea 11JDleı1 66 67 a.tyon ince kilosu 480 kuruıtan '540 kuru• 

r. 11ctnci Bulk Hu1cu.k Ma.h. Yılm kalan sttnıert 299 298 p kadar, Tfakya yUn esmer klloıu 75 ku· 
~-'- -·_ ._ _____ _. _________ ... nııtan. zerdava derisi çitti 4500 kuruıtan. 

\... """'l~ Karacaalımet C&m.i çık- ~ derisi çifti 3000 kuruı 8800 kuruşa 
~ 31 numarada mukim iken akıl kadar, kunduz derisi çifti 1600 kuruıtan 
~a nıUpteli olması dolayısile 1 e Q R s A Ulki der!ai çifti 750 kuruştan, çakal derisi 
~ • 1_, çiftt 220 kuruştan 2~ kuruıa kadar, por-
•' ~~iye ve Asabiye haatahane-1 suk derisi çifti 640 kuruıtan 650 kuruşa 5. 3. 937 

altında. bulunan piyade kadra, kurt derisi çifti roo kuruıtan, tav-
~7 Şaban Hilmi'ye mahkememizin __ lllularw _____ flJdn lp.reUI olaalar, ... §&n derisi adeti 24 1/2 kuruıtan. 
\... ""' tarihli kararile ayni adreste rt.de muamele 1orenıen11.r. """......, Telgraflar 5/3/937 
1ııı.."lll .. _. ..., ... de u-n•• -~- flu11u..zt ur Londra nuaır laplata mart tahmill kor-

~a.rdeşi Saniye vaai tayin ..... ......._ .... 'J 
\~ C teri 25 ş. - Peni K. 3 Kr. M S. Londra 
__ ,lduğundan bu h\18USta itirazı p A R A L A R keten tohumu Iaplata mart tahmlll tonu 
~ on gün içinde mahkememi:re , Sterlin 617 _ 111 Ster. Ş. K. 7 Kr. 31 S. Anvers arpa L<· 

tları ilan olunur. ı · Dolar ı:?ö _ hlstan mart nisan tahmlli 100 kilosu 1:?8 
(V. No. 21200) • Frank 116 .. B. Frank K. ıs Kr. 48 S. Ltverpul buğday 

~ •Liret 12;) _ mart tahmlll 100 llbreal 8 Ş. 8 7/8 P. K. 5 
""1 r f\Nsui. BELEDiYESi • Belçika Fr 81 - Kr. 96 s. Şlkago buğday Har1vınter m.ıı.· 
~ l. • Drahmi 2iJ _ • Dinar ö:J _ yıa tahmlll Buşell 135 l/2 ıent K. 6 Kr.29 

Pezeta 
•Mark 25 . 
•Zloti 22-
• Pengo ~3 . 
• Ley u -

1 - Apğıda mikdar, tahmin, tartname bedeli ve ilk teminatları ya

zılı battaniye ve kilim hizalarında ya zıh gün ve saatte kapalı zarf usulile 
satın alınacaktır. 

2 - Şartnameleri komisyondan alınabilecek olan bu eksiltmeye gir

mek istiyen'erin şartnamede yazılt belge ve teminat içinde bulunduri!· 

cakları teklif mektuplarım vaktinden bir saat evvel komisyona vennİ§ ol· 

malan. ( 1054) 
Cinsi Adet tahmin Şartname llk teminat Eksiltınt' 

Battaniye 4500 

2300 

bedeli bede!i 

900 Kr. 

330 .. 

L. K. 
205 Kr. '"" 3037 50 

569 25 

16/ 3 937 
Salı S. 10 

" ,, ,, 15 

lstanb ul defterdaı·llğından : 
Muhammen bedeli 

Lira 

e il i,. T;,, a t ,. o s • • bvtçre Fr 575 - Yen s. Vlnipek buğday Manltoba mayıs tahmlll 

....__ • IAva 23 - •Kron ı.veç 3:.? - BU§ell 128 31• aent K. 6 Kr. 97 s. Harr- Kad•köyünde Osman ağa m~hal!eain in es1·i Sö3•\':lü çe§".Ile 
~''-PEBAŞI • Flortıı 6ô _ • Altm l03d _ burg iç fındık Giresun derhal tahmil 100 
"'~~ KISMI • Kron Çek. i:> _ • Banknot 2!i . kilosu 155 B . Mark K. 79 Kr. 08 s. Ham- yeni Çelik ve Dut sokakları kö~ain· de ve albnd~ dükkiını 
,~ .... · şutn Avuı 23 _ burg iç tmdık Levan derhal tahmil kilosu bulunan eaki 122 mükerrer yeni 23, 27 No. lı evin tamamı. 

'h. . .._t 15 30 da 1115 R. Mark K. 79 Kr. 08 S. 
O~ ' ---------------• ;....;... _____________ Kadıköyünde RuimpafA mahallesin!u Ayrılık çeşmesi soka-
" lf I 20,30 da Ç ~ K L E H y • b 

'
tb..~. T s perde eni 3 ODe ğmda eski 20 mükerrer yeni 70 No. hı evin dö-tte bir payı ı 
.~ • LoDdra 619 -50 • Vl)'ana 42:>90 
ıhı~ Bern- • Nnyor• o 7949 • lladl10 1146:>7 Kadıköyünde Zühtüpaıa mah"llleainin Fener caddesinde B .. y 
''«!'ltçeye çevi- •Pul.I 1112:> •BerUD 19780 tarifemiz Nurullah Sami bahçesi önünde ve yüzü yeni açılan cad':!e· 
teıı · 'lJ 1. • 0 • KtllDo 151010 • VarfO" 4 2000 ( B · na ıt Fahrı .ıanıoy de kain 109 / 6 No. 1ı 963,5 metre murabbaı arsa: e-

• 8r1lkMI 4 7060 • Buda.,.._ 4 397S 
t.,._ •Atına 89003:> •Btıknt 108795 hermetremural:-baı) 

••ı Tiyatrosu Operet Kıamı • Cmnn 3 ~3:> • Bel~ 3-1 69 Bayezitte eski Ç:ırtı yeni Bayezit mahalles\nin Esk!ciler so· 
• 8of1a 64 82 • !'okorıama 2 W2:> ı. ..... • l•arnnda 4 No. lr dük!~ ... n·n t"'mamı: "~ -et 15,30 da ve alrpm saat • Amaterdam t 4:>3C> • Mnalron 2-. 82 ~ ~ 

L~ DEL/DOLU, Yazan: Ekrem • Prat 2'.:? 8216 • ~tokhnlm 3 1588 KnragÜ'll?rükte Keçec;f .. de Ka"'ab.,,~ mah~l'e!\.,..:n e~l<l M .. s. 
'1lt, Tarifesinden Balkanlar için ayda otuz.ar ku-

bcsteliyen: Cemal Reıit E 5 H A M ruı dll§lllUr. Posta birliğine glrmiyen yel"" cit yeni Kuyulu sokakta eski 1 mükerre.- veni 5 ve 7 No. lı 

1 
tere ayda yetmiı ooıer kuruı zammedilir. 38,5 metre murabbaı arsamn tamanu: (Beher metre mu-

1a Iı Ba.,knst 24 40 l'rAlll .. , 
.,~ A.Dadolu ~HO •~mento t45S Tllrklyenln her poeta merke~nde 1'abbıu) 

4065 

255 

0,50 

270 

1 
iT cep k'tapları No. 8 bo ıı KeJI ,- Ca.yoo Del KURU:\ .. a • ne yaz ır. Yukarıda cim ve meı.•kileri F"Öste ri?en emJa1t l-izalımn-lı. bede'ler Üzf" 

şır. Hamv ~eaır:. Oel K u R u N rind~n arık arthnna usulile satılacıtk trr. lste1t1i1erin ve tedi re şe.raitini ö~· 

tOtıt Felik.! Fon L«k?ıcr 

SON 
/\ORSAN 

lürkçeye c;evıren 

1'ethi Kard.q 

Merkez Rank 09. ,_ .-
U. 8tgorta ~km..,. - ~ renrnc1c istivenlerin 18 - 3 - 937 perıembe gün;\ saat 14 de yüzde 7,5 

GVNDELIK SiYASi GAZETE pey akçelerile müracutlan. (M.) (1141) Ponomoııb reıctne 

ı stlkrazlar Tahvllleır 

• 193S T.Hor ı 1!:ı i2::i ıı:tektr1k 

• • • • D 19-~;; l'ramY&J -. . . . m lSGO Kıl\tmı 

LIUk.DllblH ~l:) • ADMlr>IU I 

• Erı;erıl lltık ~ •Anadolu D 
l~ lı .. AoaJolu llJ 

• s. Enurum 95 MCme.'ıdJ A 

Göz Hekim• ı 
Dr. Sükr i Ertan 

cıa.temıze ııöodertıen yazılar. guete-
18 rtrmak tçtn \ee, zarfının k°'fealne ıc•· 
&eteı kellmeal yazılmalıdır 

Karııtık ıauyen okurlar . mektupla.roıa 
\0 k\ll'UflUk pul llO>'tllBhdırlaı. , 

ak.~ıl&DJyıuı yazıları geri göndermekten 
ıuyıııet.111 yotıanmıı mektupların içine 
ıconulaıı parala:ın kB) b(.ılnıasından ııa.n 

olarak çıkan yazılllrdlln dollly1 dlrektor • 
IUk, OatllDe eorn .,nrL"\I rtlmaı 

Gü11ü geçmi! sayılar _!0 lmruştur 1 

Adrealnl detlştln>'n abonf'lt'r 23 kuruş 
ödnlt'r. Göndermlyenlerln adresleri detti,_ 
tlrilmez. Catalotlu Nunıoemaniyt cad. ~l· 3, i l! 

(Caploğlu Eczanesi yanında l oau.temh* ~kan yautarıa rel'tmlf'rlr• 1 
reıeton. 22566 "~' bakkı c:\lf kt'ndtwt ~indir. 

..................... 1 ........ ---~--------------iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiöiiöi~ 

lstanbul gUmrUğU ba, mUdUrlUğUnden : 

Gümrük satış!lldan: 578 sandık da dar<lh 33634 kilo S. R. mark».h 

3293 lira değerindel<İ bozuk kt>l'lme teker Sirkecideki Satı§ Müdürlüğün· 
de kapalı zarfla 23 - 3 - 1937 tarihinde satılacaktır. Muvakkat le· 
minat 623 lirad·r. Ş:lrtname!er bedt- isiz müdürlüğümüzden verilir. istek· 

lilerin Ticaret ocbsı ,·esikalannı teklif mektuplarma uau1iine göre koyma· 

lan ve teldif mektuplarının pttn~e !erimizin albndaki yere yazılmatı 
§arttır. Zarfların aynı günde saat 12 ye kadar verilmesi mecburidir. 

(1220) 

--------------~------------·~------------------------
ZAYİ 

Erzurum Erkek muallim mektebin
den almış olduğum 5.12.928 tarih Ye 

63/ 5 numaralı şahadetnamemi kaybet-

tim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü olmadığı ilin olunur. 

Öğretmen Ytı8Ufelili Süleyman 
(V. No. 21229), 



\ 
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1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
. .. . . . ... 

5000 Kilo 

12500 " 
8000 ,, 

10000 ., 

35500 

ıs 45 
15/ 50 
16 '60 
l.7/ 70 

1 - Nev'i ve miktan yUkanda yazılı 35500 kilo çivi prtnameai .muci
bince pazarlıkla satın almacakbr. · 

il - Pazarlık 12 - ili - 1937 tllrihine rastlıyan cuma günü Mat lE 
de Kabataşcla levazım ve mübayaat 1ubesindeki alım komisyonunda yapt· 

.----GALA:TADA---~ 
Meşhur Ekseısvor E~bise Mağazasında 

Her yerden ucuz ve teminatlı olarak t·lbiseye dair :ihtiyacınızı temin ~Jebilirainiz. 
Şu cedvelden bir Jikir edinebilininiz: 

Kum~tan Pardesüler 11 1/ 2 Liradan : MU§ambalar 12 l.;iradan 
Trençkot P.ardesüler ıs 1/2 r:r.dan Erkek koıtüınleri 114 l / 2 Liradan 
Gabardin ~ardesüler ~ 7 ll / 2 L;radan K .. dm mantoları 13 Liradan 
Mandleberg Parde::ülcr 23 1 2 Liradan Kadın m~balan 10 Liradan 

ISMARLAMA ELBİSELER .:Kl PROVA iLE 28 1 / 2 LJR~DAN iTiBAREN 

lacaktır. ~--------------··--------------·~ 111 - Şartnan'leler parasız olarak her gün .özü geçen ıubedcn alma· T i F Q B j L 
bilir. \.P-•or. IHSAN SAM•i-• 

iV - İsteldi!erin 'pazarlık için ta yin edilen gün ve saatte % 7,5 gü
l ifo ve rar;;ırılo hasıılıkluınıı ıwuı 

venme paralarile birlikte adı geçen Komisyna gebnelcri ilan o1unur. nıamu: ı;in ıağızdan aıınarı ıito hap -' 

(1035) arıdır Hic ı:ıaharm:lıl= v·rmr7.." llf"T 37 ili' 
---------~~~-------------- ~~~bili~Km~ssK~ H~~~r~mQ~~~~~u~ab~~nm~9 ~·~ 

" , ___ .. ________ :d 931 ~ aylıkları 8 mart 93i7 pazartesi gününden itibaren z~~ ~ ~ 

inhisarlar IStanbul dan verilecektir. Aylık ıahipleıinin Bankaya müracaattan ıllt11 i 
(İ.) (l24i7) l 

b 8 Ş m Ü d Ü rl Ü g Ünden: ~epsine 50 lira klymet tahmin o iunan Kadıköyünde 'Rasiın,,., 
Çamaltı tuzlumda ıureti mahsusa.da teais olunan ince tuz de

ğirmeninde sıhhi ve fenni bir IUl'etle ihzar olunan ince sofra tuzlar 
yanm§&r ve birer kiloluk paketler ve mutbak tuzları da ( 50) fer 
kilolUk içi kiğrt kaplı çuvallar içinde atıp çıkanlmıftır. 

Sofra tU%lan (64) ve (123) zer paketi havi aendıklara konuak 
ambalajlanmışbr. Paketli sofra tuzb.nnm beher kilosu Kabataş 
ambarında (9,50) ve mutbak tuzlannm beher kilo:su (5,25) kuruı 
fiatla satılacaktır. 

Gerek mutbak ve gerek sofra tuzlan bir sandık veya bir çuval
dan daha az sahlamaz. Sandık ve çuval bedelleri tuz fiatma darul 
olduğundan mü}terilerden aynca sandık veya çuval bedeli aran 
mıyacaktır. 

Tuz sabcılannm fnhiaarlar İstanbul Ba,müdürlüğü merkez:n;,. 
Kabala§ ambanna müracaat ~tmeleri ilin olwıur. ( ı1184) 

1 • • '· ~ • ,... 1 .. ; ~ ~ 

/stanbul Defterdarlığından : 

1 

1 

'1 1 

Cins ,.e saklı bulunduğu y~r: Muhammen bedeli 
Lira 

K.URUN doktoru 
Necaeddin Atasa~un 

Her gıin 16,30 dan 20 ye "lcadar 
Liı.lelıde l's,yyare apartımanlarm· 

da daıre 2 oumara J de hastaları· 
ı kabul eder. ı<...'umar•eoııı günleri 1:.ı 

den 20 ye kadar muayene paraSlZ· 
dır. 

hallesin de Tepe oSOk~ğında wi Bele diye mevkii ankuı aatiJınal' 
açik ert11rmaya lmulmll! ise rde belli ôhale gününde pn --- . . __,,; 
dan arttırma 12 - 3 - 1937 cuma gününe unhlmt!!br· ~ .. _: 

vaznn .müflürlijjüncle görülebilir. 1stekliler 375 kuru§luk ilk 

makhvz .ıvcya mektubile beraber .yul< ardı yazılı ı,günCle .at l 4 ııde 
ıfmcümendc !bulunmalıdırlar. (ıS.~ (1266) 

Senelik mUhammen ~lk 
kiruı 

Sirlcecicb Ebusannt caddnaincle 1J.J3 
N. lı Matbaa lbinuı 2ll0 
Kapalı ça11ıda l>ivrik 'SOkağmda 2 l 
N. lı diikkan. ~s 

Yukaraa semti senelik ımuhamme n lciralan :yazılı olan mah.11"f f 
tarihinden itibaren 938 - 939 amt"leri mayıs onana im.dar •'l"_.•~f 
ya :verilmek üzere açık artırma)' a ko :nilnnq .ise de belli iha'!e ıilfJ"' J 
cen obnadığmdın artmna J2 - 3 -'937 cmna günün~e ~/ 

Dr. fi 
N 1 Ş A N Y .. A N 1 ŞartnMUeleri 1evazun mü~ürlüğünde görük.bilir. istekliler · 

: tfterdarhk merkez binan deposunda saldı iki adet elektrik .~ 
.-ı.'>törii: 105 terilcıı ilk teminat makbuz :veya mek tubile beraber yukat-lla ~ 

~ · "'_,_ .. T bb. k bi b. k k d Rastalarını her.gün 11.kşınna lmtıar saat 14 de aaimi encümenae 'bu1unm abdırlaı. < 1) (1'2"' 
sıye~ıtte ;1•uıKerı ı ıye ~e te • oumm ar a ıamm a Beyoğlu, Tokatlıyan oteli yanında f 

evvelce Şeh:ı:adebap ıubesı olarak lrutlamlan mahalde saklı Mektep sokak 35 numaralı mua- . . . . . ~ ' 
büyük kasa: 200 1 ..... ;~anesinde .tedavi eder. -~qı~ ~lı ;]896 lıra .~7 ~f olmı ifopkapı haricinde e ~, 

Yukarda cins ve saklı bulunduklan yerler yazılı efyanın hizalarındaki --..;.._ 'Del: 40813 _. tde:a ılerısımle yapılacak çop ıstasyon laı-ı -yo11ann& ikuDarrlla~ 
bedeller üzerinden a-1.: arttırma usulile aabın on gün uzatılnll'thr. istek- ı ıı.~~-- -i!. aak .ekciltme ıs - 3 - 93 7 oazarteıi gününe 'talik ~ 

~lA y· 3' Sahibi: ASIM US JP' 
Jilerin ve tediye ~raitini öğrenmek istiyenlerin ıs - 3 - 937 pazartesi NcşrJyat Direktörü: Refık .Alımet .Scvcmı;ıı olunur. (B.) ( 
günü saat on dörtte yüzde 7,5 . pey akçelerile Milli Emlak Müdür!üğün<le 
lOJ'.'kıntn komisyona müracaatları. ( 1260) 

" t t .·':"ı.t. 1 -:;,. ' 1 • \ • • 

SUMER BANK 
Umumi Müdürlüğünden: 
Karabük Demir ve Çelik F abrikcw namına A Vllij)8dan getirile· 

cek olan maUann tahliye ve gümrük i§lcrinin bir müteahhide iha

ılesi hakkında evvelce verilen ilinmm:da yazılı tarih görülen lüzum 

üzerine 15 mart 2937 pazar!t"si günü saat on ~'tehir edilmiJtir. ~ 

Taliplerin mczkUr 'tarih ve saatte Ankarada Umumi Müd~rlü
ğümüzde hazır bulunmaJan. 

. .. .. . ~ 

• • • '! • ~ • • • 

P. T. T. Levazım müdürlüğünden : 
Takan adedi 

1475 
875 
190 ) 
155 ) 

2695 YekUn 

Muhammen 
bedeli 

17700 
12250 
5020 

Muvakkat Münakasa 
teminat şek1i 

1327,50 Kapalı zarf 
918,75 

" 
376,50 

" 

l - 21 2/ i937 .de eh.Utmea1 Y<amlacağı ilan edilen ıe!buclere ~.,,J;p 
çdmıadiğmdan tcla-u :kapalı zarfJa ret< siltmeye çıkar.ılmqtır. 

2 - Eksiltme 18 mart 1937 ıperrembe gür.Ü saat (15' de ve her km· 
mm eksiltmesi ayn ıayn olr.t-"· ··-r:: ..A.:.ı:';~ ıP. 'T. T. 5 .. -n-:~n ~~:>· 
aaİayonunda yapılacaktır. • 

3 - İstekliler teminatlımnı idare veznesine yatmp alacakları mak· 
buz veya kanunen muteber 'Banka melrtubunu ve şartnamede yazılı ve· 
ıikalarla 3297 sayılı resmi gazetede yazılı müteahhitlik ehliyet vesika~ı· 

m .ihtiva edecek kapalı ve mühürlü zarflannı saat (14) e kı:ıilar mezkur 
komisyona tedi edecekltırdir. 

4 -~ Ankarada P. T~ T. Levazmı Müdürlüğünden fstan
l>uk1& P .. if ~ ~ .. Ayniyat ıube Müdür lüğiinden bedeı.iz "Bilecektir. 

(467). (1131) 

i 
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·~ --·· .... "'_,... 
cinin; ay;ılc/11nn~ yahut btıı1t-

Jan altına · ~·..ınan bir lc:üı;' :~ 

mektup ile habercilikte kull -ı 

lırlar. Bir Alm3n general'ni:ı 

söylediğine bakı:.~-::ı ar ·ar bu 

işi daha iyi görürlermiş. Bu 
kü~'.ik hayvanların kanatlan al

tına boya ile bir takım işaretler 
yapılarak pek güzel casusluk et
tirilebilirmiş. 

• • • 
~ Dünyanın bet tarafında ·ocr 

çok kimseler define aramak ha

yali pcJinde ko§uyoda_. Ameri

ka kqfc..:.:!:!:~i .zaman· ' rç::.. a

damlar albn bulmak YC birt:_.>

bire zencin olmak içia ocaya a

kın etmişlerdi. Şimdi ·~· dett:.:

lerde altın anyanlar ortaya a

tıldı. 

1798 de Abukir luyı1annda 

batmıt olan Fransıs filosunda 

Mıur ordusuna ait biiyük bİI' 

hazine varmq. Eu haziıaeyi bu

. . ı meydana çıkarmak .iç:n t':!· 
rapalar oldufu cibi 1721 yılın

t.- - ...-..ı:.:.µ kıyıla.--- • - b: ' • ., 

bir ltua cnnieindeki iki yüz 

milyon aJtm ınarlu 41a de ce
çirmek için de'liıccainc ~-:. __ ,_ 

lar da 'ftlnhr. 

feci nedir timdi anladım. 
- Dolandırıcı, hırsız, dese· 

ne! 
- Her ne ise bu adam, f!m

di tutturdu; eter on rün için
de d\;rt }~ lirasını vermezsem, 
beni btitiill luıllıileye rezil cöe
cekmif. Bir ·dMa da Murnka 
gimce yehletacaJmı11-

- Sen de çocaksua Ça.ut 
Anneme 9iytcris,' s-. . .tirt yüz 
lira ..... 

- Buau ben de diifl::ııdibn._ 
Annen gı"bi' iyi huylu bir kadr:t 
dünyada bulunmaz. Eski Türk 
led. .• kalmıf. Ama,. bugün on
da da fazla para yok. O da tile 
cardan gelecek parayı bekli
yor. 

-Daha bir ay yani! .• Peki 
bu hmız herif b;r ay bekliye

mez: mi? 
- Ne mllnasebetl Yemin et

ti. mutlak on gün içinde isti
yor. 

- Sıkrlma Çavlt1. herhalde 
bir . ,.· bulunur. Hiç mer:ık 

etme! 
Mustafa Çavuş başını salh

yarak oradan çıktı. Türkber çok 
sevdiği Çavuşun l,., halinden 
pek ilzUlmliştü. On altı yaşın

da bir çocuk böyle işlerde ne 

Kunm çocuk gazetesi 2 

Siisl~nme merallı 

.Bu resim Afrikanm orta~ın 
da yaflyan bir zenci kızı eö&tc
riyor. .Kulağına b.:lan ! .Ne ıö

riiyonunuz? Bic takım balla
ar değil mi? Ent. bu kız siis
fö görünmek için iki kula~mı 

delik deşik edecek her birine on 
üçer taaae halka geçirmiftir. Bi
.zim lcıüçük .ltızlanmıu küpe koy 
mak için lnılaJdarı delillirbn ne 
kıyametler koparırlar. Ya Lıu 

zettei kıza ne diy~iz? 

Bazı nct.efar pn ccç açar
ı.. 1911 yılmcfa e~ olan 
eritria ·adıDdıa l:.': acbat ancak 
)'İnDİ bir yıl 90nra 1932 de ilk 
~eiiDi. ..-ermİljtir. lkinci çiçe
tini daha az bir :ıa da. üç 

ya MMlQ. 193.S .. -=·---. 
yapabilirdi? Her ne kadN çih
.lik iflerinde bir büyük adam 
cibi çalıpyor • mük~l ata 
biııiyoc, pyet iyi silih ku'bnı 

yona ela paraiflerincka pek --
1-yonk Bir kaç..._ dii
fiimdii. c:aa ukıatısı--. ne ya
.pacaimı Wkımıiyorca 

Odadan ~- ~ çOk 
cüzd. 'Çok sevimli, k~ du
nıau bit' atı ..dı. Eierini •u
ranlt. iiıltiiac atladı, çöle doiru 
yaıllımdr. Gidel'ken: 

- Zavalh ÇavUfo ·~· bir 
çare bulsam? 

Diye düşünüyor, önüne, et
rafına bakmıyordu. Böylece bir 
·S\!at .-gitti. Sonra etrafı gözden 
geçirerek: 

- Çok uzaklaŞtım, ger.iye 
döneyim. 

Dedi. Biraz önce geçtiği 

ağaçlık bir yere yaklaşıyordu. 

Uzakta yürüyen bir gölge gör
OJ. Bu gölge hızlı hızlı geli
yordu. Şimdi Türkber onu pek 
iyi seçiyordu. Boynuzlan başı
nın iki tarafına doğru alabildi
ğine uzamış, uçları kıvrılmış ko
caman bir boğa! Hayvan onu 
görünce kudurmuş gibi saldır
dı; at şahlandı. Türkber .:ıdca

üstü düşecekti. Fakat kendisini 

~--~.,. ..... -
~ ~· -k•- ~u'-

lanm11-1r pnı"le bin adedini 
ya;::ır m181mz? Ne dediniz? Ol
maz mı? Misk gibi olur. Hafta
ya kadar düşünün bulamazsanız 
o xaman ben söylerim. 

Laypzig abidesi 
Resimde gördüğünüz bir §. 

bide değildir. Almanya bir fal>
rika mallarını ilin etmek için 
hazırladığı bu çok büyük br
şurkalemini Lcipzic panayırl'ft.. 

da bir abide cibi dikmiftir. 

çabulı: topladı, dizginlere yapıj· 
tı, atr mahmuzladı, büyük bır 

hızla kaçıyor, boğa da arkasın

dan ko•alıyordu. 
Önünde iki bü}'"'1k ağaç var

dı. Bunlar biribirlerine pek ya· 
lnndı. Araı.n.da ancak abn ge
çebileceii kaııiat' bir yer bulunu 
yordu. Tür~ buğay.ı şaşırt

mak için bütün uatalığile bu a
radatl geçti. Artık pek yakına 
gelmit olan 'boğa da sıçradı, 

·aratıp ltiraz .ceniklediği yukarı 
= tn· bap geçti; fakat vü
cudü oraya sığanuyordu . Ayak
lan toprağa değer değmu boy 
nuzları ağaçların ön tarafına ta
kılıp kaldı. Koca hayvan tuza. 
ğa tutulmuştu. Batını bir türlU 
kurtaraouyordu. 

Türkbcr arkasında ıelen a
yak seslerinin ve solumalann 
kesildiğini anlayınca başını çe
virdi. Buğarun bulunduğu va· 
ziyeti görw ve gülmiye başla

dı. 

- Varsın cezasını çeksin 1 
Diyerek çiftliğe doğru yol al

dı. 

Çiftlikte uzun boylu, zayıf, 
Silahlı bir adam, Mustafa Ça
vuşla konuşuyordu: 

- Fizandan geliyorum. İtal 

..A""'"~# .-...... ~~ 

• Diln.}'&nm ~e.,,..;nin /un 
bin ·.:ıometre olduğ .. nu bıiliyo: .. 
sunu=. Dir milyon kiJomc:-c 
yol gitmek demek C:: -nıayı dört 
~eh colaşmak demekt:• Tabii 
böyle bir uzun Se}'ahat kims !· 

nin aklına gelmez. Bir zaman· 
: bundan bahsedecek ..ı .

a.a muh:ıl:kak deli dcrl ·c!i. Hal
bı _; fimcli bir milyon kilomet· 
re yol gidcnl:r "Vo::r.:.r: Tn),, .;~ 
recilerl Böylelerine "Milyoner., 
de •.. . 

Par::ca de~l oıma, yola. Bun 
lardaa biri de 1936 tem=.-~
ı;.uıı ~-ı do. fünde 'bir ~ ki
!om::.:tre y.:J -:.::n:~ olaıı tayya. ~~ 
ci Leon Yivon'dur. 

N~tlir o? Bil! 
Kelime ouunu 
A~ ııorunuz, bı· 

kahm bilecekler mi? 

)[elime bic ilimdir. M..ala· 

n: Hükimette bir oa; Gtren-o 

ciaia etinde llıCU demirli lri9J1c 
bir tkiaelı:: ~ elinde 

bir çelik parçma • 

Adradqlannrr· cluyar diye 

timdi' ~ imnİ• ftnli,.ocwa. Ge

lece' tteA· kulaimna -,,&yec: ... 

,p.. J 

yanlar hayvanat bahçesi ,için ya 
bani bir boğa arıyorlar. Bütün 
rasgeldiğim kabile reiılerine sÖY, 

)edim. Böyle bir hayvan bula· 
na b~ı yüz lira vereceklerdir. , 

Türkbcr henliz gelmişti. S'4 
lihh :ad4lmm bu sözünü ititinco 
se'. :.1cinden donakale!•. Sonra. 
adama yaklaşarak dedi ki: 

- Hani para? 
- Para hazın boğa nerede? 
- Sen hele parayı göster. 

alt tarafı kolay 1 
Adam ceb:nden bir deste ki4 

ğıt para çıkardı. Türkber bun• 

üzerine: 
- Haydi gel! 

Diyerek boğanın tutulduğtı 

tuzağa doğru gitti. Çiftliğe dön• 

düğ(i zaman elinde beş yüz lira 

kıymetin.de bir yığın kağıt pa• 

ra bulunuyordu. Heme.o Mu1-

tafa Çavuşun yanı .. a koşarak, 

- Çavu al şu paralan, o 

herife ola:ı borcunu ver! 

Diye sevinçle '..,.ı •• · ı. M .:ıt-o 

t. C: :·- ne yapacağını t•ı~ r· 

mıştı. Türklr.:'i :;.)y .ır.a kucak• 

layrp öpüyordu. 

(Arkası var) 

, 

~.,,.,z-,..,.,,..., ....v-.... .,,.-.... ~..-r Al ı:w ........ ~-/-~ -~ 

Daha Gitsin mi ? 
Nasraddin yaLıı!rnda yatıyorken ,bir gece. 
Kansı "Az öteye gider misin., deyince 
Hoca cevap vermedi, yorganı atıp kalktı, 
Yatağının yanında duran bir mumu yaktı; 
Gcyindi sessiz sessiz, kapıdan çıkıp &İtli. 

Jki saat yürüdü, artık takati bitti. 
Durduğu yer uzaktı geldiği .kasa0:tya. .. 
Yakın bir köy yolunda uzandı bir kayaya. ' 
Gök yüzüne bir baktı, sönüyordu yıldızlar; 

Demek aabah olmıya artık pek az vakit var. 
Az geçti ta öteden duyuldu hayvan sesi, 
Batladı köylülerin kasabaya inmesi. 
Uzandığı kayadan doğruldu, indi yere, 
Dikkatle bakıyordu hep geçen köylülere. 

Birisini tanıdı, Hki bir arkadaJıycL; 
'ieiam verdi, gülerek bu adama yaklattı, 
Dedi: 

- Baksana bana! Zahmet olacak ama. 
Kasabaya gidince bizim eve bir uira; 
Kapıyı hızlıca çal, içeriye bir seslen, 
De ki: "Hocayı ııördüm, yolda köyden selir~en; 
Bana çok rica etti, relip sorayım size, 
Jki saat yürümÜf, daha gitsin mi teyze? 

Eğlenceli kimya 

Eleğimi sağma 
Bir bardak içine su doldu

rup bir masa üzerine bırakım.!. 
Masa hiç sallanmamalıdır. Son-

ra yavaı yavaf ıu içine iki ya
hut üç damla kollodyon atarak 
bir iki dakika bekleyiniz. Bu 

müddet geçince auyun yüzün
de eleğimuğma güzel renk 

!erini görüp hayret edeceksiniz. 
Eğer bu tecrübeyi çok aydınlık 

bir yerde yaparsanız, görünecek 
renkler daha gli7.el, daha parlak 

· olacaktır. 

Bunun sebebi gayet baaittir. 
Kollodyon suda erimez. İçinde-

ki nitro-scbuloz denilen zer.re
ler ıuyun üzerine dağılarak pek 

ince bir tabaka vücuda getirir. 
Bu tabaka güneşin ziyasındaki 

yedi rengi biribirinden ayıra

rak, bir billur parçasile güneşe 

baktığınız zaman gördüğünüz 

şekilde gösterir. 

Eleğimsağmada, güneşin yağ 

mur damlacıkları üzerine akset

mesile renklerinin ayrılmasın

dan hasıl olmaktadır. 

Kıvnıetli söz:ıer 
Çok söyliyen çok yarulır. 

Sade pirinç zerde olmaz bal 

gerektir kazana 

Baba malı mal olmaz, oğlan 

gerek kazana 

ls -Ut 

BULMACA 
16 2 5 iJ 

..:!• 
g 10 7 6 

11 14 ıs 8 

4 12 3 1 

Yukandaki rakamlarda (13, 
16, 1, 4) yerinde kalmak şarti
le bütün rakamlan değiştirebi
lirsiniz. O suretle ki yukarıdan 
a~ğıya ve sağdan aola doğru 
her sıranın yekunu otuz dört 
olacaktır. 

Nedir o bil sütünumuzdaki 
suallerle bu bulmacayı halleden 
ler adına kura ~kilecek birin· 
ciye bir kol saati, ikinciye bir 
dolmakalem, liçücji, dördüncü, 
ve beşinciye yaylı kurtunkalem, 
altıncı, yı;dinci, ackizinci, doku
zuncu ve onuncuya birer kitap, 
bundan sonra gelen on kişiye 
çık yazınız ve bilmece kuponu
birer kartpostal verilecektir. 

- İmzanızı ve adresinizi a
nu koymayı unutmayınız. Zar
fın üzerine "Kurun gazetesi ço
cuklar için muharriône,. diye 
yazacaksınız. Kazandığı ilan e· 
dilenler hüviyetini isbat edecek 
bir vesika ile gazetemiz vezne
sine müracaat edeceklerdir. 

Cevaplar muhakkak on beş 
gün içinde idarehaneye gelmiş 
bulunmalıdır. 

KURUN 
Çocuklar için 

-1-

' 
""""""'*''"''"''ıılHlff'l#llUMlll'*"'ılfllll'"'"''~,,,,,,,,,,H#f~ 

Heps! tan1am 
Yenge, Gundüzc bakarak ko

casına diyordu: 
- Şu çnpkın yeğenine lıak, 

~öı:leri tamamilc anııesiıiin göz: 
lcri. 

Amca dikkat cclcrel: cevap 
verdi: 

- Ya alnı, tıpkı Lıal.Jasının 

alnı! 

GiinJü~ Lıunları işiterek sö
ze kanştı: 

- Pantalonum da kar<lcşi

min pantalonu. 

Reçelsiz olnıaz 
Gündüz Lıir d :lenciye bir di

lim ekmek verdi. Dilenci dua 
ediyordu: 

- Evladım, Allah seni bü
yük, zengin etsin Bu verdiğin 
ekmeğin daha iyisini versin ... 

Gündüz dilencinin sözünü 

Günde yirmi beş 
portakal 

Gündüz'ün çok içki içen bir 
komşusu vardı. Bu kötü huyun
dan hastalanmıştı. Gündüz onu 
görmiye gittiği zaman doktor 
da orada idi. Hastaya diyordu 
ki: 

- Sizin kurtulmanız için en 
birinci çare şudur. Aklınıza bir 
kadeh rakı içmek gelince bir 
portakal yeyiniz. Ba~a tiirlü 

Gündüz parmaklarile hesap 
kurtulamazsınız. 

- Fena değil, doktor. Gün 
ettikten sonra: 
de yirmi beş portakal yiyecek 

Mikenin resimleri 

Yaş nıese/esi 
- Baba. neden saçların di). 

külmüş de , sakalın dökülme .. 
mi~? 

- Yavrum, sakalım saçım-
dan yirmi ya~ küçüktür de on
dan! 

kesti: 
Venin ama böyle değil, 

üzerine biraz da reçel sürsün. 

Bir tane daha 
varmış! 

Gündüz'ün eli m:.irckkeple 
boyannu§tı. Bunu ,gören öğ 

retmen kendisini paylıyarak. de 
di IO: 

- Herkesin eli yetmez. Bu 
kadar pislif c kar" şiddetli bic 
ceza alman lazımdır. Eğer böy 
le kirli bir el daha gösterebilir· 
sen cezam affederim. 

Gündüz arkaaına aaJdadrğc 

öteki. elini uzattı: 

- İşte Bay öf ret men f 

demektir. 
Dedi. 

Bu resimler} kesip saklayın 

, Kurun Çocuk gazetesi ! i 
' 

• 
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1 - Meşhur mucit Bay A ... 
ile görüşmiye gidiyorum. 

2 - Beni pek bıJyük neza-

6 - Odun rardırmak ne ka-
0ar mühim bir meseledir. Bilir 
misiniz? 

Oda içinde oyunlar 

Tayyare 
~rkadaşlarmızla galonda top 

landınız; oynamak istiyorsunuz. 
İtte size çok canlı, çok güzel 
bir oyun, tayyare 1 

ı Bütün arkada§lannız dışa

Jıya çrkacak, içeroe yalnız dört 
ki.ti kalacaktır. Bunun üzerine 
bhırhklara başlarsınız. Salonun 
ortasına yerden bir kanı yuka
nya kadar kalın kitaplar konur, 
bunun üzerine bir buçuk metro 
boyunda, on bcı veya yirmi sa:ı 
timetre eninde kalın bir tfhta 
yerleştirir. Arkada da üzerine 
binmek için bir sandalye bulu

nur. Eline geniş bir kitap 

almış bir kişi bu sandalyeye bi

ner. İki kiıi de yere eğilip tah

tanın u_slarından tutar. Dördün

cU arkadaş da dışarıyc: çıkıp .-.. 

radakilerden birinin gözlerhi 

güzelce bağlar. Ve kolundan tu 

tup içeriye getirerek tahta üs

tÜM bindirir. 

i l - Korkma tayyareye bindin 

yalnız omuzlarımı tut, ~;mdi ha

reket edeceksin. 

Der. Tabii tayyareye binmi.ı 

olan bu a~adatmın omuzlannı 
tutar. Arkada aandaly.c üacrin
de bulanan da elindeki kitabı 
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ketle kabul etti. 
3 - Saatin rakkasrna bağla

dığı b:r fırsa ile ayakkaplanmn 

7 - Böyle bir usul icat et
tim. 

8 - Sonra bu kütükleri yar-

bunun ba'ı üzerinde biraz yük
sekte bulundurur. Tahtayı iki 
u~undan tutarak, şidüetıe sars
mıya \"e motör s~sini taklit et
meye başlar. Omuzlar.ı tutula~. 

arkada~ yavaş yavaş eğilir. Bu 
hal tahta üstünd~kine yükselmiş 
olmak hissini" verir. Sandalyede 
duran elindeki kitabı gıiya yük
se . :ıin ha:. na _ .:ıy:ıtınca artık 

tamamilc eğilmiş olan omuzla
rı tutulmuş arkadaş: 

- Atla, tavana değdik! 
Diye bağırır. Tabii öteki he

men atlar. M.üvazenes'.ni kay
bedip dü~rnesi de bir eğlence 

olur. 
Sonra gözleri açılınca oyu

nun neden ibaret olduğunu gö
rür. Kendir.: :: -unu-:: 

- Ne hissett'n? 
Siz~ ya "yüY.seldikçe başıM 

döncl:.i,. yahut "içim bulandı .. 
diyt'cck. Herhalde tny~·are ile 
~ :ikseldiğine inandığım söyliye
cektir. 

Bu arkadaş içerde kalı :-. Son. 

ra bir ikinc"si, onun arkasından 

bir üçüncüsü ve sonuna kadar 

• _ ..i iizcrint1~ hu oıu:ı yapılır. 

Fakat kendisine olsun yapılan

lar mutlaka salonda :kafacaıc. 

ve yeni eelenlere hiç bir şey ııöy 

lemiyecektir. 

Bu oyumı büyiikler de miıı:ı

firlerine yapabilirler ve çok e~· 

ien:rler. 

tozunu alıyor. 
4 - Gel, azizim gel, nasıl tı

raş olduğumu gör!.. 

mak i;i kaldı. , 
9 - İşte onun için de bu ça

reyi buldum. 

Meraklı 

oyunlar 
Üç avcı, üç kurt, üç keçi, üç 

lahnamız var, bunları ·blr aray.ı 
getireceksiniz. Fakat dikkat e
diniz avcı kurdun yanına gelir
se hemen. vurur; kurt, keçi ile 
bir araya düşerse parçalar, keçi 
lahnayı yanıncla görünce yer. 
İşte bu zararları kaldırmak için 
bunların bir araya gelmemesin~ 
çalışmalısınız; 

* e * 
Bir ziyafet veriyoruz, dört 

masa kurduk. Her masada ba
ba, anne, çocuk olmak üzere üç 
k"şi uturacak. Yalnız her masa
daki bu üç kişi bir aileden ol
mıyacak. Baba ayn, anne ayrı, 
çocuk ayrı bir aileden olma]ı. 

Fakat her!lalde bu dört aileden. 
Sıralama işini kolaylaştırmak ;. 
ç.in A baba, A anne. A çocuk 

diye her aileye bir taraftan isim 

verebifasiniz. Sonra sıralamada 

tutacağınız yol §U olacaktır. Ba

ba, anne ile çocuk arasında: an

ne, çocukla baba arasında; ço

cck, baba ile anne arasında otu

racaktır. 

Siz b1:1nlan kendi kendinİ7.C 

y<ıpınız, gelecek hafta nasıl ola

cağını anlatacağız. 

5 - Sabun fırçasını köpeği
nin kuyruğuna bağlamış, yüzi.i
ne sabun sürdüriiyor. 

.. ıo - Nasır icatlarımı bt"ğen 

diniz mi? 

Çocuklar, 
unutmayın! 

Haftaya çok acviMcegını.c 

bir yazı var. Nafile o:.işünmeyin. 
bulamazsınız, o kadar sevinecek 
siniz ki "Ben de yapacağım, ben 
de yapacağım!,, diye avaz avaz 
bağıracak&ınız. D erslerinize iyi 
saıı,arak haftayı bekkyiniz. 

- Bir, bir daha kaç eder bı-
liyor musun? , 

- İki eder. 

- Hahhahhah! Amma yap-
tın. üç eder, yavrum üç 1 

- Ne münasebet! 

- Bak, dinle. Sağda kaç p 
zün var? 

- Bir. 

- Yaz bir ; tamam! Ya eol-
d , a . 

- Gene bir. 

- Etti mi iki? Deminki birin. 
altına ikiyi yaz, topla, ne oldu 1 
Uç göz değil mi? Bir, bir daha 
üç eder demc-k. 

acu~~a~ 
• • 
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A/1;iluı 
çöllerinde 

Bir Türk çocuğu 
1 

Mustafa çavu,un 
UzUntUsU 

M ustafa Çavut on be§ gün 
önce FizaA taraflarındaki Mur
:zuk şehrine giderken pek neş
eli idi. Zaten o her zaman güler, 
her söa:ine taka katarak herke
ai eğlendiriroi. Murzuk'tan dö
ııüşünde bütıbütün deiitmit,' su
ratını a9n1ttı. Bir tahta iskem
leye oturup dineğini masaya, 
elini çenesine dayadı. Ağ.um bı
çaklar açmıyordu. Ana.ıra "0-
ooof !... Of!. •• ., diyor, büyük bir 
üzüntü ta,ıyan gözleri hep bir 
noktaya bakıyordu. 

'I':irkber Çavuıun ıeldiğini 
haber alınca hemen odasına 

kottu. ''H O§ f!Cldin., diyecekti. 
Fakat Oltan pek daJsm, pek dü-

filnceli olduğunu, hele tanıdığı 
o şen çeh~ yerinde asık bir su
rat, çatrk iki kaş görünce f"~ır
dı. Yavaş yavaş masanın yanı

na giderdi°"ağlar bir sesle sor
du: 

- Hayrola Çavuş, fena bir 
haberle mi geldin? 

Çnuı batını kaldKdı. Çocu
ğu üzmemek için balnımı ta~

lrlattırmağa çalışarak hafif bir 
aeale cevap verdi : 

- Hayır, yavrum i İflerimiz
de bir kötülük yok. Murzukd.ı 
tüccarla hesabımızı gördük, an
lattı\:. Bir ay ~nra yirmi bin 
a1tm verecek ... 

- İyi ya, neden böyle du-

ruyorsun? H asta mısın yoksa? 
- Bir tcYim yok. 
- Olmaz 1 Sen her zaman 

böyle misin? Küç"üklüğümden
bcri seni ilk defa böyle görüyo
rum. Çavuı. mutlak sende bir 
şey var, benden gizliyorsun. 

Türlrbcr'in gözleri hüzün
lendi ıesi titremeğe başladı. 

Çocuğu kucağında büyütmüş. 

ona evlat muhabbeti" bağl:ımış 

olan Mustafa Çavuş dayanama
dı, yerinden kalktı. 

- Yavrum, benim fö .. •:int iirn 
yalnı- kendime aittir. Eht'mmi
yetsiz b!r şey ama bugünlük 

'Çar~ı yok! 
- Belki var. 

-~1 

- Çocuğum. bu bir p:ıra i~· 
dir. Çaresi olsaydı, bu kada 
üzülür müydüm. Bundan be~ a 
önce bana para lazım olmu~tu 
Annt'ne söylemiye cesaret ede 
medim. M urzukt :.:r teft'cide 
dört yüz lira aldım ... 

- Tefeci de ne? 
- Şimdi anlarsın. 

her ay benden elli lira aldı". Ar 
tık borcumun pek. az kaldlğın 
sanıyordum. Bu sefer gid'_şim-1 
de n ! dese beğeni :-sin: Benden 
aldığı paralar, !aizmiş ! Yan· 
verdiği clört yüz liraya karıı ay 
öa eHi lira kira :ılıyonnUf- Bor· 
c.um<lan bir !CY eksilmem"t· T. 

( Uitfe11, 8ayf<Jyı ~-) 

Kurun çocuk ıuetni t' 


