
1STANBUL - Ankara Caddesi 
Posta kutusu: 46 (f3tanbul) • • • ••• 

Telgraf adresi: Kurun • tı:.tanbul 
Telef. 21413 (Ya.:t)ı 24370 (idare) 

Fransa'da istikraz 
hazırlaıuyor 

Paris 7 (A.A.) - Maliye nezare

tinin muhtelif !ervisleri milli müda
faa istikrazı şartlarını tesbit etmek 
için bütün gün çalışmışlardır. Bu 

şartların neden ibaret olduğu an
cak sah sabahı anlaşılacaktır. 

"'""" lta,.__l.._.y_a __ d_a_a_lı_n_a_n_f_e_v_k_a_l--_ı ______ H._a_t-ay-A·-n-ay_a_s-as_ı_U-.. z-e-ri-nde 

ide tedbirler Cenevrede müzakerelere bu 
lı.ılla askeri siyasetini yenibaştan 

niçin lüzum giJrügor ? · 
"'-.__ (Ya...--ısı f nci sayfada) 

tanz ime t"""'"'""'" gün tekrar başlanıyor '""""'"'"''"1 
ASIM US 

~<ıari/ Vekili 
llgün geliyor 
~ekteplerl teftiş 

Cenevre, 7 (Hususi) - Hatay ana- misyonun tetkiklerini bitirdiği zanne- den mütehassısların Türk notası üze- İ 
yasası hakkında geçen hafta yapılan dilmektedir. Evvelce tesbit edildiği gi- rindeki mütalealannı serdetmeleri ve \ 

:" ........................................... ·-··--: ~ müzakerele~den sonra Türk murahhas bi, komisyon yarınki pazartesi günü bilhassa Fransızların bazr iddialar or- f 
: Tenkit ediyoruz: : f heyetinin verdiği nota üzerinde ko - topıanacaktrr. taya atmaları muhtemel görülüyor. ... 

- - __ __ i Bu toplantıda komisyonu teşkil e- f 
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edecek 
Tramvay 

arabalarında 
aktarma 

Bir haftadır tramvay arabalarına 
yeni tarife üzerinden ücret ödüyo -
ruz. Günde üç beş baş için birkaç se
fer bir aile bütçesinde azımsanmıya
cak bir tasarruf olur. Herhalde bir 
haftadır Ali Çetinkayayı hayırla a -
nan, "Hay Cümhuriyet kendisinden 
razı olsun!" diyen binlerce yurttaı 
var. Bu duaya Tramvay Şirketinin 

de yarın değilse öbür gün iştirak e
deceğini söylersek bunu b:r sitem 
saymami:lı ... 

Vakıa Tramvay arabalarının do
lulukta maruf, hatta müptezel tabi -
rile sardalya kutusunu andırdığı bir 
sırada ücret cksiltmesinin Şirket ka-

Sa/fct Arıkan rma bir ifadesi olacağı iddia oluna-
.'\~ maz. Ancak bu düıünü~ Şirketi bir 

%i lı •. 7 (Telefonla) - Maarif Türk şirketi tanımıyan, onu "mem-
.,. · Saffet Arıkan, beraberinde lcketten dışarı .. bilen bir görüıtür. 

ltf/ terbiye daireıi reisi B. ihsan Müesseseler memleketin umumr var-
\,'"~ he eti Teisi B. Cevat olduğu • lığile birahcnk Uzerc bulıınduk!;a tabii 
'llJttr. kurucu trenle Is tan bula hareket hayatları devam ve emniyet üzere 

\ı t kalır. Ucuzlug-un iktısadi kıymet ve 
'~il' 
,.., 

111 İstanbulda unıversitc ve ö- delaleti bahsine girecek niyetinde de
~.ıc1t· 

iıJ •. 1 Yıl a~rlacak orta mektep ve ğiliz. Yalnız şu ucuzluğu, bizim 
•rıt 

~, . ' ıneıgul olacağı ve maarif iş- tramvaylarda da aktarma bileti i})daı 
ttft:ınde tetkikler yaparak mektep- etmenin takip etmesini istiyoruz. 

1 

1
1 edeceği söylenmektedir. Bizde de mesela Bebekten "Karaköye 

aoR.DE gelen bir tramvay yolcusu Beyoğlu-
ux 7 (A.A.) - Li- na çıkan bir arabaya ayni biletle bi -

~ 'rtıclcsinin grevi dolayısile Gi· nebilmelidir. Başka memleketlerde 
ı..... l'lthrinde yapılan vapurlardan yapılagelen bu i~ bize gelince olmanı 

'l ""tt~kiJ b · k ld : demek için hangi makul sebebe daya-
"r. : nıyor. : 

._ "'it•~ araJ, gece yarısı a ı· ı: , 
........................................................... :. .... __ 

~ü-k-iim-et-çiler zehirli 
lı Urşu~~-llanı yorlar 
"-lgadan dört kolordu gönde

,~,ti•. , rileceği söyleniyor 
\:ndirdi <.A.A.~. - ~~v_:ıs mu.ha biri _ • • ,.~ 
\ ~ te fıne gore, hukumetçıler Ta-
\. tıı~:C•indc mütemadiyen dum - "' 
'~r ~u kullanmaktadırlar. Bu 
~~ ~ıftc infilaklıdır. Havasın 
\.~ tttjb~ .ku:.şunları bizzat görüp 
~ ~rf 1nı ııoylemektedir. Bu kurl" \ Unç yaralar açmakta ve ya-

tı'rıen hemen daima ölmekte 

~ ~~ \Jp kUVVETLERi KU-

~ ~bcıu~ANı D1V ANIHARPTE 

\~ ~~ık, 7 (A.A.) - Haber a
\ttltli gorc, ccnuptaki hükümetçi 

t~d· kumandam Marto, divanı 
\t. !'t-\1 ediJmi§tİr. 
~ l>RtT ETRAFINDA 

t, 7 (A.A.) - Geçen gece sa-
~ 

(Sonu: Sa. 4 Sü. 4 J Bir 'bombardımandan 3ônra kalan 

6000 Çocuk 
ilkokullardan bu sene orta 

.. okullara geçecek 
(Ya.:ım 3 iincü 8aytfG<W) 

Avustur ga'da 

Kralcılar nüma
yiş yaptı 

Naziler fena kokulu 
fi.eklerle nUmayı,ı lhl41 

etmeğe çahşlllar 
Viyana, 7 (A.A.) - Avusturya as

kerleri tarafınidan teşkil edilen kralcı • 
lar cemiyetinin himayesinde olarak 
Reuz ıirkinde saltanatın avdeti lehinde 
büyük bir nümayiş yapılmış ve bu sı -
rada imparatorluk bayrakları çekilmiş
tir. Hıncahınç dolu olan sirkte hükü -
met erkanından Başvekil muavini Feld 
mareıal Hulgerth ile müsteşar Roth 
hazır bulunmuşlardır. 

Cemiyetin reisi Steinu Avusturya halkı 
için saltanatın avdeti prensibi lehinde 
karar vermek hakkını istemi§tir • 

Nümayişçiler Otto von Habsburg'u 
uzun uzadıya alkışlamışlar ve sonra 
sokakta bir alay teıkil d:lerek: "Yaşa -
sın Habs.burglar" diye bağırmışlardır. 

Alay çabuk dagılmrştır. Nazıler nüma
yi§i ihlal etmcğe etşebbüs etmişlerse de 
bunların içinden fena kokulu fişekler 
atan dört tanesi tevkif edilmiştir. 

t 

MISIR 
Milletler Cemiyetine aza 
olmak için müracaat etti 

Kahire, 7 (A.A.) - Mısır, beynel -
milel iş birliğine i~tirak hakkındaki sa
mimi emellerinden bahsederek Millet • 
ler Cemiyetine aza olmak için 
müracaat eylemiştir. 

resmen 

A disababa 'daki 
suikasd 

Ve Amerika konso
losluğu 

VaJİngton, 7 (A.A.) - Hariciye na
zrrı Hull'un bugün ifşa ettiğine göre, 
Adisababa suikastı üzerine hasıl olan 
karışıklıklar esnasında yüzlerce Habeş
li Amerikan elçiliğinin duvarlarını aşa

rak elçilik bahçesine iltica etmiştir. 

Bunlar !abaha kadar bahçede kaldıktan 
sonra kendi isteklerile gitmişlerdir. 

Hull, Adisababaldaki elçilik ve kon -
solosluğun ilgasile bunun hiçbir alaka
sı olmadığını ilave etmiıtir. 

Va§İngton, 7 (A.A.) - Mareşal 
Graziani'ye karşı vukubulan suikast ne
ticesinde Amerikanın Adisababa sefa -
retinin bahçesine iltica eden 160 Habe
şin İtalyanlar tarafından öldürülmüş ol
duğu hakkındaki haber Hariciye Nazı
rı Huıl tarafından tekzip edilmiştir. 

Nazır, sefarete iltica eden yerlileri 
•dışarı çıkarmak için Amerika sefirinin 
İtalyan müfrezelerine müracaat ettiği

ni ve tahliye esnasında da kan dökül -
mediğini beyan etmiştir. 

6000 HABEŞLt öLDURULMEMIŞ 

Roma, 7 (A.A.) - Geçenlerde Adi
sababada mareıal Graziani'nin yaralan
ma•una sebep olan suikast neticesinde 
6000 Hbeılinin katliam edildiğine dair 1 

~cnebi memleketlerde çıkarılan haber- ı 

leri Stefani ajansı ·tekzip etmektddir. 1 

c 

BC§iktaş - Gihıc.J maçında Gii 1ıc§ kaleci.!inin güzel Oir 'kurtarıı11 . . . . . . . 

o lu 
Güneş - Beşiktaş güzel bir ·oyun
dan sonra 1 - 1 berabere kaldılar 

Giinq - Bcşi1daş moçuuı ba.Jlamadaıı cuvel mera.erim yapılırken 

(Yazışı 9 uncu royıfam1zda) 

KURUN Radyo müsabakasına iştirak 
etmekle 

350, 25 5 
lirah üç radyo m 

inesi k zan 
bilirsinız 

( Müsabal<a ta/ si/atını pek 
( yakında neşrediyoruz. i 
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~ - ~U.KU.N ö l\'iAkl 1937 

Günlerin p8şinden : ltalyada alınan fevkal
ade tedbirler Mart havası. 

Dün Istanbulun havası en güzel bahar günü gibi idi; hatta bahar de· 

ltalya aslıeri siyasetini genibaştan 
niçin lüzum görüyor ? 

Fıkra : ğil, yaz bile gelmiı denilebilirdi; ha va o kadar bulutsuz ve açık, güneşin 
tanzime l harareti kadar tatlı idi. Birçok latanbullular pardcsüsüz olarak evlerin ı---

~ den skağa çıktı. Tütün 

R omada Büyük Faşist Meclisi 
senelik toplantılarına ve mÜ· 

zakerelerine devam ediyor. Bu mü 
zakercler arasında en ziyade cihan 
efkamımumiyesinin dikkatine çarpa'l 
cihet Meclisin İtalyayı yeniden silfıh· 
lamak hakkındaki karan oldu. Bu 
rara göre ltalyan milleti en geniş 
manasile silahlı bir millet halinde 
organize edilecektir. 

Bundan beş yı\ evvel Cenevr~de 
silahlan azaltma konferansı kuruldu
ğu sıralarda Musolini ltalyanm silah
larını on bin tüf eğe indinneğe hazır 
olduğunu söylemişti; yalnız bunun 
için başka milletlerin de aynı tedbi
ri almalannı pıt koımuıtur. O za. 
mandanberi dünya vaziyeti çok de
ğİftİ. Esuen silahlanmağa çok ehem
miyet veren F atist ltalya Habcıistan 
fethine girifti. Bu hareketin verdiği 
neticeler karpamda aiWılannı bi 
kat daha artm:h. Herhalde bugünküı 
·;Lıziyette ltalya J\vrupanm her ıU-: 
re~le askerliğe dayanan memleke~
rinden biridir. Nasıl ki Muaolini ban· 

Dilimizde meşhur bir söz var dır: "Bir adamın adı çıkacağına canı 
almak, hem de onu herhalllıi bir ta· çıksın daha iyidir.,, Mart ayı ela işte böyle fena bir ıöhret almış. Babala· 
arruza karşı müdafaa edebilmek rımız. 0 'Mart adama kapıdan baktınr, kazma kürek yaktım. ,, demitler. 
mecburiyeti karşısındadır. Bu vazi- Halbuki bu yıl mart en güzel bir hava ile girdi; arada bir iki c!efa yi.izÜ· 

yet göz önüne getirilirse İtalyanın nü gözünü burutturdu; fakat devam etmedi; yine neşelendi. Hele dünkü 
niçin askeri siyasetini yeni baştan günün neşesine ve sefasına nihayet yoktu. 1 

tanzim etmeğe lüz:um gördüğü anla· Dün böyle havanın güzelliğine bakarken acaha martın böyle fena 1 

şılır. Hiç şüphe lQt>k ki Büyük Faşist bir ıöhret almasının sebebi nedir diye düşündüm. Sonra kendi kendime 
Kongresi asked ihtiyaçların sivil ih- şöyle bir hüküm verdim: insanlar arasında ins:mal::ıra kötülük istidadı I 
tiyaçlardan üalün tutulmasına karar hakikaten a~ık kötü olmaktan daha ağır gelir Çünkü açık kötüye karşı 
verirken en ziyade bu ciheti dü§Ün· insan her vakit silahlı bulunur. Tabiatı mütelevvin kötüler adamı gaflette 
mÜ§tÜr, Yine aynı sebepten dolayı bulur. Mart ayının güzelliğine güvenip de pardesüsüz §emsiyesiz çıkanlar 
Faşist ftalya otarşi, yani kendi kendi- bazan yağmura, hazan da doluya tutulabilir. 
ne yeterUk sistemini kabul etmiştir. 

1 tal ya birkaç seneden beri büyük 
tecrübeler geçirdi. Bilhassa Habq 
harbl sırasında İngiltere ile hemen 
hemen çarpıımak ihtimalleri ile kar
şılqtı. 

Bu sıralarda birçok harp hazırlıkla
n yaptı. Bir takım milli müdafaa 
tedbirleri aldı. Bugün böyle yakın 
harp tehlikesi yoktur. Acaba it,. lya
nm harp tehlikeleri içinde bulundu
ğu günlerde bile müracaat etmediği 
derecede tiddetli askeri kararlar al-

dan bir müddet evvel İtalyan ıulllun- ması, aynı zamanda 0 derecede heye-
can göstermesi nedendir? 

dan beh'eettiği ıırada bunu "bir ıün-
r:ü ormanı üstünde bir zeytin dab,. Bu sualin cevabını lngilterenin 
diye tarif ebnİftİr. aon defa çizdiği yeni silahlanma 

A'.caba siWı1anma yolunda bu de- programında görürüz. lngilizle.r bu 
recelerde ileriye gitmiı olan Jtalyan programa teşebbüs ederken daha :d- t 

yade Almanyanın sömürge talepleri· 
milletini daha askeri bir hale getirmek . . 
için ne gibi yeni ıeyler yapılacaktır~ nı vesıle yapmıflardı. İtalyanlar ise 
Bu sual tabii olarak herkesin hatmna lngiltercnin bu yeni ıilfthlanma ha. 
gele• bir 'dütüncedir. Zlf~ı~~ı ne Bal~ık, ne de Şimal deni-

n_ 'li ki ltal L -!!t • zı ıçın olmadıgmı, bunların do-'fı u-
uw:nı yor ya ou çe zarureti 0 

dlaynıile her yıl silah altma alınmam dan doğruya Akdeniz vaziyeti ile 
iktiza eden nmflarm talim ve terbi- alakalı olduğunu, yani lngilterenin 

yclerini kısmen tehir ediyordu. Şim· istikbalde İtalyayı vurmak için ha· 
di sivil ihtiyaçlar askeri ihtiyaçlara zırlığa gİrİ§tİğini sanıyorlar. Onun 
feem eClileceği için bu noktada bütçe için İtalya ile sulh içinde yqaır."k 
zarureti artık mevzuubah. olmaya- istiyen memleketlere el uzatmakla 
caktır. Yine aynı sebepten dolayı ih- beraber istikbalin her türlü ihtimalle
tiyat nnıflara dahil olan sınıflar va- rine brp da en geni§ ölçüde yeniden 
kit vakit manevralara çağnlarak as- ıilahlanmağa girifiyorlar. 
kert bir kontrola tabi tutulmak la
mn gelirken buna kafi derecede ASIM US 
eliemmiyet ven1emiyordu. Bundan -------------

sonra bu türlü kontrol iti de kuvvet· Zamora IJlmemlı 
lendirilecektir. Daha eonra İtalyan 
gençlerinin askerlik yqına girmez
den evvel gençlik tqkilatlan vasıta
sile yeti~tirilmesi yolunda zaten mev· 
cut olan terbiye sisteminin tatbiki bir 
kat daha seniıletilecektlr. 

Her memleket için olduğu gı"bi 
ltalyanın mnır müdafaa kuv\l'etlerl 
de kara, deniz ve hava ordulan ol
mak üzere üçe aynlmı§tır. Bütçe 
tahsisatı "da bunlar arasmda pay edil
mittir. Bunun için miktar :ıilxrile 
mahdut olan askeri bütçeden k1:tra 
kuvveti için ahnan tahsisat deriz ve 

Meşhur !spanyol futbolcusu Zamo. 

ranm harp esnasında öldüğü veya öl

dUrilldüğü söylenmişti. Halbuki, Za
mora sağdır ve bugün, kaçarak Frm-
8qa gelmiı bulunuyor. 

Kendial. meseleden bahsederken 
~yle diyor: 

- Ben ne muharebeye iştirak et. 
tim, ne de iki taraftan birini tuttum. 

Biliyorsunuz: Benim dünyada en sev

diğim şey spordur. İspanyada hayatı
mı tehlikede gördüğüm için buraya 
gelmiş bulunuyorum. 

hava kuvvetlerinin zararına olduğu-------------
gibi deniz veya hava kuvvetleri için 

sarfedilen paralar da kara ord•ısu· j VAKiT cep k'tapları No. e 
nun kuvvetini tahdit eder. Şu hıtlde --r-------........ --+-
her memleket, milli müdafaa kuv-
vetlerini a iyi bir ıurette organize 
edebilmek için kara, hava ve dt·niz 
kuvvetleri arasında bir müvaze!".e te
sis etme1i, daha doiruıu her mille· 
tin lt~ndi milli müdafaa iht\)w:ma 
görf" hir askeri siyaseti bulunm;ııs' la· 
zım:fa. l§te bu rnakeat ile hıty,,nm 
ıimdiye kadar takip ve tatbik ettiğı 
askeri siyaseti bu noktadan bir kere 
daha gözden geçireceği ve icap eden 
tadilatı yapacağı anlaşı1maktadır. 

Hakikat halde bundan evvel bal-

lrottt Fcl'ka Fott LWmer 

SON 
KORSAN 

Türkçeye çeviren 
Fethi Kardeş 

ya askeri noktadan ıeadece Avrupa V AKIT K1T ABEVt 

memleketi sayılırdı. Habqiıtanın -.....------ -----•,.--

Hasan Kumçayı 

Günün Akisleri 
''========* 
Tek gözlUk - · kaHuy~rl 

Tek gözlilğUn ya 1 
vaş yavaş ortadan 
kalktığı haber ve
riliyor. Hakikaten 
eskiden siyaset a
damlarının bir a
llmetifrik&S!' gibi 
olan tek gözlük 
son zamanlarda gö 
rünmez olmuştu. 

(Bugün siyuet a
damlannm arasın
da tek gözlUklU 
hemen hemen bir 
A. Chamberlain 
var.) 

Tek gt;zttlğün on yedinci asırdanbe
ri kullanıldığı görülüyor. Fakat, o za
man bu gözlilkler aaplı idi ve sapın

dan tutarlardı. F.ransızla.rm t.k.. göz
lüğe verdiği ~sim (.M.onocle: .Monokl} 
de o zamanlar Manocle (Manokl) şek
linde yazılırdı. (Buradaki man "el,, 
manasına geliyor. Bugünkü kelimede
ki mon ise "tek,, sözünden gelmekte
dir.) 

Tek gözlüğün ı.ara.rlı olduğu da u
zun zamand~beri mahlmdur. Meseli 
gene on yedinci asırda, bir İngiliz dok 
toru olan Adams bir gözle bakm&nm 
gözü bozduğunu söylemişti. 

Fakat şimdiye kadar insanlar bu
na aldırış etmediler. Çünki1 tek g~ 
lük onlarca bir süstü: Sila için ne ya. 
pılmaz!. 

Ortpe tutul~ 
Bir hadise olurmu? 

Gfibe tutulmıyan yok. Fakat, me~
hur insanların gribe tutulması da bir 
hadise oluyor: 

Am.erikadan gelen b1r haber Clark 
Gable'in ''Gripten muztarip,, olduğu
nu bildiriyor... Onun gibi daha bir 
çok artistler de gribe tutulmuşlar: 

Robert Taylor, Villiam Povel, Joan 
Cravford, Simone Simon, George Bank 
roft, Herbert Marhall, Katherine, 
Hepburn, Jeanette Mac Donald .. hep 
hasta imişler ... 

Fakat, içlerinden gene Clark Gab
le'in hastalığı hadise oluyor. Çünkil, 
artist, bir gUn hasta hasta film çevi
rirken birdenbire bayılmış ve film ya
rıda. l:almış, kendisini de b:r hastahe. 
neye yatınnı~lar .. 

Artistin bayılması ve filmin yarım 
kalması Clark Gable'in hastalığının 
pe!~ de hoş olmıyan b"r neticesidir. 

Kendi rolUnde 
artistiik ed.enıes: 
İngilizlerin m!'l3hur muharriri G. 

B. Shav ile gene me~hur nazırları A. 
Chamb~r'ain ayni zamanda artistm:ş
ler de kimrnnin haberi yokmuş : 

~·="'--===~-=-:==;! 
DUnyapın en 
6dydk-tllml--:----Yalnız bu rekoru Aemrikalılar kı-

ramadı, dünyanın en büyük yani en 
uzun filmini Almanlar yaptılar. 

Berlin olimpiyatları esnasında bU
tün oyunları tesbit eden film 100 ki
lometre'" uzunluğundadır. Her biri ilç 
saat süren seanslar da gösterilse fi!. 
min tamamını göstermek için yüz o
tuz .seans li.zımdır ! 

Hitler tarafından bu filmi hazırla
mağa memur edilen Leni Riefeurthal 
eseri yapıp bitirdikten sonra, günde 
on saat seyretmek şartile, ilk muaye
nesini ikl ayda bitirmiıtir. 

Fakat, bereket versin ki, bu muayc
nedf'n sonra filmde çıkartılacak bir 
çok yerler böliirunUş ve şerit orasın
dan burasından kesilerek altı kilomet
reye indirilmiştir ..• 
"Eti senin, 
l!!JU ~ ı.ntm,. 

Almanyada, 1933 senesindenberi, 
kuş tüyü ithali pek fazlalaşmış. Me
seli. g~en sene hariçten 10.000 ton 
kuş tüyü almış bu da Almanyadan ha
rice 10 milyon lira çıkmasına malol
muş. 

lşte, şimdi Almanya kuş tüyünü 
dahilden elde etmek istiyor. Bunun i
çin de biltiln avcılara, tavuk kesip sa
tanlara bir emirname gönderilmiş ve 
kestikleri hayvanlann tüylerini bitrik· 
tirere!< hükumete vermeleri istenmig. 
tir. 

Yapılan bir hesaba göre Almanya
da bir sene içinde, vasaU olarak, 30 
milyon tavuk, 3 milyon ördek, 5 mil
yon da kaz kesilmektedir. Gene ayni 
hesaba göre yenilen bu hayvanların 
tüyleri toplaruraa 5.000 ton tüy eder. 
Bu suretle, Almanr.ının hariçten aldı
ğı kuş tüyü yan yanya azalacak de
mektir. 

Fransız gazeteleri, Paril 
ve tiryakiliğin sergisinden 
bahsetmektedirler. Bu 111 
Chris~ophe Colomb'un getirdif 
nü ilk defa Fransaya sokan 
ç:si Jean Nicot'nun sık sık 
yor. Zehirin adı bile bu elçiJliıl 
dı:!n çıkmıı, olmakla beraber, 
nin hayırla anıldığı söykll 
çetin buhran yıllarında sinir 
liğine Nicot'nun ı.ehirinden 
iliç bulunabilir miydi? 

Eizdcki ulema tütiln ha 
anlaşmazlığa dilfmilılerdi: 
mekruh mu. mübah mıdır? 
ise daha kestirme bir yol 
kimin sıhhatine zararı varil& 
ram. kimin bir takını illetle 
liyorsa ona mübahtır. (Cevdet 
Bundan da ileri gidenler var: 
bırakma.ktan dolayı raha 
yanlar olursa, bunlar için 
tün bırakmak gtlnalıtır. 
merkant ulemasından gayet 
zat demiş ki: 

"- Rum diyarına gel 
keyfiyeti çirkin gördüm. ı»I' 
larda rutubet olup sık aık 
ğumdan, bazılan tUtUnü 
ler. Hastalıklan difi ve bıll' 
vücuduma nifi buldum.,. 

Şah Abbas Bağdadı 
bulda asker içine lhtilll 
balar sarayda hiç nil.fus 
lardı. Yiğitlik çağma gelen 
Murat ne yapsa befenirafntJ: 
yi ve tiltUnU şediden yasak 
kileri tedip eylemek bahan 
leri t ebdilen eoehri dola..•up nic:f 
yı itlaf etti. Halbuki (ElmerU 
lima müni ı fehvasınca hal 
ve tütüne hırs ve inhimaki 

FA'f 

- Ulua' 

a~çmiş /(uıunl• 
TUrk-Yunan su 

Etrafında 

Pari.s, (Tan) gazete3i Tilr 
nani8tcın sulhıınun §Craiti 
miizak.crcıttcı bulunmak üzeri 
içtima edecek olan nariciY' ,, 
konferansı münaka{l(ltınd4 
mun hakim oldufiıuııı ya::<J,,
ki: 

Evve"lcmircle Yunan or 
nadoluda işgal etmekte . 
yi tamam.il~ tahliye ~mM' 
nist!ının A ruıdolu top_rcığ•~ 
aebebi m.ü{.lalaale m~ 
dır. Baniymı ÇONJkkcıl4' O. 
nın Avnıpa sahili tcımatnill 
verilmelidir. 

malüm ıekilde fethinden sonra ise J Fiyatı: 20 kW'\11 ( 

Bu i?d "llethur sima,, Londrada 
çevrilmekte olan "l{rahn adamlar&,, 
filminde iki mühim rol alıyorlar. Fa
kat, bunlar rollerini kendi kıyafetleri
le, ve kendileri olarak oynuyorlar. 

Diğer artistlerden farklı olan ta-
1 rafı bundan ibaret... 

- <kçen kı§tanberi burda. 1'ol/Gk aporv ...,.,.. or!Y!" 
Jiem &ı meDitelieti tamamile itaate erimi§, o loaımlf ... 
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Okuma işini düzeltmek! 

lk adımı hansi saha
da atacağız? 

6000 Çocuk 
• 

ilk okullardan bu sene ortaokullara girecekler 

Teknik sahadaki baş döndürilcil hı
zımıza karşı bir gün gelecek ki /renh 
işi diye hayran bakacaiiız !. 

Yazan: 

Bütün Türkiye'de 32.00 0 
öğretmene ihtiyaç var 

i'IUz h e t Haşf m 51nanoğ1u 
~ hzl11 dünkü aayımizdadır) bu zeki aristokratlarını yedirip yatıra-

~YilZcı olamıyacak olan cüm· cak talebe yurtları açmak ge~kecektir. 
~ dAlnkü makalemde tavsif etti· Böyle yapmakla devlet büyük bir para
dtn•riı~okratlannı yurdun her yükü altına girecek değildir; çünk\i §im-
· l • hın:r birer seçerek topla· diki lise sayısı bir kaç büyük ve mükem· 

Yunan toprağından 
geçen demiryolu 

Orta tedrisat direktörü Bay A \'• 
ni şehrimizde on beş gün kadar sü
ren tetkiklerinden sonra geçen pazar
tesi günii Ankaraya dönmüştü. 

Bay Avni ~ehrimizin lise orta öğ. 
rctmen okullarını gezmiş bu okullarm 
talebe vaziyetlerini yakından tetkik 
etmiştir. Bugün lstanbul lise ve orta 
okullarımızch. okuyan talebenin sayısı 
19,500 den fazladır . 

~'. ?urada orta tahsilin, hatta! mel liseye inecektir. Bu sayede devletin 
Mıımııııtı.. bi •ılın bizim memleketimize hazinsi belki de ekonomi yapmış olacak· 
~ r tecellisine rastlarız: Hemen' tır. 

de elrettc orta tahsil de yüksek 
ıı.wııaı. Plraiıdır. Bizde bunu parasız 

Yalnız bir nokta etrafında ili/af 
hasıl olamadı 

İlkokulların son sınıflarında oku
yan ve bu yıl ortaokul tahsiline bağh
yacak olan çocuklar da (6000) i bul
maktadır. •tr ~ridir. Hiç değilse bütün 

tnıiyecek kapaıitelCTi parasız 
dır -r.u • • ı · 1 • •• it : .c nun ıçın, ıse enn ve u· 
ti~ bulundukları merkezlerde, 

Orta tahsil enstitüleriroizi radikal 
bir reformaya tabi tutmazsak, seçip o
kutacağımız zeka aristokratları, gene de 
büyük T•Jrk inkılabının olgun çocukları 
olamıyacaklardır. 

Bu reformanrn neden ibaret olacağı
nı bütün Avrupanın orla tah
sil enstitülerine şöyle bir göz atmakla 
da anlamak kabildir. Bütün Avrupada 
orta tahsil icinde. klasiklCT, kendi orijl· 
nal tekstleriİe okutuluyor. Liselerse iki 
ayrılmıştır: Siyantifik liseler, klasik li

ra e\'Velki yazımda anne SÜ· seler. İkincilerde latinccden başka dör-
"tt1:en Ve yardımcı olarak inek düncü sınıftan itibaren eski Grekçede 
~esi mecburiyeti hasıl ol· okutulur. Birinciler teknik bilgiler, ikin 
. ~~rda inek sütünün sulan- ciler kültür bran~ları için ilniversitcy..: 

~tini söylemi§ ve günde olgun çocuklar yetiştirirler. 
•• t Ve kaç süt verilmesi lazım Arkadaşlar arasında, ortaokullarda 

Yazmıttım. Bugün de yar- Litince ve Yunancanm ne diye okutul· 
~ duğuna şaşanlann çok olduğunu biliyo· : tac devamını bildiriyo- rum. Bunlar, bence, medeniyetin XIX 

Yunan topraklarından geçen 33 ki- J 

lometrelik dcrniryolunda hangi h- . 
nwılraın cari olacağına dair şehrimi1..
de bulunan Yunan murahhasilc DcY
let Demiryolları Avrupa hattı doku
zuncu işletme müdürlüı: a arasında ce
reyan etmekte olan müzakereler bit
miş, bir tanesi müstesna diğer kıta
larda itilaf hasıl olmuştur. 

üzerinde itilaf ha.<111 olmıyan nok
ta Ankaraya bildirilmiştir. G<'lccek 
cevaba göre hareket edilecektir. 

Mevzuubahis tren Yunan hududun
da durmakta ve makine değiştiği es
nada Yunan memurları tarafından 

kontrol edilmektedir. Edirne muhtelit 

Şehir içindeki karga- 1 
/arda öldürülecek 1 

Kargalarla mücadele 1imdiye kadar 

katarı ise doğrudan doğruya geçmek 
ve kontrola tabi olmamaktadır. 

Burada yapılan müzakerelerden 
sonra Yunanlılar kendi topraklarında 
bilet kontrolü yapabileceklerdir. Yc
nan hududundan geçen :J3 kilometre 
için de müşterek kanunlar tatbik edi· 
liyordu. Bu defa Türk topraklarında 
Türk, Yunan topraklarında da Yunan 
kanm;ıalrınm tatbiki muvafık görtil
müştiir. 

Niza.rnna.me hazırlandıktan sonra 
Yunan murahhası nizamnameyi mem
leketine götiirecek ve tasdik cttirdik
tl'n sonra h~r iki hükumet tarafından ! 
da ta tbikine geçilecektir. 

Haliçteki 
tersanelerimiz 

Yeni gelen bu altı bin çocukla orta 
okullarda bugünkü talebe ile vaziyeti 
karşılamak ve heyeti mecmuasına yer 
bulmak meselesi oldukça müşküldiir. 

Orta tedrisat direktörü lstanbulun 
türlü gemtJerinde yeniden orta oku) a. 
c;ılması lüzumunu te.sbit etmiş ve Ba
kanlığa vereceği raporda bunJan esas
lı surette dikkat~ almr3tır. 

tstanbulun r.mhtelif semtlerinde vo 
bilh;ıssa Beyoğlu, Aksaray, Anadolu 
yakasında yen i ortaokullar açılacak

tır. 

Bu okulların ı:ıayısı şimdilik 7 ile 8 
arasındadır. Bundan başka şehrimiz. 

deki iki ortaokul da l!sc haln!e ge
lecektir. Bunlardan biri G<!lenbevi or
taokuludur. 'k 3.4 ay.lık olduğu vakti asırda başhyan makine güriiltülerilc ku

hl.... s. Üt • meme veya inek • laklan sağırlaşmış olanlardır. Bunlar, 
--~ bütün o baş döndürücü makine medeni
~da inek sütünün yan yetini yaratan jennik iyi bir klasik kül
~ç suyu veya su ile sulan- tür sayesinde yaratıcı bir kapasite ka· 
"lllnma pirinç unu ve teker zandığmı bilmiyorlar. 

tehir haricine yayılmakta idi. Fakat 580 bin /ira Sarf//e 
şehir haricinde kargaları öldürmek ü - yeni başlan yapılacak 
zere atılan silah sesinden korkan kar· 

Ortaokul bina ihtiyacı bu suretle 
kuvYetlenrniş olacak ve belediye büt
çesi bu işe bir miktar yardım edecek .. 
tir. 

Diğer taraftan ~ehir ilk okullarilc 
köy okullarının vaziyeti de t esbit o
lunmaktadır. Bu i~lc bizzat kültür di
rektörü Bay Te,·fik Kut yakından meş 

gul olmaktadır. 

1 h" td hT k kt · lktısat vekaleti fabrika ve havu~ 
ga ar şc ır a 1 ıne açma a ve camı • lar müdürü B. (',emil Ankaradan aldı-

:ı.}'apılmı§, bir m~hallebi ilci- Bizde az mı diyagnostileri kuvvetli 
'· hekimler vardır? Han2'İ miih~ndiıimiz, • l.. --.l-. T aLıt Lu ilA \ c 

lerin yakininde bulunan ağaçlara kon - ğJ emir iizel'ine Halis teki fabrika ve 
maktadırlar. Vıaki §İkayetler üzerine vi- havuzların ıslah ve inkişafı için An-

YENiDEN iLKOKUL BiNASI 
YAPTIRILACAK ~ ~r mama yerine geçeceği hangi teknisyenimiz, hangi hukukçu

tu J muz öğrendiğini tatbik etmekte aciz 
· il erden birini mesela bir göstermiştir? Ama hangi hekimimiz, 

layet, Ziraat Bakanlığı ile görüıerek karaya gitmiştir. 

bunlarla da müçadeleye karar vermiş - Haber aldığımıza göre önümüzdeki 

ııı..., kaldırmak günde 4 meme hangi mühendisimiz bir şey keşfctmi~ 
tir. bütce yılından itibaren Haliçte bir Bu yıl vilayet bütçesi darlığı dola

yısile ilkokul binası yaptırılacak ve 
kira ile tutulan binaların bazıları da 
okul olmıya elvcri5li olmadığınrluu ye. 
niden kirala:ımarnı!)tır. Bu yıl da şeh
rin türlü semtlerinde 5-S ilkokul açı
lacaktır. 

• "'lll'ı&lJ ı_ • 
~ Coı veya 2 meme 2 inek tir? Fatihin bilmem hangi sokağında 
~ l'ttuhaTiebi vermek lazımdır. kurduğu bir tezgahta, iki yıl içinde bir 

~ ... StukJar ilk aylarda hu nisbc· motorbot yapıp Cibalide denize indiren 

Avcular Emniyet müdürlüğünün ta- taraftan Hasköyle Kasımpaşa arasır.
yin edeceği saatlerde kargaları vuracak- yeni tersanenin kurulması, diğer ta. 
tardır. Alınan tedbirlerle kargaların a- raftan Kasım paşa ile Aza.pkapı · ara
zalacağı ümit ddilmektedir. sındaki fabrika ve havuzların ıslahı 

'«o~ usta, nihayet bu kadar budalaca bir 
~ gıdayı almak istem ezler. cebri olabildiği için şaoılacak bir adam 
~uklann bu mütkülatma dır. Sonra "Zatülhareke tekerlek,, ini 

ıl olmazsa muhaUebiyi bir tetkik etmiş olan üinversite profesörle· 
}'aParak verip çocuğu alış· rine, mutlaka, Con Ahmet bile içinden 

1~nra tekrar tabii hadde gülmüştü. Herkes bir şeye daJıp dii-

ih_.~ gelir. şündüğü zaman, o şey kendi bilgi saha-
~i ~e l sı dışında da olsa, yeni b:r şeyler hayal 
~ "'lı1llc.ka a tmcı aylarda ise ÇOCU· edebilir. Ama bu şeyler sırf k:ndisi için 
,., tik tuzlu gıdalara alıştır yenidir. Kimbilir onun gibi kaç kişi, u
~ t. vardır. Bu aylarda ço- zun zamanlar içinde l:ai tane böyle ye
~ kU et suyu vermek icap ni ~ey düşünn:(iştür. İcat icin, bütün i

Halkevlnde konferans 
Enıinönii llalkcııinM;n: 

Evimizde tertip edilen felsefi ve 
içtimai konf eranslarm on birincisi bu
~ün saat (17,30) da İstanbul Erkek 
lisesi felsefe hocası Bay Hatcmi Senih 
tarafından Evimiz konferans salonur.
da verileeektir. Mevzuu (Felsefi dil-

1 

şünüşün karakterleri) dir. 

Kağıt paralar 
llylarda çocuğun aldığı gıda cat edilnişleri bilmek birinci Ş8rttır. 

· lt Vey8 emzik ile 2 kısım süt Bütün icat edilmişleri bilmek bu bilgiyi Kağıt paralarımızın yeni harflexl~ 
. "!IJtn da l b kafada kıvamlandırıp sıralamak, bundan basılması kararlaştırılmıştır. Fakat bu 

\> b· su n yapı mış ir m u· A 
t d sonra da bu bilgilerin üstünde kalacak iş evvelce olduğu gibi vrupada yap -

bir hır e irmikli et suyundan olanı yaratmak. tmlmıyacaktır. Çünkü kağıt paraların 
•""' . ale gelir. Çocuğun hu ay- 1 
·••gı dah İşte, bir mühendisin bir hukukçu ka. Avrupada tabı için yapı an masraf 800 
~~ a pcnbcleşir. dar klasik kültüre muhtaç oluşu bu ya- bin lira kadar tahmin edilmektedir. 

~:rek anne südünde ve ratıcılık kalitesini elde etmek için gerek Halbuki baskı makinelerinin İstan -
l'tJi~ ~ hariçten verdiğimiz t~. ?linkli klasik kül~ür beyni .i~m~asti bul ldarphanesine getirilmesile bu iş ı 50 

do .. bulunmadığı ve çocuk an· gını yaptırır. Nasıl bır kolun ellı kıloyu bi\ liraya çıkarılabilecektir. Satın alı -
\ tduğu zaman aldığı celi"i kaldırabilmesi iç:n bir kilodan başlıya· nan makinelerde par:ılar bastırıldıktan 
't ~dar f tt" ... "h ti. g rak her gün egzersiz yapması lazımsa. sonra bankalara ait kıymetli evrak da sar e ışn cı e e ar· b" k . . . 

b ela • . ır afanın yaratıcı hır kudret sahıbı o- basılacaktır. 
lu ay n ıtıbaren et SU· labilmesi için orta tahsilin o kafayı ter- ---------------· 

~-~ası bir zarurettir . 8 biye etmesi öyle lazımdır. Ben, Avrupa- tişmelerini beklemiye de vaktimiz yolt
ltibarcn muhallebinin daki verimlerine bakarak •unu iddia e-]: tur. 

k 2 meme veya em· debilirim: Türt:iye teknik sahalarda baş döndü· 
Uebi ve bir irmikli et su- Matematik, fizik gibi dersler daha rüeü bir hızla ilerliyor. Buna kar~ı i~
l'avll§ yavaş bir yaşına zayıf olarak okutulan klasik liselerden pritüel ilerileme çok ağır olmaktadır. 
,,.,,_"ki" · 'k r kanla ··h d" k 1 nda sı·yant"f"k Bekliyemeyiz. Beklersek, kendi fabri-b.. .-•ıu ı et suyu ırmı ]:ı r mu en ıs o u u • ı ı 

-vı,.._ r 1 d k 1 da d h k I kalarımıza ' 'Frenk işi,, diye hayran bak-ı_ - ·•11ek veya bunun yerine ıse er en çr an ar n a a ço muva . 
~U fak oluyorlar. Hem zaten. meseli ! tal- makta devam edeceğiz. Beklersek, inkı· 

ç Çorbası ikame etmek ~ · · · · · · b"l )u yada, bir siyantifik lise mezununun hu- lap Türkıyesının en genç şaırının ı e 
~ ~urta sansı, ~yin, ve kuk fakültesine gidebilmesi için imti- ~iir diye Şark servilerinin melankolik 
~ın ihtiyacını da kabil han vermesi lazımdır da. bir klasik lise fonu Ustüne bir s;ra "ahü enin., beyitle 
~ tabii mevaddan temin 1 mezununun yüksek mühendis okuluna ri yazmakta devam ettiğini görcccğiı. 
·"d • nıuz, e lma, armut ver-1 gireb:ımesi için imtihan vermesi lazım Beklersek, daha bir zaman, Türk musı-

lt B b d ~·ıd· kisi diye, Mısırdan, Cezayirdcn, Fastan 

~tk!..:ı · u suretle ir yaşına! egı ır. 
-..., • · · k 1 · .-ıkıp dag~ ılarak radyomuza toplanıp gö-
1 t '"n çocuklar tabii ..,.1daJa. Klasikleri onjınal te at CTıle okuta- ':J 

ııt~ ,.. nüllerimizi kavuran mazlüm iniltilerin 
.t il iç' h l k h 'ı bileceğimiz ortaokulları açabilir miyir? 
~~ ın asta anma te }j. Şimdilik hayır. Çünkü, her§eyden önce, tıpkısını biz de Ankara ile İstanbulun 

l a~ nıaruz kalırlar. ı Latince ve Yunancayı okutacak türkc;e· radyo istasyonlarından cKinyaya yay· 
'"8•-Jıklan ··1 h ı ma'~tan utanr duymıyacag~ rz. 

'4l rru e a~sısı si kuvvetli öğretmen bulmamız im!din-J " ':J 

,,rahim sızdır. Ancak böyle öğretmenlerin ye- Nii;;/ır.ı lla§İm "inanuğlu 

Ye tamiri iç;n büyük bir faaliyet başlı
yacaktır. 

İlk iş olarak Hasköy yakınındaki 
Valdc kızağı denilen ta3 kızak ıslah 

ve tamir edilecek, bu kızağın etrafıı·

da gemi inşaatı için Jiizumlu vinçler 
ve saire kurulacaktır. l~asen ta~ kı

zi.k. yarım asra yakın bir müddetten. 
beri metriık bulunduğu halde, fevkaJa. 
d ' •. :.!kcmmel bir şekilde bulunmakta
dır. 

Taş kızağın yakınındaki küçü1t ha
vuz da tam"r edilecek ve önüne "bölme 
konularak burası bir tezgah haline 
getirilecektir. Taş kızakta bu tesisat 
yapıldıktan sonra 5.000 tona ve kü
çük havuzda 3.0CO tona kadar gemile:
i~a edilecektir. 

Taş kızakla Kasımpaşa arasında 

~imdi harap bir halde bulunan eski de
niz ve Scyriscfain fabrikaları tamir 
edilerek burada yeni fabrikalar kun·. 
lacaktır. G<!rek bu fabrikalar gerek 
havuzlar için Türk inEıaiyc mühend"s
leri çalışacaktır. Fakat ilk zamanlar
da kuruş için 20 İngiliz mühendisi ge
tirilm<'s i takarrür etmiştir. 

Bu okulların yeri ihtiyaca göre ta
yin ed\lecekt1r. Köy okulları için de 
bu yıl yeni şekiller dÜfiÜnülmektedir. 

Şehrin türlü köylerinde tam tcşl:i

lath okullar yapılmağa başlanmıştır. 

Bunlardan biri Çatalcada diğeri Siliv
ride. Üçüncüsü <le Yalovada olacaktır. 

NE KADAR ôGRETMENE IIITll' AÇ 
VAR 

Bakanlık ortaokul öğretmen ihti
yacını d:ı tesbit etmektedir. Bu yıl or
taokullar:a ilk ve köy okullarına yeni 
öğretmenler tayin cdi!ecektir . 

Türkiyenin okul öğretmeni ihtiyac: .. 
nı karşılamak için 32000 öğretmene 

lüzum vardır. 
Bakanlık bu yıl ortaokul öğretmen 

liği için bütün vilayetlerde imtihan a
ç.acağı gibi Avrupadan gelecek talebe
ler de bu okullara öğretmen tayin edi
eceklerdir. 

Balık ihracatı bir el
den.mi idare edilecek 

Havuzların önündeki yarım kalan iki balık tüccarı halyaya giderek t-
rıhtım tamamlanaCC.:< •·.? burada 1008 talyan b:ı lrk fabrikaları ile görüşmüş 
metrelik bir rıhtım husule gelecektir. ve Türkiyden gönderilecek balıkların 
Esasen 1000 tona kadar va!lurları ir- sevkiyat i ~i ni Üzerlerine almak istemiş· 
şa \'e büyük vapurların hrr türlii ta- !erdir. Bu şekilde bir müzakerenin ba§· 
mirlerini yanmak kudretinde olan ha- laması üzer:ne İstanbulda bulunan ve 
vuzlardaki fabrikalar t a kviye edile- balık almak üzere gelen vapurlara ajan

cektir. ları müzakerenin neticesine kadar balık 
Diğer taraftan • her üç havuz da almamalarını bildirmişlerdir. 

~·enicten tamir olunacaktır. Bunun için Bu şekil b:ılık tüccarlannı hayli mü-
530 bin lira ı:ıarf edilecektir. tccssir etmiştir. Balıkçılar Cemiy~ti me-

Metruk mezarhklar sele etrafında çalışmalara başlamış ve 
Şehrimizdeki metruk mezarlıkların İtalyan firmalarilc doğrudan doğruya 

kaldırılması ve tarihi kıymeti haiz o • temasa geçmiştir. 
!anla r 1 da muhafazası h~kkınc'.; bele - ====~=== 
diye mezarlıklar müdürlüğil ta:-a!ındar: Açık bulunan bir saylavhk 
yapılan tetkikat bitmiştir. Açık bulunan iki saylavhktan bi • 

Yenisene bütçesine bunlar için tah- rine merhum Nuri Conkerin refikaSt 
sisat konduğur1dan hazirandan itibaren Bayan Conker'in namzetliği gösterile -
çalışmaya başlanacaktır. ceği söylenmektedir. 
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Kömiir sergisi münasebetile Almanya 

A kara' ya ucuz tren te ... ordusunu kuvvet-
.. h .. t• d·ı· lendiriyor 

nezzu u ter ıp e 1 ıyor hus;:ınd~:~:b~i\ım::;.d:.~~:::~~ 
Ankara, 7 (Husu.si muhabirimiz

den) - 26 martta açılacak olan bey
nelmiı.l KömUr Yakan Vasıtalar Ser
gisi münasebctilc sergi umumi katip
liği $ergi müddeti esnasında lstan. 
bul - Ankara tcnezzühlcri tertibini 
düşünmektedir. Bazı tefcITiiat halle 
dildiği takdirde bu seyahate iştirak e
decek olanlar cumartesi günü öğleden 
sonra Ista nbuldan hareket edecekler 
ve pa1.ar sabahı Ankaraya gelmiş bu
lunacaklardır. İstasyondan otomobil
lere binilerek aehir gezilcccktir. Öğle 
yemeği Şehir lokantası ve diğer bliyilk 
lokantalarda yenilecektir. Yemekten 
sonra ıerıri münascbetile tertip edilen 
spor oyunları seyredilecektir. 

feranslar verilecektir. 
Ayni tren pazar akşamı geç vakit 

Ankaradan hareket edecek ve pazar. 
tesi sabahı 1stanbulda bulunacaktır. 

Tenezzühe rağbeti artırmak için tren
de ayrıca eğlenceler yapılması düşü
nülmektedir. 

dördüncü bir motörlü fırka ve iki top
çu alayı ihdasına karar vermiş olduğu
mt bildirmektedir. 

Bu muhabir, Almanyanın daha ev • 
velce 1500 tanklı altı alayı bulunduğu
nu hatırlatmaktadır. iki§er tank alayı 

motörlü fırkalara tahsis edilmiştir. Bu 
fırkalatl:ia, bundan başka, zırhlı otomo

billerle mücehhez bir istikşa.f grupu, bir 
topçu ve motörlcrlc mücehhez bir sü -
vari alayı. bulunmaktadır. Bu fırkalar, 

saatte altı kilometre mesafe katedecek 
kabiliyette bulunmaktadır. 

Yunan Kralı 
Giritte 

. ' Sanatkirana kayak• 
Bu sene D ünya patinaj müsabd: 

kalarında kimler kazandı ? 

Resimde gördüğünüz zarif ve 
sevimli figürler, sanatkarane kayak 
denilen bedii spora aittir . Garp mem· 
leketlerinde son zamanlarda ehem
miyet kazanan bu güzel spor dola· 

- bıl' 
atkarane patinaj müsabnkasf ~J 
ne de F ransada yapılmış "e rıııl"' ~ 
resimlerini gördüğünüz ba) &it? 

Spor oyunlarından sonra sergi bi
nası toplu olarak gezdirlle<:ek, kömür 
kullanılması ve aletleri hakkında kon-

Trende gelip gitme ücreti hariç ol
mak ilzerc yemek, otobüs, spor duhu
liyesi trendeki eğlenceler bedeli 3, 4-
5 lira olarak tahmin edilmektedir. U
mumi masrafın da B-10 lirayı geç
memesini temine çalışılmaktadır. Dev
let demiryoları memckcti tanıtmak 

için esasen ucuz tren tczahlirleri ter 
tip ettiği cihetle ayni esaslar dairesin 
de bu tenzilatı kabul 0dcceği umul
maktadır. Bu suretle bir çok ,·atan
daşlar devlet merkezini tammış ve 
sergiden istifade etmiş olacaklardır. 

Atina 7 {Hususi) - Dün aktam yıaile her sene beynelmilel müsaba
buradan Ra§vekil ile birlikte Ciride kalarda yapılıyor. 

iyi dereceleri kazanını~~1erlf ciliği kuanan Mabnazel . 
1 ~f 

ger, ikinciliği kazanan Mi' 
Taylor'dur. 

hareket eden kral bu sabah saat 9 da • Kadınlar arasmdaki dünya san· ___./ 

Fes hane f abrikasznın bir yandan 
faaliyeti, bir yandan satışı artıyor 

Hanyaya varmı tır. Kralın rakip ol--------------------------- ı• 

duğu Averof gemisi limandan çıkar- H .. k A t . 1 h. r 1 
ken sahilden atılan toplarla selamlan· µ um e ç er z e 1 
mıştır. Giritliler kralı çok parlak bir k k 

11 A1'kara, 7 (Husutıi muhabirimiz.. 
den) - Sermayenin en mühim kısmı 
Sümer Banka ait olan Feshanc Yünlü 
})okuma Fabrikası, 1936 yılını çok 
müsait bir vaziyette bitirmL, ve bu yıl 
zarfında, geçen senelere nazaran çalıs.. 
malarında kuvvetli bir inkişaf kaydet
miştir. Fabrikalarının bütün imalatın 
da g8Çen seneye nazaran göy.e çarpan 
yükselS, bunun bariz delilidir. 

Fabrika 1936 nın ilk 11 ayı zarfın
da geçen yılın ayni devresine nazaran 
yüzde JS noksan olarak 571.066 kilo 
yerli yapağı satın almı3, fakat Kam. 
garn mUb:ıyaası bu esnada yüzde 228 
artışla 72.116 kilodan 236.725 kiloya 
yükselmiştir. Bu da1 Kamgarnla do
kunan iyi kalite mallara piyasada gün
den güne rağbetin artmakta olduğunu 
ifade eder. 

Bursada kurulmakta olan Merinos 
yün, iplik fabrikası çalışmıya başladı
ğı zaman, Fcshanenin şimdi hariçten 
getirmek zorunda kaldığı Kamgar:n 
ipliği o zaman Sümer Bankın bu ye
ni fabrikasından temin edilecek ve 
harice giden miihim bir para tasarruf 
edilmiş olacaktır. 

Foohane fabr;kasmın yerli yapa
ğıdan imal ettiği iplik miktarı 19~6 
nm ilk 11 ayında, geçen yılın ayni dev 
resine nazaran yüzde 11 bir yükselişle 
800.000 kiloya çılonıştır. Bu müddet 
zarfında fabrika ipliğinden kumaş i
mali ıne yüzde 2 artışla 548.448 met-

Fransız - Amerikan 
iktısadi temasları 
Vaşingt0n 7 (A.A.) - Hariciye 

nazın HulJ, Amerikanın Paris bi.iyük 
elçisi Bullittle yaptığı uzun bir mü
lakattan sonra gazetecilere beyanat
ta bulunarak dünya ekonomi vaziye
tine ait umumi veçhelerin tetkik edil. 
diğini ve Parise dönmeden evvel 
BuJlittin hükumet erkanile daha bir 
çok miilakatlarda bulunacağırıı söy
lemiştir. 

Digarıbelıire tayyare 
işliyecek 

Ankara 7 (Telefonla) - Devlet 
hava yolları idaresinin yurdun muh· 
telif yerlerine tayyare postaları işlet· 
mek kararının yakmda Diyarbekir 
hattım acmak suretile yeni bir tat· 
bik sahnsı bulacağı haber verilmek
tedir. 

Bu husustaki tetkikler hayli iler
lemiştir. Haber aldığımıza göre T ah
ranla memleketimiz arasında karşı· 
lıklı tayyare postaları ihdası husu
sunda da iki memleket arasında ko· 
nu§malar yapılmaktadır. 

reye, Avrupa ipliğinden kumaş imali 
iso yüzde 37 artışla. 205.661 metreye 
yükselmiştir. Bu on bir ay zarfında 
fabriak 90.424 liralık battaniye yap. 
mışbr ki geçen sen~ ayni müddet zar
fındaki yüzde 215 bir fazlalık vardır. 
A;Tıca fabrika 86.548 liralık kilim de 
imal etmiştir. 

surette kar~ılamr1lardır. urş un u a ıyor ar 
l Ianye belediyesi tarafından kra· 

Bu suretle on bir aylık umum ima
lat yekunu 1.870.213 lirayı bulmuştur. 
Geçen seneye nazaran bu rakam yüzde 
24 nisbetinde fazladrr. Bu imalat ke
safetini temin için fabrikada vasati o
larak binden fazla. işçi çalışmı§tır. 

Tetkik ettiğimiz 1936 nın ilk on bir 
ayı azrfındn fa.brlkflll.-n umum satış
lan geçen senenin ayni devresine na. 
zaran yüzde 0,66 nisbetinde bir artış 
göstermektedir. Fakat doğrudan doğ
ruya piyasaya yapılan satışlarda bu 
artış nisbeti yüzde 40, 50 dir ki, asıl 
sevinilecek rakam budur. Çünkü fab
rikanın piyasaya gitgide kendine da
ha mühim bir itibar temin ettiğine de
lalet etmektedir. Bu rağbet fazlasınm 
tabii bir neticesi olarak fabrikanın 

piyasa için hazırlanmı§ stoklarında 

geçen seneye nazaran vasati olarak 
yüzde 40 nisbetinde bir azalış kayde
dilmiştir. 

Feshane fabrikası, milli endü.<ıtri
miz içinde kendine temin etmiş olduğu 
şerefli mevkii her gün biraz daha tak
viye edecek bir muvaffa.kiyetle . açlı§
masına devam etmektedir. 

Fransa'da gazeteler 
pahalanıyor 

lm şerefine bir öğle ziyafet verilmiş· 
tir. Ziyafetten sonra kral asker kıta· 
larmı teftiş etmİ§tİr. Akşam Girit 
umum valisi tarafından resmi bir zi· 
yafet verilmiştir. Ciridin her tarafın· 
dan gelen binlerce ahali gece fener 
alayları tertip etmişlerdir. 

PRENS PETRO ORDUDA 

Atina 7 (Hususi) - Başvekil ile 
1 larbiye müste~arı hazır bulunduğu 
halde diin kralm huzurunda prens 
Petronun tahlifi yapılarak Yunan 
rdusu hizmetine alınmıştır. Prens 
kralın amcasının oğludur. Yunan 
ordusunda piyade yüzba~r muavini 
riitbesile hizmet edecektir. 

Yu11aniı1tanda müthiş 
bir fırtına var 

Atina 7 (Hususi) - Bu tarafla. 
rm denizlerinde miithiş fırtınalar 
hüküm sürmektedir. Bütün vapurlar 
tarifelerini şaşırm ışlardır. Evia Kimi
nin kasabasında çıl<an bora hj.iyük 
hasarat yapmıştır. Atinada yağan 

şiddetli yağmur civar mahallelerindt
birçok zararlara sebep olmuştur. 

Rüzgar yağmurun şiddetinden bir 
çok evlerin çatıları uçmu1 ve birçok 
kimseler de açıkta kalm1§tır. 

Makedonya taraflarmda da hava· 
lar çok fenadır. Oiin Selanikte em-

Paris 7 (A.A.) - Le Jour gazete· ~ali görülmemi~ şiddetli bir rüzgarla 
si pazartesi gününden itibaren nÜs· knm~ık yağmur yağmış ve pek çok 
halannm fiyatını otuzdan kırk santi· yerlere yıldırımlar düşmüştür. Make· 
me çıkarmağa karar vermiştir. don yadaki ırmakların ekserisi de taşa. 

Matbuat mahfellerinde dola§an rak etrafta büyiik zararlar olmu~tur. 
şayialara göre birçok gazetelerin Le ---.- --------- - ---

Jouri taklit etmeleri ihtimalden uznk K Harlcl Haberler il 
değildir. il ısa .JI 

Efgan elçisi Aııha
radan ayrılıyor 

Ankara 7 (Telefonla) - Efga· 
nistanm Ankara büyük elçisi Sultan 
Ahmet Han yarın Suriye yolile mem
leketine hareket edecektir. 

Hükumeti tarafından çağrılan ek
selansın memleketinde mühim bir 
vazife ba ma getirileceği' söylenmek· 
tedir. 

28 mart 931 denbcri Türkiycdc 
Efganistanı h•msil etmekte olan Sul
tan Ahmet H;\n t-n eski eki olmak 
münasebetile Ankanıda kor diple· 
matik reisidir. 

• AMERIKADA yeniden grev 
tehditleri ha~ göstermektedir. Pitts
burg elektrik ~irkcti i~çileri yevmiye· 
]erinin artırılmasını istemektedirler. 
Bu talepleri isaf edilmezse sah güni.i 
grev ilan edilecektir. 

* BROOKLYNE giden lngiliz 
•·T abank,, vapurunda gümri.ik me· 
murları yarım milyon dolar krymc· 
tinde ve 12 bin kutu ka:ak afyon 
bulmuşalrdır. 

• MACARIST ANDA kömür hav
zası i§çilcrinin yüzde yetmişi tekrar 
çah§maya ba§lamı§tır. Bazı grevciier

1 niimayiştc bulunmak istemi~l~rse del 
bu teşebbüs polis tarafından bastırıl· 

mıştır. 

._, - (Vstyam, 1 ciie) 
at 23,30 da hükumet merkezinin etra -
fındaki mmtakalarda ve bilhassa Uni -
versite mahallesinde ve Casa del Cam
po'da birçok infilak vukubulmu§tur. 
Asi tayyareleri hükümet merkezinin ci
vam11da usmuşlardır. 

KfM DAHA FAZLA TAYYARE 
DUŞ URMUŞ 

Salamanka, 7 (A.A.) - Büyük ka -
rargahıumuminin dün saat 22 de ncş • 
1 cuiti tebliğ, Krzıllar tarafından veri
kn yanlış haberlere cevap olarak, hava 
faaliyeti hakl:ında aş3ğıdaki izabati de 
vermektedir: 

Nasyonalist tayyareler tarafından 

yapılan 108 bomb.:rdıman esnasında, 3 
tayyare kaybedilmiş, hüki'ımct tayyare
leri tarafırJJan yapılan 28 bombaıdıman 

esnasında ise 27 tayyare düşürülmüş
tür . 

KONTROL AYIN ON UÇUN DE 
BAŞLIYOR 

Londra, 7 (A.A.) - Tali ademi mü
dahale komitesi bu ayın 13 ünde deniz 
ve kara kontrolüne başlanmasına karar 
vermi§tİr. 

Londra, 7 (A.A.) - Tali ademi mü
dahale komitesi saat 15 ten 23 e kadar 
devam eden toplanudan sonra deniz ve 
kara kontrol planı hakkında bir itilaf 
zemini bulmuştur. 

Sovyct gemilerinin Lizbon ve Ma -
dera limanlımna girmeleri meselesin -
den dolayı Sovyetlerle Portekizliler a
ıasmda çıkan ihtilaftan doğan haşhca 
müskülat iki tarafın itirazlarından vaz 
geç:nesi ve Lizbon ve Mzl:lenı limanla
rrmn komitenin otoritesi altında kon -
trol limanları olarak kulanılmasmr der
piş eden ilk plana avdet edilmesi sure
tile halledilmiştir. 

tTALYANIN YARDIM GÖNDERME
SİNE FIRSAT VERİLMİŞ 

Paris. 7 (A.A.) - Ademi müdaha
le komitesinin kontrol planının tatbiki· 
nin 13 marta tehiri hak1undaki kararı 
dolavısile !deniz kontrolü teessüs etme
den dolgun mevcutlu İtalyan kıtalarının 
:tspanyıaya gönderilmesi ihtimali bazı 
gazeteleri endişeye sevketmektedir. 

Oeuvrc gazetesinde Bn. Tabouis bu 

hususta diyor ki: 
"G~neral Franco'ya yapılması der-

p!ş edilen yardım şirrAdiye kadar !~.pı
lan yı:rdımdan fazladır. Söylcndıgıne 
göre beheri üç fırkalı dört kolordu İs· 
panyaya gönderilmek üzere hazırlan • 
maktadır. Ayni membadan haber alaralt 
ü;r ay evvel tsp;myaya 60,000 muharip 
gö:-J:lerileceğini yazmıştık ki halen bu 
haber yüzde yüz: teeyyüt etmiştir.,, 

ASiLER BtlYOK BİR TAARRUZ 
HAZIRLTYO RLAR 

Madrit, 7 (A.A.) - Havas ajansı • 

nın muhabirinden: ~ıı~* 
Jarama ve el Pardo mırıtal ııtı 

yapılan tahşidattan asilerin do~ ııı' 
cutlu kıtalar ve mühim rniki4~ ıııt ti' 
malzemesi ile yakında şiddetlı t.r 

aJ:'t8 arruza geçecekleri anlaşılın el# 
Asiler tarafından yapılaca~!(~ 

taarruzun hedefleri ağlebi ilıt , 
Jardır: jjf~ 

1 - Cenupta Valencia Y
0111 ~· 

metinde bir taarruz. .
0
? s 

J ııtı g 2 - Las Rozas ve el P a ~ 
lcrinden itibaren şima e ve J. tJ. 

biye doğru bir taşma teşebbıl5 O'ı;. 
·ı.ııııı ıil 

Bilhassa Morata de TaJ ·ı t°' 

mühim mikdarda asker taW 

haber verilmektedir. . d~..t 
HükUmet topçu kuvvet1d1t~tı<" 1 

• 11ar ~ 
leden evvel ası kıtalarının ··teııı• ,, • 
güçleştirmek maksadile ıtıil d3 o'...,1 

. 'k' f arasıtı ·r ,. 
ateş etmı_ş ve ı ı tara det! bl 
iden sonraya kakar devam e . d 
çu düeUosu olmuştur. . 1aresı rô1' 

üç motörlü on iki as~ ~~!111" ,ır 
hük(ımetçilerin mcvzilerııll 13rıf!1ll., ı tol' tı' man etmi~se de tayyare 'bİ ıı' 

· · tak1 .M· 
§İ ve avcı tayyarelcrının ıışııır .. t1'' 
sinde kaçmağa mecbur 011111\~,Apl' 
ARJANTİN SEFARE'fİ F 

TEN K.ALKl~O if. ll\;l'. 
J ·arıt • ,ıı 

Madrit, 7 ( A.A.) - ~r~ vılt~ c(i 

meti, Madritteki ı;cf aretırıı. ııı)-ı~ 
nakle karar vermiştir. sefı.r <3$•' 

enı ,,ıır· 
len B. Perez Quesada, Y yacll" 
gitmeden evvel Parise u~rıst tCf 

PARA MES&.L~ f'3tı ~ 
Salamanka, 7 (A.A.) ~ .... 5e1~, jı:IJ... ı..-

lamak hırsu~:la bulunan . 1936 " 
· · anı ı..' hareket1edne 9 teşrınıs ııcll". ,1 

'k o1Ut1 ıf, 
kanun ahkamı tatbı el''' c 

. lı:İıtls ıc 
bapta kııbahatlı olan ·ddetl' , 
yardım etmiş olmakla şı d .osı.I n ~ 

· k · o·· Al 1n -ra ) Jı!t .il edılece tır. un m rt'" ell'. 
. . bl·~ bU ıtıC ,.,.ııS 

redılmı~ olan te ıg ırııvr ~ 

Franl.dst hükumet, bU biitii~ ~ f 
kn tıarırı i11ı damg:ılanmış ban ° de'eg 

ni kuvvetini muhafaza e ırıııf:lığııı' 
ra biriktirmcğe mahal 

01 
/ 

etmektedir. ---

---A-c-ık_l_ı blr tillJ~ ,.J 
v}{ı ~ 

lzmir müstahkem. 
11:b<J)'ltı ııll~ 

sube ınüdürti değerlı .5 •0ğJııflıJ~ 
~ I kk DivıW o 
dan yarbay l- a · : 1 • e1'te.. s'b' 
mi.iddcttir tedaYı edılrtl da Ôl1fl ,ıe 
Yakacık sanntoryoro110 cıJı: ,1 

f · ~ · · h ber verft'l bit ve at cttigını a tli · 
1. . A'I . kıvrt'e .. ıl' 
ıvız. ı e"ıne ve • .. j," . 
• d t'1" (it 4' 

nu kaybeden or uY" t c}ilr fı 
• hroe ~b' sunar, rncrnuma re . bı• • ·J' 

zesı ) Merhum·m cena 8~ 
k ldırılat . natoryomdan ·a ı.u;'· 

d·tece"' 
kabristanma defne 1 



Tefrika 

21 

Ahmet Turgut, dütüncelcrinin bu merhaleıinde 
t•ker fabrikaımın ciddi, ağır batlı, §ahaına mahıull 
hir lalam ehemmiyetli düıüncelerile dikkati celbeden 
tıki müdürünü ortadan ıilinip kaybolmuş olarak his· 
•etti; kendiıini daha dün mektepten çıkıp gelmit bir 
lcız çocuğunun emri albnda, onun güzel gözleri ne 
derse onu yapan, ıihirli bakı§lan nereyi göıterirae 
o tarafa giden, aciz, kararsız ve herkeıin tebessüm· 
leı-le karııladığı bir ıilik a'dam olarak buldu. HakikA· 
len herkes böyle mi düşünüyordu? 

Şu ihtiyar, yavan, dedikoducu dispanser hekimi· 
•i hatrrladL Ahmet Turgut bu adamın kendisi için 
ileler düıünüp neler aöylediğini duymamıştı; fnkat 
Öyle zannediyordu ki her nedense hiç hoşlanmadığı 
~ cıvık adam herhalde bu Gülseren işini hissetmiş· 
~ rezip tozduğu yerlerde mutlaka ıöyle demel;te· 
dir: 

- Bizimki yulanru karının eline verdi ..• Eh, bun• 
dan sonra itleri gidip hukuk mÜ§avir muavinine da· 
l\lfalım; fabrikada müdür Ahmet Turgut değil, öte· 
ki... Kan ne derse o olacak! 

Ahmet Turgut ıu pis, mendebur, münasebetsiz 
tnuhasebe katibinin yılan 1rözlerini görür gibi olu-
1or; kimbilir ne dedikodular, ne dedikodular bu hain 
ha!crlı gözlerin arkasında saklanmaktadır. Gecele
rin balkonda kendisini arzedip de 1reri çevrilen ka· 
dın kimyager acaba intikam almak hevesinde değil 
tni? 

Muhasebe ıefinin karııı Ayte, kendi dalavere• 
•İnden belki vakit bulup etrafına bnkamıyor; kocası 
da elaleme rezil olduğunu farkedip batının derdine 
4'ii1111üı olmalı, diyelim. Ya bütün hüküm ve nüfu· -n ıenç ve güzel muavininin eline geçtiğini gören 
lıu!1uk müıaviri Tekinalp ne düşünüyor? 

Tekinalp, bu maceranın en yakın mÜ§ahidi idi; Ah
lftet Turgud'un şahıiyetindeki değişikliği hazırlıyan 
•ahnelerin bir çoğunda bu adam da hazır bulunmut· 
tur; fakat Ahmet Turgut ıimdi hukuk müıavirinin 
ttra!a bön bön bakan gözlerini hatırlayıp düıünÜ· 
)'or: 

- T~·ekkeli yükıek apartrmanlann üst katlan 
~k defa bot kalır demezler! 

Fabrikanın içinde ıade boy gezdiren Tekinalp'in 
'6e Üıt kabnda göze görünür bir boşluk hiaseclilir; bu 
~eıitan baıta düşüncenin barınabileceğine hükmolu· 
llaınaz. Onun, hukuk miiıavir muavinine ait olmakla 
beraber hukulti olnuyan, bu meselede herhalde bir 
kanaat sahibi olmadığı tahmin edilir. 

Ahmet Turıut bü~lin memurlannı, her gün te
htaı ettıa-ı, l<onuttuğu, anılarında yapdığı kımıeleri 
hir bir gözünün önüne getiriyor; onlnnn her birinin 
hu ıneıelede neler dütünebileceklerini tahmin etme· 
re çalışıyordu; fakat acaba Gülseren ne düşünüyor? 

Ahmt Turgut, genç kızı hatırlayınca ne zaman· 
danberi ıeçmif olduğu kırk yaşını yeniden unutur 
libi oldu; yüreğinde tatlı bir kıpırdama hiasetti; bo
i~rna tatlı bir yumru gelip tıkanır gibi oldu. 

Gülıeren'in ne düıündüğü belli değildi; hatta bir 
l ey düıünüp dÜ§Ünmediği bile belli değildi; müstes· 
t\a güzelliğinin hakimiyetinden habersiz, etrafta uyan· 
dırdığı zelzelelerin farkında olmıyarak, geçtiği yolla
ra hayat ve hararet ıaçarak ilerleyip gidiyordu. 

Ahmet Turgut Gülıeren'i muhitindeki kadınların 
~•inden üstün güzellikte buluyordu; fakat bu üı-

t 

Refik Ahmet 
Sevengil 

tün güzellikte sanki ekıik bir ıey vardı; bu güzellik· 
te kadınlık eksik gibi idi! 

Ne bir arzulu bakı,ft ne bir arzuyu anlıyan bakı§ ... 
Ne de sevgiden bahıederken aeste bir küçük heye· 
can •.• 

Gülseren'in yılbatı geceıi diıpanıer hekimi ile 
münakata ederken söylediği ıöz, az zamanda ağızdan 
ağıza dolaııp meşhUT olmuştu: 

- Aşk denilen o beyaz güvercin, aannuzm ma
kina gürültülerinden rahatsız olup kanat çırparak 

dünyamızdan uzaklaımadı mı? 
Fabrikada en dedikoducular bile Gülaeren için 

ıöyliyecek söz bulamıyorlar ve ondan bahsederken 
bu cümlesini bir "vecize,, halinde tekrarlıyorlardı. 

Ahmet Turgut, bütün bu havadis~ri en yakın 

adamı Tekinalp'ten alıyordu. Hukuk mÜ§avİri daha 
bir kaç gün evvel: 

- Hani, Allah için, tertemiz kız •.• 
Diye iki elini kaldınp avuçlannı Ahmet Turgud'a 

göıtererek Gülseren'in namusunu tasdik ve teılinı 

etmiıti. 

Ahmet Turgut, bir yandan böyle Gülseren'i 
temize çıkarıyor, bir yandan da kendisi için Gülse· 
ren'e olan zaafı yüzü:ıden kimbilir ne kötü tey]er 
söylendikini düşünüyor, "Kızın adı da ıöylenmeğc 
baılanacak!,, diye üzülüyordu. 
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Kıt ıiddetini arttırdıkça arttmnıı, uzamış, hava· 
lar bir türlü düzelmemi~ti. Yollar kapalı idi; civar 
köyforden gelen giden olmuyordu; i,çilerden bir 
çoiu da relmiyorlardı. Fabrikada kampany bibnek 
üzere olduğu için esasen ç

0

ok bir it kalmamrftı; bir 
takım amelenin gelememesi işi aksatmadı. 

Ortalıkta acıklı haberler dolatıyordu. Samande-
reye kurtlar inmiı, bir çocuğu parçalamıı; Viranköy 
yanından geçen ınnak dağdan gelen ıellerle taırnı,, 
kulübeler yıkılmış; Sazlık köyünden hiç haber alı· 

namıyormuş, oralarda ne olup ne bittiği bilinmiyor. 
Safiye Hocahanım, annesi, kiracıları Gülseren 

güldür güldür yanan ıaç sobanın etrafında toplan
mışlardı; ihtiyar kadın o gün komşulardan duyduk· 
lannı krzile kiracısına elemli bir sesle anlatıyor, 

arada bir elinin tersile gözlerini siliycr, felakete uğ
nyanlar için üzülüyor, kendi hallerine ıükredip yat· 
Jı ırözlerle Allaha dua ediyord~. Anlatılan hikayelerin 
ağırlığından nudır nedir dı~anda gece iki kat karan· 
ık, ıonıuz ve korkunç hissediliyordu. Bir aralık •ta· 
ğıdan bir gürültü duya.-ak kulak kabartblar. Bir el 
sokak kapısını yumrukluyordu. 

Safiye Hocahannmn annesi telatla kaılannı kal· 
dn·dı: 

- Aman, evladım, bu havada gece yanar ıokakta 
kim var? 

- Fabrikadan gclmit olmclılsrM. 
· Dediler. 

- Befüi komıulardan biridir. 
Dediler. 

- Merak edecek bir şey yok, şimdi anlaşılır! 
Dediler. 

Buna rağmen ihtiyar kadrn kadar Safiye Hocaha
nım da, hatta Gülseren de meraklanmıştı. 

( A rhası ı·ar) 

K URUN~ 
73 Kere taşan nehir 

C()NDEL/K SiY ASI GAZETE 1 
h °'1..teıtıJz.e gönderilen yazılar, ga.ıete- j 
Cttttl"llaek lc;ln ı.ae, zartınm köeesı.ne <ıa· ,, le 

elimem yazılmalıdır. 

ıo~uu. ıauycn okurııu, mektupı~ 
~ıuı. puJ koymalıdırlar. 

'?:~llın.ıyan yazılan J;eri ı;ıını:ıennekten, J 

'lllt t.a yollanmlf aıektuplanıı içine 
';u'a P&rala:-ın Ka;>· t>oıma.,mcıan, l!Aıı 
•ıı~ IUı l:lkan yazılardan cfotayı. direktör • I 

• llıtun. eoru ııorgU alm&J.. 

OQ>ı·· 1 u Germiş sayıl.ar 10 k"'!tru-§tıır 
.\ıı -

~Pt.. ~lnl df'ğl,tın-n aboneler :ZS kuruş 
~~ Göndermlycnlrrln adreıılcrl deli"° 

' ~.t ~llll'lde ı,:ıkan r111:1ıarıa N'Almlerln 1 
~lcı A!llt kcndlıııi ltlndtr. I 

~----
1 ~-.. .._ ........................................ ~··· 

a.,~ muayene kuponu 
'-t~ doktorumuz Pazartesi günleri 
'~it beş buçuktan yirmiye kadar ga• 
'-ıı.~t ldarehıı.neslndc, Cumartesi gtlnlert 
~~~ 1• ten 19 a kanar LA!cll Tayyare 
bıı~' l?ıtıın tklncı daire Uç numarada 

' ~ltu.YUoutarımızı yedi kupon muka• 
ltıı ~ 11.buı eder. 

t "ıııı it hastalıktan doktorumuz da bu 
ttı lııttı~ Yedi tanesini biriktirip kendisine 
ıı.~4!1ıi illlz cumartesi, salı, perşembe 
,~Q, lıt.• 12 arası Aks:ırayda, Millet cad-
~t~ Uratpnşa camii kaT§tsmdakl mu

''-...e&tnde çocuklannıza bnlmcaktır. .................... _ .................... .. 

Amerikadaki su baskını felaketinden 
sonra sıra Fransaya geldi zennedildi : 
Fransada da ırmaklar taşmağa ba~ladı 

ve şehirleri basmak tehlikesini göster
di. 

Bu arada bilhassa Paristen geçen 
Seine (Sen) nehri çok fazla yükselmiş 
ve şehri basmak tehlikesini göstererek 
kıyıda yapılmakta olan büyük sergi in
şaatını durdurmuştu. 

Seine'in ilk defa olarak 583 senesin

17 martta, 1883 de 5 k!nunusanide, 
191 O da 28 kanunusanide, 1920 de s 
kanunusanide, 1924 de 6 kanunusanide, 
1930 da 2 kanunuevvelde, bu sene de 
1 martta yükselmiştir. 

Seine için olduğu gibi diğer nehirler 
için de taşma mevsimi tesbit edilmiş de· 
ğildir. 

de taşmış olduğu kaydedilmiştir. Bun- !!119-
dan sonra bugüne kadar nehir tam 37 
defa taşmıştır. 

Yeni abone 
tarifemiz 

Buna mukabil 1591 kanunusanisinde 
ve 1856 eylülünde de kurumuştur. III 
üncü Henri'nin zamanı olan birincisin
de nehirde karşıdan kaqıya yür:.iyerek 
geçildiği anlaşılmaktadır. 

Se:ne'in bir kanunusani gününde 
kuruduğunu söyledik. Böyle kış günü 
kuruduğu halde yüksdmesi de ekseri
ya kışa gelir: 

1836 da 16 kanunuevvelde, 1876 da 

Memleket Memleket 
itinde dışında 

A~lık 130 275 
S a~lı k 400 750 
6 &;\·itte 7~0 1401) 

1.'ıllık HOO 2700 

Tarifesinden Balkanla r için ayda otuzRr k • • 
ruı dUşlllUr. Poııta birliğine glrınlyen ye r
lere ayda yctmlıı beııer kuruıı zammedilir. 

Tllrkl~ ·l'nln hn poıııta morkc:ılndf' 

KURUN'a abone yazılır. 

Radyo Müsabaka Kuponu 
-i-

isim: 
Adres: 

& - KURUN 8 MART 1937 ... 
• 

lngiliz silahlanmasına karşı . 

ltalya endişe için e 
Altnacak karar henüz belli değil 

Roma, Mart (Hususi) - ln
gilterenin yeni silahlanma progrd· 
mı tahakkuk edince İtalyan resmi 

mahfellerinin muhafaza ettikleıi 
ilk sükun ve sükuta müvazi larak 

matbuat da sükunetini muhafaza 
etmeğe uğraşıyordu. Bu arada ı~ 
talyanın en hassas teline dokunan 

bir hadisenin zuhuru, lngilterc 
Kralı altıncı Jorjun tnç g)yme mera· 

sımıne Habeşistan hükumetinin 
resmen davet edilmesi, matbuatın 
göstermeğe uğraştığı sükutu bir
denbire bir bombardımana çevir
miş ve İngiliz - İtalyan matbuatı 
arasında şiddetli münakaşa ve mü

cadelelere yol açmıştır. iki taraf 
gazetelerinin biribirlerine karşı al
dıkları cephe, bu iki büyük dev
letin Habeşistan meselesi münase
betile aralarının en gergin bulun
duğu günleri hatırlatacak bir dere· 

ceyi bulmak üzeredir. Hala aynı 
şiddetle devam eden bu mücadele· 

ve ilk olarak Birçio Gayda'nm ma· 
İum makelesi sebep olmuştur. İtal
yan gazeteleri lngiltereye karşı sa· 
vurdukları ithamlara cevap veren 

Londra gazetelerinin neşriyatını d~ 
nakletmeyi ihmal etmemektedirler. 

İngiliz gazetelerinin cevaplarının 
ruhu, İtalyan matbuat ve siyasi 

mahfellerinde lngilterenin silahlan· 

ma projesine dair yükselen protes· 
to ve endişelerin lngiliz efkarı u· 
mumiyesini hayretler içinde bırak· 
tığı şeklinde hulasa edilebilir. 

T aymis ve Morning Post gaze· 
telerinin bnşmuharrirleri de İtalya· 
dan mada dünyanın herhangi bir 
devletinin silahlanmasına acaba İtal
yan gazeteleri müsaade etmezler 

mi? Diye soruyorlar. 

İngiliz ~azeteJerinin hu sorguln
rına 1 tal yan diplomatları ve mu har· 
rirleri doğrudan doğruya cepheden 
cevap vermiyorlar. Ancak yanla· 
ra geçip, Büyi..ik Britanyanın şim· 

diye kadar görülmemiş bir _şekilde 
silahlandığını ve hem d~ bu silah· 
!anmanın İtalyanın Habeşistam iş
gal etmesile tatmin edilmiş bulun· 
duğu bir sırada yaptığını söyledik· 

ten sonra bir de şu noktaya işaret 
etmektedirler: 

Silahlanma, Hitlerin, Avrupa 

meselelerinin dostane bir surette 
halli için elini uzattığı bir dakika· 
da vükua gelmektedir. Halbuki 

Avrupa kıtasındaki bütün devletle
rin bir araya gelmek suretile hak· 
kaniyet ve mantığın icabı veçhile 

bir plan çizmeleri lüzumu artık 

aşikardır. İtalyan mahfelleri ln

gilterenin Rusyaya karşı hazırlan· 
masının da mevzuu bahı;olduğunu 

çünkü gerek lngiltere ve gerek

se Fransız hükumetlerinin Avrupa
yı şimalden tehdit edebilecek bir 
tehlikenin mevcut bulunmadığına 

kati kanaatleri bulunduğunu yazı
yorbr. 

Journal d' ltalie ga-zetesi soru

yor: 

"Akdeniz sulhunun takviyesi 

için yapılan Centlemen Agrement'e 

rağmen İngiltere neden bu ka:far 
müthiş silahlanmak kararını veri

yor? Bu suretle Londra istikame· 
tinden gelen tehlikeye karşı ltal a 

nasıl olur da endişe etmez},. di

yor. 

ltalya bu dakikada hakiki b ir 

endişe içindedir. Huranın mesul 
şahsiyetleri ne vaziyet alacaklarını, 
lngilterenin silahlanmasına karşı ne 

yapacaklarını düşünüyorlar. Bu 

meselenin belki bir hal sureti var· 
dır. Bazı ltalyan askeri şah~iyetle• 
rinin teklif ettikleri bu çare Alman· 

ya ile birlikte İngiliz $ilahlanma 
projesi gibi ona kar§ı müthi§ bir 

program hazırlamaktır. fakat bu
na benzer fikirlere buranın yabancı 

mahfelleri gülümsemekle mukabele 
ediyorlar. 

ltalyanm olduğu gibi Almanya
nm da paraııı yoktur. Silahlanma 
programları pek mahdut olacaktır .• 
Halbuki lngiltere ve hatta Fransa 
için para meselesi varid değildir. 

hte bu sebepler dolayısiledir ki 
buranın bazı mahfellerinde görülen 
endişeler bir asabiyete tebeddül et· 
mektedir. İngiltere hükumetinin 
hariciye. müsteşarı Lord Krabomun 

Kral altıncı Jorjun taç giyme me· 
rasimine Habeşistan .saraymın da
veti hakkında Avam Kamarasında 

verdiği izahat da bu asabiyeti daha 
gergin bir hale getirmiştir. 

l talyan matbuatının, lngilterenin 

tuttuğu istik~mete dair olan hü· 
cumlarma bu arada · HabeEİstanda 

zuhur eden iki hadisenin de büyük 
bir tesiri bulunduğu inkar edile· 
mez. Bunlardan birisi Mareşal Gra• 

zianiye kar~ı yapılan suikast, di· 

ğeri de 1 fa beş Generali Ras Desta· 
nın tutulup idam edilmesidir. 

Malum olduğu üzer~ bu Ras, 

başına geçtiği gayri muntazam 
Habeş kuvvetleıile ltalyan işgaline 

karşı daima zorluklar çıkarmakta 
ve işgalin sağlamlığı hakkında şüp

he uyandırmakta idi. 

Habctistanm hemen her tarafın· 

da görülen çeteciHk hareketleri 

Mareşal Grazianinin bir an evvel 

Habeşistanda İntizam tesisi için sarf 
ettiği gayretlere mani olmakta idi. 
Bu 1··.llerin önüni.in alınması için 

büyük tedbirler ittihazına mecburi· 

yetler hasıl olmaktadır. 1900, 1901 
1902, 1903, ve 1904 ihtiyat sını· 

fr silah altına çağrılmıştır. Bu se· 
neki manevralara iştirak edecek o· 

lan bu sınıflann Habeşistana gön· 
derilmesi pek variddir. 

Marl.cne Dictrich 

Meşhur Alman 
sinema yıldızı 

Amerik!l. tabiiye· 
tine geçti 

., 
Los Anjelos, 6 ( A.A.) - Reu· 

ter: Sine~a yıldızı Marlene Diet· 
rich Amerika tabiiyetine geçmek için 
mahkemeye müracaat etmit ve bu 
hususta ilk muameleler yapılmı§br. 
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Fakat kati olarak hükmedilebilir kil 

lntih~p ~lunan bu mıntaka vaktile (Dip.! 
lo Kıonıon), yahut (Çifte sütunlar) adı 
verilen ve şimdi Dolbahçenin bulundu. 
ğu mevkii teşkil eden yer olmuştur ki 
o zaman Türk filosu aynı mahalde bu. 
lunuyo:ı:lu. Harp gemilerinin Beyoğlu 
sır:ıa:ın?an geç.irilmesi için mühcndis.

1 
lerın ıntıhap ettıklcri yol istikameti pek 
iyi anlaşılmıştır. 

Şimdi Beyoğlu denilen sırtlar 'üze. 
rinde o zaman şehir binası mevcut de. 
ğildi. B'uralıırı bağlık ve çalılık olan yer. 
]erden ibard idi. 

Şimdi Kasımpaşa denilen ve Beyoğlu 
yarım adasının garp cihetindeki sahayı 
teıkil eden yerler o zaman Cenevizlile. 
rin mezarlığı idi ki bu yerlerde şimdi 
Cen~viz mezarlıkları yerine kaim olmak 
üzere yine Türk mezarlıklan ve servi 
ağaçları vardır. 

Beyo~lunda Taksim ve Tepeba~ında 
iki me-~arlık vardı. Şehir bu mezarların 
üstü~ kurulmuştur. 

Son senelere kadar baki Jdi. Yüz se. 
ne en-el fstanbulu gezen Mis Pardo bu 
mezaların büyük selvi ağaçlan altında 
gilzel bir manzara teşkil eylediklerini 
yazar. Bugün mezarlardan eser kalma. 
nuıtır. 

Tarlçti Pe.usın ifadesine göre timdi 
Tophane denilen yerde deniz kenarın. 
dan başlayarak ve Beyoğlu' yarım ada. 
sının şark sathı mailini dik bir surette 
çıkarak ~peye kaıdar süratle yükselen 
bir yol vardı. Bu yol Beyoğlundan Şiş. 
liye doğru giden ana caddeye amut te~ 
kil ediyordu. Büyük yarım adanın garp 
sathı mailinden aşağıya iniyordu. Sonra 
r1a Halice varıyordu. Şimdi Taksim kıı
Jasınrn bulundufu yere yalan bfr nokta 
da iki yol birleılyordu. 

Bu iki yolun istikametleri amudi şe. 
kilde yerleştiği için bir nevi haç vilcuda 
geliyordu. Bunun için Beyoğluna ıonra. 
dan Yunanca (Stavrodromion) adı ve. 
rilmiıti. 

Bu suretle boğazın aahillerlnden bat
lıyan yol timdi bir tarafında Kırım se
Cerinde ölmüı İngiliz askerlerinin ha
tırası için yapılmıt olan kilisenin bu -
lunduğu yol istikametindeki vadiyi ta
kiben Beyoğlu tepesine çıkıyordu. Bu
ra:da Beyoğlu tepesinin ancak birkaç 
yüz metre ıenişlif inde bir sahadan iba
ret olan tepesini geçiyor, ondan sonra 
tepenin öbür sırtındaki diğer bir vadi -
yi yine amudi bir istikamette takip e -
derek Kasımpa§a deresine ve Halice i
niyordu. En kuvvetli ihtimal odur ki 
Sultan Mehmet i§te iptm Tophane sa
hillerinden baılıyan. amudt bir ıurette 
§İmdiki Taksim bahçesine doğru çıkan, 

sonra K.'asımpaşa der~ine doğru inen 
yol iatikametince harp gemilerini insan 
kuvveti ile çekerek nakletmek kararını 
vermi~ti. '(1) 

Uün tarihçilerinden Puaculuı ile 
muhasara vak'alarının bizzat şahidi o -
lan Sisam Metrepolidi Leonard'ın ifa -
'delerine göre Galataldaki Cinevizlileri 
korkutmak ve bilhassa Halice nakledi
lecek gemilere ait hazırlıklar ve hare -
ketleri onlara hissettirmemek için nisa
nm yirmi birinci günü Galatanın üs -
tündeki (Saint _ Theodore} tepesine ye
ni top bataryaları yerleştirmiştir. Sonra 
bUtün gün bu bataryalarla ateş edil -
miıtir~ o halde ki bataryaların mütema
diyen gilrültüsilnden dehıete düşen Ga
latalrlar arka tarafında hazırlanau mü -
him ameliyatın asla farkızjda olmamış -
tır. Yine ayni günde padişahın azlet -
tiği Baltacıoğlu yerine tayin edilen ye
ni donanma kumandanı Halicin önüne 
gerilmiş zincirler arkasındaki düşman 

donaması üzuine birçok defa hücumlar 
yapımş, bu suretle Bizanslılar da işgal 
edilmiştir. 

O gün (Saint - Theddore) mevkiine 
yerleştirilmiş toplardan birinin attığı 
mermi ile Haliçteki Bizans gemilerin
den biri Bizanslıların ve Cinevizlilerin 
büyük heyecanı içinde batmıştır. 

Hülasa Fatih Sultan Mehmet Bi -
zansltlarla Cincvizlilerin dikkatlerini 
Beyoğlu sırtlarında yapılan işlerden bat
ka taraflara çevirmek için tatbik ettiği 
usul fevkalade muvaffak olmuştur. ta -
tanbut surları içinde muhasara altında 

olanlar tarafından ne boğaz mıntaka _ 
sında, nı: Haliç cihetinde bir <ter.izden 
diğer denize gemilerin nakledilm~sine 
karşı mümanaat için teşebbüs olunma
mış. bu gemileri Halice indi ~ilm!zden 
evvel tahrip için ~n küçük bir hareket 
görülmemiştir. 

Bununla beraber Sultan Mehmet yi
ne her ihtimali gözönüne alarak Dolma 
bahçe önünden kara yolu ile Halit.t ge
milerin götürülmesi teşebbüsünü mu -
vaffakiyetle neticelendirmek için bir -
çok ihtiyat tedbirleri almıştır. P.!zans 
tarihçilerin'den Chalkondylasın ifadesi • 
ne göre, Beyoğlu yanmadasınrn her iki 
tarafında icap eden yerlere toplar ve 
kuvvetler yerleştirilmiş, buraiard~ ge _ 
miler!n nakli esnasında şuradan veya 
buradan gelebilecek taarruzlı:rı d~ rhal 
topçu kuvvetlerinin himayesi mu:Cabil 
taaruzlarla püskürtmek için haz:rlık -
!ar yapılmıştır. Bu suretle 21-22 ni -
san gecesinde en son hazırlıklar tamam
lanmıştır. Bundan sonra Beşiktaşla Dol
mabahçe arasında demirlenmiş duran 
gemil~r arasında bir intihap yapılmıştır. 
Tarihçilerin çoğu Halice getiril-
mek üzere aynlmış olan ge -
miterin sayısını yetmiş sekizle seksen 
arasında oBduğunu kaydetmişlerdir. 

Gemilerin geçirilmesi işine sabhle
yin erkenden daha şafak sökerken baş
landı. O zamanın İstanbul muhas<ırası
nın canlı şahidi, olan tarihçi Venc4ik -
1i Barbo bu hadiseleri en küçük tefer -
rüatma kadar gayet merakı tahrik edi
ci bir tekilde anlatıyor. V enedikli Bar
ro diyor ki: 

- Sultan Mehmet fstanbulu yalnız 
kartıdan muhasara edip sıktıtırmak au
retile bize (yani Bizanslılara) büyük bir 
zarar gctiremiyeceğine fili tecrübe ile 
kani olduğundan maksadına varmak i
çin zihninde çareler aradı ve Dolma -
bahçenin önünde duran harp filosun -
dan bir kısım gemileri Halice geçirme
ği dü~ündü (2) Sultan Mehmet kat'i 
sur-ette btanbulu zaptetmek fikrini ka
fasına yerleştirmişti ve bu fikrin ta -
hakkuku için de filo~undan bir parça -
smın İstanbul limanının en içeri tara -
frna mutk.ka sokulması Uzun geldiğine 
kanaat getirmişti. O zaman Türk filo -
su İstanbul Boğazının ağzıD:ia üç mil 
uzunluğunda bir sahayı işgal edivordu. 
Sultan Mehmet geçirilecek gemilerin 
tayfalanm tama.men i~inden çıkartır ka
raya indirtti. Ayni zamanda Galatanm 
ilst tarafındaki dağ üzerinde Boğ·,zdan 
Halice kadar açılan bir yolu düzlettir
ldi. 

(Arkası oor) 

(1) Sabluınberger'nin Fatih Sultan 
Melımedin gemilmni Botaziçinden Ha
lice ıötünnek için intihap ettiği yol 
hakkındaki tarifleri bugünkü vazjyete 
göre çok kanııktır. Zira Sclıluınberger 
bir defa gemilerin ilk hareket noktası 

olarak Dolmeba.hçeyi gösteriyor. Son -
ra bu hareket noktasının Tophanede ol
duğunu ıöylüyor. Halbuki Dolmaba.h -
çeden Beyoğluna çıkan iıki yol vardır. 
Biri gazhane tarafından Taksim bah -
çesinin sol tarafında Beyoğluna gelir. 
Diğeri Ayazpaf& mahallesinden Tak -
sim meydaruna çıkar. Tophaneden Çl -

kan yol İse Calatasaraym yanmda Be -
yoğluna çıkar, İngiliz aeiarethane5inin 
yarundan ve Kalyoncukulluğu denilen 
yoldan aıağıya Kasımpeıaya ve Hali -
ce iner. O halde acaba bu yolların han
gisi kastediliyor? Bizim tahnimize gö -
re bu yolların en müsait olanı Dolma -
bahçeden Aya:zpaıa istikametinde Tak
sim meydanına çıkandır. Çünkü buraya 
tamamen Dolmabahçeden çdanak müm
kün olduğu gibi Kabata, tarafından da 
çıkılabilir. Türk kaynaklannln mühim 
bir kısmı da gemilerin Kabataştan Bey
oğluna çıkarılmış olduğu şeklindedir. 

(2) Bu hıriıtiyan tarihçi bunida Sul
tan Mehmet hakkında "Bu köpek ve 
dinsiz" tabirlerini kullarunaktan kendi
ni alamamıştır. Bu kin ve hidd.,~ tez.a -
hürü htanbulun fethi ile büyiik Türk 
kahramanı Fatihin yalnız Bizanslrlar Ü· 

zerinde değil, bütün hıriıtiyanhk alemi· 
ni ne derecelerde tethit ettiğini ıöıte • 
rir. 

Başka türlü adam 
- Ulan Yaşar, görelim arkadaşlığı. 

nr, aylığı cebine indirir indirmez fer
teyi çekeyim demiyesin. 

- Tabii be yahu, parayı bir defa 
elime alayım, göreceksiniz, nasıl bir
likte ezeceğiz. 

- Kuzum Yaşar efendi, bizim pa
rayı da unutmuş olmıyasm. 

- Korkma be Agobum. Sana on 
dört kahve borcum var; biliyorum; on 
sene sonra da, yüz sene sonra da bunu 
inkar etmem. 

Ve kahveden dışan çıktı. 

Yaşar, Oduncu Mehmedin oğlu idi. 
Bir ay önce anası ölmüş, kendisine 
bakacak kimsesi kalmamıştı. Gerçi ba .. 
bası bazı bazı işte çalışırdı ama, eline 
geçen parayı Aslanın meyhanesinde 
ezer, eve öyle gelirdi. Oğluna değil, 

kendisine bile hayri yoktu onun. Ya
şar, anası ölleliberi şurada burada ça
hşmıı;, bir kaç gün bir kasap dükka
nında bulunmuş, iki hafta kadar bir 
fırında hizmetkarlık yapmıştı. 

Şimdi on yedi gün oluyordu ki bo~
taydı. Kahveyi borca içiyor, sattığı 
ce!<etinin parasile düne kadar güç b<?
la karnını doyuruyordu. Dündenb<?ri 
artık meteliği kalmamış oraya, bura
ya baş vurduysa da çalışacak bir kapı 
bulamamıştı. Nihayet babasının arka
d~larından meyhaneci ve bakkaliye 
sahibi Aslan akşamları meyhanesine 
çakı3tırmıya gelen hali vakti iyi m<'· 
murlara yalvararak, acındırarak, ço
cuklarının çanta ve sef ertaslarmı mek 
tebe götürmek Uzere Ya.şarı münasip 
gördüğünü söylemiş, onlara da bunu 
kabul ettirmişti. Dün akşam Yaşarı 
yanına çağırarak gideceği evleri tarif 
etti. Ve her evden birer lira alacağı
nı, ay sonunda, on evden, on lira. top
lamış olacağını, haylazlığı bırakıp na .. 
musile çalışmasını ona teker teker an
lattı. Yaşar da bu sabah arkadaşları
na meseleyi anlatarak kahveden çık
tı. Seviniyordu: Birer liradan ayda 
on lira .. Üstelik bugün ayın altısı da. 
Şubat da yirmi sekiz çeker .. demek ki 
yirmi iki gün sonra on lira cebellezi ... 
Doğrusu ki keki... 

O sabah on on beş dakika içerisin
de bütün evleri dola.~arak boynuna as
tığı iri sırığa sefertaslannı ve çanta
ları dizdi. Sonra !:Ocukları da önüne 
katarak yola koyuldu. Altuniza.de mek 
tebi de pek uzak yerde değildi. Bağlar. 
başından çocukların yürüyüşile on beş 
dakika falan ancak sürerdi. 

Y~r, yolda çocukları güldürüyor, 
onlar: 

- Yaşara gel, Yaşara gel ... Diye 
onunla alay ederek gülüşüyorlardı. 
Yaşarın, şiddetli kış rüzgarlarma rağ
men açık duran gömleksiz, kıllı göc7-
sü, yırtık ayakkabısından bir kapl~
bağa başı gibi dışarıya çıkmış olan 
başparmağı, saçlarından bir perçemin 
Hitlervari alnına düşmüş bulunması, 
nihayet arasıra: 

- "Köprünün altı diken, yaktın 
beni gül iken,, diye türkü söylemesi 
daha ilk günde çocukların üzerinde se
vimli bir adam tesirini bırakmıştı, hat. 
ti içlerinden bazıları: 

- Yaşar ağabey diyecek kadar ile
ri varmıştı bile. 

O gün Yaşar çocuklan mektebe bı
raktıktan sonra kah,·eye döndü. Öğle 
yaklaşmış, karnı da acıkmıştı. Agoba 
dönerek: 

- Bana bak ahbar dedi, e, artk iş
ler yolunda gidiyor, bize bir yemek 
getir de yiyelim bakalım. Ay sonunda 
bütün borçları temiz!criz. 

Agop, dudaklarını büzüp elierini 
oğuşturar:ık: 

- Ya.'2ar efendi, dedi, Yemeğimiz 
kalmamıştır bilirsin? Hem on dört 
kafe de borcun \'ar idise .. 

- Canım biliyorum. Ben erkek 2 .. 

damım: millet duysun, on dört kahve 
borcum var sana işte. 

- İyi ama yemeğimiz kalmadise 
ne yapalrm? 

- O başka. 
Yaşar o gün ak~ama ka.Ctar aç do

laştı. Akşam, mektebe, cocuklara gi
derken aklına bir şey geldi. "Çocukla
ra sorarım, eğer sefcrtaslarmda artık 

Yazan: 

~üştü 

Şardağ 

yemek falan bırakmışlarsa, onları ye .. 
riın.,. 

Ve akşam bunu çocuklara sorunca . . 
bır bağrışma, bir gürültU koptu: 

- A, bende var, Yaşar ağabey. 
- Benimkinde de bir dilim ekmek 

kalmıştı. 

- Bende bir köfte olacak. 
Yaşar sevindi. 
- Oh, oh dedi, yaşayın be çocuk

lar ... 

Çocuklar gülüşerek ona takılıyor
lardı. O, onlara: Siz gidin, ben geliyo
rum dedi. Fakat çocuklar, onun nMıl 
yemek yediğini, lokmayı nasıla ğzına 
sokup, nasıl çiğnediğini görmek, onun 
da kendileri gibi mi, yoksa daha bar .. 
ka türlü mü hareket ettiğini, mesela 
ekmeği muhakkak eliyle mi ağzına 
götürüyr .. ~. lokmayı muhakkak yutu
yor mu? Bunu anlamak istiyorladı. 
İçlerinden birisi: 

- A! Yaşnr ağabey dedi. Biz dese
ni bck!iyecc~iz, sen ye, bit!r de bera
ber gideriz, 

Bunun Üzerine oda sefertaslarmı 
birer birer açarak ne buldi.qe iki üç 
dakikanın ic.indc yedi bitireli. 

Karnı bir derece doymuştu • 
Ertesi sabah, gece aklına gelen bir 

şeyi yapmak istedi. İlk uğradığı evden 
önce çanta ve şefertasını alıyor, iki üç 
dakika sonra da çocuk çıkıyordu. Bu 
boş geçen iki üç dakikada duvarı siper 
alarak yemeklerden yemek ... Böylelik 
le daha sabahtnn karnını doyurarak 
öğleye ve akgnmıa 11r1ı.n,, .. "'Ak 'Rıı iv; 

bir düşünceydi. Evin kapısına gelmiş~ 
ti. Ve kapıya zaten gelmeden bırakıl
mış olan sefertasını gördü bir an dü
§Ündü. Sonra cefertasını yakaladı. B; .. 
rinci kabı yokladı; sulu bir Ayşekadın 
fasulyası vardı. Bir kısmını avuçlıya
rak yedi. Sonra sonuncu sefertasa geç
ti. Bunun hakkından gelmek biraz zor 
caydı. Çünkü iki börek vardı bu kap
ta. Ne yapsın? Birini yese belli ola .. 
cak; midesinden doğru gelen bir ses: 

- Ulan, onu da beceriver işte, di
yordu. Hemen böreklerin üst kabukla
rını koparıp ağzına attı. Ve yüzü so
yulmuş kısımlarını tersine çevirerek 
kabuklu kısımlarını üste getirdi. Bun .. 
lan yaparken gözlerini kapıdan ayır
mıyor, ağzına attığı şeyler gözünü kır 
pıp açıncaya kadar midesine iniyor
du. Bu dar zamanda aklına bazı şey
ler de geliyordu. 

- Ualn, diyordu, şu insan midesi 
de ne meret şeymiş, bir gün yemesen 
duramıyorsun. Hani bizim böyle sü .. 
rünmemizin seb<?bi, biraz C.:l açgözlü
lüğümü7..den ha. Sonra zenginlere. ki
barlara bakıyorum, hiç de on1ar bizim 
gibi yemeğe düşkün değil. demek ki 
bu çingenelik blzde. Bizim mideler 
herhalde bir b~ka mide. 

O böylece her sabah Şemsi'lerin e
vinde karnını doyuruyordu. Bazı gün 
fasulya gibi ycme~lerin suyunu görüp 
dayanamıyor, sefcrtasını yakaladığı 

gibi kafasına dikiyor, sonra açktırm:ı. 
mak için her gün Agoptan doldurdu
ğu cebindeki şişeden fasulya üzerine 
biraz koyuyordu. 

Nihayet küçü çocuk, bazan yemek
lerinin az, hazan yağsız, hazan tu7..suz, 
bazan da supsulu olduğunu görüp git
tikçe şa.'}kınlığı çoğaldığından bir alt" .. 
şam, babasının da bulunduğu bir sı

rac!:ı annesine: 
- Anne dedi, bugün neden fasul

yayı az koydun? 
Kadın şaşırdı. 

- A, oğlum neresi az. her zaman 
koyduğum gibi değil mi? 

- Sonra ne tuzu var, ne yağı. Sup
sulu bir şey. 

- Allahallah .. Benimle e~leniyor 
musun yoksa? Halbuki bugün fasulya 
aksine çok tuzluydu. 

- Değil işte. r-t 
Kadın, koca.sının oğlu Uz,erfne 

k~ar titrediğini ,biliyordu. K~ 
?~lunun yalan s_?ylediğine inaDd ~·1. 
ıçın, koşup aşagıdan bir ta.bak f P

ya getirdi. Hem kocasına, heDl de~ 
cuğuna birer çatal tattırdı. :sahi" 
luna dönerek: 

- A Şemsi dedi; bu yemeğin net" 
ci tuzsuz oğlum, yağı da iyi işU· ~ 

- Bu iyi ama mektepteki b()yle 
ğil ki.. , •• 

Karıkoca bir kahkaha. attılat· . 
kadın oğlunun yanaklarını okş?,'~! 

- Çevir kazı yanmasın değll 
dedi. 

- Değil vallahi. 
- Sus çocuğum yemın etnı~: )6-
Ertesi günler Şemsi, bir gti1l ~ 

reklerin kabuksuz, bir gün ekrll ,ı;y· 
bir dilim eksik konmuş oJduğunU ,ı

leyince karıkocayı bir aüşüncedir~ır~ 
dı. Y..'.llnız çocuğuna ayda otuı uJI 
lira harcıyan bir baba için ofl~ 111 
ekmeğin azlığından şikayet etınd1 

il' 

kadar acıydı? .. Svnra karısı da ~dl 
ğunu kendi kadar severdi. Şu ~ 
onun koyduğu yemekleri kint yıf'1' 
du. Karısına dönerek: • . . çJ1Y 

- Yahu, dedi. Sakın ŞemsıniJl u1 
tasını götüren ada'.m yapmasın buD 

- Ne gibi? 
- Yemekleri o yemesin? 
Çocuk birden atıldı: ,, bl1 
- Yooo, baba ... Hiç Yaşar ağ' 

böyel şey yapar mı? JJe" 
- Dur oğlum, sen karışnıa. yl~ 

ne çabuk da ağabeyin oldu? Ağabt 
ğe kıran mı girdi? . . dtJll' 

- Hayır baba. Vallahi o ıyı a ,ııi! 
Hem baba, sabah yemek yenir ttf" 
İnsanın midesi nasıl alır? Biz ın~ 
te okuyoruz. Yemek vaktinde ) JI' 
miş insanın vücuduna faydası ol.Jll 
mış.. . h, 

- Oğlum onl:ı.r senin bildi~~"' 
aan1o .. ft h""'•,.-·- ~t.,...,,.. ""'' 
başka, herşcyleri başka.dır. 

,,. "' • ,,,._p 
Yaşar, yeni işine başladı ba~ 

Agobun kahvesinde neş'e kal~.~· 
Çünkü buranın biricik gülduril 11 ,. 

biricik bülbülü Yaşardı. Hepsi oıı ,tfJI 
rıyor: ne yapıpta onu bu işindell rJr 
geçirtelim? diye dilijünüyor!ard~~ {i• 
hayet Haydarın aklına ı!öyle 
kir geldi: . bir çD'_ 

- Azizim, dedi. Hani o bııe.ediliııl 
cuğun sefcrtasından yemek ) 
söylemişti ya. 

- Evet. ~ 
- Birimiz gidip o eve ha'pel' 

1 
,~ 

Iim. O vakit evin sahibi ona Yo 
rir. 

- Tamam be karde~im. .... .. r 
~ Dt ...... 

- Tamam tamam ... Ya.§3: de 111 
dar. Ulan köpoğlu. hani senın 
sarcian kalır yerin yok ya?!.. riııt ,!
~ O gün bu i~i, Muzafferin Ut.e 
mas:nı röylediler. ~ 

- Peki, diyerek HaydarJll nrt -~· 
gösterdiği eve yollandı . .A:I- 50 rrı"i'O~ 
pıyı çaldı. Genç bir kadlll. ~: 
annesi karşısına çıktı. Ka.~.~ il ,ı~t' 

- Yeııge hanım dedi, goıiiJl ed~' 
yim, şu Yaş.an yarın bir kola~ 9"tt" 
bir dikiz geçin, onun ne an~ıtıl 
ğım numaralan var bir görilJı~ı. 

Kadın pek bir şey anirY' t' 

Bunu farkeden Muzaffer: ~ 11 ~~ 
- Ya§ar, dedi, sizin çoeu~ ıoiO"' 

tasından sabahlan yemekleri 

indiriyor. rdll' 
Kadın şa§kın şaşkın So • tr 
- A, a ... sahi mi oğluıtı 1. _.ııi ' 
- Kaldırım taşı olayını )tı ....d' 

lacığım. ..r"'-0" 
Ertesi sabah. kapının aJ11'ot" P 

Yaşan gözctlcmeğe gele~ ~ jçiJ'dl ~ı; 
nun her zaman olduğu gıbı dİ~ 
ba bulunan bir tası b~ına ~ bit 'ı 
sonra da cebinden çıkard~~u1er~ 
den tasa su koyduğunu go aeıtl 
casının ''Bekle biraz dah11•' 1'11 
dayanamıyan kadın : ptıP ' 

- Edepsiz oğlan o yıı ıtoe"ı 
diye bağırdı. Arkasından ~ 
göründü. uıı• yw-~ 

Ya.sar bir yandan burJl d• fi"' 
çorbayı siliyor, bir ya.ndail ~ 

(Sonu: 11. 
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lOC.ADAKi HAY ALETi Tarihten hakiki hikayeler 

Kadınlar hamamında bir rüya 
Göbek taşı üzerine çırılçıplak uzanmış kadınlar 
bir erkeğin içeri gelişine birtürlü inanamıyorlardı. 

"Aman .. Size fenalık yapacak deği
lim; Beni saklayın•.,, 

1 

Başlanan işi bitirmek lhımdı: 
- Bu iş olmaz .• diyenin eline bir 

miktar akça sıkıştırmak adet halini 
aldı. 

lieyecanlı büyük zabıta Şanizade tarihi bu vaziyeti şöyle 

anlatıyor: 

hikay esi 
Nakleden : Hlm 

-7-

~ııu bir dolabın üst rafının bir( 
~ı· nde küçük, siyah bir deri torba 

l.s. 'd.yordu. 
dı, ~ •ks bu torbaya. uzandı. Onu al
' t YtJuna baktı. Sonra açtı. İçeri
t~ b~ıunan elektrik tamirine yarı
'll'ah ~çok aletler arasından ince, 
~dı "" katlanabilir ibr deG"nek çı
, •. 'l''ltnanıen açtı. Bu surete! bu 
lcl>a. -k, ?ir metrodan ziyade uzun bir 
a halıne gelmişti. 

~tı\·~r. lleunda kilçük bir kıskaç bulu
~:·u. .Bu kıskaç, değneğin diğer 
~.1~n ıdare ediliyordu. 1nce ve kıv
~ ~ ır bir fren va..,ıatsile bu kıskacı 
~ ~t>aınak mümkün oluyordu. 
~;: llafiyesi :Maks, bunu ele ge
lııııtı 8Qnra ,esrarengiz tiyatro hll' 
t~ llt?ı. izlerinden birini daha keş. 
~l'otd Olduğunu sevi 1çle müşahede e-

11 u. 
~lis :a~onun Amerikalı direktörü 

d atıyesine, elektrik odasının ka
'=1llnda rastladı. Ve sabırsızlıkla 

'~e haber Yar bakalnn? Bir §eY 
~~İrdiniz mı·?. 
t'~ı· . 
, ~ hafiyesi Make emniyetle: 

ırtıı~ın kim olduğunu buldum; 

: \'ok canım! 
~Vet. Hrrsız, sizin eleklrikçiniz-

'~ lta.k e ! ? Bizim Holder mi? 
\' 

8 lasdik makamında başını sal 
, e. sonra sordu: 
, ~llndi Holder nerededir? 
~ beSQ_Yleıneyin Allah aşkına! Hır
"11 ~at~ını elektrikçi Holder olduğun 
~ 'Yen em.in imsiniz? 

1erika1ı direktör, bu hakikate bir 
'-t ClQ tlanaınıyordu. Maks, onu elek-

' ~lt~nıa aldı. hth nı içerisindeki siyah deri en 
'-ı U tı~ardı. B markalı locanın 

:ı.,,~l~ 1'.ıeııne serptiği cam tozundan 
)ı._"tıı.rılar, bu torbanın dib:ne ilişmiş 
~ ~ ona elile gösterdi. Sonra ka
~'1 lhtar deliğine cigara külü 
~ .. ~t.ı ~~aki maksadı anlattı. Ve is
k'll~ ı., birisi, B markalı locanın 
\ V~ lt?ltrı tamamen aynine ma1ik-
t~~b~l>ı. Yolundan kolaylıkla loca
!g1'1}-· 1tnıştir. 
'~~kal) Maks, anlatıyordu: 

~\l~~ ~~ işaret. e:tiğim koridora 
ı. ~bt~~Stahdemınınden başka hiç 
~~ hi l1ı girmemesini emrettiğini
ta~ bir yabancının da girmedi
'~ hırsızı, sizin kendi adamla. 
'~ . lrlda aramak lazımdı. 
~ ~l'ika]ı direktör sordu : 
1'~ ~ bütün müstahdemler a

~'111\ ll ız.ın elektrikçi Holder ol-
~tiı erden hükmediyorsunuz? 

~~ ~:~~iYesi Maks, bu sırada ce
~~t·~.k bir şey çıkararak tiyat
'b.~ 0~liine gösterdi. Bu, (U) bi-
-~~p, locanın döşemesi üzerin
' Q~ elektrik teli çivisi idi. 
~~ Yorsunuz ki, dedi. Bu çivi 

c tı~:V;~amıştır. Eğer kullanıl
~ ~ı.' ~vvelce takılı bulunduğu 

\:" Çi\>f 
1
ltin kau~uğundan bir mik

\:'t '1~e 8ÜrülmUş olacak \'eya bu 
; ~ltt kUçUcük olsun bir işaret 
t.~ı~~ l-ralbuld yepyenidir. Böy 
~Qi\ lrik teli çivisi de, herhal

!:illğı kendisine meslek e-

de elektrikçiliği kendisine meslek e
dinmiş bir adamın üzerinden düşse ge
rek. Bundan başka, bu çivi, oraya, ben 
locayı kapayıp kilitledikten sonra düş. 
müş olacak. Zira, aksi takdirde, ben 
cam tozunu halıya serperken, bunu 
herhalde görecektim. İşte bu mülaha
za, beni hırsızın, sizin elektrikçilerden 
biri olması kanaatine sevkctti. Tetkik
lerimi daha sıklaştırarak bu torbaya 
kadar geldim. Torbayı açtım. Maksa
dım, locanın içerisinde bulduğum tel 
çh;nin bir eşinin bu torba ic:;inde c
lup olmadığına bakmaktı. Fakat bu
nu buldum. 

Polis hafiyesi Maks, cebinden, kat
lanmış esrarengiz değneği çıkararak 
aı;tı; dümdüz etti. Ve Amerikalı di
rektöre gösterdi. 

(Bu ç-0k meraklı hikaye yarın biti. 
yor.) 

Galibi olmayacak 
bir muharebe 
Bu sene muhtelif milletlerin silah

lanmıya ayırdıkları paraya bakanak 
müstakbel bir harpten evvel bir milyar 
lar muharebesi başladıfını görürüz: 

İngiliz nazırı B. Vintson Churchill'in 
son nutkunda söylediğine göre Alman
ya 1936 da silahlanma için 100 milya:
franga yakın bir para harcamıştır. 

İngilterenin bu sene bütçesine koy
duğu silahlanma masrafı, 4 senede har
canmak üzere, 150 milyar franktır. 

Fransarun bütçesinde eski borçlar ve 
yeni harp masrafn bütçenin yüzde yet. 
mişini teşkil etmektedir. 

Bu hesaplan yapan Fransızca "İnt
ransigeant'' gazetesi diyor ki: 

"Silih yantına bir son vermek IAZTm. 

Bu milyarlar muharebesinin önüne ıeç- 1 
meli. Bu öyle bir muharebe ki sonunda 
herkes mağlup olacak ve herkes için Ö· ı 
lüm tehlikeleri bat gösterecek." 

1819 yılında !sta.nbulun her sem-
tinde garip bir takım zorbalar hüküm -=---===--=--= Yazan : · 
sürüyordu. Bu zorbalar, Yeniçerilik Nı·ya· zi Ahmet_~ 
iddiasında bulunan bir takım rençber 
ve amelelerdi. Bina işlerinde . çalışan 

rendeci, sıvacı, eşekçilere musallat o
luyor, onları boğaz tokluğuna çalıştı
rarak amele paralarım kendileri pay
laşıyorlardı. 

''Irgatpaşa., adını takınan bu zro
balar, bina i:lerinde çalı§anları bulu
yor, işçilerin ellerindeki kazma küre
ğe, mensup olduklarını iddia ettikleri 
Yeniçeri ortasının damgasını vurdu
ruyor, sonra ücreti ev yaptıranlardan 
zorla iki \iç misli alıyorlardı. Fakat 
aldıkları paradan ameleye ancak ka
rın doyurabilecek kadar bir miktar 
veriyorlardı. 

---~ 

Müthiş bir yangın I<umkapı ve ci
varını kasıp kavurmuş ve yeni binalar 
yapılmağa başlanmıştı. Yangın, bura
daki Ermeni kilisesini de yakmış ol
duğundan Ermeniler kiliseyi yeniden 

yaptırmağa teşebbiis etmişlt'r, o vakit 
yeni kilise yaptırmağa müsaade edil
mediğinden binbir çareye baş vurmuş 
lar, ankaz kaldırılarak bunun üstüne 
yeni kilise yapılması ic;in Pad i!;ahtnn 
izin almağa muvaffak olmuşlardı. 

Bu müsaad~. bütün Ermenileri son 

derece sevindirdi. Yeni kilise için la
zım gelen tedarikata başladılar. Fa
kat tam işe başlanacağı sırada umul
madık zorluklar çıktı. Kumkapı civa
rında oturan ve sözü geçenler "Bazı 
nam \'e nlşanlu kah\'ehnne ve sair ha-

şarat mecmai,, yukarda anlattığımız 

Yeniçeri olduklarım iddia edenler: 

- İrnkı\n yok, burada kilise yapa
mazsınız .. diye ayak dirediler. 

Herhangi bir hadise çıkması, Erme

nilerin hiç işlerine gelmiyordu. Onun 
için müşkülat çıkaranların ağızlarını 

kapamak hizınıdı. Bu da para ile olur
du. İşte bir taraftan kilise hazırlıkları 
yapılırken diğer taraftan mü~külat çı

karan ser.seri gürühunu doyurmak için 
avuç a nıç para sarefdiyorlardı. 

Fakat iş o kadar aldı yürüdü, ki 

daha temel atılırken Kumkaprnın ta
mamile yabancısı bir takım seyirciler 

peyda oldu: • 
- Vay .. siz burada kilise yapıyor

sunuz ha •. bun~ imkan yok .. diye ha
dise çıkarmağa ba.şladılar. 

Denize da ·ıp 
Su içinde bahk avlayanlar! 

Meğerse bu yalnız bizim bir şarkımızın 
değilmiş .. Tahiti adalarında balık böyle 

bir mısraı 
avlanıyor 

Büyük Okyanos sularının sıcak! 
sahilleri inci istridyeleri ile doludur. 
Oradaki bütün yerliler inci ticareti 
ile uğraşırlar: Yani, denizden istrİt· 

ye avlarlar. 
İnci avı gayet garip bir §ekilde ya

pılır: 

Sahilde duran avcı, birdenbire su· 
• 

lara atılır. Polinezyalı bizim gibi yüz-
mez: Biz yüzerken kollarımızı ve 
bacaklarımı7I oynatırız. 

Halbuki, Polinezyalı suya atılır 

atılmaz balık gibi süzülür ve dönÜ§· 
lerini de gayet yavaş bir §ekilde ya
par. 

Onun için, su bulanmaz ve suya! 
dalanın bütün hareketleri görülür: 

inci avcısı, istridyelerin bulundu
ğu mantarların ve deniz otlarının 

arasına dalar (Bir istridye avcısı su· 
ların yirmi beş metre derinliğine ka
dar inebilir.) Orada, iki dakika ka
dar durduktan sonra, istridyeyi ko
pararak, yine aynı hareketle, suyun 
Ü7.erine çıkar. 

T ahi ti adalarında balığı da der, ize 
böyle dalarak avlarlar! Bu, şüphesiz, 
daha garip bir av: 

Bu avda bahk"ı, eline bir harpon 
alır. Bununla, denize atılır ve harpo· 

nu hemen ilk gördüğii balığa sapla. 
yarak, onu avlar .. 

Şüphesiz, bu, son derece mehare
te bağlı bir iştir. Çünkü, yukarda dn 
söylediğimiz gibi, suyun altında an
cak iki dakika duracak olan avcı, bu 
müddet zarfında balığı görmeğe, 

nişan alarak harponu saplamağa ve 
sonra tekrar suyun yüzüne çıkma
ğa m~cburdur. 

"Denize dalıp balık almak., görü
lüyor ki, yalnız bizim bir şarkımızın 
iki mısraı olmaktan ibaret değilmiş: 
Bu şekilde balık avlayanlar da var
mış ! 

"Ermemi.er kili.'6Yi bir an önce bi
tirmek için ne yapnu:ı.k Ulzım.cıa yapı
yoralrd1. Fak-at para aJmağ<J alı· 

§anlar, sank"i bfoa emini im-i~ıer gibi 
bir d.ıJ.kil«J 1..-iliscnüı etrafından aynl
rmyorUır, rakı içmek 1:e 'J..wima gitmek 
ihtiyacını duyar duymaz toplu bir 1uıl
de geliyor, ç.al1~<ın amele ar.asında l>ir 
arbede rıklırıyorUırdt.,, 

1819 yılı (1235 Hicrf yılı Rebiillev
\'elin on beşinci günü), hiç beklen.mi. 
yen bir hadise oldu. Ermeniler: 

- Herkese mümkün olandan fa~ 
lasını Yerdik. Artık para istiyeook kal 
madı. Şu kiliseyi bir an önce bitire
lim .. dediler. Fakat bu sırada ani bir 
baskına uğradılar. Her türlü kılık kı· 
yaf ette zorbalar, etraflarına topladık .. 
lan serserilerle gene kiliseyi sarmış
lar, çalışan amelelerin ellerinden kaz. 
ma kürek ve saire aletleri alarak: 

- Burada ne hakla çalışıyorsunuz? 

• Diye kafa tutmağa ba.§lamı§lardı. 
Bu hal, kiliseyi yaptıran zengin 

Ermeniler kadar ameleyi de bıktrrmış 
tr. Çünkü ikide bir işler durduruluyor, 
binnetice gündeliklerini alamıyorlardı. 
Gene menedileceklerini hissedince iç
lerinden biri, kilisenin duvarına çıktı, 
bütün amelelere: 

- Arkadaşlar. diye bağırdı. Bu 
adamlardan bize kurtuluş yok. Artık 
çekilmez oldu. Haydi hepsini başımız. 
dan defedelim .. 

Bu söz. canlarına tak etmiş olan 
bütün ameleyi harekete getirdi. Elle
rine ne geçirdilerse bu serserilerin U
zerlerine f ırlatmağa başladılar. Ta bit 
onlar da bo~ durmadan mukabele et
tiler. İlk çarpışmada kilisede çalışan 
ameleden bir kaçı öldürüldü. Bir çoğu 
yaralandı. Fakat bu vaziyet, ameleleri 
yıldırmadı . Daha ziyade cesaretlerini 
artırdı. Ya. hep ölecekler, yahut da bu 
adamlardan kurtulacaklardı. 

Zorbalardan biri, karşı durmanın 

sonu iyi olamıyacağmı anlamış ola .. 
cak tabanlara kuvvet vererek kaçma.o 
ğa başladı. Bunu gören diğerleri de 
bir tarafa sıvıştı. Fakat ilk kaçan na
zarı dikkati cclbctmiş olduğundan bü
tün amele bunun arkasından fırladı .. 
lar. Zavallı adam, nereye gideceğini 

şaşırdı. Kime sığınacaktı? Bir aralık 
gözüne kadınlar hama.mı ilişti. Tered
düt etmeden içeri daldı. 

Zorba. kubbelerde oğulduyan kadın 
çığlıklarının dehşetilc kendine geldi, 
göbekt~~ı üzerinde çırılçıplak kadın

lar uzanmış yatıyor; Ye kendine ge
lenler koşuşuyor, bağrışıyoralrdı. 

- Aman, ben size fenalık yapacak 
değilim. Beni saklayın, beni kurtarın .. 
diye haykırmağa, yalvarmağa başln. 
dı. Fakat sesini duyan yoktu. Kadın
ların c:ığhğı dinmek bilmiyordu. 

İşte tam bu esnada kilise amelesi 
de hamamı sarmış \'t' ellerinde balta, 
kürek içeri dalmışlardı. 

Artık kadınlar del 'yc döndüler. Bir 
çoğu çıplak mermer ta.~ınra bayılarak 
u_puzun uzandı. Gebe olanların derhal 
çocukları düştü. Ve serseri bu şaşkın
lık içinde hiç bir harekette bulunama
dan yakayı ele Yerdi. 

Azgın ameleler bir saniye aman 
vermC4~ .:n adamcağızı par:aladılar. Dr. 

şarı çıkanların her birinde zorbanın 

bir parçası vardı. 



incir satış kooperatifleri 
teşkil ediliyor 

Teşkilata ittihad ve kredi koope
ratif feri ortakları girecekler 

şak şehri y~ni başt 
kuruluyor 

İzmir (Hususi) - Yeni koopcra·ı 
tif ~kilatı hakkındaki kanuna göre 
üzüm mmtakasmda tqkil edilecek 
üzüm sabf kooperatifleri gibi incir 
mmtakasmda da incir aatıı koopcra· 
tifleri tetkil olunacaktır. incir aatıı 
koperatifi, tqkilatı heyeti umumiye
Cie tasfiye karan verilmiı olan Ay· 
~ incir kooperatifleri ittihaclmm 
bhrun üyeleri ile incir yetiıen yerler 
CWti zirai kredi kooperatiflerine dahil 

Şehrin plinını ta.tbik edecek müh 
disler yakında işe başla yacakla ittihadın Almanya, Amerika ve 

laviçıede •lif tqkilitı çok kuvvetli· 

dir. lnailtere ve F raneedeki wtkillt1 
da o kadar mükemmel olmamakla · 
beraber iyidir. Bu memleketlerdeki 

tır. Bu mevıim sarfolunacak 
yekunu .5000 liradır. Ge!e4~ 

Dİan ortakları içine alacaktır. 
Ozüm eabf kooperatifinin olduğu 

- incir •bf kooperatifinin de 
r(1Jt;L'k) i lzmirde bulunacaktır ve 
~nen bir pyiaya göre üzüm ve in· 
~r eabf kooperatifleri birlikleri Ta
rif üzüm kurumu iclareainde olacak· 
~ ... ·~llbdarlardan malGmat istedik. 

' Bu mesele hakkında eöz eöylemeğe 
lallhiyetleri olmaclığmı söylediler. 

Tasfiyesine karar verilmiı olan in· 
t:ir itti1!aclı, muhtelif yıllarda rekolte
nin yüzde 18 • 3 5 nisbetinde incir 
tlıeimı ve eabmfb. Son amanda 
tiikilitma dahil olan imalithaneler 
ifıt.ft)jyerek sattığı incir miktarı yüz. 
C!e .18 e düpnüftii. 

Haber aJdığmma g&e, lttiKathn 
~ .ove Ortaklarda bulunan bina 
~h Cfa incir sabf kooperatifleri 
~~ar.km. 

tqkilit da geniıletildikten eonra re
koltenin % 45-50 ıi niabetinde incir 

•bf ve ihracını kolayca batarmaJr. 
yeni tqekkül için buit bir İf olarak-

tır. Y alruz incir •bf kooperatifinin 
iıleteceji incirleri lzmirden batb 
Ödemit ve Ortaklar da itelemek için 
de tecl>ir abnmaaı fimdiden dii§ünül· 
mektedir. 

incir rekoltesi vaeati olarak yılda 
300,000 çuvala baliğ olmaktaclır. 
Bunun 100,000 çuvalı liurda oldu• 

ğuna göre mütebaki 200,000 çuvalı 
iyi kalitedir. Rekoltenin yamı yeni 
sabf tqkilitı tarafından ihraç edildi· 
ği takdirde incir piyuaamm daimi 
surette eağlamlığmı temin etmek 

mümkün olacaktır. Söylendiğine gö· 
re T ariı üzüm kurumu, üzümde ol· 

duğu gıDi incirde de nazımlık vazife· 
sini görecektir. 

S.tıt kooperatifleri tqkilatınm 
niaan ayı içinde vücuda getirilmeai 

için timdiden tetkikler yapılmakta 

olduğa haber abfmnttır. 

Türk Maarif Cemiyetinin 
güzel bir eseri 

Anadoluda talebe yurdu kadrosu 
gittikçe geniıligor 

:Adana (Hususi) - Şehrimizdeki ocak, bilhaaea halkçılık prensibimizin 
Maarif cemiyeti tarafından, ilk Ön· canlı bir ifadeaidir, demek pek yerin· 
ce, 30 kifiliJt kadro ile açWm (Tale- de olacaktır. 

be yurdu), sonradan S talebe daha Hulha, çok temiz dü§Üncelerle 
alarak bugün ~5 çocujun aile ocağı açılan ve bir öğretmenin idareai al
olmuıtur. Yalnız orta okul •e liae tında amacına doğru ilerliyen (Tale· 
.Jalebeleri arumda eeçilen, fakir ol· be yurdu) Adanammn, gerçekten 
~.JrLi ber.L-, -l-L--bııt:I- du••..:;•t· ~-- ımer \G"9ıuuı .s~ •.... övüneceği bir eserdir • 

l&lile göze sıirmif olan bu çocuklarm Önümüzdeki yıl talebe yurdunun 
hemen her türlü ihtiyaçlarmı yurd kadrosunu daha büyütmesi de kuv· 
temin etmektedir. vetle muhtemeldir. 

Adanac:la:, Türk Maarif cemiyeti ------------
açıldığı gündenberi fakir talebelere Trakya kllglerlnde 
elden gelen yarclımı yapıyordu. Fa· seggar sinema 
kat böyle kocaman bu tehir için pek 
lüzumlu olan bir talebe yurdu açıl· Kırklareli (Huauat) - Trakya 
mamJfb. umumi müfettiıi general Kimn Di-

Ceçen eeneniri sonunda yapılan riğin vakıflar umum müdürlüiü nez· 
eeçimde. içlerinde değerli kültür di· dindeki teıebbüsü üzerine Kırklareli 
rektörümüzün de bulunduğu idare fatihi Gazi Mibal ojullarmdan Hmr 
heyeti, derhal böyle bir yurd açmayı beyin 785 de Kırklarelinde yaptırcb· 
dijtiindü. Çünkü cemiyetten yardım ğı camiinin yıkılan minareainin ye· 
a&mekle beraber herbiri bir yerde niden yaptmlmuma karar veril· 
bVman bu çocuklan daha iyi yetit· mittir. 

tirmek için her zaman göz önünde- Münalcasuı lıtanbul akıflar direk 
bülundurmak, disiplin altında bü-

törlüğünce yapılan ve bir müteahhiyütınek batka türlü mümkün olama· 
yacaktr. de ihale edilen minar~in eski oriji-

ffin diifünce kısmı böylece halle· nal fekli muhafaza edilmek üzere 
c:liJdikten ıonra hayır aever yurddq. intaatma bugünlerde bqlanacaktır. 

Lmmızm toberrulan ve alikadar ma· Kırklarelinde park yanındaki bü· 
bmlarm yardımlarile büt~e ifi de yük arsa üzerine yeni bir Halk Par· 
yoluna kondu. tisi binası inpaı i~in de lizim gelen 

Buaün. bu itibarla değerli olan bu proje tanzim ve ikmal edilmiftir. 

Vf'Jk Hal1oetMit& ~- AfGoadd.e Uzerinde bir göriınilf 

Upk (H~) - U.U Halkevi spor alanmda, gerekse sosyal yqa
ku~lufundan bugüne kadar geçen yııta oynaclıklan roller bir kazanç 
üç yıl içinde kültüz: alanında esasb olarak ifade olunabilir. 
çalqmalarda bulunmut ve veriınli Oç apor yuvamız, yıldönümleri 
neticeler elde edilmiftir. münuebdile müsamere ve balolar 

Evimizin üçüncü yıldönümü 21 
tubatta çok büyük ve parlak törenle 
kutlulanmııtır. Bu çok kutsal gün 
için daha önce hazırlıklar yapılımt, 
törenin her yıldan daha üetünıı olma 
sma ayn bir özen göaterilmiftir. 

tertip ederek kaynqan ve çabpn bi
rer yuva olduklarını bir defa daha ve 
canlı bir ıekilde göstermiıler. Kışı 
sporlMtna ıereii lcadar önem veril· 
~ekte müaait ha\ralarcla. açık sahalar
da idman hal'ebtlerine devam olun
maktadır. 

Halkevi kurağmm iç ve dıtı ye- Klüplerimiz mevsimin yaklqma· 
tillik, elektrik ve 'bayraklarla dona- il münasebetile çallfma programla
blmlf çok cazip bir tekle konmuı rmı ve komfU bölge ve ıehirlerle 
ve sevilir bir vaziyete getirilmiıti. kartılaıma zamanlarını düzenlemek· 

Törenin saat 14 de baflayac:ağı tedirler. 
bütün yurddaflara budı kağıtlarla ST ADYOM DOZENLENIYOR 
duyurulmuıtu. Saat 12 olduğu a· 

Şehir stadyo-:numuz bir ay eonra man Halkevine bir akın baılamış 
rok esaslı ameliyelere sahne olacak· 

büyük cadde kültür yolcularmın ge· tır. Ko§U pisti tamamlanacak ve 19 
çitine sahne olmuttu. la 

mayısta Uf8kta yapılması karar f· 
Tam saat 14 de istiklal ~?ftml7.~n tmlan beı ıehir atletizm yarqlarma 

törene baılanmıt bunu Halkevimiz hazır bulundurulacaktır. Futbol aa· 
için yazılan ve bestelenen mart t3· hası ve diğer eksiklikler tamamlana· 
kip etmiftir. Evimiz ba,kanı ve diğer cak gençliğin bu yerden layıkile fay
arkadqlamnızm söylevleri d~rin bir danlanmaaı eağlanaaaktır. 

yine bu miktar bir para 
ve stadyomumuz garbi 
sayılı atatlan arasına gir 

BELEDiYE """'~~·-· 
Belediyemiz tehrin iınar 

ni için gereji kadar uö:ı" rlllll~ 

Şehrin müetakbel tekline 
Nafia bakanlığınca taadik 
ve gelmiftir. Bu plinm ta 
k' m baymclırlık yolunc:lakt 
yeni ve güzel bir veçhe 
ileride Upk yepyeni bir 
tebarrüz edecektir. Bunun 
diden hazırlıklara bqlan 
takbel ıehir planını tatbik 
hendilin ıu günlerde gehn 
zar olunmaktaclır. 

Şehrin qık iti ıimdiye 
ıirket tarafından idare ..,...11111' 

Bu d~f a elektriğin bel • 
için ıirket ve belediye m .. 
aramda yapılan gÖrüflDe 
lar kararlqtmlmıı ve mu 
ııl olmuttur. Pek yakında ' 
diyeye devrolunacak ve lflk 
ayn bir önem verilecektir. 

Utak tehrinin .. iti 
imar bürosunda tetkik ol 
Birinci plina ahnln IU • • 

müzdeki mevsimde neti 
ceği ve bu esaslı ihtiyacın 
retle önleneceği umumi 
mucip olmaktaclır. 

Önümüzdeki mevsimde 
baılamak üzere yolların 
la döıenmesi de esaslı ifler 
clır. 

ilgi ve heyecan duygusuyla b~ılan. TUTk epor kurumu genel merke· 
lanmlf ve dinlenmiştir. Kültür yürü· zince bu iş için 1000 lira yollanmıı· 
yüıürıde iş ve el birliği yapan yur-]. -----------------------
dqlarm bu törenden, asil ve t«"miz 
toplantıdan duyduklan heyec-an ve 
ırevginin akisleri hali kalpl~rde yaşa
makhldır. 

Upk Halkevinin üç yıl içinde Ylll'"' 

tığı faydalı ve verimli itler birer, bi
rer sayılarak vatandatlarm cörütle· 
rine arzedilmiı ve i,i duyguların l>ir 
defa daha izh.:r c!unmaaına vesil~ 
t~.kil etıniıtir. 

Halkevimiz yıldönümü münaaebe
tile, iki eayılı brotünü Defl'ettirerek 
ülkenin her tarafına yollamıştır. Bu 
dergi evin bir yıllık verimli çalııma· 
larmı ve Uf8km baıka, ha,ka alan· 
lardaki çalrımalarmı pek güzel ve 
canlı bi; ıekilde tebarüz ettirmekte· 
dir. iki yüze yakm fotoğrafı içine alan 
bu dergi esaslı ve özlü emeklerin 
bir mahsulü olarak telakki olunabilir. 

GENÇl..JK VE SPOR HARE
KETLERi 

Uşakta gençlik ve spor har-'!ketleri 
her gün bir par~a daha hızl,nmakta 
ve verim o niabette artmaktadır. 
Spor klüplerimizin gerek gençlik ve 

Bir otobüs ucuruma 
yuvarlandı 

Zonguldak - Kozlu yolundaki 
feci hadisede cltı ağır yaralı 

Zonguldak (Husuıi) - işçilerin 
m~en vakitlerde Zonpldaktan 
Kozluya götürüp getiren Türkif sos· 
yeteainin otobüsü, Zonguldaktan 
kalkarak 13,30 aefemi yaptıjı ııra· 
da. kireç ocaiı mevkünde uçuruma 
yuvarlanınqtır. 

Hadise, otobüsteki yolculardan, 
Kozlu ağlık teıkilitmda hasta bakı
cı bayan Sıclıkanm, kartıdan gelmek
te olan tomobilde oğlunu görüp in· 
mek arzuıu;.u göstermesi üzerine 
otobüsün durdurulmaamı ve kadmm 
inmesini müteakip olmuıtur. Otobüe 
kartıdan gelen otomobile geçecek 
yer vermek üzere yolun sağ tarafın· 
da, kenarda durdurmUf. Fakat bu 

k11nn, yağan yağmurJardl 
mukavemetini kaybettiiİ 
surette kaymıı ve müv:----
beden otobüs, içindeki 
şoförle birlikte uçuruma 
lanm11tır. Araba, üatüa.11' 
~fa kapaklanclıktan ~~ 
rak ıeddine dayanıp ..-il 
kadar yuvarlanmaktan 



Arş: dük F erdinandın 
Prağda doğan çocuğu 
bsburg ailesi aleyhine mütema

digen dava açarak geçiniyor ••• 

~ -1.rfidük Ferdinand'm Pra.ğda 'dan bildirili. • • ~. yor. 
~· 1tnParatorluğun eski veliah· 
: t 

1 kardeşi aleyhine dava açr 
lfte b .. v· 11 L .. ~.-ugun ıyana ı arı meşgul 

-~ budur. Bu hadisenin 
~ttini bilhassa bugünlerde 

· . \'tupayı Habsburglar mese· 
!faal etmesi bir kat daha ar-

~A BAŞLAYAN VE 
i}'~·~ AŞK MACERASI 

~Cl mahkemesinin büyük bir 
~ dolduruyor. Kanunen bt' 

1tı ahnmış bir Habsburg 
~>'ette bulunan diğer bir 
~gu dava ediyor. Viyanamn 
~t ~eseleyi hatırlıyorlar: 

knın tarihi 1888 senesine 
~I 'Yor. Pragda, genç bir za· 
~ ' aan§ın bir kızla kar§ılaşı· 
. d, ikisine her yerde beraber 
~tnektedir: Gezmeler, kon· 

'~enceler hep onlar için. 
~ IZın adı Leopoldine Hahn· 
· ç zabit ise, Avusturya . 

n imparatorluğu veliahtı 
'ek. F erdinand. 
. ·N· macerası bir iki ay devam 

bj •hayet bir gün Lcopoldine 'r haber veriyor: Anne ol
tdir. 

e . 
biJd·ı~~arator F rançois - J o· 

~ırılınce, imparator Ar§idü. 
~~ kViyanaya çağırıyor ve 

ır daha görmemesini emr· 

doğan oğlu şimdiki evinde 

Ar§idük F erdinand nihayet, gayri 
kanuni bir §ekilde, yani kral ailesin· 
den olmayan bir kadınla:· Kontes 
Chotekle evleniyor. Fakat, az sonra, 
1914 senesi temmuzunda, Saray 
Bosnada Ar,idükle karısı, Sırplarm 

suikastine kurban gidiyorlar ve bu 
hadisede atılan kurşunlar umumi 
harbın ilk ateşi oluyor. 

Genç mühendis Kurt, Avustı!r· 
ya . Macaristan ordusuna giriym. 
Dört sene muharebede bulunuyor. 
birçok kere yaralanıyor. Ondan son· 
ra cephe gerisinde çalışıyor ve nih3· 
yet ha,ta ve bitkin bir halde ordudan 
çekiliyor, Viyanaya geliyor . 

KRALLAR TAHTI AN iNDiK· 
TEN SONRA 

Viyana: Kurt ir-in bu şehir, ne 
büyük hatıralar saklamaktadır! Ora 
da sefil bir hayat sürerken babası· 
mn büyiidüğü sarayın etrafında do· 
laşıyor .. Annesi ona babasını anlatır· 
dı. Küçükken büyüdüğü zaman Vi
yanaya gitmek en büyük emeli idi. 

.Annesi: F erdinand bu zavallı ka· 
dını da hatırlıyor: Leopoldine öl
müştiir. Hem de, sakladığı ve meza
ra beraber götürdüğü hatıralarından 
baııka hiçbir serveti bulunmayarak, 
sefil bir halde. 

Kurt da şimdi fena bir vaziyette· 
dir. Viyanada sefil, aç bir hayat onu 
korkutuyor. Ne yapmak lazım? 
Kurt dü§ünüyor ve nihayet eski kral 
ailesi: Habsburglar aleyhine dava aç
maya karar veriyor. 

Kurdun açtığı dava sonunda ken
disine 50.000 kuron veriliyor ve bü. 
tün Habsburglar gibi onun da mem. 
leketten çıkıp gitmesi isteniyor. 

Bir giin, Arupa Bahillerinden kal. 
kan ve içi onun gibi göçcclen daha 
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Dostluk kupası finali .. 
Güneş - Beşiktaş güzel bir oyundan sonra 

1- 1 berabere kaldılar 
Birinci de,;renln oldukça dur§un oyunun• karşıhk ikinci 
devre çok heycanh ve zevkli oldu 

Dostluk turnuvasının ilk karşılaş
malarında alınan neticelerden sonra 
bütün nazarlar Güneş . Beşiktaş ta· 
kımlarmın yapacakları finale çevril
mişti. Güneşin son zamanlardaki 
muaffakiyetli oyunları ve Beşiktaşm 
esaslı hazırlığı bu maçın vereceği 
neticeyi tahmin çerçevesiden uzak· 
laştırmıştı. 

Stat tamamen dolmuştu. Sekiz 
bin kişilik bir seyirci kütlesi bariz bir 
sabırsızlıkla maçı bekliyorlardı. · 

Saat 3,55 de evvela Beşiktaşlılar 
onları takiben de Güneşliler gözük· 
tüler ve ufak bir seremoni ve bayrak 
teatisinden sonra her iki takım su 
kadrolarla yer aldılar : ~ 

Güneş: Cihat - Faruk. Reşat -
Daniş, Rıza, fbrahim - Refii, Sa
lahaddin, Melih, Necdet, Rebii. 

Beşiktaş: Mehmet Ali - Hüsnii, 
Faruk - Feyzi, Enver, Fuat - Ha
yati, Hakkı, Muzaffer, Şeref, Eşref. 

Hakem Fenerbah~enin antrenörü 
Mister Elyot. 

Oyun mütekabil akınlarla ba§ladı. 
ilk beş dakika Necdetin çok giizel 
bir şütü müstesna her iki takımın bir· 
birini denemcsile geçti. Oyun ilerle· 
dikçe Beşiktaşta hafif bir iistünlük 
göze çarpıyordu. 

Bir iki güzel fakat neticesiz Beşik
ta§ hücumuna inhisar eden ilk on beş 
dakikadan sonra oyun yine ilk baş· 
ladığı şekle yani mütevazin bir oyu
na rucu etti. 

Böyle olmakla beraber Be§iktaşı 
daha sık hücumlarda görüyoruz. 

ilk yarım saatlik oyunda pyanı 
dikkat hiçbir §ey olmadı diyebiliriz:. 
Bu müddet, bir Güne§ - Beşiktaş 

Gawtasaray - lstanlmlsp-0r 

kil almıştı. Fakat bu müddet zarfında ı 
yapılan miitekabil bir iki tehlikeli de· 
nebilecek akın da netice vermedi ve 1 
birinci devre bu suretle golsüz bit
ti. 

Bu derede Beşiktaş Güneşe naza
ran daha hakimdi. Fakat ağır oyun· 
ları bu hakimiyeti gizliyor, buna mu· 
kabil Giineşliler daha anlaşmış bir 
vaziyetteler ve paslan daha kolaylık
la yerlerini buluyordu. 

ikinci devrede her iki takımı da 
daha canlı görüyoruz. Bu devrenin 
daha ilk dakikaları Beşiktaşın bir 
hücumunda Hakkı ile Reşadın bir 
karşılaşması ve hakemin düdüğü. 
Giineşe penaltı.. Fakat sebepsiz ve 
liizumsuz denilebilecek bir penaltı .. 
Güneşliler itiraz etmıyorlar ve Hak· 
kının sıkı bir plasesi daha ilk dakika· 

221: 

Kuleli ve Maltepe lisesi taJ.."'lmları bir arada 

maçının vereceği heyecandan çok J 
uzaktı. Cihadın bir iki muvaffakiyet· 
li kurtarışı bu devrenin en enteresan 
zamanları oldu. Be§iktaşın akınları 
daima Güneş kalesi önünde duruyoı 
du. Buna daha fazla kendileri sebep 
oluyorlar, çünkü topu ayaklarında 
fazla tutuyorlar ve çok ağır oyım· 
yorlar ve tabii bu vaziyet Güneş 
müdafaa.qmın vazifesini çok hafifle· 
tiyordu. ilk devrenin son on beş da. 
kikasmda oyun çok heyecanlı bir§~· 

larda Güneşi mağlup bir vaziyete dü· 
şürdü. 

Bu golden sonra G iineşlilerde can· 
lı bir çalışma başladı. 1 -O mağlup 
bir vaziyette olmalarına rağmen neti· 
ceden emin bir oyun cıkarıyorlardı. 

1 5 inci dakikada Güneş kaleoıi 
önünde bir karışıklık ve Cihadın cok 
güzel bir kurtarışı ikinci bir gol teh· 
kesini bertaraf ediyor:. 

m.açı11da11 bir g5rii11üş 

dafaasmda bilhassa Hiisniinün çok 
giizel denebilecek bir oyununu gör~i· 
voruz. Fakat öniinde oynayan haf 
bekin li.izumsuz sinirli oyunu ve dai· 
ma ortaya k<lçması Hüsniiyü müşkiıl 
vaziyete sokuyor .. 

35 inci dakikada: Yine bir Günct 
hiicumunda Rızadan Necdete giden 
top sıkı bir dokunuşla sola geçti ve 
on sekiz icinde Melihin havadan bir 
vuruşile top sol köşeden Beşiktaş 
ağlarına takıldı. 

Giineşi yine hücumda görüyoruz;. 
Ortadan sola doğru uzanan bir hii
cumda Mehmet Ali kaleden dıpn 
çıkını§ fakat Melih falsolu bir vuru' 
yapıyor .. Top Mehmet Alide.. Ve 
akabinde Rebii nin bir §iİtÜ de ikinci 
defa gol posta çarpıyor. 

Güneşin bu bariz hakimiyeti kır 
kıncı dakikaya kadar devam etti. O
yunun son beş dakikası bu devrenin 
basındaki süratini kaybetmi§tİ. Ve 
m;c bu suretle mütekabil birkaç 
ı:ıkı~dan sonra golsüz bitti. 

Oyun berabere bittiğinden konuşu
lan esaslar mucibince temdidi lazım· 
-iı. Fakat vaktin darl•sı ve oyuncu
!ann fazla yorgunluğu dolayısile bu 
· cndit yapılmadı. 

Bu maçta Giin~lilf'r r:ok muvaf · 
'ıı kiyetli bir oyun çıkardılar. F ak=lt 
:alihsizdiler .. Lüzumsuz bir penaltı 
ile mağlup vaziyete düşen Giineşliler 
hcraberlif.i çok enerj!k bir oyunb 
temin ettiler. 

Giineşlilerin dünkii oyunlarında 
bazı aksayan noktaları olmakla l~1 
raber çok güzel bir oyun çıkardılar. 

Beşiktaşa gelince: Fena oynamıl• 
makla beraber bazı noktaları çok ak· 
sıyordu. Be§ikta§ hiicum hattınm 
daha iyi bir oyun çıkaramamasına 
sebep Muzafferin tu'tuk ve durgun 
oynamasıdır. 

yüzlerce kişi ile dolu bir transatlan· --------------

Şimdi Güneşliler hücumda, ikinci 
devrede Melihi açığa ve Rebii içe. 
Ne~deti ortaya alan Giineşliler mües
sir hücumlara ba~ladılar. On yedin 
ci dakikada Melihten ortaya gelen 
topu yakn.layan Necdet F aruğu atl:r 
tarak s•kı bir şüt çekiyor. Golpostcı 
ç;:ırpan top Beşiktaşı hatırı sayılır bir 
tehlikeden kurtardı. Mütekabil sa~
dan uzayan bit- Beşiktaş hücumu da 
Muzafferin falsolu vurutile avutn 
gidiyor .• 

Muavin hattında da cenah haftan 
fenaydı. Fuat biraz acemi, Fevzinin 
de sinirli ve sert bir oyunu daima t<1.
kımı aleyhine oluyordu. Ortada oyna 
yan Enver de.ileriye esaslı bir yardım 
yapamadı. Siyah beyazlıların Fa
ruk • Hüsnü müdafaası en iyi çalı
şan hattıdır. 

i~ 
ıı~~l'&torluk kollejinde oku

C))lh_"a tıihayet bir gün mü
~J'or. 

tikte Kurt da bulunmaktadır. 

AVRUPADAN AMERIKAYA, 
AMERIKADAN AVRUPAYA 

Fakat, Amerikada o iyi bir hayat 
yaşayamayacaktır. Sefaletten başka . 
harpte aldığı eski yaraları da tekrar 
açılıyor ve Kurt hasta düşüyor. Ni· 
havet bir gün, cebinde kalan son dc
larlarla, bir transatlantik bileti alıyor 
ve tekrar Avrupaya geliyor. 

Viyanada tekrar sefil bir hayat. 
Fakat, bu sefer, kardeı,i Maks'ı bu· 
luyor. 

Maks Hohenberg Arşidükün meş· 
ru oğludur. Kurt şimdi onu mahke· 
ye veriyor ve ondan kendisine aydr. 

yirmi, yirmi beş lira kadar bir par~ 
kğlatıyor. Bu para, onun, ölmeye
cek kadar yaşamasına yard:rn edi. 
yor. 

Bugün Kurt Hohn, Viyanadan 
30 kilometre kadar uzakta Baden 
şehrinde kansile beraber bir odada 
yaşamaktadır. 

1 Kurt son günlerde kardeşi aleyhi· 
ne tekrar bir dava açtı. Fakat, artık 
Habsburg ailesi, bu maceranın yen!· 
den ortaya nkmasmı istemiyor. Bu 
giin ailenin reisi bulunan Arşidük 
Eugene, Maks'ı çağırarak, gayıi 
meşru kardeşine para vermemesini 
söylemittir ~ 

25 inci dakikada Be,iktaş kalesi 
öniinde Rebiiden gelen topu NccJet 
vole bir vunı§1a Beşiktaş kalesin'! 
havale ediyor. Mehmet Ali bu ani 
şütü güçli.ikle kornere atmak sureli· 
le kurtarıyor .. 

Oyun daha fazla Beşiktaş kale,i 
önünde oynanıyor ve bu hücumhr 
bir netice verecek gibi .. Beşikta§ mÜ· 

Hakem Mister Elyot, dünkü maçt 
iyi idare edemedi. Bilhaı;sa verdiği 
penaltının çok hatalı olduğu kanan· 
tindeyiz. Sık sık yapılan lüzumsu7. 
frwuller de gözi.inden daima kaçını§• 
tır. 

S. TAYLAN 

Galatasaray - lstanbul 
Spor 

Güne.ş • 8e§iktaş maçından evvd 
Galatasaray • lstanbulspor takımları 
hususi bir k.arııla§ma yaptılar. 

Galatasaray: Avni -- Re§at, Re· 
fik - Lutfi. Salim, Suavi - Şev. 
ket, Eşfak. Necdet, Ha§im, Bülent
ten mürekkepti. 

(Sonu: 11 incide) 
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T. B. M. M. de tarihi bir celse 

Anayasamıza geçen 
inkılip prensipleri 

DON ve YARIN 

1 Bu irfan hazlneaine 
abone olmak ıc;ın 

kolayhklar 

IU Memlekette okuma hevesini ! 
yaymak ve kitap tedarikini kolay- r 
laştırmak ma.kaadile Dün ve Ya-

- to- rın kitapları için her keseye elv~ 

~ 
alakadar Bankalar, mü 

sesat, şirketler ve tüccaranıt' 
Nazarı Dikkatine: 

BAŞKAN - Kifayeti müzakere hak. 
kında muhtelif takrirler vardır. Kifayeti 
müzakereyi kabul edenler.. Etmiyen -
ler .• Kabul edilmiştir. 

MacJklere ge~ilmesini kabul edenler" 
Etmiyenler .. Kabul edilmiştir. 
Teıkilih esuiye kanununun buı mad. 
delerinin değiştirilme9ine ldair kanun 

teklifi 

Madde ı - Teşkilatı esasiye kanunu. 
nun ikinci maddesi atağıda yazılı şekil. 
de değiştirilmiştir. 

Türkiye ckvleti, cumhuriyetçi, milli. 
yetçi, halkçı, !devletçi, laik ve inkılapçı. 
drr. Resmi dili Türkçedir. Makarri An. 
kara şehridir. 

BAŞKAN - Madde hakkında mUta. 
Jea var mı? .. Söz Şerif lldenindir. 

ŞERiF iLDEN (KAstamoni) - Mü. 
uade ederseoiz buradan söyliyeyim en. 
cümenden bir kıclime soracağım. 

Matldede resmi dili Türkçedir deni. 
liyor. Bu resmt kelimesine lüzum var 
mI? 
TEŞK.tLATI ESASiYE ENCOMENİ 
MAZBATA MUHARRİRi KENAN 

ORER 

ORER (M.anisa) - Teklifte buna dair 
bir ıey yoktu eski maddede vardı, biz 
de aynen muhafara ettik. 

ŞERİF İLDEN (Kastamoni) - O 
halde bu kelimenin tayinini teklif ede. 
rim. 

BA'ŞKAN - Teıkilltı eaaye kanu. 
nunun, eski madesinde vardrr. Bu yalnız 
sizin teklifiniz ve kanaatinizle deği§ti
n1emez. Bunun nasıl !değiştirileceğini 

yine aynı kanun gösterm.iıtir. 

ŞtlKRlt YAŞIN (Çanıakble) -
Benim sözüm esasa taalluk eden bir !C'Y 
.değildir. Maddenin yazılı§ taTZma ait -
tir. TeşkiUitıesasiye Kanunu birinci 
madesinde Türkiye bir Cümhuriyet ol
duğuna dair olan birinci madd-cnin hiç 
bir veçhile tadil, tağyirinin teklif dahi 
edilemiyec~ğini tasrih ddiyor. Yani bu 
hükümle b irinci madde, bir ebediyet ik
tisap ediyor ve bu ebediyeti de Teşkila-

tıesasiye Kanunu tekcf fül etmi~ bulu -
nuyor. Halbuki şimdi teklif ddilen ikin
ci maddenin tadiline Türkiye devleti 
Cümhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devlet
çi, Jfiik ve inkılapçı olup resmi dili türk
çe, makam Ankara şehridir -deniliyor. 

Devlet §eklinoin Cümhuriyet oludu -
lu kabul edildikten sonra onun esas 
vaafını, &ha doğrusu şartı aslının Tcı
kilatıesaıiye kanunu jle kenldisine ve -

rilmiş iken bu vasfın Cümhuriyetçilik -
ten baıka bir şey olmasma imkin yok -
tur. Burada Cümhuriyetçi kelimesini 
zikretmek veyahut Te.tkilatıesasiyenin 

ebediyetini temin etmediği bir madde -
ye bu vasfı sokmak. evvelki hükümle 

ahenkdar olmaz. Onun için diyorum ki 
Cümhuriyet idaresinin Cümhuriyetçi 
olmaıı gayet tabii bir esas olacağına 
göre, bunu burada zikretmektense mad 
deyi ıu suretle yazmak maksadı temin 
eder. (Türkiye Cümhuriyeti mill iyetçi, 
halkçı devletçi. laik ve inkılap!& rl:lır. 
Resmi dili türkçcl3ir. Mabrn Ankara 
ıehridir. ) Bu şeklin kabulünü teklif e
diyorum. 

TEŞKlLATIESASiYE ENCUME - ı 
Nt M. M. KENAN ORER (Manisa) -

- Te§lcllitıesasiye Kanunun 102 nci 
maddesinin sarahati karşıaında bu va -
ııfların kanunun birinci maddesine ila -
vesi doğru olmadığı için bu altı umde -
nin ikinci maddeye tamamen sıralanma
sını muvafık gör~ük bu itibarla Cüm -
huriyetçi vasfını da bu maddede t ekrar
ladrk. Aksi takdirde bu ana pre:ısiule -
rin yalnız bcı maddesi, es.,_ .. ':'c: .' : .. 
Kanunumuza geçmiı §Cklinde buluna -
caktır ki bunun doğru olnuyı:.cağına ka
ni olduk. (Doğru eesleri) 

GL. REFET BELE (İstanbul) -
Drafl ahıkanlığrnı kaybetmiş olmak -
hjlm lı!olayrailıe demin arzedilccek bir 
leıt unutum. Fakat bu maddeden iıti -
fade ederek bunu da eöyliyece~im. E -
laaen tema ~decejtm en mühim ıey 

rişli ve pratik bir abone usulü ko-
' de bu idi. Devletçilik ve aksamı olmak 

ÜDCre diğer be~ umde maddeye yeni i

nulınuştur. 1 inci kitaptan 11 inci ·· 
kitaba kadar olan on ciltlik 1 inci ., 

; ı lave ediliyor. Bunların teyit kuvveti serinin abonesi 636 kuruştur; bu
nd:lir? nun 236 kuruşu peşin verilir ve on-

Arkadaılar pek iyi izah ettiler; bun-
dan sonra her ay bir lira ödenir. 

KURUN ve HABER gazetelerinde nqredilccek ilanlara ait 
dan sonra hükumetin programı devlete 11 inci kitaptan 20 inci kitaba 
mal edılecektir. Fakat şimdiye kadar, kadar olan on ciltlik 2 inci serinin 

ı. aşağıda göaterilmiıtir: 
~ 

devlete mal edilen bu umdelerden yal • abonesi 504 kuru~tur. 204 kuruşu 
nız bir tanesi vardı: Cümhuriyetçilik. peşin verilir ve ondan aonra her ay 
Onun da bir müeyyidesi mevcuttu: En bir lira ödenir. 
son mad!:ienin son fıkrası: 102 nci mad- 21 inci kitaptan 30 uncu kitaba 
de olan bu son madde, işbu kanunun, kadar olan on ciltlik 3 üncü serinin 
ıekli devletin cümhuriyet ofduğuna dair abonesi 532 kuruştur; 232 kuru§u 
olan, birinci maddesinin tadili ve tağ - 1 peşin vcfilir. ondan sonra her ay 
yiri hiçbir suretle teklif dahi edilemez ' bir lira verilir. 
der. 31 inci kitaptan 41 inci kitaba 

Yarın bir liberal, ekonomik ve ıiya- kadar olan on ciltlik 4 üncü serinin 
si herhanıibir liberal çıkıp bunun üze- I abone.si 520 kuruştur; 220 kuru§u 
rinde propagantla yapamaz mı? (yapa- Ye:ildikten sonra her ay bir lira c. 
maz seleri} 1 denir. 

Tcfkilitııcaasiye Kanunundaki bu 41 inci kitaptan 51 inci kitaba 
madednin tadil ve tağyiri için taraftar kadar olan on ciltlik 5 inci serinin 
tedarikine çalışamaz mı? Nasıl ki biz abon~si 185 kuruştur; 188 kuruşu 
bugiln ,:'eıkı1atıesasiyenin bu madde -

11 
peşin verilir ve her ay bir lira öde

sinin tadil ve tafyirini teklif ettik. Fa- nir. 
kat bugün his; birimiz çıkıp da cümlıu- 50 kitaba bırden abone olmak i8-
riyetin tadilini teklif edemezdik. Eğer ı tiycnler peşin 8 lira vermekle ki
bir kimse diğer beş unidenin böyle bir tapların tamammı alır ve sonra 
müeyyidesi yoktur diye bu hususta e _ her ay Ü lira ödiyerek 6 ayda he
linde silah olarak kuvvetle işe giri§mek saplarını kapatırlar. 
isterse bunu, bu cürmünden dolayı ya • 51 inci kitaptan 60 şıncı kitaba 
kasmdan yakalar tedip ve tecziye eder. kadar olan 6 mcı serinin abone11i 
Fakat doğrudan doğruya ikna k,·vve • 436 kuruştur. 136 ıı peein verilir 
til~ yaparsa buna mani olabilecek mi _ \'C her ay bir lira ödenir. 

yiz? Fakat bunlu cümlıuriyetin yanın- Abone olmak için "V AKIT,, 
da ldiğcr bir teklifte bu1unamaz. Bu _ yurduna müracaat edilmelidir. 
~ün olduğu gibi kalırsa. efkarı hazırla- ! Telef on: •24370 İstanbul. 

= Birinci aayıfada batlık 
İ Birinci aayıfada santimi J ti!' 

" \ ikinci aayıfada u.ntimi 
J Üçüncü ve dördüncü aayıfada santimi 
i İlin aayıfalarmcla santimi 

' Resmi ilinlann santimi .. ı- Kitap, kitaphane, mektep, gazele ve 
1 hayır müeaaeeeleri ilinatı aantimi 

Tüccari mahiyeti haiz olmıyan küçült 
ilinlar yirmi kelimeye kadar -= Küçük ilinlarm bet defaar J Muhtaç an'atkirlar ve İf anyanlarm 

= ~ ilinab 10 kelimeye kadar meccanen 
~ Devamlı yapılacak ilinat için tenzilit 

KW'Uf: 

" .. 
" 
" 
,, 

.. 
,, 

30 
ıoo 

00 

if yapılır. 

E

) Ilcinlar için yalnız Ankara cadd 
\ sinde V AKIT Yurdunda " 

i PROPAGAND,. 
Servisine müracaat edllmelfdlt• 

_ Telefon: 24370 

)Başka hiçbir llAn müessesesini" 
gazeteler namına llAn aımal' 

sal6hiyeti yoktur. 

mak hakkına herkes malik olur. Binaen 11 .!:=========================-=--=--.-: 
• Dahiliye Vekiletinde

1 
aleyh bu meseleyi Fırkanın nazarı dikka 
tine arzederim. ---------------

ALt RIZA TUREL (Konya) -
Teşkil.itıc.sasiye Kanunundaki hüküm -
leri müeyyidesi yine Teşkilatıesasiye 
Kanununun 103 üncü maddesindeki u
mumi zabıta hükmüdür. 

RECEP PEKER (Kütahya) - Ce
za Kanunu da var. 

~ KURU·N ~ 
1 GVNDELIK SiY ASI GAZETE 

<Jazetemtze sftndertlen yazılar, pwı. 
,. girmek tein l.M. urfmm kıı,.t.D• f P. 
a.te) keltme.S yası!mahdır, 

Karpl1lr 18Uy9D olr:urlar. melıtuplanna 
LO lnuufluk pul Uymabdlrlu. 

ALt RIZA TtlREL (Devamla) - 'I 8udmı)'aa yuılan P'1 pderme1ıtn. 
J 03 üncü maclde mucibince bu kanunun 
hiç bir madesi hiç bir sebep ve bahane 
ile ihmal veya tatil olunamaz. Hiçbir 
kanun Teşkilatıesasiye kanununun mu-

1 IUydMltaıla JOllanm11 mektuplarm tçlDe 

il konul&D paralL-uı llaytıcJlmurodan, Ul.ıı 
Gl&ra.k çıJwa ~ dolayı. dlrüt6r • 
ıWc. tıatıın. mru eorp alma. 

ayyen etkil haricinde tadil ve tağyir e- Günü ger-mi§ Myılar 10 kuf1'41Hr 

1 - V ekiletçe yaptmlacak yazı hane, mua, koltuk, sandal1' 
muili mobilya açık ekailtmeye kon mu,tur. 

2 - EkaiJtme 24/ 3/ 937 tari hinde ç.arfllJllba günü saa 
Ankarada Y enifehirc:leki Vekalet bi llUI içinde toplanan Satın 
yonunca yapılacaktır. 

3 - Muhammen ke!if bedeli 2680 liradrr. 
4 - Muvakkat teminat 201 lira dır. 
5 - istekliler bu ite dair §artna meyi Vekalet Levazım 

parasız alırlar. 

6 - isteklilerin 24/ 3/ 937 gününde muayyen s:ıatte 
hamilen komisyona müracaatları ilin olunur ( 504) ( 1234) 

dilmesinin önüne geçilir. Bu umumi bir , Ad"'9lnl detiftlnıB üoneJer n kunıt 

müeyyidedir. Bunun haricinde cezai iklf'rler. GhderDllJ'ftllerla a4rMlerl ctett,.1 Betonarme köprü inşaatı 

müeyyideler de vardır. Ceza Kanunu - Urllmez. 1 N f • v k A ı d 
muzun son tadil edilen 146 ncı mad - UlıaecV''d' cdlaa ,...,.. Nllr'ertlı a 1 a e a et ı· n e J1: 
idesinin aldığı §ekle göre, Teşkilatıesa- 11er lııalda ..n llmdllll -.r. 
siye Kanununa muhalif bazı harcketlerl•ıliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_.iiiiliiiiiiiialiillmiiiia _ _. _ _. -" 

ecza müeyyidesi altına girmiıtir. O-------------- 25 3/ 937 tarihli pe11embe ıünü aaat 16 da Nafia vekile~r-ı 
maddede göııterilen ıerait tamamen ta·ı .. --------------ıtl köprüler rei.aliği eksilbne komisyonu odasında "163500,, lira kff" 
hakkuk edemezse, ne olacak? Yani Ce- KURUN doktoru Marq vilayetinde Kayseri ~ Marq ve Marat - Eloğlu yollannds _.:ı, 
.za Kanunu malUın olduğu veçhile kı - Alikaya - Suçatı, Tekir, Abu köprüleri intaatı kapalı zarf ~ 
yas yolile tatbik olunamıyan kanunlar- Necaeddin Atasaaun 

5 meye konulmuıtur. 
dandır. Bu kanunun gösterdiğ i bütün Her oıin 16,30 ..ıft- 20 ye kadaı C'L.'I • bun f · d' l "811 Sıı 

D- ~ ı:.ıoı tme şartnamesı ve a mü te em ığor evra t ' 
~erait tahakkuk etmelidir ki o hadise ve Lilellde Tayyare apartımanlarm· 
0 faaliyet cürüm olsun. o tahakkuk et- mukabilinde şose ve köprüler reisliğin den verilecektir. 

da daire 2 numara 3 de hastalan- ~ 
mezse ne olacaktır? O takdirde vaziyet, Muvakkat teminat "9225,, lirn dır. 

nı kabul eder. Cumartesi günleri l 4 .....ı 
kendi kanaatimce §Öyle tetkik edilme - deıı 20 ye kadar muayene paraaız- Eksilbneye girebilmek iç;n isteklilerin müteahhitlik veaik~ ~ 
lidir. Te~kilatıesasiye Kanununun bütün dır. bir taahhütte en az "100,000,. liralık köprü ve buna benzer 
maddeleri cezai müeyy;de altında değil- surette yaptrğmı isbat ebn~leri meşrut fur. ~ 
dir. Amma bu kanunun muta olması da L-============= Teklif mektuplannı 25/ 3 937 pe .. teınbe günü saat 15 e 
lazımdır. O halde devlet, hükümet bu ı · 
kanuna aykırı olan bütün faaliyetleri rafından menedilmek iktiza eder. yon reialiğine vermeleri lazundır. (1191) 
menetmek salahiyetini hei zdir. Şu hal- BAŞKAN - Bay Şükrü Yaşın. tak- lı 
de, benim şahsi kaaatimc göre, T.cşki - ririnizi reye arzcdeyim mi? J d l •- t r v AJ11' 

ŞtlKRtl YAŞIN (Çanakkale) - E- an arma gene KOmu an ıgı 
Jatıesasiye Kanununun tamamını veya 
bir kısmını tağyir tebdil veya ilgaya ve vet. t 1 L • d D • 
bu kanunla teşekkül etmiş olan büyük T. B. M. M. Yüluek R.iılijine Sa 108 ma KOIDISYODUD 3 • ~ 

Te§kilitıe9C!siye Kanununun birin - fi/iP" ı 
Millet Meclisini iskata veya vazifesini el maddesinde (Türkiye devleti bir 1 Aşağıda mikdar, tahmin, şartname bedelleri ve ilk · _,..,_ 
Yapmaktan men'e cebren te~ebbüı e - 1 rla l B tt • k'l• h' 1 ..ı_ .. t riJ ·· ..,,e f6Y 

>' Cümhuriyettir) denmeııine ve işbu mad- na n yazı ı a anıye ve ı ım ıza ann;g gos e en gun .. 
ı.tenler Ceza Kanununun bu müeyyide- __ J. il 
si altına girdiği gibi. kanunun ikinci elenin tadil ve tağyirinin hiçbir sıaet - '"'° eks' bnesile aabn almacaktır. .-ı.tf 

le teklif ldahi edilcmiyeceği mezki1r k:ı- 2 - Şartnameleri komisyondan alınabilecek bu eksiltJSIP'" -' 
fıkrasnıda da, lıu hareketleri neşriyat 

nunun 102 nci madesinde zikrolunma- i.atiyenlerin şartnamede yazılı vesika ve teminat makbuz ~~~ 
suret inde meydanlarda halkr toplryarak sına binaen artık tadili teklif olunan ~Jij 
t .. hr'I: etme:: surctiie lr :.a'arını bu maddede : Türkiye devleti Cümhuriyet- içinde bulunacak teklif mektuplanru ekailbne günü belli v (J-J 
hareketleri yapmağa teşvik edenler de çidir demeye lüzum yoktur. Çünkü cüm- at evvel komisyona vermiş olmaları. a-J' ' 
ayni ceza müeyyidesi altındaldır. Bir de huriyetin en birinc:i ve en esaslı vasfı Cinai Mikdan tahmin Şartname llk teminat 
bundan maada 171 inci maddede bu iş- Cümhııriyetçi olmaktır. bedeli bedel: 
leri yapmak için olan ittifak halini der- M-:ddcnin aşağıda yazı tcki)dr. ya - L. K. 
pi§ ederken o vaziyette de oldukça ağır zılmasını teklif eylerim. 
bir hüküm vardır. Bunun haricinde ce· .. 
zai müeyyideyi haiz olmıyzn hareketler 
bizatihi Te~kilfi.tıesasiycnin müeyyil:ie • 
ıi altında olmak dolayısile, hükumet ta~ 

51211937 
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olan Karakurum şehrine, gene İran 
~~a~ları g~ldiler ve müşterilere aat -
~ ilıere mallanm me;idana yavdık -

tı za 
h~ .. ınan, bunların o zamana kadar 
~la1!1tihnemiş derecede yüksek fiyat -
he ~trn;:k istenilmesinden dolayı, ce
t}~tr:ıi bir gürültü, patırdıdır koptu. 
"tltılrn..n . . 
ıç· ış fıy~tlardan demvurduklan 

11 ın, tacirler, derhal Cengiz Hanın önü
~.iÖtiirü)düJer. itile kakıla oray:ı gö -
fc\> Ulcn nıal sahipleri, Şah Mehmede 
bu lalide ağır vergiler verdiklerini ve 
~:tbeple mallanm daha ucuza sat -
Ilı .: kendileri için mümkün olmadığı -

"Gök güzünde iki güneş olamadıqı 
qibi, yeryüzünde de 2Han olamaz!,, 

IOylediler. 

l>ilkJC:~ngiz Han, tepindi, ağzından kö -
L er •~sarak, ateş püskürdü. Yoksa 
~tııd" li 1~ budııla mı olmuştu, o, Cengiz 

ti an? Yoksa o, yol üstü bir başkasının 
carcf 
~ ı ağırlaştırması, malları pahalı -
ıtırnıa . . . H 1 . . 

tj) sı ıçın mı aten en yenmııı -
d:b~cndisi, Cengiz Han, tacirin kar e
ll' 

1 ıncsini, iyi kazanç elde edebilmesi
' \"c ticaretin muhtekirce vergilerle 
f~ tcye uğratılmamasını temini teke! -
\> ctı:nış bulunuyordu. Bütün maksat t: gay~si buydu. Ustelik, bu gibi işle -
•k Ilı~ ol<:cak bir ticaret mukavelesi 
t tctrrıişti Şahla! Nerede kalıyordu ya 
l:&ntiter? 

ba 'Mongolların imparato:-u, bağıra ça • 
dO bunları söyleyip dudu. Şa§kına 
1 ~lllüş olan kervan ehlinden, getirdik
btrı. fllallan satın alarak, bedellerini, 
~tt.t istediklerinden kat kat fazlasile 
'""'dit 

~e diplomat! ne zeki taciri 

~ hsY'anın muhtelif yerlerine dağılan 
t~an tacirleri, hem de ticaretleri ü • 
t~nc koruyu-:u pozla elini koyan bu 
değ r, alicenap, cömert, lutüfkar, saygı 

11 er büyük müşteriden fevkalade mem 
Un li Ve ona hayran mı hayrandırlar! 
~trrı de kudretli Şaha karşı "ağzına 
11• Pt~lt siper etmeden .. söz söyliyen, ya-
t On • u ~çıkça atıp tutmaktan hiç mı 

hiç çekinmiyen gözüpek bir hüküm - ı 
ldar! 

Kervanlarla beraber, yalnız Asya -
mn muayyen bir kısmına değil, ta ıra
na ve Arabistana kadar, Cengiz Hanın 
şöhreti yayılıyor, ta uzaklarda çın çın 

akisler bırakıyor! 

Şah Mehmede karşı, ilk pişdar mü • 
sademesi tamam ile kazanılmıştır 1 

,,. ,,. . 
Cengiz Hana ikinci pişdar müsade -

mesini, Şaha tabi hesapsız bir vali ka
zandırdı 1 

Şöyle, ki: Bir Mongol kervanı, Çin
den kıymetli mallar yüklenerek, İran 
huduıdunu geçti. O civardaki İslam va
li, kahramanlık hareketlerini artık tü -
ketmiş ve ilk fırsc:tta yeniden kendini 
göstermek sevdasına düşmüş bir adam
dı. Bu vali, kervan tacirlerini huzuru -
na getirtti. Bunların Mongollar oldu -
ğıınu görünce, gazeb nden ·kıpkrrmm 

olmakla kalmadı, morardı dal Müslü • 
manlann Mongollart::lan sakınmaları i -
cap ettiğine dair bir şey işitmişti. Ve 
işte, karşısında bu tehlikeli düzenbaz ~ 

lardan seçme bir kafile duruyordu. Ger-
çi bunlar, korkudan tir tir titriyerek, 
casus olmadıklarım, tamamile kendi 
hallerinde, işleri, güçlerile meşgul ta -
cirler olduklarını, seslerinin bütün ton-
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larını deneyerek, yana yakıla temin e • 
!diyorlardı; fakat vali, "karriyer" yap • 
mak, Ş:ıhm gözüne girmek maksadile e
line geçtiğini sandığı bu fırsatı fevtet -
mek istemedi. şansını tecrübeye kalkış
tı : Kervan götüri.icülerin başlarını u -
çurttul 

Şah Mehmet, bu üzücü vakıa kendi
Eine nakil ve hikaye edilince, mebhu~ 
bir tavırla, dipten tıraşlı başını kaşıdı 

ve dişlerini gıcırdatıp, endişe içerisinde, 
ıslık gibi bir ses çıkaıHı. Patavatsız va -
liye bir hayli levmetti. Ne çare, ki bu 
vali budalasının yediği halta ses çıkar -
mamak zaruretindeydi. Zira, vali bir 
taraftan orduda nüfuzu olan mühim bir 
generaldi. diğer taraftan da "Validei 
Şahi'" nin mahmisiydi ı 

"' P.- • 

Bu lndireden güç bela canım kur -
tarabilen kervan mcnsupl:ırından biri, 
Cengiz Hanın önüne çıkıp da kederli 
hcıberi bildirince, hükümdarın, hiç ağız 
açm~dığı, sessizce ve yapyalnız bir da
ğa tırmandığı ve orada bir kaya parça -
sının kenarına oturarak, dÜ§Üncelere 
daldığı c::ılatılıyor. 

Tekrar şehre döndüğü vakit <le, pek 
az lakırdı söylemiş ve bu arada, kayıt-

Bir Haf talık Radyo Programı 
> 'Aart 93 7 Pazar 
~CtE NESRiYATI : 

t.,~t l2,30 ;l!kla TUrk musikisi. 12,50 
~la. ıa,oo Beyoğlu halkevi gösterit ko--

atından bir temsil. 14,00 Son. 

AI~ŞAM NEŞRiYATI: 
~ıı. ı:ıaat 18,30 Varyete mUzlğl. AmbasadBr· 
~:ı 1111klen, 19,ZO l{onferaruı: Ordu ı<aylavı 
•e il\ Sırrı Tarçan (Roma). 20,00 :MUzeyycn 
~~rkatıll§Jan tarafından TUrk ntuııikisi ve 
~ıı farkılan. 20,30 Ömer Rıza tarafından 
~'<! ~ l!öyJI!\·, 20,45 :\!ilnir Nurettin ve al"' 
9':~lları tarafından Türk musikisi ve halk 

~~8.rt. Saat ayarı. 21,15 Orkestra. 
tlıııu~.ır; Ajanı ve borsa haberleri ve ertesi 
~ " 11 Programı. 22,35 Plft.kla sololar, op"" 

t OJ>eret par~alan. 23,00 Son. 

' tt11art 93 7 Pazartesi 

~LE NEŞRiYATI: 
ltt ~t 12,80 l'llkla Türk musikisi. 12,M 
~. 1~ lô,05 Muhtelif pllk neırtyat. 14,00 

l\)(şAM NEŞRiYATI : 
\ı 11'-t 17,00 1nkılft.p dersleri Ünh·crı4te • 

'~'kıen Mahmut Esat Bozkurt. 18,30 

"1: l daııa musikisi. 19,80 Çocuklara ma • 

~ ta (;aıip Arcan. 20,00 Rl!at ve arkad&{" 

' l'Uıııdan Tllrk mwıiklsl ve h&lk ısar
~ 10,ao ömer Rıza tarafından arapça 

, ' ... l<>.•:ı Sattye n arkadaşları tara!m • 

10 Mart 937 çarğamba 

ö C LE NEŞRiYATI: 
Saat 12,80 PIAkla TUrk mu81klsl. !12,ISO 

Havadis. 13,0!S Muhtelit plft.k negriyat. 14,00 
Son. 

AK.ŞAM NEŞRiYATI : 

Saat 18,30 I'ltıkla dana musikllll. 19,30 
Tayyare Cemiyeti namına konferans: Nuri , 
Kızılkanat. 20,00 Vedia Rıza ve arkadaşları t 
tarafından Türk muıılklsl ve hnlk şarkılan. 

20,30 Ömer Rıza tarafından arapça söylev. 

20,45 Dimen ve arkad&§lıırı tarafından TUrk 
musikisi ve halk şarkılıın. Saat ayarı. 21,15 
Orkestra. 

22,15 Ajans ve borsa haberleri ve ertesi 
gilntln programı. 22,35 PJA.kla ııololar, ope
ra ve operet parçaları. 23,00 Son. 

11 Mart 93 7 Perfembe 

ö CLE NEŞRIY ATI: 
~ant 12,30 PlA.kla Türk musiklııl. 12,50 

Havadiıı. 18,05 Muhtell! plAk ne§riyat. 14,00 
Son. 

A~AM NEŞRiYATI : 

Saat 18,30 PIAkla danıı musikisi. 19,30 
çocu:t Esirgeme kurumu namına konferans. 

Doktor ŞUkrU Hö.zım. 20,00 Sadi ve arka • 
dll§lan tarafından Türk musikisi ve halk 

şarkıları. 20,30 Ömer Rıza tarafından arar
ça söylev. 20,45 Safiye ve arkada,şlan tara• 
tından TUrk mwılklsl ve halk §arkıları; saat 
ayan. 21,15 Orkestra. 

22,15 Ajanı ve borsa haber!eri ve ertesi 

gUnUn programı. 22,:;5 Plı'ikla sololar, ope
ra ve operet parçaları. 23,00 Son. 

12 Mart 937 Cuma 
öCLE NEŞRlY ATI : 
Saat 12,30 rıakla Ttlrk musikisi. 12,50 

Havadis. 13,05 Muhtelif plAk n~rlyat. 14,00 

Son. 

AKŞAM NEŞRiYATI : 

Saat lS,30 PlA.kla dans muslkls1. 19,30 
Spor mUsahııbelerl: Eşref Şefik. 20,00 ~e -
zihc ye arkada§ları ta.rafından Ti.lrk musi • 

kisi ve halk şarlulıın. 20,30 Ömer Rıza ta • 
rafından arapça söylev. 20,45 Ttlrk musiki 
heyeti. Saat ayarı. 21,15 Orkes~ra. 

22,15 Ajans ve borsa haberleri ve ertesi 
günl\n programr. 22,35 PlA.kla sololar, opc. 
re. ,.e operet parço.ları. 28,00 Son. 

13 Mart 937 Cumartesi 

öCLE NEŞRlY A T i : 

Saat 12,30 P!Akla Tllrk musikisi. 12,50 
Havadis. 18,05 :Muhtelit pltı.k negrlyııt. 14,00 

Son. 

AKŞAM NEŞRIY ATI: 

Saat 18,30 PlAkla dans musikisi. 19,30 
Şehir Tiyatrosu komedi kısmı - lki tcmııll 
(Başba.şa ,.e BUyUk söz). 20,00 Fazıl Saz he
yeti. 20,30 ömcr Rıza tarafından anı.pça 
söylev. 20,45 Fazıl saz heyeti. Saat ayarı. 

21,15 Orkestra. 

22,15 Ajans ve borsa haberleıi ve ertesi 
günUn programı. 22,35 Pll'ıkla sololar, op<· 
ra ve operet parçaları. 23,00 Son. 

~ 'l'ııı-ıc ınuaikUi ve halk ısarkılan; saat 
~,2ı.1:ı Şehir tiyatrosu Dram kısmı 

), ----------------------------------------------------~ 
'~.ııs Ajans \"e borsa haberleri ve ertesi 
\ l\ llrO&'n.mı. 22,:l5 P!Akla ıolol&r, opE'-> 
~t p&rçalan. 23,00 Son. Maliye Vekaletinden : 
• Mart 937 Sah 1/ 6/ 937 tarihinden itibaren tedavül mevkiindcn kaldmlacağı evvel

ce ilan edilmiş olan nikel 25 kuruşluklarla bronz 10 kuru§luklarm 1/ kanu-:Clt NEŞRiYATI: nuevvel/937 tarihine kadar tedavül mevkiinde kalına.sının takarrür ebnİ§ 
~~ 12,ao P!Akla TUrk musikisi. 12,so olduğu ilan olunur. ( 443) (1108) 
""\ 13,05 Muhtell! pl!k neşriyat. H,00 

1---------------------------~-------------------------------------

ISTANBUL BELEDiYESi 
~ŞAM NEŞ~tY A Ti: :::::m Birinci sınıf Operatör ::::::::1 
~.~ ı1.oo tnkıırıp dersleri unıversıte • f:Or. CAFER 1,A Y YA Rn 
~"ltıe. en Mahmut Esat Bozkurt. 18,80 l ı: F. .. ' Ş h • T • f 
~'°a llazıs JnUBikist. 10 30 EmlnönU Halk •! Umuınt cerrah! ve slnir cerrahisi mUte- .: e fr f y a r 0 S U 

ta.ı ' 1• h P ri T Fakillt ' ahI •• e ~ :Yardım şube.si namına Bayan şu .ıı: assısı. a s ıp esı cerr ser• :: 
~ .... llıaı. (CemiyetçUlk bakımından sos .li! visl, dimağ cerrahisi enstıtUstı sabık :: FRANSIZ Tİ _ 
~-~~ li it -~il;~ l:lt), 20,00 Belma ve arkadaşları ta- İ as 9 anı. :S YATROSUNDA 
~ ~ O '.rurk musikisi ve halk şarkıları. :ı Erkek ve kadın amellyatl&rı, sinir ve :: 
1...1' ,.., iller Rıza tııra!mdan arapça söylev. 1! beyin urları, estetik (yUz, meme, karın ii 
~ "''"' · · :. •• B ak t '>.. '-...ı KAmıı ve arkadaşlıın tara!m • !i buruşuklukları) ameliyatları ve nisaiye g u fia.m saa 
"'l'ı. .. 1 ??ıuatkisi ve halk .ı,ar1u1nn. Sact ~ dotum mUtehassıaL :ı 20,30 da 
' " < l!'; •• ~'t) Şehir Tiyatrosu operet kısmı • HergUn (S-11) kadar meccanen. Öğle. ;J 
"-.:~•la OJ>eretınln Uı;UncU perdesi. ~-: den sonrıı. Ucrctıldir. Beyoğlu Parmak. fi 
l\~ 11 -'<jans ,.e borsa habcrlcıi ve erteııt i kapı Rumeli han No. 1. TJ. 44086 

1
:: 

'~&'raını. 22,35 PIA.kla sololar, ope- ıı::.-::::::::::::::::m•::cr-w-=::~.... - : 
.... ret Parçalan. 23,00 Son. 
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sız ve sakin bir tavırla, şöyle demiş: 
- Gökyüzünde iki güneş olmadığı 

gibi, yeryüzünde de iki Han olamaz 1 
-'? ~ • 

Esas itibarile, o, hadiselerin bu su -
retle inkişafından, vaziyetin bu suretle 
sarahat kesbetmesinden, son derecdde 
memnundu. Tıpkı tıpkısına umduğu gi
bi olmuşt:ı bu iş: Kendisi, Asya millet
lcrile İslam milletleri önünde zahiren 
tertemiz, tamamile hilesiz bir· adam gi· 
bi duruyordu. O, kendi hesabına tica· 
ret mukavelenamesinin maddelerine, 
paragraf paragraf, titizlikle riayet et -
mişti. O, kervan sahiplerine hüsnüni -
yetinden •demvurmakla ve hususta sözle 
teminat vermekle iktifa etmemiş, onla -
rın mallarını, İslam gümrüklerinin a -
ğırlığile pahalılaşan mallarını, bu yük
sek fiyatlarına rağmen satın alarak, 
kendilerine filen de yardımda bulun -
muştu. Cengiz Hana tek cebir hareketi, 
tek ahdşikenlik bile ismıt olunamazdı. 
Zahiren, "pirüpak'' di o 1 

Cengiz Han, kervan tacirlerinin baı
larının uçurulmasından harbe bahane o
larak faydalanmnğı düşünmüyor. Daha 
bahane ortaya atıp harbe girişmcğe va
kit var, onca 1 

Önce, uzak dağlık arazi üzerinfden 

Başka türlü adam 
(6 rncıdan devam) 

§~kın çorba tasile oynuyordu. Aı:. son 
riı. sırıtarak: 

- Affcder~in, bayan abla, dedi. 
Fıkaralık, param yoktu . 

- Pis mendebur, bi1.c söyleseydin 
ya .. - .... 

- Bırak tasları defol • 

- Ablacığım, on gündür çauşıyo-
rum. Bir kaç kuruş vcrıniyecek misin? 
Adam atıldı: 

- Sıkılmadan daha para mı ist:. 
yorsun? öteki e\'lere de haber ''erece
ğim, artık s:ına kimse bu işi yaptır

mıyacak. Haydi defol. Ve karıkocn 

kapıyı hızla kapayıp içeri girdiler. 

Yaşar etrafına bakmak için başını 
kaldırır kaldırmaz sokağın başndan 

bir kahkahadır koptu. Muzaffer Ya
şarın yanına yakl~ak: 

- Bu ne hal, kovdular mı dedi? 
Yaşar \•aziyeti çakar gibi olarak: 

- Ulan kafirler bir oyun ettiniz 
muhakkak dedi. 

Nihayet M:uzaff er dayanamadı: 
- Neyapalım Yaşarcığım. Seni 

kaytibder olmuştuk. Kolay kolay yağ. 

Iı kapıyı bırakmıyacağını bildiğimiz

den, bari dedik, şunun yemek hırsız
lığını ev sahibine anlatalım da onu 
oradan dehlesinler. 

Yaı,ıar biraz kızgın, biraz sitemli 
bir sesle: 

- Peki. dedi. Beni bu kadar gün
lük paradan da ettiniz. Bu erkeklik 
midir? 

Kimseden ses çıkmadığım görünce 
onların kalbini kırmaktan korkarak: 

- İyi haletettiniz değil mi? dedi. 
Birşey değil, gelin çorbası mı imiş ney
miş tadını damağımda bıraktınız. 

Hepsi birden gülüştüler. O zaman 
Yaşar biraz daha ııcş'eli: 

- Aldırma dedi. Siz aç, ben aç; siz 
tok. ben tok! 

Haydar Yaşarın ôoynuna sarıla

rak: 

- Ulan, adın gibi yaşa be Yaşar! 
diyordu. Hani sen aramızdan bir kuy
ruğu titretsen bu dünyanın tadı tuzu 
knlmıyacak ! 

- Biberi de tarçını da kalmaz ali
mallfı.h ... 

Hepsi birden gülüşerek: 
- Yaşa be Y~ar dediler. Alemsin 

vesselam. 
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pha yeni bir el~i heyeti gönderiyor. Bu 
heyetin reisi, medeni milletler arasında 
mutat olduğu veçhile, protesto ve mes'
ullerin cezalandırılmasını talep edecek r 

Bu hareketi, gayet mülayimet ve 
sulhperverlik ifade eder. Ve lakin, Cen
giz Han, bu hemen hemen §eytanın ta 
da kendisi olan diplomasi !dehasına sa ... 
hip Mongol imparatoru, bu heyetin va
zifeslııin hüsnüsurctle neticelenmemesi, 
işin uysallıkla tatlıya bağlanmaması 

için, icabını icra ediyor. Nitekim, bu el
çi heyetine reis olarak öyle bir şahsı se
çiyor ki, bu şahıs, eskiden Şah Mchme .. 
din tebaası olduğu halde, sonradan ona 
isyan ve hiyanet etmiş, asi ve hain o • 
larak. Cengiz Hanın tarafına geçmiş, o
na sığınmıştır! Şah Mıehmede gönderi
len ve hele onu protesto eldip, kana kar
şı kan istiyecek olan bir elçi heyetinin 
başına böyle bir şahsı geçirmek, gayet 
kabaca meydan okuyuştu,.. düpedfrz 
kışkırtıştı ! 

Fakat, Han, ne yaptığını bilerek ya
pıyordu! 

Ve beklediği gibi, otomatik olarak, 
tasarladığı oldu. Şah, o herifi ka11ıaın
da görür görmez tebeşir gibi bembe • 
yaz kesildi ve sarayındaki muharipler, 
grupu, "vurun, öldürün!,, !diye bağırış
tılar. Mongol elçi heyetinin başı, Şahın 
bir işaretile gövdesinden ayrılarak kan
lar içerisinde yere yuvarlandı ve heye
tin diğer azasr, kelleleri hakaret mahiye 
tinde dipten tıraş edilerek, küfürler • 
le uğurlanıp, gerisingeri gönderildiler. 

"' 'f. * 
Asya ve ldonup kalan Mongol ordu-

su, tahkir ve tezlil edilen, alçaltılan 

sabırlı Cengiz Hanın gözlerinde ya§la • 
nn pırıldadığını görüyor! 

Ve sonra, "Arzın Efendisi" ayağa 
kalkıyor ve artık keskin, sert bakışlı ye
§ilimsi kurşuni gözlerinde hiçbir göz • 
ya§ı damlası seçilmiyor 1 

( A rka5r ı·ar) 

SPOR 
( Dok-uzııncudan devam) 

Istanbulspor da genç oyuncular• 
dan müteşekkil §U şekilde bir kadro 
yapmıştı: 

Saim - Samih, Aziz - İsmail, 
Enver, Fahri B Ne,'zat., Seyfi, O r1 
han, Ali. 

Oyunda daha fazla Galatasaraym 
hakimiyeti göze çarpıyordu. llk dev• 
renin 3 2 inci dakikasında f.§fak va
ıstasile bir gol kazanan Galatasaray~ 
lılar ilk devreyi \ .Q bitirdiler. 

ikinci devrede de aynı hakimiyeti 
idame ettiren sarı kırmızılılar Bülent 
vasıtasile bir gol yaparaka bu hususi 
karşılaşmayı 2·0 galip bitirdiler. 

Kuleli - Mal tepe as
keri liseleri maçı 
Öğleden sonra ilk karşılaşmayı 

Kuleli . Maltepe askeri liseleri yap· 
tılar. Maçın hakemi Şazi T ezcandı. 

iki taraf da güzel · ve muntazam 
bir oyun çıkarıyordu. llk devre ha• 
fif bir üstünlükle l -0 Kuleli lehine 
bitti. 

ikinci devrede daha hakim ve m Ü• 
essir bir oyun çıkaran Kuleliler uç 
gol daha yaptılar. Maltepe de penal· 
tıdan bir gcıl kazanmıştı. Maç bu su· 
retle 4.1 Kulelinin galibiyetile bitti. 

Kuleli takİmında: Sağaçık, snğ 
haf, ve sağ bek Maltepe takımınd~: 
Solic en fazla nazarı dikkati celbeden 
oyu~culardı. J 

Gençler Birliği 
hupagı kazandı 

Ankara 7 (Telefonla) - Hasılôtı 
Adanada Seyhanın taşmasile yoksııl 
kalanlara verilmek üzere Ankara 
klüpleri tarafından tertip edilen fut. 
bol turnuvasının final maçı bug\.in 
yapıldı. 

Gençlerbirliği Demirsporu 5-0 ye· 
nerek mıntakanın koyduğu kupayı 
kazandı. 

Adliye vekili B. Şükrü Saraç oğlu 
maçtan snra sporcuları tebrik ve tal
tif eden sÖ7·lerile kupayı Gençler bir• 
liğine verdi. 

Holanda l sviçreyi 
yendi 

Dün Amsterdamda Holanda ve 
lsviçre milli takımları arasında yapı
lan. futbol maçını 2-1 Holanda kazan" 
mı§tır • 
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inhisarlar lstanbul 
başmüdürlüğünden: 

Çmnalb tuzlasında sureti mahsusada tesis olunan ince tuz de
ğirmeninde sıhhi ve fenni bir surette ihzar olunan ince sofra tuzlan 
yarım~ar ve birer kiloluk paketler ve mutbak tuzlan da (50) ter 
kiloluk içi kağıt kaplı çuvallar içinde sabşa çtl<arılmqhr. 

Sofra tuzlan (64) ve (128) zer paketi havi sandıklara konarak 
ambalajlanmıştır. Paketli sofra tuzlarının beher kilosu Kabataş 
ambarında (9,50) ve mutbak tuzJamım beher kilosu (5,25) kurUJ 
fiat!-a satılacaktır. 

Gerek mutbak ve gerek Jof ra tuzlan bir sandık veya bir çuval
dan daha az satılamaz. Sandık ve çuval bedelleri tuz fiatına dahil 
olduğundan müşterilerden ıJynca sandık veya çuval bedeli aran· 
nuyacakbr. 

Tuz satıc:lanrun inhisarlar lstanbul Başmüdürlüğü merkezind,. 
Kabataş ambarına müracaat ~tmeleri ilan olunur. (1184) 

-- __...____ J tS•Je, ft' e )1fti 
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Muhammen bedeli (13.000) lira olan 200 ton mazot 2/ 4/ 937 cuma 
tünü !Qat 15 de kapalı zarf usuli ile Ankarada idare binasında satın aL 
nacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (975) lirahk muvakkat teminat ile kanu
mm tayin ettiği veıikalan, reami guetenin 7 / 5/ 936 G. ve 3297 No. lu 
nüshasında intişar etmİf olan talim.at name dairesinde alınmış vesika ve 
tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar Komisyon Reisliğine veı-meleri la
zımdır. 

&lrtnameler parasız olarak An karada Malzeme Dairesinden, Hay. 
darpapda Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. ( 1086) 

Talibi çıkmadığından dolayı ilk eksiltmesi feshedilmiş olan ve muhaın. 
men bedeli (16660,81) lira olan 1550 adet muhtelif eb'atta çam azman ve 
tomruk 19 - 3 - 1937 cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile 
Ankarada idare binamıda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek İltİyenlerin (1249,56) liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği veaikalan, reami gazetenin 7 - 5 -- 1936 gün ve 
3297 numarah nüshaamda intipr etmiş oluı talimatname dairesinde alm· 
mq vesika ve tekliflerini aynı gün sa at 14,30 a kadar Komisyon Reisliği
ne vermeleri lBzmıcLr. 

Şartnam ... ler pa.ruız olarali Arumrada Malzeme dairesinden, Haydar· 
~Tesellüm ve Sevk Şefliği.ndent Eski,ehir ve lzmirde idare mağaza· 
lanndan dağıblmaktachr· ( 1168) 
--------------------

Türk Hava Kurumu 
~Oy_Ok Piyangosu 

Şimdiye I< adar binlerce kişiyi zengin etmiştir 

5. inci keşide 11 Mart 937 dedir. 

Büyük ikr~miye: 50.000 Liradır. 
Ayrıca: 15.000, 12.00000 10.000 liralık ikramiye!er~e 

(10.000 ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır. 

Dikkat: 
Bilet alan herkes 7 / Mart / 937 günü akşamına kadar biletini 

~rmit bulunmahdır. Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakla sakıt 
· olÜr. · 

ISPOR POST ASI 
Her hafta en doğru, en ciddi ve bütün gençleri alakadar eden 

spor havadislerile çıkmakta olan Spor Postasını :mutlaka okuyunuz. 

O holde hemen işremeğe hozır ofon Havcgaıi 
ı 

Banyo aletini tonımıyorsunvz. 
. ' . 
Duş DERHAL 

Banyo 1 S DAKiKADA 

• 
HAVAliAII -5DF ·BEHI 

Yeni çıktı 
Dün ve Yarın 

Tercüme Külliyatı 
No. 63 

tv AN TURGENİEV 

BürByya Sami Eren 

LİZA 

19J7 - İstanbul 

·ıl:.. .1 • ' . . : 

Fiyatı: 100 kuruş V.AKIT Kitabevi 

TiFOBiL .... ...lmlll 
Dr. iHSArt SAMI 

Tifo ve paratifo bısulı~ lınna tutul 
mımal' için ağızdan ıiınıo tifo hap 
landır. Hiç rahatsızlı~ vermez. Her 

ke.s alabilir. Kutusu 55 Kr. 

Dahiliye mütehassısı 

" 
iZAHAT ı lstikla1 Caddesi No. \01 

K6nılr Sergisi 
Kömür yakan vesait ve teshin 

aletleri beynelmilel sergisi 

l '19.37-M~;·t~;~-26~~; .. ~~-~~ .. 1 
1 günü Ankara'da Sergievi j 
e ı 
ı ve sahasında açılıyor 1 
i .............................................................................. 0 .......... . 

Sergiye iştirak edenlere olduğu gibi 
sergiyi ziyarete geleceklere de a
zami ko /aylıklar temin edilmiştir 

Her türlü malfuo.at ve fazla izahat için JU adre• • 
lere müracaat edilmelidir: 
lST ANBUL: Ka raköyde Yataklı Vagonlar Şir 

ketinde sergi memuru; 
ANKARA: Sergi Komiserliği 

1 

Bu haftaki sayısında birçok yazılardan ba~ka Nüzhet Abbas, Eş
ref Şefik ve Burhan Felek de çok enteresan mevzulara dair yazılar 

yazmı~lardır. Her yerde fiyatı bet kuruştur. \ 

Dr. Hüseyin Usman 

Laleli Lutüf apartımanı 4-7 ye kadar 
Hwıusi İdareden ayhk alan emeldi ve öksüzlerin mart 937 ili ,ıı•~ 

937 üç aylıkları 8 mart 937 pazartesi gününden itibaren Ziraat Bank'' tt 
----S-ah-ibi-: A_S_IM_u_s ____ dan verilecektir. Aylık sahiplerinin Bankaya müracaatları ilan oh.ııı&d• ~\~ 
Neşriyat DirektörU: Refik Ahmet Sevengil (İ,) (1247) ./ 
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1 lrklyede neıredilea bitin kitapları satar 
il Avrupadan istenilen hertüi-lü kitapları, mecmuaları en uygun şartlar~a getr•ir 
~ . .. . 
~.= VAKiT Mabtaası tarafından neşredilen kitaplardan başka, Devlet Matbaası ve diğer kütüphaneler neşriyatı ile, Avrupadaki bütün kitabevlerinin çıkardığı · en JOP, 

Jj ilmi, edebi, içtimai, siyasi. ve fenni kitaplarla bütün tıp alemini yakından alakadar eden Almanca tıp mecmualarını da sayın müşterilerinin emrine amade bulundu.nnak-
9 tadır. Katalog ve mallımat iıtiyenlerin arzulan derhal yerine getirilir. ) 
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