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SAY/FA 

"Hatayı Yağma Edeceğiz !,, 
bıye Saf Arapların paralarını dolandırıyorlar 

Türklere tecavüz başladı 
ihtilal çıkarmak için tahrikat yapıyorlar 

'-....__---~~~~~-

"1 eş hu t Suçlar 
Uzkiye 8 (Hususi) - Vataniler ta. Bir zamanlar Kuseyr mıntakasmda halkını taciz için her vasıtaya müra. 

rafından yapılan tahrikatla bazı Arap Vatantler namına yararlık göetermi§ caat etmektedir. 
mıntalarında saf halk iane maksadile olan Halep yakınlarında Aneden kö. Maksat tahrikatta bulunmak ve 
dolandırılmaktadır. Bu dolandırıcılık yünden Şeyh Ahmet adında birini sırf Türk halkını ihtilale sevketmektir. 
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1 3&00000 Franklık İ 
- = ~ = l Altın çalındı! ) 
~ Pariı, 8 (A.A.) - Marsilya li-~ 
~rnanın<faJcj §İmendifer istaıyonlan .g 
§nın birinde Belçikaya gönderilmek~ 
~üzere istasyona getirilen üç milyon.§ = = €alb yüz bin frank kıymetinde çubuk§ 

\albn çalınmı§tıT. f 
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Cenevre'ye 
davet edilme-· 

den· giden t 
Kanunu 

~ l~elce ıokak ortasında yüzlerce 
~ ıözleri önünde olan bir ıuç 
~ adliyeye geçtikten sonra ae. 
~ bir karara varmaksızın sü

~ giderdi; aradan zaman 
' . ıuça ait deliller zayıflar, 
~lıller bütün bütün ortadan 

bilhassa silah alınacağı, cephane aıı_I bu maksatla o nahiyeye göndermişler. 1:i:k köyl~l~ri Şey~ Ahmet ve avene. Hasan Cebbareyl ne Mille~ 
nacağı ve Sancağın böyle ilhak edile. dir. sının tahrıkatına sukunetle mukabele I C I ti ğ t 
ceği , söylenerek yapılıyor ve o zaman etmektedirler. er em ye ça ırmı' ır. 
Sancağın güzel toprakları, bol mahsuL Şeyh Ahmet, elinde bir martin ve Vataniler ve manda memurlan halk. Ne de Komite ... · 

" .' it mahir bir ceza avukab
lıL tJine .geçerse isbab ve intacı İm· 
~ bir hale gelirdi. Böylelikle 

~ yerini bulması için kanun
"' kabul ettiği bir takım usuller 
·, \aıntersine adaletin yok ol-

l'lttlceıine vanrdt. 

ASIM US 
~aıemıztn tamamı 2 nd eayılada) 

lcri yağma edilecektir gibi sözler sal maiyetinde bazı 21ilih!ı eahıı!lar oldu. tan Suriye lehine müzaheret göreme. 
halk arasında cebir vasıtası haline ko. ğu halde, köy köy dola§makta ve Türk yince tehdit yolunu tutm~lardrr. 
nulmaktadır. · -

Hama 8 (Hususi) - Yukarı Kusey. c d •• k ı 
ri nahiyesinin Sofular köyünden Har. en evre e muza ere e• 
biye yolile gelen bir kafile Vatani 

mensupları Türk köylülerine tecavüz d • • t k b ı d 
e~lşlerdir. Bu tecavüz Bede\i cadde. re Un e r ar aş an } 
sınde vukubulmuştur . 

'l'ccavüze inzibat kuvvetlE!I'i 19.kayit n . . .. k l 
kalmışlardır. rroıemız muza ere ere esas 

Bu gibi hadiseler bu civarda teker. k b [ d ·ı· J • 
rür etmektedir. a u e ı u l 

Halep 8 (Hususi) - Vatantler AOn 

zamanlarda propaganda .faaliyetleri. 
nin mühim l!ir kısmını Kuseyr mm.ta. 
kasında teksif etmişlerdir. 

Komite Bayır 11e Bucak nahlgelerl 
hakkında miişahit h eyetini dinleyecek 

1······· .. M;;;q-·;1,i/i ....... . 
İ ıehrlmlzde 

3 saat süren 
mühim bir 
toplantı 
yaplldı 

(Yazısı 9 cuda ) 

!!atra11ç mfücıbaJroları ba.'}?amı~tır. Ru resiuule 1m mii:t<ıbaJ..-alara 

girenler arasında bttlıman Adliye vekilimiz görülmektedir • 

Dün §ehrimize gelen Maarif Vekili 
Saffet Arıkan Parkoteline inmi~ ve sa
at altıya kadar meşgul olduktan sonra 
Dolmabahçe sarayına gitmi§tİr. 

Öğleden aonra vali ve belediye reisi 
Muhittin Üstündağ Vekili otelinde zi
yaret ctmiı, bir müddet görü§müşlerSOOO L ira ihtilas edene verilen 

''Delidir!,, diye 
sahte rapor 
Mazhar Uzman: "Deli değildir!,, dedi. 
Adli Tıp Heyeti de "Delidir,, diye 
rapor verm ediklerini söylediler .• 

~ ~~~buı müddciumumiliğ~ m:.ihim 
~· ._ 

1~ata elkormuıtur. Bu tahki -
~ ~ dlı l'ıp itleri müessesesi baş ka-

ld 1. lleyhindedir. 
'lıııı d~aya göre, baş katip Raif, İs -
\,~t ~gır ceza haky crinden 5,000 lira
ı..."ll)t ihtilastan duruşması yapılan 
~ ltıeınuru Ahmet oğlu Nadi hak 
\~'thte bir rapor tanzim etmiştir. 
~~t, ~adinin deli olduğunu ve 
~~li e C:zai mesuliyct teveccüh et
~ d klclındedir. Taklit edilen im -
dı,~l\i~. ''Adli Tip işleri reisi Halit, 
•"il Ji J;'ahri Can, Müşahedehane mil 
~ ~l\ıllah, Kimyahane müdürü 
' ta, morg müdürü Rahmi" im· 

.. t, 

~ ::tti, Ahmet oğlu Nadinin is -
~~ -ıtıntıl ederek, kendisinin müşa -
"-..'i da tutulup hakkında rapor '-'ine karar vermişti. Fakat il' ~te olduğu arilaşılan rapor 

bir tcrcdo:.it hasıl olmuıtur. 

B. Ma:;har U::nıan 

Müddeimumumilik, yeni bir muayene 
istemiş. bu seferki muayeneyi yapan 
Bakırköy akıl hastalıktan haııtancai di-

( Sonu S. 5 Sü. !) 

dir. 

(Sonu Scı. 5 Sü 3) 

10,000 ltalyan 
daha gitmiş 

25,000 ltal!J•an da gitmek üzere 
(Yazı.at! >ıı ı ~mııfa.d.a) 

4k ' 0 E N z 

r>- • 
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l u s - • 
GAt~ ·-· ~ 

L 1 8 6 • • 

ltalyanın yeni yaptırdığı 

Libya yolu nereler
den geçiyor? 

(Ya..""t.M, ! incide) 

MiJJetJer Cemiyeti tarafından çağı • 
nldığını aöyliyerek birlcaç gÜn evvel 
Jehrimizden geçen Suriye maliye nazın 
B. Hasan Cebbarenin be)'lllnatındaki ga
rabete İ§aret ebnİ§ ve kendi$İnin Cenev• 

( Son.tl Sa. 4 Sil. 3) 

Lise ikinci Devrede 

imtihanlar 
ne gün? 

Hazırlnan llsteyl 

Neşrediyoruz 
(YazıSt 9 u11cudaJ 

Darısı başımıza 

Ankara bc"Uxliycsi otomatik çöp 
arabaları gel irtmi§ti r. A rabalardaft 
bilhassa temizlik itibarile ç.ok istifadıtl 
(',d ilmel:tcdir. (k~enlcrde haber verdi. 
ğimi:; gilli 1.-tta>ıbul belediyesi de bu 
çöp arabalanndan ,,;pari§ etmWj. P..a. 
kat henüz gelmemi§tir. 
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Meşhut suçlar kanunu l 
Adalete giren bu en kısa yolun kısa 1 

bir zamanda verdiği memnuniyete 
şayan neticeler 

Günlerin peşinden : 

Karga Harbi 

B ir iki gün evvel bütün Türk
çe gazeteler şu havadisi yaz
dılar: Adliyede meşhut suç· 

lar kanunu tatbik edilmeye başlı
yalı zabıta vakaları azalmıştır; o 
kadar ki hiç bir zaman mahkum 
adedi otuzdan aşağıya düşmiyen 
Şile hapishanesinde bir tek mahpus 
kalmamıştır; bu hapishane şimdi 
bombo durmaktadır. 1stanbul aCl
liyesinde tutulan bir istatistiğe gÖ· 1 
re şehrimizdeki adliye ceza mah
kemelerinin işleri yüzde yirmi ek
silmi§, sulh ceza mahkemelerinin 
işleri yüzde elli hafiflemiş, ve meş· 
hut suçlar da · ilk günlere nisbetle 
yüzde yetmiş derecesinde düşmüş
tür. Nih"ayet bundan beş ay 
evvel günde en aşağı kırk elli ak
aya bakan lstanbul meşhut suçlar 
müddeiumumiliğine üç gün evvel 

ancak' bir tek müracaat olmuştur. 

Zannediyoruz ki şu birkaç satı· 
rm, memleketimizdeki adliye vazi
yeti hakkında ifade ettiği hüküm, 
ciltler dolduran sayıfolar kadar mü
himdir. Adliye Vekili Saraçoğlu 
Şül<rünün teşebbüsü ile haz.ırlanrp 
Büyük Millet Meclisince kabul edi
len meşhut suçlar kanunu Türkiye
nin adliye hayatında adeta bir in
kılap yapmı§tır. 

Evvelce sokak ortumda yüzlerce 
kitinin gözleri önünde olan bir suç 
polisten adliyeye geçtikten sonra se. 
nelerce bir karara varmaksızın sü
rüklenir giderdi; aradan zaman 
g~tikçe suça ait deliller zayıflar, 
bnZı aetiller bütün bütün ortadan 
knlİiar, İf mahir bir ceza avukab
nm eline geçerse isbah ve intaa İm· 
liinsız bir hale gelirdi. Böylelikle 
adaletin yerini bulması için lianun
lann liabul ettiği bir takım usuller 
b"azan tamtenine adaletin yok ol
ması neticesine vanrdı. 

Bir sokak ortasında herkesin gö
zü önünde olup biten bir suçun 
mesuliyetini bir mahkeme vasıta
sile tayin ehnek, kendini adliye 
usulleri ile müdafaa etmeyi bilen 
bir suçluyu cezalandırmak bu ka
dar güç olursa, gizli ve kapalı yol· 
lardan yapılmı§ f cnalıklardan zarar 
görenlerin haklarını yerine getir
mek nasıl mümkün olabilir? Her 
h"angi meşllud bir suça ait deliller 
zamanla orfadan knlkmamış olsa 
bile bu türlü fenalıkların diğer suç
lardan farklı tutulmaması, bundan 
dolayi adliyeye düşen ceza işleri
nin yuvarlandıkça büyüyen bir çığ 
gibi gittikçe artması nihayet birer 
insan olan hakimleri bunaltacağı, 
bu suretle karma karışık binlerce 
davalar arasında zavallılarm İ§ gö
remez bir vaziyete düşeceği tabii 
değil midir?. 

J§te mC§hud euçlar kanununun 
yaptığı İ§ budur: Herkesin gözü 
önünde olan suçlar, fenalığın tesi
ri ortada, şahitler de hadisenin 
muhitinde iken yirmi dört saat gibi 
kısa bir zamanda bir hükme bağla
nacaktır. Bu türlü suclar için en 
kısa bir muhakeme usulü tatbik 
olunacaktır. Suçlu bir takım kan
§ık miidafaa yollarından istifade 

1 
ederek adaletin pençesinden kur
tu1İnak çaresini bulamıyacaktır. 

Meşhut suçlarda en kısa yoldan 
adalet icrasına gitmek adaletin ken· 

1 
disidir. Adaletin bu kısa ve kati 
teyid Jruvveti önünde evelce sokak 

ortasında mesela bir hamala tekme 
ve tokat nşketmekten çekinmiyen 
hirçc,k kim~eler §imdi pek ala hid
det ve şiddetlerini tutabiliyor 1. 
Bu suretle meşhut suçlar kanunu 
bir taraftan ceza mahkemelerinin 
işlerini hafifletirken diğer taraftan 
basit halk tabakasının şahsi masu
niyetini de temin etmiş oluyor. Şi. 
Je mahkemesinde olduğu gibi bir 
takım hapishaneler de mahkumlar
dan boşalıyor; hapishanelerde mil
let hesabına masraf yapan insanlar 
memleketin ekonomik hC\yatmd::ı 
bir iş, bir istihsal unsuru olarak ça· 
lışıyor. Nihayet yerinde bir kanun 
ahlak tasfiyesine hizmet ediyor. 

ASIM US 

Şimdiye kadar lstanbulun kenar Ye köşe yerlerinde ziraate zarar veren 
kargalar mücadele hareketi başladıktan sonra §chrin içerisine hücuma geç
mişler. Camilerin, yahut diğer büyük binaların saçaklarına sokuluyorlar, 
§Uraya buraya sarkmtılrk ediyorlar, tatsız gürültüleri ile halkın rahat ve 
huzurunu kaçırıyorlarmış. Buun için karga vurup getirenlere kuş başına 
beş kuruş verilecekmiş. 

Bu hadisede iki t\.:irlü mana var: Bir kere görüyoruz ki karga denilen 
kanatlı mahluklar, zeka ve düşünce itibarile hemen hemen insanlardan 
farksızdır; Bunlar şimdiye kadar şehirlerin kenar semtlerinde, bo~tan ve 
tarla olan yerlerde hayat ve maişetlerini temin ederken avcılann taarruz
larına uğrayınca uzaklara kaçacak yerde doğrudan doğruya şehir içerisine 
giriyorlar; yani büyük şehirlerin içerisinde emniyet ve asayişin kırlardnn 
ziyade olduğunu anlıyorlarf 

Dikkate çarpan ikinci bir nokta da fUdur: Kargalar kırlara nisbetle 
daha emin gördiikleri şehir içerisine girdikten sonra her biri birer köşeye 
sinerek saklanmıyorlar; §Uraya buraya sarkıntılık etmekle kendilerine asıl 
dli~manlık eden avcılar değil, şehir halkı olduğunu diişiinüyorlar. Bu 
tarzı hareketlerile onlara: "Siz bize fenalık ederseniz biz de elimizle ar· 
mut devşirecek değiliz ya!.,. demek istiyorlar! 

iş böyle olunca kargalara karşı harp ilan ederken vaziyeti etraflı su
rette mütalaa etmek lazım gelecek. Şehir dı~ında avcıları görünce içeri· 
ye giren bu zeki hayvanlar yarm burada silahla kar§ılaşmca kim bilir na-
sıl bir mukabele tedbiri alncak) Hasan Kumçayı 

0-0NlJN AKfJ'LER.İ\ 
Katiul edilmiyecek 

bir itizar 
Cumartesi günü Ömer Scyfettinin 

ölüm yıldönümiiydü. Peyami Safa, diln 
çıkan bir yazısında, bir dostunun kendi
sine hattrlatmış olmasına r.ığmen hi -
kayeci etrafında yarattığı sükutu şöyle 
mazur göstermeğe çalışıyor: 

Son postada ayni meseleye dokundu. olmadığı meydana çıkarıldı: Buncfan 
"Motör kuvveti yedi kat gökleri yer - 2000 sene evvel, Romalılar zamanında, 
yüzline döndürdüğundenberi medeniyet senatorlann Forum'da söyledikleri nu
dünyası heyecan içindedir .. diyor. Bur- tuklan M~rcus Tullius Tiro kendine mah 
han Cahit şunu da ilave etmi§: sus kısaltma i~aretlerile zaptederdi. 

"'Habeı İil}paratoru iperit ıazından 1588 de bir fizik alimi bu istcnografya 
gözya~ı dökmezden evvel ,em.siye ile usulünü daha mükemmel bir hale sok -
gezdiği Adiıd>:ıbada bir tayare mekte- tu, nihayet 1836 da Samuel Pcpy, ken
bi açmıı olsaydı belki de o felakete ui- disinden sonra gelenlerin çalı~maların -

ramazdı. Hayat budur. öldünnesini bilmi- dan geçerek bugünkü halini alan iste -
yC!'I ölümü kabul ebneli!,, nografyanın esasmı kurdu. 

Fıkra : 

Suriyede Hatay il 
(Haber) arkadaırmız ai · 

Antakya - Hatay adresine 1 
postahanesinden yollanen W 
yollayana üstünde arapça - fran 
da~a \'e fransı:zca ikıreli bir 
geri geliyor. "Suriyede Hatay 
aı yoktur" diyorlar. 

Genç arkadaırmız (bu daırıı11' 
ran hangi posta merkezidir? N~ 
ta merkezinin dama'aıı vuruJrnafllll 
ye kıznnkta. yahut Antakya adı 
vurur ve Antakya postahaneıi ili 
ya sevk tavauutunda bulunıın 
ler türkçe adresli mektup kalM.ıla 
buriyetinde bulunurken Sancai111 

çe adını tanımaz görünüp be 
postada dürüstlük vazifesini yaıı-o" 
litika hmlanna feda eden el 
onu beynelınllel posta birlijiaıİll 
önüne koymakta elbette baldıd~J 

Bununla beraber t,ir ide ıu ~
zim &'Özümüzle okuyalım: ( 
Hatay mmtakaaı yoktur) 
mi? Doğnı! Hatay serçekt• 
değil ki! .. 

MUnlr Nureddin kon 
Nişantaşı, Şiıli ve civarınd~i 

tep çocuklarından yardıma mul1taÇ 
rular için Şişli Halkevi sosyal Y' 
kolunun tertip ettiği Münir JJ 
konseri bu akpm saat 21 de p,ıı 

• k. s Tan sinemasında verilece tır. bil 
gişede satılmaktadır. Progr~~ )l 
mandolin takımı ilave edilmıttır .. ~ 
simin en güzel bir musiki gecesı 
eaktır. 

"Dünyanın hiçbir yerinde kaybol -
muı bir ıöhreti ölümünün yıldönümün
de anmazlar!,, 

Doğru!. Fakat yine kendisi vesile 
düştükçe her an hatırlamış olmayı bir 
şart olarak ileri sürüyor. Fakat bu biz
de olmadıktan sonra ne yapacağız?. İşte 
bizzat kendişi bir ölüm vesilesinden bi
le gününde maalesef istifa!de edememiş 
bulunuyor. 

500 metrellk sucuk ___ Tı_u_n_u_s_h_u_d_u_d_u_n_d_a_n __ M_ı_s_ı_ra_.__.k_a_d_a_r.-

goo metrelik mum ••• 

.. Bizde garip 
insanlardan mıyız ? n 

Fransız muharriri Paul Morand son 
günlerde "Garip İnsanlar" diye bir ro
man yazdı. Dünyada garip insanlar az 
değildir. Bunu hepimiz biliyor, roman
cı da biliyormuş ki yazınış. 

Fakat, meğer garip insanlar roman
cının zannettiğinden pek fazla imiş: 

Roman çıktıktan bir kaç gün sonra 
Paul Morand bir takım mektuplar al -
mağa başlıyor. Bu mektuplar okuyucu
lanndan gelmektedir. 

Onlar da, okuyucuların hepsi, birer 
birer kendilerinin nasıl insan oldukta -
rıru, nasıl yaşadıklanru, huylarım ta -
biatlarını anlattıktan sonra romancıya 
soruyorlar: 

- Ben de garip insanlardan mıyım? 
Bu suali soran insan esasen garip bir 

adcımdır. Onun için. romancı onların 

hepsine bir bir cevap olarak: 
- Kitabıma bir cilt daha ilave ede -

ceğim, diyor.~ 

Nihayet, Pirandello'nun kahraman -
lan gibi, "Muharrirlerini anyan., bu a
daml~r da aradıklarını bulmuş oluyor -
lar ... 

Öldürmesini bllmlyen 
ölümü kabul etmell 

Dünya silahlanıyor. Her tarafta u
mumi mevzu bu! .. Burhan Cahit de 

Katolikler büyük perhizlerind~ bu • 
lunuyorlar. Orta çağda, Almanyada bu 
milnasehetlc bÜyilk. ifomuz sucuğu ya • 
pılırdı. Bu domuz: sucuğu nn ............. 
uzunluğunda ve 300 kilo ağırlığında o
lurdu. 

Budevasa ldomuz sucuğu yanyana 
getirilen 6rabalara konur ve sokak so -
kak gezdirilirdi. Bu merasim bittikten 
sonra - ve bilhassa herkes sucuğun 
kokusunu kokladıktan sonra - sucuk 
şehirdeki fakir halk arasında payedilir
di. 

Fransada ise halk bugünlerde büyük 
kiliselerin önüne .'500 metre uzunluğun
da bir mum dikerlerdi... İnsan bunları 
i~itince o devirde bir dev adam dü!lü -
nerek Gargantua'yı yaratan Rabelais'ye 
hak veriyor .•. 

Sallhk bir yanardaö varı 
Evet, Honduras hükumeti 2000 met

re yüksekliğindeki bir yanardağını sa -
tıhğa çıkarmış hem de gayet ucuz: 
250000 dolara 1 Fakat altı ay olduğu 
halde hiçbir müşteri çıkmamış. Galiba 
çıkacağı da yok. 

İşin hakikati u: Orta Amerikada 
bir hükumet olan Honduras, ara !ıra a
teş saçan bu yanardağdan bıkmış, o ci
varı başka bir hükCımete satmak istiyor. 
Fakat yanardağın şimdiye kadar zara -
rından başka faydası görülmüı değil ki 
talip çıksın .• 

Yeni bir şey yoktu 
Bu Dünyada 

Bugünkü asrın icatlarından biri sa
yılan istenografyanın da yeni bir şey 

ltalyanın yeni yaptırdığı 
Libya yolu nereler' 

den geçiyor? 
İtalyanın Libyada yaptırdığı, 813 ki

lometre uzunluğundaki, mühim askeri 
ve ticari yolu B. Mussolini bugün aç -
mağa gidiyordu. Libya umumi valisi 
Mareıal ttalo Balbo ''Nuova Antologia" 
da neşrettiği bir makalesinde bu yolun 
İtalyan - Habeı harbinden doğcluğu -
nu işaret ederek yolun inıaatmdaki e -
hemiyeti gösteriyor: 

Yolun inşasında 15000 işçi. 20 mü· 
hendis, 500 teknik yardımcı çahşmı§ -
tır. Afrikanın kızgm güneşi altında, uç
suz bucaksız, susuz, ve kimsesiz bir 
çölde mütemadi bir çalışmadan sonra 
yol bir senede bitirilmiıtir. 

Mareşal Balbo, hundan sonra, Afri -
kada ~imdiye kadar yapılmamış olan bu 
büyük yolu inşada İtalya hükümetinin 
gördüğil lüzumu izah ediyor: 

Bu yol, yeni teşkil edilen Trablus -
garp, Bingazi, Misurata ve Derna eya -
lcterini biribirine bağlamakta ve bütün 
bunların bir hilk(ımetle idaresine yar -
dım etmektedir. 

Mussolini bu yolu kendisine teklif 
eden mareşal Balbo'nun fikrini derhal 
tasvip etmiş ve l 4 mart 1934 te, yolun 
inpatı için 103 milyon liret fevkalade 
tahsis~t konulması bir kanunla kabul 
edilmiştir. Fakat, Tunus hududundan 
Mısır hududuna giden bu yolu Libya 

''Devlet bütçesinden hiç bir 
tahsi&ata lüzum ıöstenneden., 1' 
tır. 

Yeni Libya yolu, Tunu•~ 
kadar, her iki baıta eskiden nı f1S 
lunan kısımlar da ilave edilirse 1 
lometre uzunluğundadır: eski 
dan biri Zuara ile Misurata 
320 kilometrelik yol, diğeri de 

0 
Brega ile Tobruk arasındaki 60 
metrelik yoldur. . ,,e 

. Şosenin genişliği 7 metredı: er.~ 
iki tarafında birer metrelik çıtı' tJfJ 
kısnn vardır. Bu, bütün ttalyat' dif· 
temlekelerindeki yolların tipinde of 

Bütün şimali Afrikanın en." ,,ıt 
ve en kurak çöl havzası olan sırtr•~ 
larr cskidenberi bütiln zenciler :,,s 
da son derece tehlikeli, yakla~ıl ,ı 
yer olarak tanınmıştı. Büyük ~ ~ 
radan da geçmektedir. Yolun 1~ııf 
mı en müşkülatla yapılan tarafı 0 

tur. af ~ 
sr•' Yapılan hesaba nazaran~ ıırı"' 

metre başına 100 bin lireti btl t.I f. 
1 d•" Bundan evvel yapılan yol ar 

19
30 

halıya mal olmuştu. Meseli. .011' 
1934 seneleri arasında yapılan ~ıııı 

. • 2 b" s· a yolU kılometresı l o ın. ıren z70· 
lometresi ise. yerine göre, ııs, 
lirete gelmiştir. f•'' 

Yolun üzerinde, yolun rnul1~ter" 
memur olanlara mahsus olrnak ıc•· ı' 
ev yapılmıştır. Bunlardan bl~er ~t 
y:ıhlar için bir çok küçük otel 

pılmıştır. ~ 

Geçmiş Ku~ 
Kırım açhk [c111d' 

Kmmiltın son haf ta gelL
71 ttiJ 

nn beyanatından anla."ıdtğı 
Kınında feci bir açlıl• hti.1•-ıctıı t 
tcdir. ~} 

- Bcuuı güzel diyorsunuz. Böyle ntifatlardan ho§. 
l<tnnu.ını... 

- Evlcniyortlm. Ni.Janlım ne yapıyor, biliyor musunt 

Kmmda yiyerek 1u.ımııı.O i ~ 
'kalmamı§. lıatta solw.kUJrrJIJ1't lllf'I 
ue kedilere oonncaya ~,,..,. I 
rtık ycnilmi§tir. Açlı'Jdatı g .,,>_r' p 
ba.1Zı hxısabalanııdan olD1' etti.' ,V 

- Aksini söyleseydim zannedersem hiç ho.Jlamna. 
yaoaktını.ı. 

- Büyük bir Wa yapıyPT. royda yevm;yc 30, A~ / 
NMUla 50 adam ölfMkt,etl.Sf. 



Asri ziippelikıer 
Biz mi Tramvayı alırız, 
Tramvay mı bizi alır? 

Yazan: 

OSMAN CEMAL KA YGILJ 

~Utullah Ataç dostumuz gaze· 

birinde iki gün önce lüzum-
>'trc Fransızca konuşanlara ve 

Sa~ ifadcaile Türkçe söyliyen· 
brıl§tı. 

......_ Fransız ifadesi ile Türkçe 
f •• 

Di 80Ylcnir ~ 
) l'tcckainiz. Niçin söylenme· 

Mcrarn ettikten sonra değil ı 
Fransız, İngiliz, Alman, 

~~: Arap şivelerile de bal 
Urkc;e söylenir. Bunlardan 

İfade ve şivcsile söylenen 

t~"Ye dair Nurullah şu örnekle· 

l}~İ§ti: (Şokola) (TTam· 
Ahtı 1) (Banyo aldım!) .. 
.. bunlar gibi hen den de bir 
OtJıek: 
(Bu •· '-" • 1) gun nava çok: sıcak yapı-

(Bir kahve, yahut çay al 

0~1n~}) saate bakarak: (Va
.~!) havaya bakarak: (Yağ· 
l!ıı"Yort) (Zavallıya otomobil 

~I) .. falan ve filan gibi! 

~ hemen aklıma gelenler 
t Ve bunları hazan bizim 

t~ . Mehmet, Hasan, Hüse· 

t~ lı, Veli de böyle söylemek· 
r. 

B· 
i it de bunlann dışında kalan, 

;i Ahnıet, Mehmet, Hasan, 

1ll n, • Ali, Velilerden başka· 
lar11q b~r konuşma biçimi var ki 

stla: 1~ biisbütün çorbalaııyor. 

~~tıiıtı kardaş güzel piyano 

~) (Benim baba ne zaman 
\ott hu isi. o zam:ın Hn .. ~:ı. 
b ec:ek çok çok!) (Hava yağ. 
trakacak benziyorf) (Benin 

~~~lerniş bana ki orada yit • 
'-ıtk sın 1) (Kuş otiırdu ağaçta!) 
)) sıcaklandi, yoksa sıcaklan 

otg (Tayyare piyankosu oy. 

il ~n, :Yoksam oynamıyorsun?) 
CPebaşina gördüm seni, yü. 

Çabuk çabuk!) (Şişhane ka-
b.;,;kada bezin ev! Kapisi ma

k~ koymuşlar!) (Bu karna

~i 1~1ıyorsun, bulmayacaksin 
(a şka pazara ı) 
~t~ !ol tutacaksın sağda, yÜ· 
ı~ 81

11 bir azacik, döneceksin 
d11,~lda, · karşinda bulacaksin 

, •ar k' tttk . ı yıkık, onun karşında 
sın aradığın ev.. Var nu-

1\ . C))j ı,__ .. .. d ! ) 
~~ vq, yazar ustun e 
l bö:vle neler de neler 1 Hem 
111! aö 

Q'' ~lerde yalnız ifade yanlış· 
081

erdim, şive ve lehçe yan· 

~lıtı~anaşmadım. 
tı"ht, hu benim gösterdikle-
~ 1 

ayet Türkçenin gramer, 
l. ltıı " • • b'l . h llt)~. ,,a ıyı ı mıyen, ya ut 

lctiien kimselerin konu~ma 

gel! O koskoca ouz, kırk tonluk 

bir tramvayı sen nerene alacaksın, 
koltuğuna mı, omuzuna mı, yok
sa koynuna mı? Bunu sen değil, 

eski ve yeni bütün dünyanın kuv· 
vet şampiyonlan Bay Hergül ile 
Bay Zaloğlu Rüstem bile yapa

mazlar. Hem tramvayı sen koltu
ğuna, omuzuna, koynuna alacak 

değilsin, o seni ve seninle birlik

te daha kırk elli, hatta yağmurlu 

havalarda yetmiş, seksen ki~iyi içi· 

ne alacak! 
biye onun yanlışını düzeltelim! 

Fakat öz dili Türkçe olan beriki 
züppeye karşı bu kadar çene yor· 
mak bile boşuna değil midir? 

Benim ga\ibime giden birşey 
daha var: 

Bir zamanlar.bunu bizim Türk 

kızları da yaparlardı. Mesela (Ne

riman - Neri) (Perihan - Peri) 
(Emine - Emi) (Meliha - Me
li) (Leman - Lemi) olurdu. Bir 

kaç yıldır bu ad küçültme ve in
celtme işi; Rum kadın ve kızlann
da o kadar aldı yürüdü ki birçok 
Maryanti'ler, Marika'lar, Marina· 

lar, Mari'ler (Meri), Katinalar 
(Keti), Eleni'ler (Niça) Erifili'ler 

(Fili), F otikalar (Fi fi) oldu. 

Bunlar da ayrı birer züppelik, 

yahut züppeliğin Rumcasmı söyli
yelim: Limokondorcısluk sayılmaz 

mı? 

Ziippeliğin her türlüsü gülünç· 

tür, dilde züppelik ise palyaçolu

i!un daniska.cırdır. 

Kaçarken bekçiyi 
yaralayan 

Çernberlita,şta "Aile bahçesi., ndc 
ka.dmlarla şakalaşmamasım ihtar eden 
Şerafcttini, sokağa çıkınca sustalı ça. 
kı ile baldırından yaralamaktan ve ka. 
çarken bekçi Sabite de bıçak saplama.. 
ğa kalkışmaktan Hayri Boranın meş. 
but suçlar kanununa göre dördüncü 
cezada yapılan duruşmasına, dün de. 
vam edildi. 

Şahit tütüncü Süleyman, bir §eY 

görmediğini söyledi. Ehli vukuf, bek. 
çinin kaputu, bıçağın yukarıdan aşa. 
ğıya. inmesile birka<: sımtimetre yır. 
bldığını \'e cebinde, kalbi üzerinde bu. 
lunan defterin de hafif<;c sıyrıldığını 

anlattılar. 

Şerafcttinin kati raporu bekleniyor. 
Bunun için, duruşmanın de\·amı, 18 
marta bırakıldı. 

Almiln sefiri Berllne 
gitmeyecek 

Şehrimize gelmiş olan Ankara sefi. 
ri B. Fon ]{ellerin bugünlerde Berline 
gideceği şayi olmuşsa da, Bcrline gi. 
decek olanın kendisi değil, refikası 

ve beraberindeki kızı olduğu öğrenil. 
miştir. 

Alman sefiri bir haftaya kadar tek. 
rar hlikumet merkezimize dönecektir. 

Çimento normları . tayinine 
dair karar 
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Şehir Meclisinin dünkü toplantısında 

Hasta nakliye otomobillerine 
taksi konulmasına karar verildi 

Belediyenin tayin edeceği yerlerden başka mahallerde· 
reklô.m ve iJô.n asılması da yasak ediliyor 

Şehir meclisi dün saat on beşte ikin. 
ci reis vekili bay Tevfik Türenin baş. 
kanlığında toplanml§tır. 

Vilayette toplanacak ihtikarı teL 
kik komisyonuna bir aza seçilmesi di. 

vanı riyasete. 937 senesi bina ve arazi 
Yergilerinin taksit müddetlerinin tes. 
biti mülklyc encümenine havale edil. 
miştir. 

Hasta nakliye otomobillerile ücret 

Bebek - Eminönü hattında 

Bir tramvay yoldan çıktı 
Bu yüzden birçok kimseler 

işlerine geç kaldılar 
Bebek - Eminönü hattında işliyen 

237 numaralı tramvay arabası dün sa -
bah yediye yinni kala Tophaneden ge
çerken arşr kopmuş, tramvay yoldan 
çılantJtır. Vatman Mahmut kazayı he -
men farkcttiği için frenleri sıkmış. bü -

Sahte 
vekô.letname 
Davasına dün de 

devam edildi 
Zeki Hınç ve Şerif Cimcoz aleyhle. 

rindeki sahte vekaletnamo davasına, 

agu. cezada dün de bakıldı. 

Bu vekaletname, merhum ferik 1z.. 
zct paşa. haremi Fatma Lebrizin Bey. 
oğlunda bir apartımandaki sekizde bir 
hissesi ile aH\kaJardJl'. Falına Lebri. 
zın yegeni Zeki, bu hisse, bakmak şar. 
tile üzerino verilen Fatma Lebrizin 
üvey oğlu Hariciye vekaleti memur. 
larmdan Abdülhakim Senainin bakma. 

ması üzerine, sahte işi bir fedakarlık 
olarak yaptığını söyliyor. !<'atma. Lcb. 
rizin torunu Şerif, sahte iatc ahikası. 
nı inkar ediyor. 

Dünkü duruşmada, Üsküdar noteri 
Halit şahitlik etti, Zekiyi noterlikte 
gördüği.inü, Ş<.>rifi gönncdiğini söyle. 
di. 

Duruşma şahit Hızırm taşrada isti. 
nabo yoJile ifadesi alınmak üz.ere. 29 
mart sabahına bırakıldı. 

Mısırlı kadının 
başına gelenler 

Bayan Didar isminde zengin bir Mı· 

sırlı karlın evlenmek üzere İstanbula 

gelmiş, ahbabından birisinin evine mi

safir inmiştir. Mısırlı Bayan evlenme 

muamelesini yaparken misafir indiği e

vin oğlu 18 yaşında Orhan kadının ha· 

vulunu açmış. içindeki 500 lira değe

rinl:le mücevherleri almış, çarşı içince 

bir kuyumcuya ve Anadoluhisarında 

bakkal Bekire satmıştır . 

ylik bir kazanın önünü almt§tır. Tamir 
arabası gelmiş. yarım saat zarfında arşı 
tamir etmiş, araba ikinci hatta geçirile
rek Fınldıklr elektrik deposuna çekil -
miştir. Bu yüzden bir çok kimseler sa
bahleyin işlerine geç kalmışlardır. 

Kuzguncuk Rum 
okulunun müsameresi 

Kuzguncuk Rum okulu menfaatine 
evvelki gün TQkatlıyan salonlarında bir 
müsamere verilmiştir. 

Müsamereye 700 den fazla çocuk 
velisi ve halk iştirak etmiştir. Okul di· 
rektörü Bayan Sotiriya da kısa bir söy
lev vermiş, türkçe ve kültür derslerine 
verilen ehemmiyeti ve öğretmenlerin ça
lrşmalannr uzun uzun anlatmıştır. 

Bundan sonra müsamerede Zeybek 
ve Kazazka dansları oynanmış, saat 9 a 
kadar davetliler ho,Ş vakit geçirmişler • 
dir. 

Cerrahpa.şa hastane
sı nde asri mutbak 
Cerrahpa~a hastanesi arkasında ya· 

pılacak <'Sri mutfak ve çamaşırhanenin 
projc'>İ hazırlanmıştı. Ancak elli bin Ji. 
rc:dan fazla inşaat projelerinin Nafia 
vekaleti ihtisas bürosunca tetkiki kanun 
icabı olduğundan proje Ankaraya gön
derilmiştir. Proje tasdikten gelince mÜ· 
nakas~ açılacaktır. 

Yanhş bir haber 

Dün sabah gazetelerinden biri Ha -
şerci Leysmanyoz isminde bir hastalı -
ğın Akdeniz havzasındaki memleketler· 
de yayılmağa başladığını, şehrimizde de 
iki vak'a göriildüğünü Vekaletio bu hu
susta al5kadarlara mühim bir tamim 
göndeıi.:iiğini yazıyordu. 

iki vak'a göriildüğü haberi doğru 
değildir. Tamim de geçen sene Sıhhat 
müdürlüğüne gelmiş, oradan hastane -
lcre ve aHikadarlara bildirilmişti. Bu iti· 
harla refikimizin yaidığr hcıber hayli es· 
kimi.§ bir haberdir. 

mukabili taşınacak hastalardan kilo. 
metre ba§ına ücret alınması hakkında 
makamdan gelen teklif okurunuştur • 

Bunda şöyle deniyordu: 

"- Hasta nakliye otomobillerinin 
şimdiki ücreti beş liradır. Otomobilin 
bir saati için de, beş saati ve daha 
fazlası için de aym ücret alınmakta. 
dır. Birincisinde otomobili tutanlar, 
ikincisinde belediye zarar etmektedir. 
Hasta nakliye otomobillerine taksi 
korunası, ancak antre yazılmaması, ki. 
lo metre başına 20 kuruş ücret alın.. 
m.ası hem belediye, ve hem halk için 
istifadelidir. 

Bundan başka otomobilin durduğu 
müddet zarfında her iki dakika. için 
bir kuruş yazılması da karar altına 
alınmıştır.,, 

Makamın bu teklifi sıhhiye encümc. 
nine gönderilmiştir. 

Konsen·atuvann 936 senesi kazanç 
vergisini ödeyecek 3525 lira miktarın. 
da bir karşılığın 934 senesi bütçesin. 
de tasarruf edildiği ve bu paranın ban. 
kada olduğu makam tarafından bildi. 
riliyordu. Bu teklif de bütçe encümeni. 
ne gönderilmiştir. 

Belediyece takibinden fayda olm:ı. 

yan davaların temyizinden sarfı na. 
zar olunması hususunda tutulacak yol. 
lara dair kavanin encümeni mazbata. 
sı okunmuş, kabul cdiJmiştir. 

Bundan sonra makamın reklam ve 
ilan levhaları hakkında bir teklifi 
okunmuştur. Makam bu teklifte !sviç. 
redeki ilan ve reklam işlerinin tetkik 
edildiğini. bunlardan alman neticeye 
göre bu hususta yeni bir talimatname 
yapılacağını, fakat daha evvel bu işle 
uğra.smak üzere bir büronun te§kilini 
teklif ediyordu. 

Makamın leklifino göre belediye 
şehrin muhtelif yerlerinde il:'lnl:ırın 

asılacakları yerleri tcsbit edecek, bu. 
ralarda reklam \'e füi.nlarm ecncbf 
mallarına ait olanların metre murab. 
bamdan günde bir kurı.ı15 . yerli malla. 
nn ilan ve reklamlarının 355 günlüğü 
için 200 kuruş alacaktır. 

Sinema kapılarındaki kağıt reklam. 
lardan başka hiç kimse istediği yerde 
reklam yapamayacaktır. Bundan baş. 
kn şehrin meydanlarında. caddelerin. 
de içinde oturulamayacak derecede 
dar reklam sehpaları vücuda getirile. 
cektir. Büro teşkili için icap eden tah. 
!\İsatın bulunması noktasından teklif 
bütçe encümenine gönclerilmiştir. Rek. 
lam ve ilim işi etrafında bir talimat. 
name hazırlanması da mülkiye ,.e ik. 
tısat encümenleri tarafından bilahnre 
tetkik olunacaktır . 

Meclis perşembe günü tekrar topla. 
nacaktır. 

'il k ır. Halbuki Nurullah A. 
~~~dı.ğı gibi benim de en çok 

· old:~nıseler. Türkçe, öz ana 
f~dt) gu halde kasten onu baş· 

ti ~tlc söylemeye çabalıyan 
~lıtkp erdir. 
~ı..._ ·«;e d·ı· k d'l · · ·· "~11a ı ı ·en ı erının oz ana 

Kadın akşam eve dönünce hırsızlığı 

anlamış. Orhanı yakalattırmıştır. 1\lü -
cevherler geri dınrnıştır. 

Ticaretle tcfti~in meni ,.e ihracatın 
murakabesi \"C korunması kanunu mu. S }; l 
cibince Tiirk Portland çimento ve yük.1 a l e pasaport davası 

~ · ~ığı ve kendileri de yıl1ar
~tltkp ··öyle konuştukları İ"in 

~tit~ oyle gideceklerdir. Fa· 

(b~c Öz ana dilleri olduğu 
~) t!lo al!rlara( (sandal a·ı' 

• ~ ltanway alanlara) ne di 

~:14"d· 1 
· (t1.

1
' liirkccsi zayıf oldu<Yu 

.;ı,trıd· .., ' 
~ ~llt) J:" 1 Harbiyeden bir tram· j 
~~1 • tı.tihtc s:ı;ideceC!im !) diyen · ı 

li 1 
c~. bizim köylü, kendine 1 

sek Portland çimento normları tayini. 
ne dair k:ırnr ı:ıkmı~tır . 

Türkiye Tıp Encümeninin 
yarınki toplantası 

Türkiye tıp enclimeni 10 Mart 937 
çarşamba ak~amı saat 18,30 da Etıb. 
b::ı. odası salonunda toplanarak profE'. 
sör M. Kem:ıl Öke tarafından: Dereni 
iki rie kaverninc yapıl:ın plastik amC' • 
liy:ıtlar Ye profesör I..ieprr.ann tarafın. 1 
dan: Had dumuru asfıırı kebedin vila. 
diycdeki ehemmiyeti hakkında tebliğ. 
lcrde bulunulacağ-ından muhterem 1 

meslektaşların teş~ifleri rica olunur. 1 

Decigülya ,.e Derccimnos adlı iki 
Rus hakkmdn, Hans Ger adlı bir AL 
manın ihbarı üzerine yapılan tahkih.t 
neticesinde açılan b:ı.zı kimse!erc sah. 
te pasaport vadile dolandırıcılık dan. 
sı. dün bitti. 

ikinci cezada. dün emniyet n·-.ınu. 
ru Akil Yılmaz gahitlik etti, yaptığı 

tahkikatı anlattı. Rusları ihbar ede:ı 
Almanın, sonracl:ı.:ı şüpheli 

\"ali dolayısilc hudut harici 
anlaşıldı. 

bazı ah_ 
edildiği 

Neticede, iki H.usun bcraatinc karar 
verildi. 

Evet .. Ar:aua yağmurdan mır .. Ua.alescf böyle del/il .. Gördüğü1tü::: yoluıı 
l.:cııdinc nuılı~rus ıir 1111.susiyct uar; raz 1Jc lcış, hat ta eritici steaklarda bile 
burası lıüyl~dir .. Ramideki 1m yoldan .~ıı hiç eksik olm.ayaooğa bcn:::iyor .. Be. 
ıc7xt bı< ~mkıklıktaıı istifade edecekler oor. 
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Almanlar da gitti. Büyük bir 
muharebe. bekleniyor 

10000 talyan dahag"tmiş 
Faris, 8 - Echo de Paris gazete -ı 

sinin, men§eini bildirmeden ne§rettiği 

bir habc;-e göre, 28 şubatta yeni gönül~ 
lU toplanmasını ve sevkedilrncsini me-

neden beynelmilel itilafın mevkii tatbi· 
ke konulmaıından sekiz; gün sonra bir
kaç İtalyan müfrezesi Cadix'te karaya 

çıkanlmıştır. Bazı kimseler, bu müfre -
zelerin 10.000 ki~iden ibaret olduğunu 
ı;öy1emekte iseler de bazıları da bu ra -

kamı mübalağalı bulmaktadırlar. 

Mnıe. Tabouis. Oeuvre guctesinde. 
dün verdiği haberleri teyit ederek ya -
landa 25,00 kişilik bir ltalyan mUfreze
sinJn İspanyaya gitmek üzere Napoli • 
den hareket cdc:eğini tasrih etmekte -
dir. 

ALMAN TAKViYE KUVVETLERİ 
DE GİDİYOR 

Madrit, 8 - Asiler, hareket üsle -
rinden uzakla§tıklan nisbettc iaJe hu -
su"1nda müşkülat ~ekmektedirler. Do -

laşWı: yollardan geçmek mecburiyeti ve 
bel\Zin azlığı, a!ilerin büyük mikyas -
ta harekatta bulımmalanna mani ol -
m2ktadır. Yeni gelen takViye kttalarınm 

bilhusa Almanlardan mürekkep oldu -
ğu zannedilmektedir. 

BUY-OK BİR MUHAREBE BEK
LENİYOR 

Barcelonne, 8 (A.A.) - Yakında, 
büyük muharebenin vukubulmasma in -
tizar edilmektedir. Çünkü asiler, Cor -
doba'nın şimalinde hazırladıkları ileri 
harekete başlamışlardır. 

Asilerin Puerto tlano'yu hatti Al -
maden'i zaptetmek istedikleri zannedil
mektedir. 

BtR HUK'OMET GEMİSi 
BATIRILDI 

Salamanka, 8 (A.A.) - Milliyet -
perverlerin radyo istasyonuna göre, bir 
milliyetperver harp gemisi Valencia li
mani açıklarında mühim mikdarda si -
lan yüklü bir hükumet gemisini batır -
mıştır. 

tNGILTERE 11...E FRANKO 
HtlKÜMETi ARASINDA 

Londra, 8 (A.A.) - Daily Herald 
gazetesine göre, tngiltercnin Hcndaye' 
deki büyük elçilik ticaret ataşesi ve 
milli fkonimi bakanlığı azasmdan bir 
zat Burgos'da Franko hükumetile eko .. 
nomik müzakerelere baılamıılardır. 

snah yar••• 
Harbin önüne 
geçilemigecek 

Demek değlldlr 
Londra 8 (Husu&} - Hariciye na. 

zm B. Eden, bugün söyJecUği bir nu. 
tukta. demiştir ki: 

BugünkU silaJ:ı yarışının bütün dün. 
ya efkarı umumiyesindeki tesiri ne ka. 
dar endişe verici ol\ll'Sa. olsun bundan 
harbın önüne geçilemiyeceği neticesi. 
ne varmak abestir. BüyUk Britanya, 
böyle bir §eyi katiyen kabul edemez. 
Bir harbm ôlçülemiyecek derecede 
azim olan tehlikeleri, bugün herhangi 
bir harbm ~ea ma.niini teşkil eder 
ve bu husus bütün milletlerin ve onları 
idare edenlerin daima göz önünde bu.. 
Iundurmalan icap eden bir keyfiyet ol. 
du~una şüphe yoktur • 

Yunan Kralı 
Venlzeloaun mezarını 

ziyar et etti 
Atina, 8 (Hususi) - Dünden

beri Giridde bulunan Kral ile Baş
vekil, kimseye haber vermeden Ve

nizelosun mezarının bulunduğu ye

re dikilen hütriyet abidesini ziyaret 
etmişlerdir. 

An karadan 

Demir ve çelik 
sanayiimiz için 

iptidai maddeler haklımda bir m ua/igtf 
Kanunu hazırlanıyor 

Ankara 8 (Telefonla) - İkllsat ve. ı 
kileti kurulmakta olan demir ve çelik 'ı 
sanayiimiz için çok ehemmiyetli olan 
bir kanun projesi hazrr!amatadrr. j 

Allkadarların Uzerinde çalışmakta 1 
bulundukları bu projenin adı '' Devi t j 
tarafından kurulacak demir ve: çelik 
fabrikalarının haiz olacakları muati.. 
yet hakkında kanun,, dur . 

Bu dört maddelik kanunla demir ve 
çelik fabrikaları için teşviki sanayi 
kanununda konulmuş olan muafiyetle. 
re şu haklar ilave edilmektedir: 

Çelik ve demir fa.bt'ikalarmm yapı. 
la.cağı yerler devlet arazisinden ise 
fabrikaların meba.ni ve müştemilatı 
için para.sız olarak verilecektir . 

Bu binalar ve tesisatı ile yahut mü. 
esseselerle devlet şebekesi arasında 

hususi telefon ve telgral' hatları kuru. 
labilecck, kavaidi mubarrikelere ait 
hatlar devlete ait araziden parasız is. 
ti!ade edebileceklerdir. 

Memleket dahilin.da bulunmayan ve. 
ya kati miktarda ilti.haal veya. imal 
edilmiyen mad~ler gümrük resmin. 
dan muaf tutulacaktır. Bu maddeler bu 
mUesseselerlc müştemilatının tesis ve 
in.$2.Sı ve terfiler1ne muktazi inşaat 

malzemesi, bu müesseseleriı1 : .J 

ve ma.mula.t.ına liwn olan ipUG"' 
deler, her nevi makine ve ııetld 
ların yedek ve yeni pa.rc;aıarı.; ~<. 
se..~lere ait olarak vücuda gev
nakliyc, tahmil ·ve tahliye ,c 
muharrike istihsal, nakil ve 
lazım olan bilcümle maizenıt ft 

muham1ce ve mUteharrike ~ 
rük resminden muaf tuıuııcv-· 

Projeye bir liste eklenmişti~ 
Burada yazılı olan ve dışaır-;., 

tirilen işletme mahemesi dt 
resmi ve buna munzam ,,, 
mua.f olacaktır • 

Demir ve çelik fabrikaJarıtııtl~ 
ve tesisat malzemeleri ile ı!1V', 

ı 

sairesi m~mJeketin birçok # 
gönderecekleri mamur, mad# 
miryolu hariç olmak üz.ere, 'ff 

Jet ta§ıma. vuıtlarmda., u~ıı bi 
tımlarda. yiizde elli ~iliU. ~ 
la.ca.ktır. Devlet: demiryollat1 # 
bir tarife tatbik oluna.caktn'· 

Fabrikaların ihtiyacı olan 1' 
ler devlet ormanlarından tedırl 
cak ve bunlardan da yüzde t111 

alınacaktır • 
Kral ile Ba§vekil bugün otomo

bil ile Venizelosun doğduğu Muri-

M ü /kig e teftiş heg'eti için es köyünü ziyaret et::;dıitrı.lan Zehirli Gaz Kurslarınd 
Yeııi teşkilat ve sal~higet kanunu hazırlandı Muhacirlere 

pul luklar Muvaffak olamıyanlara karşı mühirfı 
Mısırın blilletler Ankara, 8 (Telefonla) - Sıh-

Anl:ara, 8 (Telefonla) - Dahiliye 
Vek~leti Mülkiye teftiı heyetinin teş -
kilat ve selihiyeti hakkında hazırladığı 
':anun projesini Başvekalete vermek ü
·cr dir. 

hat ve içtimai Muavenet Vekaleti tedbir/er alınıyor . ) Cemiyetine müracaatı w 
tarafından muhacirlere dağıtılmak Ankara, 8 (Telefonla) - Sıh· f muntazaman takip etmeletl 

Bu proje ile teitiş heyeti vek!let 
t~'ikilatı arasında bütün dahiliye işlerini 
vekil namına tdtiş ve tetkika ve Dahi-
.} memurları ile l::iu vekalete bağlı 

memurlar ve daiteler hakkında tahki
kat icasına sal.ihiycttar· kılınmaktadır. 
Bu salahiyet Dahiliye vekaletinin ata -
dar olduğu bütün kanuni tC§ekkülle -
re, cemiyet ve müesseselere de §amil -
dir. 

Dahiliye Vekaletine bağlı dairelc· 
rin ve mUessesele:'in muamele ve te§ -
kil!tına ve viliyet dahiliye dairc1erite 
mahalli idarelere ve belediyelere ve 
bunların bağlı müesseselerin memurla • 
nn çalışmalarını teftiş etmek bu heye
tin başlıca vazifelerindendir. 

Müfetti§ler bulundukları yerlerde 
bUtUn dahiliye müeucselerini. askeri 
ve teknik işler müstesna olmak üzere 
jandarma ve polis kuvvetleri dahil, bü
tün zabıta teşekküllerinin, idare heyetle 
rinln, nüfus dairelerinin, vilayet mahalli 
idarderirtin ve belediyelerinin her tüt'lü 
i§lcrini faaliyetini, hesaplarım, karar -
Jarmı n ~Jnlara ba lı vesair tc ekkill 
ve müesseselerin bütün işlerini tetkik 
ve tefti§ cdtbilecek]erdir. 

Mebus seçimi ile vil'yet ve dahiliye 
meclislerine, köy derneğine, muhtar ve 
ihtiyar meclislerine ait seçim iılerine 

bakmak ta müfettişlerin vazifeleri ara· 
~mda bulunmaktadır. 

Maa larını lamayanlar 
Anknra, 8 (T clefonla) - Da· 

hiliye Vekaletinde ubat ayı içinde 
3.3 vatand ın teknlit ve eytam mn· 

aşları için vaki müracaotlorı ncticc
lendirilmi~tfr. 

Bunlnnn yirmi biri tekaüt, on 

jk inin de eyt m maa larını alabil

meleri için vil ·yellere emir gönde· 
rilmiştir. 

• BALKAN Antantı ekonomik 

kon yi 18 martta Atinada topl na 

caktır. 
• FtLt TlN'de Ar plar H Yahudi. 

Jcr arwnd çıkan kanlı hadiseler do. 
la.yısile örfi ,idare il!nma karar v rll. 
mintir. 

Örfi idarenin ila~!. dma~ak pek id. 
d tli te:ibirlcrc bir ba.5langıç olduğu 
söylenmektedir. 

Cenevre, 8 ( A.A,) - Mısır 

hükum•ti Milletler Cemiyeti genel 

sekreterliğine, Mısırın Milletler Ce

miyetine kabulu talebini havi bir 

tezkere göndererek resmen mi.ira

caatta bulunmuştur. Mısır hiiku

meti bu husus için Milletler Cemi

yetinden fevkalade bir içtima iste

mektedir. 

Almanya Reııe gireli 
bir sene oldu 

Berlin, 8 (A.A.) - Bundan 

bir sene evvel Alman ordusu, Ren 

nehri köprülerini aşmı~tı. Hitlcr, 

askerlikten tecrit edilmiş olan eski 
mmtakada Almanyamn hi.ikümran

lrğını yeniden tesis ediyordu. 

Binbaşı Jest da, ~skcri bir mec

muada Alman ordusunun kıymeti· 
nin her gün artmaktn olduğunu 

yazmakta ve askerlikten tecrit edil
miş olan mmtakad t hkinıat yepıl
mr oldu unu bildirmekt~dir. 

Bu teslihatm sebebi, Fransız -
Sovyet mis:ıkıdır. 

Alman zimamdarları diyorlar l~i: 

Bu misak. yeni bir LoY.arno mun

hede~i akdine en büyük ve ba9lıca 

~nr,eldir. 

Adi abahada lııgiliz 
öldllrüldü 111ü ! 

Londr • 8 (A.A.) - Avam kama -
rı ında, Adiıınbabada Grıu;ianlyc knrıı 

yapılan ulk attcn. sonra Habc§iıt nda 
birtakım mukabelci bilmisil hareketle -
re geçildiği ve bunların çok insabızca 
y pıldı ı uailinc cevap veren Lord 
Cranbornc. filvaki bu. mukabele! bllmi
sil hareketinbı çok ciddi blr kildo ya. 
pıldığını ancak hlçb:r tnıilizin CSldü -
rühncmiJ olduğunu öylemi tir. 

SUih fabrlkaları grevde 
Londra 8 (A.A.) - .l'JUk\ımetQC ya. 

pıla.n slparl lcr için çalı an t yyare 
fa.brikalarmds. çıl:o.n grevlerin gittik. 
ço artması, hava kuvvetlerini arttırma 
progrrunınm t.alblkini t hiikcye dUşü. 
recek mahiyeU ji ... Dört bini Rollsroy. 
cc f n.brik ~ında ve iki bini de Ga.ircy 
tabrikasmda. olmak üzt're 6000 amele, 
grev ilan ctm.1 Ur ,,, 

iizere .9ipariş edilen ve 500 taneıi hat ve içtimai Muavenet Vekaleti, munun aşikar olduğu hakk~2 
3onbahara kadar dağıir!mı~ olan on vilayetlerimizde açılan zehirli gaz layetlere bir tamim gönde!~ 
bin pulluktan ikinci parti ollm 5000 kurslarında muvaffak olam1yanla- Buna rağmen kurslara .. 'it 
tanesi bugun, bu pulluldarın ima· "" 8_,~.,. C'l'l'l"T'"'r.l'lk \rıvlJtr r.n'lc nlfln. h ........ ~;ı. ~hnuıl ve lalc:avdı!f 
lini deruflte eden Orman ç;iTtliii ğunu, halbuki yurt müdafaasında len memurların ıidaetle tCV"" j 
idaresi tarafından V ckalete te,lim yarın memleketi bu gibi tehlikelere dilmelerini ve isimlerinin h~ ~ 
edilmiştir. Pulluklar, Orta Anado- karşr korunmak vazifesinde mühim oldukları Vekalete, ve heı'Y'I iJ'ı/ 
luya yerleştirilen muhacirlere tev- rol oynıyaCl\k hükumet ve belediye hat ve içtimai Muavenet '\/ I 
zi edilecektir. memurlarile sinai v~ tİCArİ mües• ne bildirilmesi ayrıca ila,·e 

iptidai maddeler 
honf er ansı açıldı 
Cenevre, 8 (A.A.) - Bu sa

bah ba~lıyan İptidai maddeler kon· 
f eransının dört beş giin süreceği 

tahmin edilmektedir. Konferans 

bittikten sonra murahhaslardan ba. 
zıları mayıs son\lnda veya haziran. 

da yaprlacak olan içtimada tetkik 

edilmek üzere meselenin hususi 

cepheleri hı\kkmda birer rapor ver· 
meye davet edileceklerdir. 

Cenevrey e davet 
edilmeden giden 

(Üstyaııı 1 i:ıcirle) 

~Y• ne &ılatla gittiğini hayretle ıonnuıı· 
tuk. CcneVTec'cn gelen tıaberler bu hay
rctfm.izde ne kadar halclı ~ldu~umuzu 
gösteriyor. Hna n Ccblnre CcneVTcde 
hayretle karplanmrf bulunuym-, çünkü 
da vct cdilmiı değildir! 

Bu hususta 11ldıjmu~ tolı;raf. ayM n 
neJrediyoruz: 

Cenevre, 8 (A.A.) - Anadolu A -
jansmın hususi muhabiri bildiriyor: 

5 mart tarihli İstanbul gazetelerin • 
de Suriye maliye nar:ırı B. Hasan Ceb -
barenin beyanatı inti ar ctmiıtit. Bu 
beyanatta Hasan Ceb:lare, Milletler 
Cemiyeti komitesi tarafından vaki olan 
d;:vet üzerine Cen~vrc:ye gittiğini söy • 
]emiştir. Ne Milletler Cem;yeti ne de 
Ccnevredc içtima eden komite tarafın
dan böyle bir davet vaki olm1mış ve ko
mite yalnız konsey tarafından Sancağa 
gönderilen bitaraf mil ahitleri davet et
miştir. Mü~hitler bugün gelmi§tir. 0 1-
ı;a olsa Sancakta maliye mUdilrli olan 
Hasan Cebbare, komitedeki Fransız de
legesinin müıaviri olarak Cenevreyc 
gelmi§ olabilir. 

seseler mümessiJlerinin bu kursları mi~tir. 

m 

Ruam mücadelesi bitti ~ 
~e~ 

sayılarını en kısa zamanda Ankara, 8 {Telefonla) - Zira- ı 
at Vekfıleti hayvan sağlık mücade

lesi i~lerine hüylik bir ehemmiyet 

vermektedir. Geçen yıl başlıyan 

rüam mücadelesinin neticeleri alm

m~tıt. En son İstanbul belediye 

hudutlan i,.indcki rüam miicadcle-

!İnin esas kısmı bitirildiğinden se

kiz aydanberi çalışan heyet faaliye· 

te bildireceklerdir. tJ'. 
Ziraat Vekaleti bundan f 

··ıert hastalıkları tcsbit etmek u ~ 
diye kadar devam etmekte c 'I [ 
faaliyete nihayet vernıi§ d~ 

E . ·1· . d ?3' ~ rzıncan vı ayctm e "" ~ 
Karsta 3s;ss ·ba§ hayvan ,erı 

hk noktai nazarından oıı.ıa) bı.lıl 
tinin idamesine lüzum kalmamrş geçirilmit ve hepsi sağlo111 
tır. 

Pratikte ve laboratuvarda Ç8hş

mak üzere ufak bir ekip bmıkıl· 

mııtı r ve mücadeleye memur he
yetin diğer azalan esas ,·azifclerine 

dönnıüşlerdir. 

Bu mücade1e ek ipi; reis lstl'ln

b~l belediyesi baytar müdiiri.i B. 
E~at, laboratuvar teknik şefi B. 
Rrza lsmail, pratik işlerde çah~a
cak B. Mathr.r, asistan B. Mithat. 

baytar B. Basri ile B. Mehmet Ali 

ve sihhiye memuru Bayan Bchiye

den iSarcttir. 

Önümüzdeki yıl riiam mücadc· 

lc::-i r:yliili.in 15 inci giinii ba~ln·a· 
c:ak ve birincikanun sonunda bite

cektir. 

Z iraat Vekal--ti mücadele mm

takasına dahil vilayetleri tesbit et-

mi~ ve mücadelenin yapılma ~ekli 
mukt~T.i teşkilat he.kkmda bir prog· 

ram hazırlnmı~tır. 

.- :Vilayetler, mıntakalarındaki at 

muıtur. 

ti~ 
Y a.rın Erzurııffl 

111
1 

.kurtuluş baUt8 

Ankara, 8 (Tele fonla) / 

karada bulunan Erzururtıh> f 
önümüzdeki çar~amba ..,e :er~ 

H lk \ 'I f ak§amları Ankara a ·e 
9 

rmda memleketlerinin 
1
1
,,,,c 

kurtuluş yıl döniimiinü ktıt 
lardır. Jtfı 

Bir aydanberi dev<'n1 J 
·rd 

zırlıklara göre bu ge:.eler• o 

1 1
. w· Erıtırııt11 •. ı ~ 

ence ı geç.ecem ' 'e ,, l çt.fl' 
forile tiirkülerinin her )

1 ~;~' 
"b' b l d · bir ' gı ı u yı a genış clıf· 

w l t kt3 L karştlnnacagı an a~ı 0121· / 

Erzurum, 8 ( HusosO ıJ ~ 
şamba günii gelen 19 ufl~~ j 
luı yıl dönümünü kotlo po!' 
b .. ·· E ·...-.diden utun rzurum ~ı ... _ 

mağa baş1nmı§tır • 
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Hizmetçi kapıyı açmıftı; aıaiıdan ıa,tıktan ya· 
hancı bir ses n ne olduğu anlatılmıyan kantık bir • 
konuıın.a duyuluyordu. Safiye Hocahanımla Gülseren 
durarnıyarak oda knpııını açıp sofaya çrtktdar, mer· 
di•en baımdan aşağıya uzanarak gelenin kim oldu. 
İlınu anlamaia çalııblar. 

Taılıkta yan karanlıkta ıekilıiz bir gölge: 
- Safiye Hocahanımın evi burası değil mi? Gül· 

•eren abla burada oturmuyor mu? 
Diye soruyordu. 
Yanlı ılık yok, aranılan ta kendileriydi. Gülseren 

•tatıyn inerken Safiye Hocahanım elektrik düğmesini 
St"Yirdi. Birden duvarlarda, merdiven basamaklarında 
lÖltcler kenarlara sığmnrak kaçıfmışlar, ortalık ışık 
~nele kalmıfb. Safiye Hocahanrnun evini soran, Gül
•t~'i anyan, üıtü baıı kar içinde, yüzü gözü sanlı, 
Üstüste giydiği elbiselerden tiıkin ve heybetli &ÖrÜ· 
ben, fakat kim olduğu ~lli olmıyan, yarı inıan, yan 
dev §eklinde bir hayalet gibi duruyordu. 

- Gülseren benim; ne var, siz kimsiniz, ne isti· 
J'orıunuz? 

Dem.in kapıyı açtırmak ve içeriye girmek için hiz. 
ltıctçi ile kavga eder aibi konuıan garip ziyaretçinin 
leai bu aefer birden alçaldı, küçüldü, saygı ve yalvar· 
in& dolu bir hal aldı: 

- Oıüyorum, beni içeri al; sana ıöyliyeceklerim 
~. 

Dedi. bu ccnç ve çelinuiz bir sesti, bir köylü seıi. 
Hizmetçi: 
- Aman hanım, aece yansı kimbilir neyin nesi· 

dir, hırsız olmaım, bize bir fenalık yapmaım! .. 
Diye telatlanıyordu. Güberen adamı İçeri aldık· 

~ ıonra yerdeki karlan savurup iç:riye dolduıan 
tiizgardan kurtulmak için sokak kıtpıımr kapadı. Ba· 
tt aözü sanlı yusyuvarlak adam yorgun, bitkin bir 
halde hemen oracığa, tatlıiın bir kenanna yıkılıp 
0turınu,tu. 

Safiye Hocahanım, Gü!ıeren ve hizmetçi kadm, 
ı,u b~lı=ilmedik mi~fire dokunır.aktan çekiniyor· 
ı..l'!rııt ıibi ürkek gözlerle baluyorlardu. içlerinden 
t:ı Önce cesaret edip sesini çıkaran yine Gülseren ol
d1t: 

- Sen beni nereden biliyoraı."n, kimsin, ne iıtiyor· 
'lllı? 

l<ar ftrhnasından kurtulup evin sikin havasında 
~hat nefeı almısğa ba,lıyan ve bir kaç saniye clıun 
"'lllenebilmiı olan adam.önce bu sualin yalnız ilk ya
tııııuı cevap \'erdi: 

- Seni bu köylerde kim tanımaz kL. 
Sonra k~ıik kesik dinlene dinlene izah.at v.,...ı:. 

l - .oı.:n n-11.pın.ardan l'eliyom. Kaç g\jndür kar dam· 
~.,.1 çöl:er!ti. Ne zamandır yakacaMar bitti idi, her• 
ta çullara sannıp yatıyo... Şimdi yiyecek de kal. 
~dı. Tipi bir yandan, köylere üıü,en çakallar, kurt· 
ar bir ya!ldan yollan kapadı da kimsecikler dışan 
~~nuyo. Açlıktan öleceğiz nyri". Ben biyol bulup 

Sbrn, kasabaya relip haber verem diye. Belkim bir 
hrdırn olur enune.- Burada kimseleri tanımam .. ev
~elde:ı bir kere pavrikaya gelmittim de o zaman uı. 
~r .•hln:ım yeri nire diye sorup öğrenmittim .. i,te ... 

.nı ıc:ı nklıma ıeldin de bi kere bat vurarn, hali. 
l'b~i diyen' ... o bizim derdimize derman olur belkim di
h geldim.". 

Cülaeren bir yandan, Safiye Hocahanım bir yan· 

Retik Ahmet 
Sevengil 

dan köylünün üstündeki karlan silkeleyip temizledi
ler; batını gözünü örten aarıılan çözdüler, sırtındaki 
üıtüıte giyilmi, eski püskü, yırtık pırtık elbiaelerin 
bir iki katını çıkanp hafiflettiler. Yamru yumru, yuı. 
yuvarlak, iri ve heybetli miaafir, soyundukça küçülü· 
yor, inceliyor, çelimıiz, boysuz, göıteritıiz bir köy
lü delikanlısı ortaya çıkıyordu; bir delikanlı bile de· 
ğil •.. Gülseren elektriğin çiy ışığı altında moımor aö· 
züken bu donmu' çehreye daha dikkatle bakınca mÜ• 
clürle ve hukuk müşavirile beraber Akpınar köyün
deki arazi meselesini halletmek için gittikleri zaman 
kendilerini görünce bakracını çeıme batında bırakıp 
kaçan köylü çocuğunu tanımakta ıüçlük çekmedi. 
Kar, çocuğun yüzünün kirlerini temizlemiıti; aözle
ri ıslak, burnunun ucu kırmızı ve titmitti. 

Hizmetçi, yukarıda meraklanıp aıağıya seslenerek 
ne olduğunu, kimin ıeldiğini anlamak iatiyen ihtiyar 
kadına haber götürmek üzere merdivenleri çıkarken 

kendi kendisine homurtularla söyleniyordu: 
- Elin bitli kö~·lülerini eve de dadandırdılar ... Bu 

ayı bir ke:-e içeriye girdikten sonra bu kıt kıyamette 
dıc-.rıya c·knr mı artık! 

~ Gülae~en, sesinde aaklamaia muktedir olamadıit 
bir şefkatle soruyordu: 

- Adın ne senin? 
• - Mehmet. 

- Anan baban var mı?' 
- Babam ölmüı, anam vtn•. 
- Anan bir it yapıyor mu? • 
- Hastalıklı yatalak kadın ne it yapacak? Benım 

elime bakıyo. 
- Evinizi ıen mi ıeçindiriyoraun? 
Artık az çok kendisine l'elmit olan çocuk, canla• 

nan ve biraz da if tibarla kabaran bir sesle ıöiıünü 
§İtirerelc: 

- Evet. 
Dedi. Bu sefer Safiye Hoca.hanım ıordu: 
- Sen ne it yapryoraun? 
Kendi kendisine inanan sağlam bir aeı konuıuyor

du: 
- Ne it olursa yapamn.. clavarlan ıüderim, il• 

ğırtmaçlık ederim. T ulalarda çahıınm, yük de taşı· 
mn. .. ~lllevelakin bu kıt bastırdı bastınh arbk it 
olmuye> ... 

Gülseren biraz endiıe, biraz hüzünle sorduı 
- Öyle ise ne yiyip içiyorsunuz? 
- Yazdan biraz zabara biriktirdiydik ... Onu ye-

dik, bitti ... Biraz da kom,ular yardım ediverdiler ... 
Onlarda da artık yiyecek bir !•Y kalmadı ya ... Ufın 
.1-ı· uıunu aranan butün köy aç. .. Onuttan kalkıp 

geldim buralara ya ... Sen halimizi duyarsın da bel· 
kim bir imdadlık olur diye ... 
· Köylü çocuiunun üstünü batını bir kere daha sÜ· · 
pürüp temizledikten sonra yukan odaya aldılar, kar
nını doyurdular. Mehmedi bir kere de Safiye Hoca. 
hanımın annesi istintaka çekti. ihtiyar kadın, köylü 
çocuğunun basit, alelade, ziynetsiz, gelitil'Üzel bir· 
tekilde anlattıiı sefalet hikiyeaini dinlerken hem 
aeaaiz ıesıiz ağlıyor, hem de ikide bir kızı ile kinıcı• 
sına dönüp bap1n iki tarafa aallıyarak: 

- Ah, ben ıize cemedim mi idi ... Halleri nasılmıı .. 
Bakm, görün, a dostlar ... 

Diye söyleniyordu. 
• I 

'( A rk11.n t'nr) 

1.) 
. IJa'.,ındaki Yakup 

18tanbuldan kö
~~ne dönerken 

''Delidir,, diye sahte rapor 

dondu 
~ . 

ltııd~a~lcanın Kuleli köyünden 15 ya -

Maarif Vekili 
Şehrimizde 

(Ustyanı 1 incide) 
Maarif Vekili saat üçten altıya ka· 

dar Univenite rektörü Cemil, talim ve 
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Geisha operetini 
niçin menettik? 

Yazan: ! Sadri Ertem 1 

Geisba opereti Türkiyede oynan • / 
maiı ve seyredilmesi memnun i~ler ara· 
ıına girmi~tir. Jar • ve Çin çayhane -
]erde alınıp satılan §arklı lcıılardan hah· 
r.eden bu operet dünya san'atı kadro • 
sunda üstün bir değerdir. 

dirmeie mahkıim birer acayip hayvan
dırlar. 

İnsanların gcizya§Iarı, §Crefleri, iti· 
barları, hayatlcrn efendinin •'~udakla -
rını,, kımıldatacak bir tebessüm mani • 
velasıdır. 

Türk halkını bu güzel eseri tatmak- Yahut hassasiyetini tahrik edecek 
ta-;, mahrum bırakmak san'ata biraz bir münebbih rolünü oynar. 
yanbakmış, güzele karşı kayıtlar koy· 
mak manasını anlatmaz mı?· Geisha'yı • • • 

İnsanlığa hudutlar koyan, ve insan· 

lıit ıefilltıtiren Te bazı in~nları aıağı 

rören zihniyet hangi kıyafette kar~ı • 

mıza çıksa birim can düımanımızdır. 

Çünkü biz onu urrlardanberi tanırız. 

O zihniyetle asrrlardanberi müca:dele • 

gösteren !oahnelerin perdelerini açtır • 
mıyan, sımsıkı kapatan ruhu tahlil et -

meden üstünkörü bir mantıkla insan çok 
acı 'eyler söyliyebilir. Fakat san'atın 

örgüleri arkaıında ayakta duran, dim -
dik bir psikolojiyi işaret eden bir ha • 
yat telakkisi, bir dünya anlayı§t var ki; 

' bu görüş , ne kadar olgun bir aan'at deyiz. 

hava:n ile beslenirse beslensin, ve biz ne Geisha Şarklı insanı renkli diye ı§a· 

kadar san'at, ıan'at için diye feryat e - fı ıörür. İnsanın renge göre tasnifi ve 
denek edelim en e-üzel çiçeklerin koy • , ıırf r~nginden dolayı gülünç veyahut 

nunda çöreklenen, beslenen yılanların • ıerefaiz sayılma.at insanların manen 

güzel çiçeklerin huabına hayatı ölü • hane-i irtifalarda dolaıbklanna bir mi • 
mün ağzına bir lokma gibi bırakmalı • saldır. Bi% yapdıitrnız irtifadan inaan• 
nna nasıl müuade edilebilir? . --'-l/\kl h ı· d ö lil 

Geisba'nın pırıl, pırıl yanan yap • 

raklar, ve göz kama§tıran renk ahenıi 

içinde çöreklenen bir ruhu vardır. Bu 
ruhdaki zehirin özüdür ki bize aan'atı 
bile feda ettiriyor. 

• • • 
Gei~ha on dokuzuncu asrın ve dün

yanın bir ucunun üstüne çıkan ve kar· 

tal gibi ufukları seyreden "kötü Avru· 

pa" ruhunun bir timsalidir. Kötü Av • 

lann lrolonı WA.11 "' an a ın e &' r • 

mesine nasıl tahamül edebiliriz? 

Gciıha'nm perdeıi bunun için açıl • 
madı. 

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

Ekmek narkı 
Belediye nark komiııyonu dün top -

lanmış. ekmek ve francala fiyatlarını 

ipka etmittir. 

. 
rupa dedim, çünkü kendisini güzel gÖ•· ..--D-r-. -1-6-,-a·h·ı·· m--E-,-d·e·n-iz-., 
terecek her vasıtayı avlamasını bilen bu j 
ruh Avrupalı haricindeki ~nunı. a~cak j Birinci sınıf Çocuk Hastalıktan 
eğlence mevzuu sayar. Ufuklar, ıklım -

1 
mütebauzaı 

ter, dekorlar, a,klar, milletler, insanlar ; Has~ki tıe Çocuk htuumeleri sabık 
sadece "Avrupalı" yaftasını bir fevka • mi.•tmıı 

Udelik mukabili olarak e-öğsüne asan Akaaray Millet Cadd~i No. ~ da 
bu adamın keyfine hizmet eden mah -

Her gün saat 9 dan 18 e kadar ı • 
luklardır. Dünya bir panayır, bir sirk • hutalannı kabul eder. 
tir. Orada Avrupanın dı~rnda kalan in-1'---------------
sanlar birer figürandır. Efendiyi eğlen-

Gezintiler: 
.. ~2-2,_, ,_, -----~~ 

Biletçi mi, kapıcı mı? 
S. Gezgin 

pıyorum, açıyorlar 1. 
- Tekrar kapa! Vazifeni bil r 
"Vazifeni bil!,. Ağır bir sesle 

l:tlj 'i~kup dört gün evvel ~ift bey • 
Ilı l. ~tabası ile tstanbula arpa getir -
~l\lll \Irada sattıktan -;onra köyüne 

(lhttyanı, 1 cide) 
rektörü Dr. Mazhır (Osman) Uzman 
''bu adam katiyyen deli değildir l"diyince 
iki rapor arasındaki uyğunsuzluğun hat 
1i icabetmiı, Adli Tip işlerindeki be§ 
ltiıilik heyet azası, buna karşı kendi
lerinin de •lbu adam delidir!'' diye rapor 
vermediklerini ve tetkikat neticcııinde 

gerek rapor mealinin, gerek imzalann 
kendilerine ait olmadığını bildirmişler, 

Adli Tip reisliği, müddciutnumiliğe baı 
katip aleyhinde ihbarda bulunmuştur. 

Sabah. l, vakti. Sokaklarda 

insan akıyor. Tramvay durakları, 
tıklım tıklım. Her araba geldikçe, 

bekliyenlerin dalgalandığı, kalaba· 

lığın açılıp kapandığı görülüyor. 

Birine de ben bindim. Tabii ayak

tayım. Biletçi, iğilerek • bacaklar 

hizasından geçiyor. Zavallı, zor· 

dan, yaratıcı olmu§. Tecrübe ede 

ede gövde ile bacak arasındaki far 

kı görmüş. Bu uyanıklığı ho§uma 

gitti. Bilet alırken şakalaştım. 
terbiye reisi thsan, yüksek tedrisat u - Fakat galiba herkes, bunu ho, 

mum müdürü Cevatla görü~müştür. bulmamııtr. Arada sinirl~nenlcr 

. ıöylenen bu ıöz, bana dalga gibi 

çarptı. Paltoıunon yakalan boyun 

ıargııı \.izerine kalkık fU ıaym yol

cu, bol keseden ne güzel emirler 

veriyor, nasihatler harcıyordu 1. 
Biletçi, öbür başta mü~teri ile uğ· 
ratırken, inenlerden biri arka ka· 

pıyı açık bırakıyor, o bunu kapa· 

mağa gelirken, ön kapı açılıyor. 

ilk söylenen yo1cu da ama inatçı 
imi~ ha, her rüzgarı sezi~te bir ke· 

re bağırmaktan usanmadı. Ve ni

hayet biletçi de kendi hakkını ko

rumağa · kalkınca, büsbütün köpür· 

dü ve halka: 

Ç cJc Ü:ı:ere yola çıkmıştır. 
~1 lbt~lca civarında gece basmış, şid -
tıot it s v k v 1 '( h ogu ve yaf:mura tutu an ço-
td~ ay-..,•nları çözerek arabayı bir ke • 

Sc h:ralcrnıştır. Yakup beygirlerden 
bınıniş, diğerlerini de ye":icğine .. ~ 

tl u suretle yola devam etmek is-
trd r. Fakat zavallı ço:uk ve bey • 
· ~·~~.biri donarak öl:nü~lerdir. Ce· 
, 

0
}'Une götürülerek 'gömülmüş -

~ ~ . -t Cl • ···········································: 
ı... !Sız muayene ku,onu • 
''ll"~ 

tt ~ doktorumuz Pa.znrtcsl gUn:erı 
~ ~~ 

1
be§ buçuktruı yirmiye kadar ga• 

'o 't <ierebnncslnde, Cumartesi günleri 
~4 ten uı a kadnr LIUell Tayyare 
~~ Olttıları lkiııcl daire Uç numarada 

Qe it U:,ııcuı:ırımızı yedi kupon muke• 
\ı,_~ abuı eder. 

t:'~ it hastalıkları doktorumuz dıı. bu 
:>'e<U tanesini blrlkUrlp kendisine 

~~'1-ı ~iz cumartesi, aalı, per;embe 
\~• l. • 12 .arası Aksarayda, Millet cacı-

Bunun üzerine baıhyan tahkikat, 
şimdi ehemmiyetle derinle§tirilmektc -
dir. Ancak, Adli Tıp ba} katibi, doğ -
rudan doğruya mekeze bağlı !'l}duğun -
dan, yapılan tahkikattan Adliye veka-
Jetine malumat verilerek. kanuni bazı 

merasim yapıldıktan sonra, takibat daha 
kat'i ve fili olarak ilerliyecektir. 

Ba} katip Raife, iş~en clçektiril -
memiştir. Kendisi serbc!ttir. Fakat, bir
kaç gündenberi vazifesi ba!tna gelme -
diğini, evinde istirahat ettiğini öğren

dik!. 

Bu konuşmalarda Üniversitede yap- bile oluyoı:du. Gazeteme dalmıt· 
tmlacak yeni klinikler meselesinin de ken sert bir sesle silkindim. Yolcu· 

görüşüldüğü tahmin edilmektedir. lardan biri avaz avaz: 

Maarif vekili bugün Üniversite ve _ Biletçi kapıyı kapa, cereyan 
kültür direktörlü~üne giderek bi.r müd

det tetkikatta bulunacaktır. 

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

Bir Kon/ erans 
Şehremini Ha1kevinden: 

Şthremini halkevit\de bugün 5aat 16 

da öğretmen Malik Sayar 
Jeoloji İ!limli bir konferans 
tir. Herkes gelebilir. 

tarafından 

veri1ecek -

oluyor! 
Diye haykırıyordu. Kspılarm 

ikisi de açıktı ve rüzgar bir yandan 

girip bir yandan çıkıyordu. Aynı 
adam, kapı kapandıktan sonra da 

susmadı: 

- Bu nasıl İ§ canım, bizi za· 

türricden öldürecekleri 

Radyo Müsabaka Kuponu 
-9-

Diye homurdandı. Ama, kim· 
senin dinlediği yoktu. İstasyon
larda inip binenlerin hiç biri kapıyı 
kapamadılar ve cereyan gene bat· 

)adı. 

Adamcağız, sinirlenmekte haklı. 
isim: 
Adres: 'ıı,:l.tratpa,a c mil karoıamdakl mu• : 

... 8lııde ı:ocuklarınıza bakacaktır. i , _____ ""'!-ı-!""'!'!'!'-'!l!~~~İıııi'!'!~"!!!"!!-..,.. __ ..,. __ .., ______ _.,.. 
"•• ......................................... ......: ,_.. --- ~ ·- - .... - ·· - -

Söyleniyor; boyuna biletçiye çıkı· 

~ıyor. Sonunda biletçinin de sabn 

tükendi: 

- Ben ne yapayım, dedi. Ka· 

- Hepiniz ıusuyorsunuz, bizde 

kan yok! 

Demekten çekinmedi. Demin

denberi zaten manasız ve yersiz 

baimtmdan canrm sıkılmı~tı. Dön· 

düm: 

- Var, dedim, kan da var ama 

İzan da var. Hepimizin kusurunu 

bu zavallı· adama yüklemekten ne 

çıkar? Eğer herkes vazifesini bi

lir, açtığı kapıyı kapamağa Üfen· 

mezse ortada mesele kalmaz. Bi· 
letçi hangimizin hatasını tamir et· 
ıın. 

Öfkeli yolcu bana kahramanca 

baktı ve sonra gen~ dengini bula

mamt§ bir kahra~n gibi affedip 

ıuıtu./ 
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ORBA\N'İIN TOPU 
Yazan: ~Guatave Schlunberger 

SOMa dilı:eltilen bu yolunther tara-\ 
fına gayet mı.mtazam tahta i.' tüvaneler' 

\ 
dizdirdi. Sonra· bu üstüvanel ,ri Galata • 
daki Cineviz~lerden ııatm a'~ığı külli • 
yetli j"ağlarla tıla ettirerek kaypak bir 
hale getirt!i. Bu.ndan sonra.ı filodan ay
rılan küçük ha!fimdeki gemilerd~n 

bir kısmı bu yağlı, cilalı Y-i! kaypak üs
tüvaneler üzerinden kol lt:.tıvveti ile ç.e
kilere:t Beyoğlu sırtlarmd~ Halice gc
çirilmeğ~ başlandı. tık tetprubelet'in bü
yük bir muvaffakiyetle ne'ticeleıldiği gö
rtilfrı·e arkasmdan diğer' gemiler yine 
ayr:i suretle ge~irilmeğe 1devam edildi. 
Vakrn ilk bakışta böyle} bir harekette 
muvaffak ,olmak imkftısgz gibi görü • 
nür. Fakat Sultan Mel\nıet buralda bir
çok Ti.irk askeri topla:r.~ıış olduğundan 

her biri on beş ile yirmi~"ki çifte kürek
le iş!iven küçük gıemileri dağ üzerinden 
aşırarak geçirmek zor o adı. Böyl~ • 
likle Halice~yetmiş iki P,'lfÇ?- gemi, hem 
de her türlü 1 techizatla.rıji'le beraber ola
rak, ge:çiri'ldi. Ve Türkleıı:in 1 bu işte mu
vaffak olrnalan 1 Galataıda.'otıuan Cine -
vizlilerle gayet tiyi biri sulh halinde bu
lunma lan sayesinde mümkün oldu.,, 

Veneqrlı:li doktx>run bu kısa hikaye
si meşhur\ İstanbul mıihasamsmın her 
tını te:nin\eden yegane. sebep değilse de 
tarafta ha~retler uyan~ıran bir hadise
sini hda:ıa etmektedir. Vakıa bu teşeb
biiste;d' ~affakiyet İstanbıulun zap -
onu kolay;Jıa~ıran belli başlı amillerin -
iden biridir'. 

Fatih Sul~n Mehmedin en büyük 
meddc:.hlarmdal'\ biri olan tarihçi Kri -
toboulos ise bu~usuata daha tafsil.it -
1ı malumat verm· tir. Kritoboulos di -

~. \ 

yor ki: 
- Sultan Mehmet İstanbulun mut • 

lak surette zo:ptmdan'.~ibaret olan mak -
ı:;adma varmak için ~erhalde İstanbul 

lima·1··na hakim olmak\lazım geldiği ka
naatini hasıl etmişti. Ş.ehri ldüşürmek 

için her vasıtaya müraca~t ettikten son
ra ni'.:ayct kendi dehamna layık olan 
fcvkalfıöe b:r karan veidi. Bu kararın 
icra!iı onı büyük maksadına yakJa~tır -
mq \"C ort2lıktaki her türlü fıiiphe ve 
tered•::i lc ri kaldırmıştı ... 

"S:.ı:t~n Mehmet !deniz milh\endisle
rine ve askelerine emir vereli, gayet az 
bir z-:man zarfmd1 dış clerıizden - ya
ni İ ;;tanbul Boğazı - ile iç denize - ya
ni !izlii - kad.ar bir kayak yolu yap
trrr:ı . B:: kayak yolunun başı olan (Dib
lokioni.0:1) - doktor Dethier'nin ifa -
dcsiı;e göre şimdiki Kabataş denilen 
yer - l.!en itibaren Halice kadar se!kiz 
mil t!z:1nh.:ğur.da bir yol üzerine yan -
y<!n:ı !~ ; · ·:şier döşendi. Binlerce adam 
tardmc!a::ı büyük gayretle ça.hFlarak 

evvelden bu suretle hazırlanan, büyük bir 
dikk:!:le dü:!':!ctilen bu yol yarısından 
• sonra Beyoğlu tepesine kadar sür'atle 

yiik>:~"i:·o-, dik bir yokuş teşln1 ediyor
ldu; t(."p:-~cı öbü; tarafta sırt üzerinde 
~~· 1 . . 1 "ld .. ı· d"kbi wuıı ye ~ .ıı~ a:;-ııı şc ~ı e surat ı ve ı r 
ini§ o:t'}"L'l" .::.ı. ı;:qak yolu dediğimiz ge
çit yer: ;,in1erce adam biriden toplanarak 
çalı~t;::~:nJk su:-etile evvelce tasavvur 
edih •ı clduğundan daha krsa bir za -
man zariı:-Ha ikmal edilmişti. Sonra }{a

lice ge~irilecek gemiler karaya bu yol 
üzerine ko:ım~ş olan la?akl.ar üzerine 
thırtulmuştu. Diğer taraftan kıza~lar 
üzerine oturtulan ge:rilere iki taraftan 
destek olmak üzere yine kiri.}lere daya-

•...ol. 
·nzyordu. Bundan sonra da gemilerin k.a-
burg;ı1ln gayet uzun ve sağlam urgan
l~a bağlanmrştr. Nihayet bu urganlar 
eemiler krsmen asker kuvveti ile, kıs -
mıen de çıknk biç~m!nde birtakım alet
ler v1-~rasile çekilerek krzak üzerinde 
yü: ~i tüldü.,, 

Bu sekiz mil uzunluğundaki kızak 
yoh.~n:ı teşkil eden talita üstilvaneler -
dc·c hrr biri on :tlört kadem boyunda idi. 
Bunlar gayet dikatle yağa bulanmıştı. 

. Üzrrine gemileri koymak i~in tahtalar
da::ı hususi surette yaprlmış kızak, ya· 
hut beşikler iptida deniz içerisine indi
riliyor, bunler üzerine Halice götürü -
lecek küçük gemiler bindiriliyor, sonra 
bu gemiler her iki taraftan yine ağaç 
ve d!stekler vastrasile iyice o tahta kı
zaklara, yahut be§İklere bağlanryordu. 

U_rganlarla su içerisinden kızaklarla bir
likte üstlerindeki küçük gemiler sahile 

çekiliyor, bundan sonra birer birer ge
milerin fevkalade nakil hareketi ba§h -
yordu. 

Evvelce dediğim gibi bir kere en kü
çük hacimdeki gemilerden biri ile ya -
pılan tecrübe iyi netice verdikten son
ra artık Türk askerleri cesarete gel -
miş bulunuyordu, diğerlerini ayni şe -
kilde nakil için daha büyük bir azim ve 
kuvvetle işe !devam ediyorJardı. Beyoğ
lu sırtlarrndan gemileri aşırmak için 
yaprlan bu fevkalade hareket esnasmda 
insan kuvvetinden başka öküz ve hay -
van kuvvetlerine de müracaat edildi. 

Bu suretle altmış sekiz gemi gayet 
az bir zaman zarfmda büyük bir sür'at
le Boğazın sularından Ha1iç tarafına 

daha ziyade insan kuvvetile geçirilmiş 

ti. 

Barbaro verdiği izahata ldevam ede
rek diyor ki: 

"Bu gemileri nakletmek askerler için 
fevkalade bir zevk ve memnuniyet ve • 
silesi oluyordu. Bilhassa gemiler Be • 
yoğlu tepesine çıkarıldıktan sonra Ka
sımpaşa tarafından Halice indirilmesi 
onlara daha büyük bir şevk ve heves 
veriyordu, Böylece tepeye varıldığı za
man gemilerin mürettebatı sanki içeri -
sine biniyor, sanki denizı.ie imişler de 
yelkenle gidiyorlarmış gibi yukarıdan 

aşağrya doğru Kaıumpafa sırtlanndan 
sür'atle Halice iniyorlardı. Mürettebat
tan bazdan bu sırada gemilerin maka
ralarmr ve iplerini düzc1tiyor, açık de -
nizlere gider gibi büyük zafer naraları 
ataralc gemilerin yelkenlerini açıyorldu. 
Askerlerden diğer bazdan da srra sıra 

dizilerek yerlerine oturuyorlar, ve he -
men kürekleri işletcoek birer vaziyet a
lıyorl.ırclı. Bu arada nakliyat işlerini 
kontrol vazifesile mükellef olanlar bir 
uçtan öbür uca doğru koşuyorlar, bazı 
yerlerde heyamola seıleri veya ıslrk -
!ar, ldüdüklerle bazı yerlerde kamçı dar
beleri ile gemilerin sür'atle nakli iııini 
teşvik ediyorlardı. itte böylece altmış, 
y~tmiş Türk geonisi bir dağın sarp ya -
maçlarında san ki denizlerin ortasmday
mış gibi bir taraftan öbür tarafa gelip 
ge~iyordu. Gemilerin en arkada olanı 
Dolmabahçe sahillerine çıkarıldığı sıra
da en önde gidl'ni artık Kasımpa§a ııa -
hiline vararak Halicin suları içerisine 
girmiş bulunuyordu. Askerler her ta -
rafta büyük bir şevk ve hevesle bağm
şıyor, trampetler vuruyor, borular ötti -
yordu.,, 

Venedikli Barbaro buraya kadar nak
lettiği hadiselerin bizzat kendi gözü ile 
görülmU!i müp.heideler cümlesinden ol
duğunu aynca tasrihe lüzum görerek 
§Öylece devam ediyor: 

''Bütün bu olan işler öyle fevkaltde, 
öyle hayret verici bir manzara te~kil e
diyordu ki bir in.san için onları gözle 
görmedikçe inanmak mümkün olmaz. 
Ben öyle zannediyorum ki Fatih Sul -
tan Mehmedin yaptığı bu iş vaktile İran 
hükümd.uı Xerxes'in Athos dağxm del
mcsirılden daha mUhim bir muvaff aki -
yettir. Ben kendi gözlerimle gördüğüm 
fCyleri ba'ka bir zamanda başkalarından 
işitmiş olsaydım bütün bunları uydur -
ma bir hayal mahsulü olarak telakki e
derdim.,, 

Yine bu hadiselerin canlı phidi olan 
ve Lehli yeniçeri adı \"erilen tarihçi da
hi !diyor 1ci: 

.cBizans ah.alisi Kasxmpaşa sırtlarm
dan Türk gemilerinin sanki denizde yü
zer gibi aşağıya doğru indiğini gördük
leri zaman fevkalade müt·ehayyir oldu
lar ve şaşkın şaşkın güldüler.,, 

Fakat heyeti umumiyesi itibarile 
fevkalade olan bütün bu hareketler içe
risinde en ziyade dikkate değer olan bir 
tarafı n:ıklolunacak gemilere yatak ol
mak üzere hazırlanmış olan kızak, ya
hut tahta beşiklerin denize daldırılarak 
bunların içerisine gemilerin yerleşti -
rilmesi, her taraftan sıkrc~ sarılarak 

bağlanmasx idi. Bir kere gemiterden her 
biri böylece bir kızak, yahut b~ik içe
risine alınarak sıkı sıla bağlandıktan 
sonra kuvvetli makineler ve aletler va -
srtasile dıtanya sahiJe çekiliyordu. 

( Arkruı var) 

Her GüriBir Di.fia;ge 

iki borç arasında ! ... 
Mazgalların ardında bir mızrak sal

landı ve bir nöbetçi geriye dönerek ha
ber verdi: 

- Çengel kayadan birisi geliyor? 
- Kimdir? 
- Bir dü§man olsa gerek. Kılığmdan 

öyle anlaşılıyor. 
Birkaç yeniçeri birden bağdaş kurup 

oturduklan kule dibinden fırladilar. 

Yazan: 

Kadircan 
KAFLI 

v . . n1 rf1'I ~ srgırların otladıkları ova, ceyl! 1 JCollt 
şuştuklan yeşil orman 1 Baban . ~~' 
Etyen Balassa ! •. On üç ytl önce Tüt~ 
akın yaptıkları sırada şato yağın~ LiJl' 
mişti. O zaman baban ve annen ~ ~ 
kaçabildiler.· Sen kayboldun! Jiep ;,ı~ 
aradı o.. Dün sizden kaçan Macıt di
kanlısı burada olduğunu haber \f~r~l 
Şimdi babana karşı borcunu ödeıneli' rtı" 
Bu pek kolaydır. Sen kendin de tııı fti Üç gün önce bardaktan bo~mrcasına 

yağmur yağmıştı. Dl.ittin ova batak hali
ne gelmi-ş; kalenin uç tarafındaki deritl 
hendekler ağzına kadar su dolmuş; şu 

engin ve yeşil ovada krvrrla kıvrıla akan 
mavi Tuna bile çamur renginde akmağa 
ba~lamıştı. 

. v•ı, ~re 
San Hasan biran baka kaldı. Bununla lacaksm 1 Bır köle olarak degı n11ıı• 

ve asil bir Macar zabiti, Macar'lcU dll-

Bu yüzden kaleyi kuşatan on dört bin 
kişilik muharip ordusunda bezginlik se. 
ziliyordu. Bununla beraber kumandan 
Kont Etyen Balassanm ümitleri kırılma. 
mıştı. Kaledeki dört yüz yeniçeri bu bü. 
yük kuvvete karşı dursa bile henüz kış. 
lık erzakları gelmediğinden ancak iki ay 
dayanabileceklerdi. Son bahar yaklaş. 
tığı ve Kanuni Sultan Süleyman artık 

İstanbula döndüğü için imdat da gele
ınezdi. 

Kalenin Çenıgelkaya tarafmda hendek 
yoktu. Sarp olmakla beraber bir hücum 
ve bas.km ancak bu taraftan yapılabilir. 
di. Kale kumandanı, Murat bey bunu dil. 
şünerek askerinin yandan çoğunu ora. 
ya koymuş, kumandasını da en cesur 
adamlarından burunsuz Yunusa vermiş. 
ti. 

Burunsuz Yunus nöbetçinin verdiği 

haberi duyar duymaz kır sakallı ve koca 
göbekli olmasma rağmen bir boğa çevik. 
liğile •yağa fırladı. Aynı zamanda: 

- Silah başına ı.. 
Diye haykırdı. 
Diğer askerler de silahlarını kaparak 

mazgallara ve kulelere koştular. 
Kayahktan çıkan ve kaleye doğru ko. 

§-an yabancının ardından beş altı düşman 
daha göründü. Fak<Lt elinde ıt.il~h ve hat. 

ta ba1mda şapka olmadığına, yüzünde 
büyük bir korkunun izleri göründüğüne 
göre öndeki adamrn Türklere karız kötü 
bir niyeti yoktu. Hatta a rkadaki asker -
lerden bir ikisi ona ok ve tabanca attık. 
ları için öldürmek istedikleri besbelliv. 
di. 

Burunsuz bunun farkına vardr. Yay. 
larmı gererek ok atmağa, hatta toplar. 
dan birini ateşlemeye hazxrlanan asker. 
lere seslendi: 

- Öndekini vurmayın! Arkadakilere 
ateş edin! 

Birkaç ok vızlayarak kayalara doğru 
fxrlaymca, kovalayanlar yüz geri ettiler 
ve kaçanın yüzünde bü)ll:ik bir sevinç 
göründü. EUerini'mazgallara doğru uza
tarak: 

- Beni içeri alm ! Kurtarm beni 1 
Diye bağmyordu . 
Bir gün önce burunsuz Yunusun köle_ 

ıi olan gıenç bir Macar kaleden kaçmış. 
tı. Yunus hatırladı ve mmldanclı: 

- Bir bizden bir onlardan .. Ödeşiyo. 
ruzt 

Ve kü!,ılk demir kaplyı açarak adamr 
içeri almak üzere askerlerden birkaçına 
emir verdi. 

• • • 
Kaleye kaçan adam beyaz ve sivri ı;a.. 

kallıyd1: 
- Ben yahudiyim. Askerlere öte beri 

satmak için ordu ile gelmiştim. Kort 
Balassa önceden yüz altın alarak bu işi 
yapmama razı olmuştu. Yağmurda erza
km pek çoğu işe yaramaz bir hale gelin . 
cc benim elimdekileri aldı. Yüz altmırru 
ve erzakın parasını istedim. Beni döv. 
dürdü ve hapse attı. Bir çavuşa en son 
kalan beş altmnru da vererek kaçtım. Al. 
Iah aşkına beni kapı dışarı atmayın 1 Si. 
zin işinize yararım! 

Murat bey ona düşman k11vvetlerf 

beraber onun sorgusunu da cevapsız br
rakmaclı. 

- Hayır! Ne olacak? 
- Sizinle yalnız olarak konuşmak ıs. 

terim. Yalnız size ait bir iş için.. Çok 
mühimi Mümkı:in olduifo kadar da ça. 
buk! 

- Pekit.. 
Sivri sakalb adamın yüzü buruştu. 

Elini kalbine götürdü. Gövdesi ve bacak. 
ları büküld•:i; olduğu yere çöktü. Sarı 
Hasana bakarak mmldandı: 

- Kalp .. Hastalığx •. İhtiyarlık .. da ... 
varı.. 

Sarı Hasan Murat beye dönerek anlaL 
tı. Murat bey hemen kaldmlmasım, ra
hat bir yere yatırılmasmı emretti. İyileş
tiği zaman yeniden sorguya çekilecekti. 

Adamr a1dılar ve yakm odalardan bi. 
rine yatırdılar. 

Sarı Hasan babalığına yaklaştı. İhti. 
yarm ona gizli olarak söylediklerini ve 
arzusunu anlattı: 

- İzin verirseniz görüşeyim. Bunlara 
güvenilmez. Belki de düşman casusudur. 
Yeni şeyler öğrenebiliriz. 

Murat bey onun sırtmr srvazladı: 
- Aferin Hasan 1 Doğru söyledin 1 

Bildiğin gibi yap 1 

* • 
- Sen Türk değilsin! Müslüman de. 

ğilsin sen 1 Senin damarlannda Macar 
kam dolaşryor. Balassa şatosunu hatırla. 
yacaksın 1 Fogoların yıkandıkları dere, 

B ıt lcadıııın okla yay atmasına ba. 
kıp a.şk ilahının yeni timsaıi zarınet. 
meyin. Bı.ı, sıcak memleketler d.eniz~e
rinde, Polinezyalıkırın harp onla balık 
avZama!annilan ~'ham alnv.ırak kadrn_ 
7a.r ara.sında Ç"tk·-:ın yeni bfr deniz eğ. 
umcesidir: 01• atan k.a.dm bir değil, 
balığa ni.şan alnıı-§tır .. 

hakkında bırçok şeyler soruyor ve yahu. ı::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::-::::;:;::::::::Hc 

di hemen cevap veriyordu. li c ı k • f b H 
Bu ko~~şmalar sı~asrnda (San Ha. 1 en ge l a 1 ii 

san) tercumanlık edıyordu. 1 R d d K" ı · 'd :: 
A ~ u yar ıp ıng e .: 

Sarı Hasan Murat beyin evlatlığıydr. • . • • ii 
Sarışm, mavi gözlü ve yakışıklı bir deli. : dthm Z~ ~ev1ren: !i 
kanlıydı. Herv:.iz on sekizini yaşıyordu. § "uretbn Aı tam lj 

Yahudi bir aralık onun sorduklarına F. !ngiJiz edebiyatınm şaheserleri H 
cevap vereceği yerde kendisi bir şey sor- li arasında olan bu eser Ulus neş- i~ ı 
du: 1 n riyatr arasında <;ıkarılmtştır. a!ı 

- Burada senden başka Macarca bilen· .5 ............... , ........ w.a ........ ._ ........ 1 ............... a!! 
j •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ···••ll'lı•.I••••• 

var mı? 

danı olarak yaşamağa UyıkSin 1 :Ne 
şünüyorsun 1 Kararını ver r ıJı• 

Bu ihtiyar adam Kont Balassan.tf! 1c 

yası imiş. btııi 
- Eğer dediklerimi yapmaz ve 13~ 

de ele verirsen diye korkuyorutıı- J1I 
vazifemi yapıyorum. Efendimin uğrtı 
canım feda olsun 1 ıc~1· 

İhtiyarın son sözleri Sarı Hasanırı bit 
bini takdirle doldurmuştu. Mert 
dan elbet nankörlük beklenemeıdi·1 .. r~ 

Bir kasırga gibi şatoyu saran 1'~ıı1 
akxncılannr hatırladı. Onların aya 01, 
dibine düşmü§tü. Başından yara~Ytt' 
Bir sipahi ona son bir kılıç vurırıak ~1" 
yince birdenbire pala bıyıklı bit • Jcıt' 
belirmiş; onu öldürmek istiyene ç.ı •'' 

~rna 
ımş ve çocuğu kurtararak kueag fi" 
mrştı. Bu adam Murat beydi \fe sarı st"' 
sam bir tanecik çocuğu gibi carı.darı 
miş, hiçbir şeyini esirgememiıttİ· J•" 

İhtiyar adam onun asıl babasrrı• odıl 
K1!0! 

borçlannı o kadar kuvvetle anlavı 

ki buna hiçbir cevap bulamıyordu· rtlİ~ 
Fakat Murat beyin gösterdiği rJ1.~ 311• 

sevgi ve inanç da biran gözleriniıt 0"r•~ 
den gitmiyor, onu bir düşman °1' 0,, 

tanımanın mümkün olmadığını arılıY 
du. .. r•• 

Hayır, bunlann hiçbirine kötUJı;1' 
pamayacaktr. rr~ 

Hatta onlann karşı karşxya gelt,;ııl 
birbirlerinin camnı almak istedi1'lt· 
görmek onun için derin bir acıydı., &eıı 

fh+;,,.,,. :>..!::ım •imdi ona a.nnef1~ııtl 
bahsediyordu. Kadıncağız ağla.1fl' 
kör olmuş! 

Sarı Hasanun kalbi sızladı. . t~ 
İhtiyar adam onun önünde egitdı· 

lerine sarrldr: ı;ı• 

- Pozeza 1 Senin asıl adın budı.tr~110t• 
bana ve annene karşı olan borcurıll ~ıl 

·yor· 
ma ! Murat bey sana çok güvenı 

1 
,çı• 

gece onun ordusuna kale kapılarırı 
bilirsin 1 

* • * . e(t' 

O gece gec; vakit kalen:n bir pe:~ ırı· 
sinden sarkan bir ip bir adamı ye ,11ıı• 
dirdi. Çevikliğinden genç oJdutıı 
şıhyordu. Macar nöbetçilerinin: 

- Durr! .. 
Seslerine Macarca cevap verdİ·ô1rı11' 
Biraz sonra Kont Balassanın .. Ç~r g1P 

gitti. İhtiyar adam delikanhyt gottl 

mez kollarım uzattı: 
- Asker kaleye girdi mi? 

Diye sordu. dtrı ~il' 
Pozczarun kendi yanına ge~e &ıı· S" 

ce bu işi yapmış olmasını istıyor 
rı Hasan cevap verdi: 

- Babama ihanet ederneıcli~· ', 
- Senin baban ben değil n'liyı~ · • 

- Yalnız siz değil 1 O da.. ge'lf" 
Kontun onu kucaklayan kolları . 

di. • 
S ., 1 h . ıni•tl• "'" on soz er oşuna gıtıne • ~,,. 

11 rirıe 
Fakat Pezeza babasmın e e I 

• 'b 
clı: 1.. "'• f 

b. vıı.ı ti' 
- Murat bey de bana ır lı•>'' 

baktı. Nankörlük edemeın· orıalı•1'tı~ 
mı borçluyum. Ben de onun , ot'11' 

· yaP• 11 

kurtarmalıyım. Ne yaparsan Y'P"'' i' 
yu alıp buradan git! Eğer buntJ··tfJ'eıııe 
san beni tekrar ve bir daha go 
üzere kaybedersin 1 . 

- Yaparsam? Çilf1ıtO 
- Artık yalnız o~lun olurııııJ· 

Murat beyle ödeşiriz. rf11 

Pozeza babasmı kandırdr· ıı•"'ıa ~· 
Kont Balassa yağmuru ve tc:Yi tııı"' 

fena gidiş:ni bahane ederelc tca e'f 
t b. 

tı. M ı.ır• efl 
İşin iç yüzünü bilmiyen fl'I &e ~ 

hem derin bir ağrt çekiyor. be 
1111 

.. 

disini söyle avutuyordu: ıcaJ111 rt• 
• d 1r.:1rı ~ıı 

- Neyliyeyim? Yara 1 
•• e11t 

nda g Kurdun yavrusu en sonu 
luğunu gösterir. 

' 
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Aktör Karalıaş lıırk beşinci san'at senesinde 

Bir aktörün başından 
geçmez ? 

liegecanlı büyük zabıtaı 
hikayesi 

......__ Nakleden : Hlm 

- a -

d~ l!u ldeğneği locanın üst yanındaki j 
~ ten uzattıktan sonra, ucundaki kıs
~iıı~aııta.sile, ikinci perdenin karanlığı 
~llııık·•hc~~angi kıymetli şeyi ç:ılmak 
lı._ı.._ Undur. Hırsız, çantayı, sigara ta-
'l•tnı ·· d ~l'ı • tuz anı, velhasıl locanın ke -'?ta bırakılmış herhangi şeyi ve ka -
~ •açındaki elmas taşı, bir kitapçı
~l Ctrnckanrndan kitap alması kadar 

'~· ~ şekilde çekebiliyordu. Bu kat
la.ti •hr sopa, kitapçı !dükkanlarında, 
tt:ıı,~anifaturacılarda gördüğümüz ve 
~k nlardan eşya çıkarmağa yanyan 

acıarın ·· k" ·1 bi kl·d· - mute amı r şe ı ır. 

~lllcrikab direktör : 

' liold . . . D d. t · · · '1 er evıne gıttı. e ı. yısı mı 

'lııt Ytti Ufllumiyeye bir telefon ede -
· O 

liııı, l\tı un altında olarak tevkif et -r. 

-'ka gülümsedi• 
....... ~ • • • t 

tcrı:ıı ıı •§ı sonuna kadar başarmak is-
~.' dcdt Adresi nasıldır? 

\t ır~ç dakika sonra (Sivri sakal) 
~ •Jağıda kendisini bekliyen ıa -
ll· arkadaşı Batharst ile buluşmuş -

trlikte bir taksiye atladılar. 

(Si"ri sakal) Maks, şoföre keskin 
'1i tda ile, elektrikçi Holder'in adre 

"'erdi. Ve: 
...... 
'\'<::abuk ol ı diye ilave etti. 

~~ 01
:u]uk esna!lında 1.faks, gazeteci 

~t i'ıfına vak' anın bütün tderı üatını 
tı. 

Af 
~t··itlcs hikayesini bitirdiği zaman, ga-

·ı h 
...... 

0 atharst: 

~hı·._lierhalde büyük bir yakalanmak 
1 ıttgj • • • ltt gcçırmış, dedı. 

ilcs: 

~~~ lia:yli telap düşmüş olacağı mu

'tQ. lctı.r, dedi. Fakat pek fazla 

tt~a Ç~nkü, orkestranın gürültüsünün 
lıı11 llgı diğer sesi boğacağından emin 

~ tııııı>'ordu. Sonra ikinci peride de or -
Yotd lcapkaranhk bırakılacağını bi -

di~ :Bundan bcışka bütün seyircile-
"tc,b. iltinin yana. sahn~den tarafa çev 

~•ili k . . . M 1 A b 't estırmıştı. ese a u gece, 
~ 'lhd ...... ı rd b" . ·ı . ~ "ll1ı; ~ ... e en ırı onu, geçı mesı 

• tU 
11 

Olan koridoıf:ia görecek olsay -
~~~ ~hclennıiyecekti. Elektrikçi ol -

\il 1 • 

ıı11d Sın oraya girmeğe s:tlahiyettar 

~~ •. lığu zehabına varacakları'lı hele 
:rıd 

11 • c tamire yarayacak aletler bu -

\, ~~ torbası elinde bulunduğu za -

~l 'll'ıscnin aklına bir şey gelmiye-

Ve bir erkeğin sesi seri, kaba bir şekil
de ce.,,ap verdi. 

Bu seslerin gürültüsü arasında Maks, 
üzerine halı serilmiş merdivenlere sıç

raıdı. Ve yukarı katın bir odasının ara -
lık duran kapısı önüne geldi. 

Kapıyı birkaç parmak kadar daha 
açtı. Kaımakarışık bir yemek masası -
nın başında bir erkekle bir kadının bi
ribirlerile konuştuğunu gördü. . 

Kadın birdenbire yerinden sıçradı. 
Ve bir çığlık kopa~dı. 

Erkek arkaya döndü. Ve kendisini 

oldukça hatırı sayılır hacim ve modelde 

bir rovelverin n:ımlusu altında buldu. 

Bu rovelveri ona doğru tutan, hala 

Fransız parazı kıyafetinde bulunan po· 

lis hafiyesi (Sivri sakal) Maksdı. 

Masa üzerinde parlıyan bir ıey du
ruyordu. Kaybolan elmas ... 

Polis hafiyesi Maks: 

- Bir adrm bile kımıldama! .. diye 

tehdit etti ... Artık oyun bitti, Holder ! 

Holder, bir yılan balığı gii>i seri bir 

hareketle sağ elini arka cebine götür -
dü. 

Bu Birada Maksın rovelveri kur§U -

nunu boşalttı. Ve Holder'in ceketinin 
kolundan küçük bir delik açıldı. 

Maks tehdidinde devam ederek: 

- ikinci defa sıkacağım kurşun ko

luna gelmiyecektir, deldi. Daha mühim 
bir yerinden yaralanabilirsin. (Son~ 

gazeteci arkadaşı Batharst'a dönerek:) 

Batharst ! cebimde bir çile ip var. Çı -
kar ve bur.ların ikisini bağla... Sonra 

en yakın karakola git. Sen polislerle bir

likte gelinceye kad~r ben oları gözö -

nünde tutacağım. 

• • • 
Holder emniyeti umumiyeye geti -

rilip l:Josyalar araştırıldığı zaman onun 

tanınmış bir sabıkalı olduğu ve en ağır 
cezaları yemiş bulunduğu meydana çık
tı. Beraberinde bulunan kadını serbest 

bıraktılar. Bütün çalınan mallar bulun
du ve geri verildi. Ve polis hafiyesi 
(Sivri ııakal) Maks. bu hiçmetinc mü -
kafat olarak ne istedi bilir misiniz? 

Amerikalı !direktörün tiyatrosunda -
ki B markalı locada bir gec~ için oyun 
seyretmek ... 

- SON -

~ht~Obil, Holder'in evinin bulun - ---------------

~ •t~rnttc ıdurdu. Maks dı~arr çıktı. ~-- K U R U N 
\ >trı '

1
nda Batharst olarak sür'atle ABONE TARi FESi 

o~11 '~kağa saptı. Ve hemen en son-
~... bir evin kapısı önünde durdu. 

'tı ~tııltl.pltaranlrktı. Yalnız üst katta 
~ -.L terede, perdenin arkasından bir 

~ICd· 
~ 1Yordu. 

~iL ita . ',.tdq ' cvın kapısını cebindeki anah· 
t ~ 'f, 11 hirile ve büyük bir itina ile! 
\tk "•tr . . Gi d. A d 1 
t ~ıtcı :ca ıttı. r ı. rkasından a 
\itti b liatharst girdi. Karanlık bir 

.... lirası 
~ ~ltt., .. 
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!ere ayda yetmiş beşer kuruş zammedilir. 
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i\ı "e S &aniye kadar hiç kımıldama-
. ltuıakları kirişte olarak durdu - Adresini dettşUren aboneler 25 kuruş 
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neler 
Perde kapanır kapanmaz bir elin enseme yapıştığını 

duydum, Bu soğuk eli hô.lô. ensemde duyarım 
Aktör Karakaşm aa.hneye çıktığı ta. 

rih ayın on altısında. tiyatro arkadaş. 
ları tarafından bir jübile ile kuth.rla.. 
nacak .. 45 sene. Belki dile kolay .. 

Kara.kaş sahneye intisabını şöyle 

anlattı: 

Artist bir alla 
- Zat.en artist bir aileye mensubum. 

Sin Benliyan büyük amcamdır. Güllü 
Agop da vaftiz pedeim.. Bütün aile 
bir aralık Agobun idaresi altında ça. 
lışıyorlardr. Zaten biliyorsunuz tiyaL 
ro o devirlerde iradei seniye ile açıla. 
bilirdi. ~ka. türlü oyun oynansın! .. 
Buna. imkan mı var? .. 

Bu sıralarda amcam bir operet 
kumpanyası teşkil etmişti. Sene 1892 .. 
Ben de ilk rolü bu operet de aldım .. 

Tekme ile sahneye çıkı• 
- İlk sahneye çıkışınız etrafında 

bir hatıranız var mı ? . 
- Ta.bil.. Çünkü bu şimdi söyl~iğim 

gibi pek de o kadar kolay olmadı .. Bir 
gün evde.oturuyordum. Amcam yanı. 
ma. geldi! 

- Kara.kaş, dedi. 
- Efendim! .. 
- Sana on beş gün müsaade!. 
Bir ""ey anlayamamıştım: 
- Ne olacak, dedim? Yoksa e\·len. 

diriyor musun! .. 
Omuzlarıma dokundu: 
- Hayır çocuğum, dedi; seni aktör 

yapıyorum .. Bizimle beraber Kınalıda 
değirmenci kızını oynayacaksın •. 

- Hangi rolü?. 
- Tenor Tibo rolünü! .. 
Birden rengim atmıştı? Fakat bir 

türlü yapamam da diyememiştim. 

- Sizin Pariste de temsil verdiği. 
ğinizden bahsederler. j Polis Haberleri j 

- Evet.. Pariste ilk defa olarak 
Türkçe Leblebici operetini ben oyna. Bir hırsız şebelıesi 
mışımdır. Fransızların parmakları bu yakalandı 
nasıl oluyor diye ağızlarında kalmış. 

tr._ Başka hatırladığınız bir ~ey var Her tarafı soyup 
mı? 

ÇUrUk yumurta yerine 
çiçek 

- Bu işte pek çok aç kaldı,iımı ha. 
tırlıyorunı. Ev kirası verilmediği için 
çok kereler kapı dışarı edilmiş; bir 
gün de 24 saat deniz kenarında yat. 
mıştım. Altı lisan bildiğim için Otel 
Şef erdden istemelerine rağmen giL 
medim. Çünkü sahneye merbutum .. 

Biraz evvel de söylediğim gibi ona 
ait beni aymnayan birçok hatırala. 

nm var .. Bir defasında Yunanistanda, 
Falerde oynarken °büyük bir musikişL 
nas beni dinlemek için içeri girmeğe 
tenezzül etmemişti. 

Fakat iyi bir tenör sesini duyduğu 
zaman herhalde kendi kendine utan. 
mış olacak ki birinci perde ile ikinci 
perde arasında içeri girmek lütfunu 
göstermişti. 

O gece de baş1ma atmak için yine 
çürük yumurta toplamışlar.. Fakat 

soğana çevirmişler 
Zabıta memurları bir hırsız kum • 

panyasını yakalamışlardır: Hırsızlar 

Dursun Ali, Kibar Mustafa, Ali, Ce -
mal, Kamil ismindedir. Bunlar bir ay 
zarfmkia on beşe yakın ev soymuşlardır. 
Bunhr. Tahtakalede başçı Rızanın dük
kanından bir kazan, Taksimde Panora -
ma bahçesinin kapısındaki kulübeden 
bir takım elbise bir pardesü, Şişhane 

yokuşunda taşçı İsmailin evinden ya • 
tak ve çamaşır, Balatta mavna tamir • 
hanesi yanındaki bekar odalann!:ian ya -
tak, yorgan ve elbise, Cibalide Usküp
lü Çakrrağa müezzini odasından bir sec
cade, Saraçhanebaşrnda kahveci Celilin 
dükkanından gramofon, battaniye, el • 
bise, Şchzadebaşında börekçi fırını ya
nm1aki bakkaldan iki palto, Beyazıt • 
ta Buğdaycılar sokağında 23 numaralı 
evden iki bavul eşya, Ayvansarayda De 
ğirm-:n yanında arpacının odasından ya
tak yorgan ve çamaşır. Taşkışla yanın
da inekçi Mehmet ve Nikonun kulübe
lerinden eşya •.. 

Hırsızların çaldıkları eşyalatidan bir 
kısmı bulunmuştur. 

Uç el s llah 

Ertesi günü bl7..e bir adam getirdi. 
ler. Ü~ gün çah~tım. Adeta üç gün 
içinde 10,000 defa oynamışım g1bı prL 
tik bir vaziyet yaratmıştım. Uzatma. 
yalım oyun günü geldi çattı. Perde 
açıldığı dakika antre yapacağım za. • 
manı hiç unutmam .. Bir türlü sahne. 

Büyükadada Nizam caddesinde otu
ran Macar tebaasından ı 8 yaşında Vil
hclm dün evinin bahçesinde üç el :silah 
atmış, komşuları heyecana düşürmüş • 
tür. 

Vi!helm yakalanarak mahkemeye ve
rilmiştir. 

BlR SABIKALI YAKALANDI -
Sabıkalılardan Osman parasız kalmış, 
bir dikiş yüksüğünün altına zar saklı -
yarak kumar oynatmaya başlamıştır . ye cesaret ederek çıkamıyordum? Ni. 

hayet yüzilmil kıı.dırdım: 
- Amca. dedim, ben bu işi yapa. 

maya.cağım?. 

- Ne yapamayacak mısın?. 
Aynı dakikada sırtıma bir tokat \'e 

kıçıma. bir tekme yediğimi hatırlıyo. 
rum. Başka hiçbir şey .• 

Küt!.. diye sahneye düşmüştüm. 

Her taraf gözümde simsiyahtı. Hi<: 
kimseyi görmiyordum. Sanki gözleri. 
me bir perde gerilmişti. Tirtir titriyor 
ve sendeliyordum. Fakat bir dakika 
kendime geldiğim zaman vaziyeti kav. 
rar gibi oldum ve ba.~ladım .. !~te yü. 
zümün derisi o yırtıhştır gidi~·oruz! .. 

Karaka, Turnelere 
bafhyor 

- Evet.. Daha sonraları .. 
- ·Daha sonraları Romanya, Yuna. 

nistan, Bulgaristan, Mısır baştan aşa. 
ğı dolaştım. Bilhassa Bulgaristanda 
beni dört gözle beklemişlerdir. Kahire. 
de Hidivyal tiyatrosunda birçok ope. 
ralar temsil ettim. Bu sırada birçok 
garip vaziyetler hadis olmuştur; me. 
seli. Özbekiyye tiyatrosunda oynadığı. 
mız bir sırada Fransız Lassal kum. 
panyası da gelmişti. Boş gecelerde ay. 
nı tiyatroda onlar da oyun veriyorlar. 
dt. Oyunları olmadığı bir gece bizi 
seyretmeğe gelmişler. Her tiyatroda 
vardır ya; fakat bu o zamanlar daha 
umumiydi. Sahnede fiyasko veren ak. 
törlere ıslık çalarlar. limon \'e çürük 
yumurta atarlardı. Fakat o gece b un. 
lann hiçbiri olmadı; ertesi gün de 
Fransız kumpanyasının direktörü bizi 
yemeğe davet etti. Ve hemen bir mu. 
kavele ile Türkçe ve Fransızca tem. 
siller vermeği kararlaştırdık .. 

Bulgaristandan sonra Manakyan 
kumpanya.sının davetile !stanbula 
geldim. 1911 de Rıdvan p~a zade Re. 
şat beyin ve A. Benliyanın teşkil ettik. 
leri operet kumpanyasında çalıştım. 

Odeonda oynadım. Benliyan öldükten 
sonra da Kmarla b!!likte bir kumpan. 
ya teşkil ettik. 

B. Kara1.:aş 

oyunun muvaffakiyetini gorur gör. 
mcz herkes dışarda çiçek aramaya <:ık. 
mıştı. Bu suretle yumurtalar çiçekle. 
re tebdil edilmişti • 

En sövdljll piyes 
Oynadığınız piyesler içinde en çok 

hangisini seversiniz?. 
- Demirhane müdürüne bayılırım . 

Ladam Okamalya, Yabani kız, Monte 
Kristo, bilhassa Serseri Yahudideki 
Rodcn rolüm sevdiğim piye~lcr ara. 
sındadır. Ayrıca Korrado isimli bir 
tercümem ve Kör Res~am adlı bir telif 
eserim de vardır. · 

Eski tlyotro 
- Eski tiyatromuz hakkında ne dil. 

şünceleriniz var? 

Osmi\n bu suretle makinist Ömerin 
ücs lirasını dolandırmış, tütüncü Ham -
diyi de kandırmak isterken aralarında 
kav~a çıkmıştır. 

Sabıkalı tütüncüyü dövmüş, kaçar • 
ken yakalanmıştır. 

KALP DURMASINDAN - Bey • 
oğlunda Tomtom mahallesimie oturan 
65 yaşında Boğos Külciyan Kalyoncu -
caddesinden geçerken üzerine fenalıli 
gelerek düşmüş. ölmüştür. Boğosun 

kalbi durmuştur. 

ŞARKI SÖYLEMEK YtlZtlNDEN 
KAVGA - Çemberlitaşta Eminpaşa 

hanında oturan seyyar satıcı Mahmut 
ile kahveci Mehmet evvelki gece kahve
de rakı içmişleıldir. 

iki arkadaş sarhoş olunca şarkı söy
lemek yüzünden aralarında kavga çık • 
mı,§. Mahmut kahveciyi bıçakla elinden 
yaralamış, kahvenin camlarını kırmış • 
tır. 

AÖAÇ KESERKEN - Kasımpaşa
da Zincirlikuyuda oturan arabacı Hü -
seyinin oğlu 10 yaşında Nuri Okmey • 
danında ağaç keserken sağ elinl:len ya
ralanmış, hastaneye kaldmlmıştır. 

- Eski tiyatro bir facia idi. Bir ke. 
re baştan aşağı zor ve yabancı kelime. 
lerle doluydu. Günlerce bunları ezber. 
lerdik .. Daha sonra sahne, sahne de. 

ğildi. Ne ışık ne lfımba vardı. Sahne. =r=un=,=y=ıl=d=ız=..,="=ib=i=b=i=r=t=a=k=ım=k=e=l=im=cl=e=r=d=e 
nin önünde beş numara lambalar. Ve 

yasak! .. Bir gece bir piyes temsil edi. bunlara ayrı jestleri ilfıve ediniz.. 
yordum. Sonunda şöyle bir cümle var. 

Halbuki şimdi.. Raşit Rı1..a, Behzat, dı: "Adalet isterim. Adalet!.,, Sansür 
Galip. Vasfi, Hazım hakiki ve konför bunu çizmişti. Fakat gel gelelim ben. 
içinde çalışan birer sanatkardırlar.. deki temsil heyecanına .. Oyunun tam 
Aynı zamanda ba§larında sahneyi bir son cümlesini ve belki de ruhunu teş.. 
Avrupalı kafasile anlayan büyük bir kil eden bu cümleyi sansürün çizmiş 
rejisör de var. 

olduğunu unutmuşum .. Oyunu gür bir 
Adalet isterim ~esle "Adalet isterim: adalet:.. diye 

- Sahneye ait son bir hatıranızı bitirdim, Ve perde indi. Perde iner 
daha lütfedecek misiniz?.. inmez de bir elin enseme yapıştığını 

- Bakınız bu mühimdir: İlk ça.. duydum. Haydi bakalım hesap verme. 
hşmalarımrza. ait olmak üzere sansör ğe .. Bereket dostum tc-şrifatçı Sadıli 

başımızda bir bela idi. bey deli1ct etti. Yoksa bclki de uçuru. 
Çünkü yalnız piyesleri sansür eL lac.!.k_tım. ' -.., 

mekle kalmaz? Aynı zamanda çıkardı. .. , 
ğı cümlelerin tekrar konup konmadığı. ;_K. H. 
nı da kontrol ederdi. Biliyorsunuz; bu. 
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Bir Köprü çöktü Gaziantepte Ticaret 
an yada 

Bugünkü reiimi 
yıkmak istigenler 

Giresun Keşabın biraz öte batında 
ki Vanazrt köprüsü !bir yüklü kamyon 

geçerken alt tarafı çökmüştür: Narlıdan 
Gören pazarcılar Yakayı ıöyle an -

Ant ebe bir hat uzatılması ~ 
• 

Demir Muhafız teşkilatı 
nasıl meydana geldi? 

Bükreş mart (Hususi) - Romanya, 
son günlerde bir daha dahili ka.rı§ık. 
lıklar felfLket1ne sahne oldu. Geçen se. 
ne iki büyük fakat b irbirine zıt gazete. 
nin Universal ile Dimineaçanın rekabet 
kavgalarının sobebiyet verdiği karışık. 
hklara karşı hükfımetin aldığı ehem. 
miyetli tedbirler herkese sağlarla sol. 
lar arasındaki çarpışmalara artık nL 
hayet verildiğini zannettirmişti. Fil. 
haıkika İspanya hadiselerinin verdiği 
birçok fırsatlara rağmen son aylar için 
de memleketin asayişi bozulmamıştı. 

Fakat son günlerde İspanyada Franko. 
nıın gönüllüsü olarak muharebe eder. 
ke.n ölen ''Demir muhafızlara,, mensup 
iki kişiye yapılan büyük cenaze mera. 
simi Romenlerin müzmin hastalığının 
nüksetmesine vesile oldu. 

Bu cenare merasimi dolayısile bil. 
tün memleketteki nasyonalistler teza. 
hürlere kalkıştılar. Tezahürleri de 
prensipleri lehine ve muhaliflerine 
karşı korkunç bir ~kil alınağa doğrul 
gitti. 

öldürülmek istenen Romen Baıvekili 
Tatarcsko 

ikinci ve üçüncü derıecede birtakım ııi -
}"<!Silerin nasyonalist prensiplerin .kendi 
]erini istedikleri mevkilere geçirecekle -
rine inanarak müzaherette bulunmaları

latıyorlar: 

"Biz her hafta pazarlara gider alış, 
veriş yapar ve bu suretle çoluk çocu
ğumuzu geçindiririz. Bizde bütün pa 
zarlar hemen sahillerde kurulmakta ... 

Havanın iyilik veya köt>:ilüğünc gö 
re hazan denizden hazan karadan gider 
geliriz. 

Geçen sellerde yıkılan köprüler 
yüzünden pazarların faaliyeti epeyce 
sekteye uğramıştır. Bu köprülerden biri 
olan Vanazıt köprüsünün daha dün ta
mir edilmesi bizi sevindirmişti .. 

Fakat cumartesi günü Yolağzı pa 
zarından dönerken çok tehlikeli bir ka 
za geçirdik .. 

Köpl':.iden gereçken tam ortada bit 
çatırtı koptu .. Araba sarsıldı ve uyanık 
~öförün ani ve son sürat vermesile köp
rünün altına yuvarlanmaktan ve ölmek 
ten kurtulduk .. 

Eğer otomobilin yükü biraz daha 
ağır olsaydı kendini bu çöküntüden kcr 
Jay kolay alamıyacak ve bJyük tehlike· 
ye düşecektik. 

Ne yazık ki, köprünün bir taraf or 
ta ayaklannm, ve korkululannın kın -
!arak bir yana yatmasiyle neticelenen bu 
kaza esnasında, şiddetli sarsıntıdan iki 
arkadaşımız düşerek yaralanmışlar .. Ve 
yaralı olarak evlerine getirilmişlerdir. 

Merasime üç devlet elçisinin iştirak 
etmesi nasyonalistlere daha fazla 
cür'et Yerdi; tezahürlerini adeta bir 
isyan haline çıkardı. Efkan umumiye .. 
ye büyük ~ndişc veren bu karışıklık 
hükumette bazı tadilat yapılmasını, 
Başvekil Tataresko'nun Dahiliye ve
!·5.letini uhdesine almasını intaç etti. 

dır. Bu suretle bugün nasyonalistler 'C' d k 
bayrağı altında muhtelif vatani isimler r ın l istasyonu 

Sağların sollar aleyhine açtıkları 
ve Romanyanm her tarafına sirayet 
ettirdikleri bu mücadele en ziyade re-. 
jimi değiştirmek mücadelesi §eklinde 
tel:>arüz etmektedir. 

Romanyanın bugünkü rejimini de
ğiştirip Almanyada olduğu gibi bir 
milli devlet kurmak emelinden ileri 
.,.eltyor. Bu mücadelenin yeni bayrak. 
arhrı Kontrea.no ile General Kantu
aızf.n 'dir. Nasyonalistlerin idare etti
~ i bu cerr·yrm ilk önce pek 1.8.yıftr, yedi 
taraftarlar~ da parmakla gösterilemi. 
yecek dereceyi aşmamıştı. Sonradan 
programlarına Romanyadaki Yahudile. 
rin imhasına gidileceğini ilave etmek-

le taraftarlarını artırdılar. lşte bu su
retle ''Demir muhafızlar,, tesis edildi 
ve kuwetJenmeğe basladı. E<mi baş
vekil Duka'ya karşı suikast yapmağa 
kadar ileri de gidildi. Kanunen tanın. 
mış bir parti olmasına rağmen yaptık. 
ları tedhiş ve suikast üzerine hüku
metçe siddetli takibata uğrayınca giz
li teşkilat ve icraat yo1Ia.rına saptılar. 

Yavaş yavaş Bulgar komitesini örnek 
alrp gizli silabh kuvvetler, gizli fe\· .. 
kalıide komite mahkemeJeri kurdular 
ve bu mahkemelerden verilecek ka
rarlan fora ve tatbik edecek fedailer 
yctistirdi!er. 

Eskiden Osm:ı.nlı hükumeti zama
nında muhtelif komitelerin faaliyet
lerine girmiş bulunan Makedonyalı 
mühacirlcr "Demir muhafız,, Iann en 
canlı ve en sadık icra vasıtalarını tcs. 
kil ettiler. Ve öldürülen Duka Başve-
kilken partilerinin ilgasına karar ver
mesi üzerine bu gizli teşkilatlar da 
faaliyete geldi. 

Fakat aradan bir müddet geçmiş 
ve Demir muhafızlar da artık unutul
muş ..... bir vaziyete gelmişti. Bu arada 
"Herşey vat.an için,. namı altında ye .. 
ni bir teşekkül meydana. çıktı. Demir 

muhafızlar da bu maske alunda faa
liyetlerine devam ettiler. S.ilılhlı kıta
lan faaliyete geçti; gizli mahkemele
rinden verilen bir kararla daha geçen 
gün Ba.5vekil Tataresko'nun hayatını 
tehdit ettiler. 

takınan türlü türlü hizipler faaliyette 
bulunmaktadırlar. 

Bu nasyonalist teşekküllerinin Ro -
manya .ahalisini ne nisbette temsil et -
tiklerin malum değildir. Fakat şehirde, 
her tarafta buluriduklan l\issedilmekte
dir. Efkan umumiyenin bunlar hak -
kında verdiği hüküm fikir mücadelesin
den ziyade gürültücü ve tethişçi olduk
ları merkezindedir. Bununla beraber 
nasyonalistlerin de vermek istedikleri 
bügünkü rejim sağlamdır. Ciddi bir teh 
likeye maruz olmadığı görülmektedir. 
Romanya ahalisinin % 80 nisbetini tem
sil eden iki kuvvetli ve büyük parti mil
li liberal ve milli zürra partileri baş -
larında kral olarak rejimin sadık mu -
hafızlarıdırlar. Hükumet münavebeyle 
bu iki partinin elinde bulunmaktadır. 

Tataresko hükumeti halkın bu ekse
riyetine istinat etmekte ve bundan al -
dığı kuvvetle memleketi idare etmckte
ldir. Hükumette yapt.ğı tadilat da milli 
zürra partisi liderleri ve sair siyasi 
şahsiyetlerle uzlaşma neticesi olmuştur. 
Başvekil Tatarcsko tuttuğunu koparır 
bir vekil olarak tanınmıştır. Sağlam ic
raattı ve muktedir bir devlet adamıdır. 
Ycıpmak istediği şeylere kimsenin kar
şı gelemiyeceğini her vakit isbat et -
miştir. Son hadiseler üzerine verdiği 
beyanatta "intizamın bozulmaması için 
her türlü fedakarlık göze alınmıştır. 

Karışıklık ocakları imha edilecektir.,, 
demesi kararının ne. kaldar kat'i oldu -
ğuna ve behemehal fesat ocaklarını te
mizliyeceğine en büyük bir delil sayıla
bilir. TataTesko bu hususa dair kararla
rını ve çok şiddetli tedbirlerini tatbike 
ide başlamıştır. Karışıklıklara önayak o
lanların hepsi tevkif edildi. Genç nas -
yonalist grupların reisleri yakalanıp 

mahkemelere verildi. Bükreş için daimi 
bir hal alan örfi idare bir altı ay !daha 
temdit edildi. Adliye vekili başmüddei 
umumi hazır oldukları halde bütün va
liler ve polis direktörlerinin buluriducu 
bir mecliste kanun ve asayisin ihlfil e -
dilmemesi i~in hükumet kuvvetlerinin 
müdahalesi teferrüatını tesbit edip kat'ı 
emirler verdi. 

Hükfımetin aldığı bu tedbirler ef -
ka n umumiyeyi ehemmiyetli surette tat
min etmiştir. Şimdi bütün sağlam ana -
sır hatt4 muhalif gazeteler bile hüku -
metin yanında cephe almışlardır. "Demir muhafız" lann bu defaki ha

Teketlcri cfkanumumiye üzerinde ol -
dukça geniş bir akis yaptı. Bunun baş- ------ ------------

lrca se.be~ .programlarına . ~oyd~kıarı I' ilmi Felsefe -
yahudilenn ımhası meselesıdır. Pıyasa- 0 _ " Ki 1 da d 1 . • . un ve ı arın tap ann n ır 
nın yahudılerın rekabetınden kurtul -
masmr arzu elden Romanyalılar pek Fiyatı 40 kuruştur ----~okfur. Bir de Kinka, Kuza, Vaida gibi ,, 

Faaliyete Geçiyor. 
Giresun - Vilayetimizde yeni tesis 

edilen Fındık istasyonu Müdürlüğüne 
tayin edilen Fındık mütehassısı Dr. 
Hakkı Mahir Durukan yeni vazifesine 
başlamıştır. 

Fındık istasyonunda :yapılacak tc 

sisat ve teşkilat kadrosunun pek yakın

da geleceği öğrenilmiştir. Fındıkların 

ve fındığın ıslahı için esaslı bir çalışma 

yeri olan bu istasyon, fındık bölgeleri 

için sevinilecek bir müjdedir. 

Her alanda bütün gerilikleri çiğ -
neyerek onWl yerine refah ve saadet 
getiren İnkilap Türkiyesi, memleketin 
zirai ilerlemesine Iayik olduğu ehem -
miyeti vermiştir. Fındık istasyonu da 
bu müsbct çalışmaların fındık diyarın
daki ilk adımı sayılır. 

( 

Şark vilayetlerinde 
mühim ıslahat 

Geçenlerde Ankarada toplanan u -

mumi müfettişler kongresinde birçok 

mühim işlere başlanmasına karar veril -

mişti. Üg:.incü umumi müfettişlik mın

takasında yapılacak işlere yakında baır 

!anacaktır. Bunların başlicası şunlar -
dır: 

Trabzonda bir buçuk milyon lira 

sarfile bir Nümune hastanesi yapılacak 

ve yeni bir lise daha açılacaktır. Erzu -

rumda bir Nümune hastanesi, Erzin -

canda bir Nümune bahçesi, müfettişlik 
dahilinde yeniden d:.i:-t ortamektep a

çılacaktır. 

Kars ve Erzincanın şehir haritala -
n yapılacak Erzinana demir borular -
la su getirtilecek, doktorsuz bulunan bü
tün kazalara doktorlar tayin edilecek -
tir. Bundan başka şark mıntakasında 

bir şeker fabrikasr kurulacaktır. 

Erzincanın muntazam haritası ve 
planlan bu sene içinde ikmal edile -
ceğinden belediye şehirde yeni inşaata 
müsaade edilmiyeceğini halka ilan et -
mi tir. Civardaki Kırlevik şelalesinden 
alınacak kuvvetle §ehre elektrik ecre -
yanı verecektir. 

Alucrada bir heyelan 
Alucranın Mindaval nahiyesinde, 

Köroğlu köyünde 28-2-937 tarihinde 
bir heyelan olmuş. altı ev içinde duru!
nuyacak kadar ytkılrr bir hale gelmi~ -
tir. Nahiye Müdür:.inün bu evleri tah
liye ettirerek sakinlerini başka yerlere 
naklettiği haber alınmıJtır, 

zarurettir. 

Gaziantep, (Hususi) - Gazi
antep, Güney doğusu illeri içeri
sinde ticareti en geni§ ve i§lek bir 
mıntakadır. Gaziantep fıstığı, de
li tütün, Gaziantep pekmezi gibi 
istihsalatı ile Antep el işleri, do 
kumacılık, dericilik ve sabuncu
luk gibi yerli sanatları bu şehri çok 
eski zamandanberi bir ticaret mer· 

kezi haline koymuştur. 
Tren istasyonu Narlr'dır. An

tebe 50 kilometre mesafede olan 
bu istasyon çok işlektir. Günde 
vasati 30 yolcu ve 6 vagon mua
melesi vardır. Ancak istasyonda 
büfe, otelı lokanta, rampa ve 
bekçi gibi teşkilatın olmaması yü· 
zünden fazla müşkülatla karşılaşı
lıyor. Antebe Narlıdan bir kol u
zatılması, 5 2 bin nüfuslu bi.iyiik 
şehri~ iktısadi bünyesi Üzerinde 
biiyük tesir hüsule getirecektir. 

Şehirde on be~ fabrika, beş sa· 
bunhane, i.iç matbaa, 2000 - 2500 
el ile işler dokuma ve 200 kadar ki-

1. "h ·ı b .. ··k b. tab&~ ım tezga ı ı e uyu ır ... ıı 
'hr8 .... 

ne vardır. Son bir yıllık 1 ıııe· 
941 o ton ağırlığında eşya ,.~ ooO 
vaddır. Getirdiği para 3.9~~,ıtıl 
liradır. Bunun 1.879.000 Jtt' 

dokuma ve trikotaj te§kil ~etf115 6(JO 
dir. Aynı yıla ait ithalat ·f et)" 
ton ağırlığında gene muhtelı ~r' ~ 
ve mevad olup harcanan 

50
,()0ll ~ 

2.260.000 liradır. Bunun 1.2 kil el· ~ 
lirasını iplik ve mensucat t~ 
mektedir. :ı1' 

h · bir' Şu hale nazaran şe rın 
2 
~ 

lık ihracatı, ithalatından J .63 °,ıııJ' 
lira fazladır. Bunlardan baş1'3"''.,ı 
him miktarda ynş üzüm ,·e 
ihracatı da yapılmaktadır. tlJ 

Antepte I , Ziraat ve.~~~ 
Bankalarının birer §U elerı ~ 

gibi bir de tütün kooperatifi ''~~ 
teşkilatlı ticaret odası vardır'· e~jtl 
kadar eııınaf C'cmiyetinden :e"it 
faaliyettedir. Tacir sayısı 

yüz küsurdur. 

İlk defa iş/dilen bir vak'a , 
Bir eşek diri bir oğlağı yed• 
Oğlağın ancak yarısı kurtarılabildi .. tif· 

· teıı1ı, f 
rak oğlağı kurtarmak ıs tJ'.ş' Aydının Çınarlık mevkiinde Et· 

hem oğlu Demirci Mehmet Ali us
tanın bahçesi civarında ve Eğmir
den Kürt Alinin kızına ait bir eşek 
henüz dört gün önce doğmuş olan 
bir oğlağı yediğini, orada odun 
kesmekle meşgul bir amele gör· 
mÜ§ ve derhal eşeğin yanına ko~a· 

Beş dakika uğraştığı halde ı1',.,.~· 
b' fl!" 

fak olamamış, öteden ır \tllrıt1' 
şı gelip eşeğin burnuna ~ '3~f 
ters tarafını vurarak ancak biıı11if' 
kalmış olan oğlağı kurtarıı 
tir. 

Ergani gittikçe zenginleşiyor~>'~w~ 
büyük bir alaka göstermektC•çarpııı b 

terinde. yaşayı§lann<la göt.\ tfl 
tahavvül husule getir~~k~ed~~r ııı'\, 

Ergani - Trenin Ergani madenine 
geldiği gündenberi, bu, etrafı dağlarla 
çevrili ve her tepesinin içinde çok zen
gin bir servet ta§ıyan mıntaka, hergün 
biraz daha inkişaf etmekte ve umran 
faaliyeti hergün artan bir hızla devam 

etmektedir. 

Boş toprağı yeni yeni binalar dolan 
Ergani madeninde bug:inkü görünüş -
le, eski görünüş arasında çok büyük 
bir fark vardır. Eskiden ancak birkaç 

köhne evden, birkaç barakadan ibaret 
olan burası, şimdi hükumet daireleri, 
mektepleri fabrikaları ve şirket binala· 
n, memur evleri ile yepyeni ve medeni 

bir çehre taşınmaktadır. Trenden istas -
yona inen her yabam yolcu burada gör
düğü yığın yığın yeni inşaat malzeme • 
sinin, bu yepyeni sanayi kasabasının 

yakın senelerde bir şehir haline gele -
ccğinde şüphe etmez. 

Her dağının, her tepesinin içi ser -
vet dolu olan bu mıntakadaki bütün hu
susiyetlerinde bariz bir şekilde göPJn
mektedir Halkın ekserisi memur ve 
mühendis ailelerinin buraya getirdiği 
yeni ve can4 yapma hareketine karıı 

Devlet buraya buyu~. urıce tf) l• 
yap~ış. fakat şuurlu bir ctuŞ etİl1 b~ #_ 
sulü neticesi olarak menılek jstlf ,.! 

~ nd•n ,ıı• 
kıymetli servet kaynagı ıaıı t11 11ıı 
yollarını tespit etmiştir. yapı ıcarfl 

11
ç 

ancak 3 sene icinde buradarı ıci ıcaı',, 
- 0 nr• ti' 

nı bulacaktır. Bundan 5 f tıı11• ., ' 
. re a 11 

da tamamen memleketın . esil1e 
!edilmek üzere devlet hatırı el' 

miş olacaktır. . til1 ~11 ot, 
Eskiden vahşi bir tabıa 80i ttt' Ji!I 

w • ı n :Eri ·rıdeo'" gında ıssız ve tenha o a iÇ1 U ' 
ni bug:.in civcivli bir haY'~ur~ ~,v! 
En küçük amelcsinden ,en ,urı• ~ıil 
hendisine ve devlet ıneınıı bil' f-' ,.Dl 
herkes burada hummalı ertj\(Çe ~ 

Gill1 g ' _..,,, 
içinde çalışmaktadır. artl1Jfl'. e~ 
san olan ihtiyaçlar taıt1 ı.af1'1• ~ıf· 
yerli halk yepyeni, ınunta t11•~t• '' 

d.. .. b. h t ha•ırlafl t•" , uzgun ır aya a .. d• .A 
. aıııarı f:rJ~ıtl' 

Bukadar kısa bır ı . terefl ıır .. 
mükemmel bir inkişaf gose ;çitıO~ıtf1f 
ni madeni, en çok be§ ~e~alirıe 
ba~ka , bir sanayi şchrl 
olacaktır\ 



- v -Bütün tahminlere ragmen 

ltalyan Nüfusu Gittikçe 
SPOR 

Azalıyor 
Türk boksörleri, ken
dilerini defi eden Arse 

Sekuliç'den cevap 
bekliyorlar. · JJf ussolini bir yazısında şöyle dedi : 

ho.ba olmıgan erkek erkek değildir 
J: 

Galatasarayh Lazar ken
dlslle her zaman lçi.ı 

karşdaşmağa hazır oldu
ğunu bir kere daha 

söylüyor. 

B. 1. T. O. K. ten: 
Birkac hafta evvel bütün Türk bok

sörlerini d~fi eden Yugoslavyalı boks(jr 
Arse Sekuliçe bu müddet zarfında mü -
teaddit boksörlerimiz cevap vermişler 
ve her zaman için kendisile karşılaşa -
bileceklerini bildirmişlerdir. 

Gazeteler vasıtasile yaptıkları mü 
teaddit müracaatlara rağmen Arse Se -
luliç'den esaslı bir cevap alamıyan bok 
sörlerimiz bu vaziyetin neticesini me -

A vıaıturya Başvekili Romaya yaptığı 
bir ziyarette ltalycrn çocuklarını 

gözden geçiriyor •• 

rakla beklemektedirler. 
Dün matbaamıza müracaat eden 

Galatasaraylı Lazar siklet itibarile ken
disinden daha ağır olan Yugoslavyalı 

boksörle istediği teknik şerait dahilin -
de ber zaman için karşıla§mağa hazır 

olduğunu bildirmiş ve bu cevabırun son 

'tııc R.?rna, Mart (Hususi) - Bu 
~ lti büyük faşist meclisini işgal 
liip~ ~cselelerin en mühimi hiç 
~~ faşist hükumetinin takip 
~ijı nüfusu artırmak meselesi 
~ ediyor. Akşamın saat onun· 
~ eahahın 3,30 na kadar müza
~lcn bu meseleye 1 tal yan 
~ ~ rnuıniyesinin gösterdiği ala
"1 l'ersiz değildir. ltalya, Av
~ Ilı Rusya ve Almanya gibi 
"'- Çok Çocuk doğuran ve ahalisi 

k l o an memleketi sayılıyor-
ı:' a.kat bu senelerde doğum 

\ ... d:ı ;'lı_almış ve Italyan nüfusun
~ -.ı d· 
•ul\ 1 bir tenakus başlamıştır. 
~k :·, ~redilen resmi tebliğler 
\ııa ka~tlı ve kati bir surette mey

C .. 0hnuştur. 
lıttüğü siyasetin en başında 

bckcfin ahalisini artırmak pren- 1 

Ulunan Mussolini, bu vaziyeti 

k ile karşılamaktadır. Duçe, 

t-,.. nutuklarında ltalyanlara 1 
''ltın ''A ... 1 
~· rtınız, çoga mız,. tav-
~ .~ tekrar etmiştir. Son gün

Hicrarchie., ismindeki faşist 
\ ~ 11&.sına yazdığı bir makalede 

~Rcr'in meşhur bir söziinü. ı 
• 
01tnıyan erkek değildir .. iba-

• 

1 

kullanmış Ye milletin kuvve- 1 
·~ Rostermesi için mutlaka aha- ı 
\~ttrnası lazım olduğunda ısrar 

r. 

~ GlBl TEDBiRLER 
I~ ALINIYOR 
·tı~J'a hükumet reısı, bu kana

~ b· llazariyc sahasından çıka· 
~·ı ırçok fili tedbirler de almış

~ 11 
hakika doğumun artırılması 

ııı1 tal.Yada sarf edilen gayretler 

l~ın hiç bir memleketinde 
r~~ crni§ti. Bir taraftan kanun· 
~ \> Çocuklu aileleri himaye ede· 

c 
~ ~ c~Jenmeyi teshil edecek su-
~ dıl edilmişlerdi. Diğer ta· 

ti b da doğum üzerine büyük 
tı .\tl1..1nan zührevi hastalıklara 
l tıddctli, devamlı mücadeleler 
~'%. 

~c~0lininin aldığı bu tedbirle
ı %~cesi, beklediği gibi çıkmak
~t .. llıak bulunmuştur. Res
l\tı ~:!erden de anlaşıldığı üzere 

tı~ 7· nüfusunu artırmak için 
~t f Cdakarlıklarla tatbik ettiği 
,.aYdalı olmamış, hatta iflas 
~ 1ttir 

~:·~iıth·"k' . b .. 1 \~ U umetı u nehceyı a -
~~.~ta da hareketsiz kalma
~ttatıı u seneki büyük faşist 'i' da, azalmakta bulunan 

ıu.· ?tıik·- . . 
~'lbit) '<tflnın artması ıçın ye-
~l c.r alınması söz birliği ib 
\"'~~imiştir. Alınacak bu 

" ~ nelerden ibaret bulun· 
Utsolininin tasvip ett1$n 1 

maarif vekili Bottainin layihasında 
tnsrih Cllilmiştir. Vekilin fikrince 
evlenme adetinin artması, doğumu r 
artırmak için kafi gelmemektedir. 
Faşist nizamlarının ev leneceklert" 
bahşettiği imtiyazlardan istifade e . 
denlerin pek çoğu sistematik bi.· 
surette çocuk yetiştirmekten kaç•n· 
maktadırlar. 

HER AİLEYE DöRT ÇOCUK 
Binaenaleyh yeni nizam, ço~·:k 

yetiştirmeyi himaye etmelidir. H,, 
evli için iki çocuk sahibi bulunması 
kafi değildir. lki çocukla niifusun 
artması mümkün olamaz. En aşa
ğı dört çocuk yetiştirmelidirler. Ve 
işte bunun için iki çocuğu olanlara 
baba ve analarının bıraktığı serve
tin ancak msfı intikal edecektir. 
Diğer nısfı ise hükumetin malı ola
caktır. Üç çocuk sahibi olanlara 
servetlerinin dörtte üçii ; dört ço
cuğu olanlara tamamı intikal ede
cektir. Eğer bir anadan ve baba
dan hiç çocuk doğmazsa öldiikleri 
7.aman bunların biitiin varı yoğu, 

doğrudan doğruya varis olarak hü
kumete intikal edecektir. Nihayet 
d.:>rtten fazla çocuk yetiştirenler, 
gerek kendileri Ye ger~kse cocuk
ları için birçok imtiyazlara mazhar 
olacaklardır. 

ltalyan nüfusunun artırılması 
icin alınacak olan bu son tedbirler 
d~layrsile · faşist rejiminin ahali üze
rindeki miirakabesi bir kat daha 
artmakta ve aile ocağına kadar u
zanmaktadır. 

Lise ikinci Devrede 

imtihanlar 
ne gün? 

As,,c Sckuli{'o bir defa daha cevap 
veren Galatasaraylı .U.i::ar 

defa olarak bir de gazetemizde neşrini 
istemiştir. 

Yirmi gün evvel bütün boksörleri 
defi eden Arııe Sekuliç'in kendisile dö
vüşmeğe hazır olanlara esaslı bir cevap 
vermesi lazım geldiği kanaatindeyiz. 

Pazar günkü maç 
7 Mart 1937 pazar günü Taksim 

stadında yapılan Beşiktaş - Güneş 

maçırun temdidi vaktin geç olmasın -
dan hakem tarafından icra ettirilmem:ş
tir. 

Halbuki kupa finalistini ve galibini 
gösterecek olan bu maç ta böylelikle 
neticesiz Gcalmı~ oluyor. Önümüzdeki 
Milli Küme maslan fikstürü dolayısile 
de başka bir günde yapılması imkan • 
sızdır. Bu sebeple bugün toplanan ko· 
mitemiz galibe verilecek olan kupayı 

yarıdan keserek birer parçasını her iki 
kliibe bir hatıra olarak vcrmeği kabul 
etmiştir. Bu suretle klüplcrimiz yarım 

Ankara 8 (Telefonla) - Maarif ve. galibiyetlerinin yarım hatırasını sak -
kaleli lise ikinci dc\Te birinci, ikinci ve 

lryacaklardrr. :3 üncü sınıflarının ikinci yazılı imti. __::_ ____________ _ 

hanlarında sorulacak sualleri ve im. :ı6 mart - Birinci sınıf: Coğrafya; 
tihan günlerini Jigc miidürlükl~rine ikinci sınıf t.abiiyc; 3 üncü sınıf: (Ede. 
göndermek üzeredir. biyat): Edebiyat.: (fen): Cebir. 
Bunları tarih sırasına göre bildiri. 31 mart - Birine! sınıf kimya; 2 in. 

yorum: <'i sınıf: Hendcst'. 3 Uncü sınıf tabiiye 
(müşterek). 

22 mart birinci sınıf: Cebir; ikinci 1 nisan _ Üçüncü sınıf hendese \"e 

sınıf : Edebiyat.i üçüncü sınıf (edebi. mü.c;cllesat (müşterek). 
yat şubesi): fümya, (fen): fizik. Talebe:er suallere bir buçuk ı;aatlik 

21 mart birinci sınıf: Tabiiyc: 2 in. bir 7.aman içinde cevap vermek mecbu. 
ci sınıf: Kimya: :1 üncü sınıf (edebi. riyet!ndedir. Yalnız. grup halindeki 
yat): Fizik; (fen): Kozmoğrafya. derslerde bu müsaade 2,5 saate çıkarı. 

25 mart - Birinci sınıf: Hendese; lacaktır • 
ikinci sınıf: Tarih; 3 üncü sınıf (ede. Vekaletten gönderilen suallerle altl. 
biyat): Kozmoğrafya, (fen): kimya. kah bahisler, herhangi bir sebeple, 

26 mart - Birinci sınıf: Fiz'k: 2 in. henüz talebeye okutulmamış ise 
ci sınıf: Cebir; üçüncü sınıf: Tarih o sualler verine muallim tarafından 
(müşterek). talebeye b;şka sualler sorularak keyfi. 

27 mart - Birinci sınıf: Jijdebiya.t; yet mucip sebcplcrilc ve suallerin bi. 
ikinci sınıf: Fizik; 3 üncli sınıf: Coğ. rC'r sureti beraber olduğu halde Vckfı. 
rafya. (müşterek). 

29 mart - Birinci sınıf: Tarih; 
ikinci sınıf: Coğrafya; 3 üncü sınıf: 
(C'debiy:ıt) cebir (fen): F..Oebiyat. 

lele bildir;ıecektir. 
İmtihan kfığıtlcrı muallim tarafın. 

dan okunup not tnkdir edildikten sonra 
m"ktepte ::ı.hkon:ı,.., lı;hr , 

Evkaf çalışıyor 

Bir mil yon lira ayrıldı 
Eski eserler beş sene içinde baş

tan başa tamir edilmiş bulunacak 
· .. ı ' Nı r'' c - ~~ ' 
"~:uLJlı 

... 4 

Çembcrlita.., mezarlıkları tamir ediliyor 

lstanbul evkaf müdürlüğü tanı
fmdan 1stanbuldaki tarihi eserlerin 
ve abidelerin tamiri için bir prog· 
ram yapılarak faaliyete geçil mi~· 
ti. 

Bu programın başında gelen es· 
ki eserlerden Beyoğlundaki Ağa 

camii aylarca siiren bir tarimden 
sonra açılmıştı. Şimdi diğer eski 
eserlerin yeni baştan tamirine de
vam edilmektedir. 

Yeni camiin Eminönü cihetine 
nazır merdivenleri çok aşınmış, 
taşları oynıyan merdivenler de bi
ribirlerine fena demirlerle tutturul 
muştur. Merdivenler yeniden ya· 
pılmaktadır. Cami kapısı önünde
ki sahanlık ve yan taraflardaki kor
kuluklar da yenik"!lmektedir. Bu 
çal•1ına üç ay kadar sürecektir. 

Bund<in başka Mesihpaşa, Mah
mu tpaşa, Sultansclim, Edirneka
pıda !'vlihrimah, Çorlulu Alipaşa. 
Si.ileymaniye, Divanyolundaki A
tik Alipaşa camileri de esaslı bir 
surette tamir edilmektedirler. 

Süleyınaniyc camiinde siitun 
başlıkları tnmamen <,;atladığı göriil
diiğündcn bunlar deği~tirilmekte
dir. Cami saçakları da çok bozuk 
olduğundan bunlar yenilenmiştir . 
I3iiyi.ik kubbenin kurşunları da ka· 
milen değiştirilmiştir. 

Laleli camiinin pencereleri ye· 
nilenmiş, hünkar mahfeline giden 
kısmın inşaatına başlanmıştır. 

Divanyolundaki Atik ~lipaşa 
camiinde de biiyi!k tamirat yapıl
maktadır. Şadırvan yeniden yapıl
mış. caınic bitişik bnzı ahşap kı· 

sımlar yıkılmış, dışnrdaki beş kub
benin dahili lezyinatı, üzerindeki 

sıvalar kazınmak surctile meydana 
çıkarılmıştır. Kubbe tezyinatı ka
lemlerle çok mükemmel bir surette 

i~lenmiştir. Camiin .arka tarafın-_ 
daki köhne duvar yıkılarak yenı 

bir duvar yapılmıştır. Cadde üze
rindeki duvar da çok harap oldu
ğundan yıkılmakta, yeni baştan 
yanılmaktadır. Dm·ardaki iiç bü-

1 h f ı· yiik parmaklık as ı mu a aza e(.ıı-

Jerek tamir olunmaktadır. 

Camiin etrafında birçok mezar
lar vardır. Bunlar arasında altt 
Sadrazamın da kabirleri bulunmak
tadır. Bunlar Lefkeli Mustafo 

paşa, Kemankeş Ali paşa, ikinci 
Derviş Mehmet puşn, ikinci Siya
vuş p~şa, Goynu iğri Mehmet pa

şa, Hüseyin pa~adır. Bunların 
baş ve ayak taşları düzeltilecek, 
bunlarla birlikte diğer mezar taşla
rı da tanzim olunacaktır. 

Cami nrsasma bitişik ve Çem
berlit~şm yanma isabet eden sute 
rn7İsi helf'divf" t:ı.rflfmdı\n kaldmlcı-

cak, bunun yanında Evkaf nazm 
1 layri bey tarafından Yakıf ham 
yapılmak üzere atılan temeller sÖ· 
küJecektir. Cami arsasından da 
bir kı~mı feda edilerek Çemberli
taşm etrafı güzel bir meydan ha· 

line konacaktır. Camiin yan tara· 
fında ve Çcmberlitaşın arkasındaki 
birkaç bina da istimlak olunacak-

! tır. 

İstanbuldaki eski eserlerin tami
ri için bir milyon lira tahsis edil
miştir. Bunlar be~ senede başarı· 
lacaktır. Bu sene hazirana kadar 
on yedi eski eserin tamiri için 
200 000 lira harcanacaktır. Hazi
randan itibaren yeni tahsic:iatla ilk 
olarak Gazi köprüsünün Beyoğlu 
başına düşen Azapkapı camiinin 
tamirine başlanacaktır. 

Eski eserlerin tamiri evkafın de

ğerli mimarlarından başmimar B. 
Nihat ile B. Vasfi ve Güzel Sanat· 
lar Akademisi mimari şubesi mü- ' 
davimlerinden birkaç genç tarafın- ' 
dan yapılmaktadır. ( 

Eslafımızın biiyük eserlerini es· 
ki güzelliklerine kavuşturma husu
sunda gayretleri görülenleri tebrik 

ederiz. 

Cenevrede mü
zakerelere dün 
tekrar başlandı 

Cenevre, 8 (A.A.) - Havas ajan
sı bildiriyor: Hatay meselesinin halline 
memur komite bir haftalık bir tatilden 

sonra bugün saat ı 7 de Belsikalı Bo.u~ • 
quin'in riyaseti altında tekrar mcsaısı • 
ne başlamı~tır. 

Fransız murahhası Decaix komite· 
nin toplantılarında bulunmak üzere Cc-

. · K 't bu toplantı nevrcye gelmıştır. omı ~ . . ...... 
devresinde Milletler Ccmıyetının muş.:. 
hitlerini dinliyeccktir. 

Cenevre, 8 (A.A.) - Anadolu ajan
sının hususi muhabiri bildiriyor: 

Komite bugün öğleden so~r~ ?cç 
vakte kadar içtima ve Türk proJesını e· 

•ttihaz ederek müzakerelerine rlevaın ~sı _il 
etmiştir. Bugünkü müzakere, statun n 
birinci madesi üzerinde olmu§tur. 

Komitenin daveti üzerine Sancaktan 
Cenevrcye gelen müşahitlerin, Sanca -
ğın cenup hududundaki Bayır,. Bu~ak 
ve Hazne nahiyeleri hakkındakı ~uş.a
hedelerini dinlemeye karar vermıştır, 

Komite her gün toplanacaktır. 

Kanun karşısında 
memur 

r. Tarus tarafından çıkarılan bu 

namdaki kitap. isminden de anlıu,ıla· 
ca<Yı üzere memurları ala.kadar eden 
~ 

bir eserdir. Ceza mevzuatını ve bunla-
ra ait usul hükümlerini ihtiva eden 
hıı kitabı alnkalılara tavsiye ederiz. 
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s ferber i halinde 
Eşya ve hiznıet ordunun emrine 

geçmiş bu unacak 
Bu hususta ınühim bir kanun projesi hazırlandı 
Tekalifi harbiyeye ait hazırla· 

nan yeni kanun projesi tasdik ecli1-
mck üzere yakında Meclise verile
cektir. 

Bu projenin, öğrenilen bazı e
saslı kısımlan şu maddcl~ri ihtiva 
etmektedir: . 

Umumi veya kısmi seferberlik 
halinde ordunun muhtaç olduğu 

mal ve hizmetler miHet, efradından 
tedarik edilecektir. 

icra \1 ek illeri Heyetinden çıka
cak bir kararla herkes bedeni ve 
mali varlığını memleketin müdafa. 
asına terketmek mecburiyetinde

dir. 
Fakat ordunun emrine verilen 

mal \"e hizmet karşılıksız değildir. 

ASKERi lHTlY AÇLAR 
Orduya terkedilen ve kanunda 

gösterilen muayyen istisnaların ha
ricinde verilen her şeyin karşılığı 

olmak i.izerı: birer \"esika verile· 
cektir. Ordunun ihtiyaç duyacağt 
her türlü eşya, asker için yiyecek, 
içecek ve giyecekten, hayvanlar 
için yiyecek, inpat ve tamirat için 
Jaz:ım olan malzeme ve saireye ka· 
dar hep bu fasılda mevcuttur. 

Cephede yaralanan askeri evine 
alıp bakmak da bu fasıldaki kanun 

Rokfellcr sokağa başka Janrun yardımilc çıkar. 

Yaşayan mumya 
On sene daha rahat rahat 

maddeşile tasrih edilmiştir. 

SEFERBERLiKTE SINAi MÜF.5· yaşayabilecek 
$ESELER VE F ABRlKALAR. -,.11 • 

& .. • ırıeşhur milgarderın en zayıf tarafı neresidir? 
Umumı ve kısmı seferberlık ha· 

lindc her ti.iırlü sınai mi.iesseseler ve Ney,.ork .. .S~bC\t -.:- Eloı:idanm golf oynamazsa - son zamanlar .. 
sanat evleri işletenler kara ve deniz daima gÜ~§ h\_jriiY.en Maiami'sin· da gittikçe daha az oynamaltta· 
ordularına ve askeri hizmetlere den gelen haberler .. Ya~ıyan mum- dır. - yazıcmnın takip ettiği bor· 

muktezi olan tamirleri, imalleri ve ya., nın yani me;ıhur milyarder sadaki kağıtlarının • cıhamınm • 
istilısalleri yapmak ve bütün tesİ· Con Rokfellerin yaşayış tarzı hak· fiatları hakkında vereceği raporlan 

mı ciheti askeriye emrine ver· kında birçok tafsilat vermektedir· tetkik eder. Kiliseye gitmek dok~ 
oı K mecburiyetindedirler. ler. Bugün 98 yaşında bulundu- torları tarafından yorucu bir iş o· 

iSKAN VE KONAKLAMA ğu halde tam asn doldurmak için larak kabul edildiğinden pazar sa-
büyük gayretler sarfeden ihtiyar bahlan kiliseye gitmezse de radyo 

Konunun bu maddeden kasdet- milyarderin hayatı hakkında husu- ile incile dair verilen vazi dinler. 
tiği mana şudur: si doktoru Öjen Ostin gazetecilere Ö 

I, t l d ki ·· ·· ·· ğ)e yemeklerini her vakit sa· 
..... ı a arın ura ama ve yuruyuş yeniden izahat vermi§tir. b 

hallerinde hususi kışlalar ordunun at irde yemektedir. Öğleden 
barınma ihtiyacına kafi gelmediği Doktor, ··çon Rokfcllerin bir sonra saat iiç ile beş arasında oto· 
takdirde gerek İnsan ve gıerek mal- asrı doldurmamasına sebep yok mobille gezmcğe çıkar. Otomobi. 

zeme fertlerin evlerinde ıaklanabi- tur." dedikten sonra bilhassa şun· linin camlan en sıcak günlerde bile 
lecektir. ]arı söylemiş bulunmaktadır. daima kapalı bulunur ve otomobil 

TAHRİR HEYETI..ERI "Rokf eller bugünkü yaşından içinde hususi kaplar içinde bu. 
yirmi sene daha gençtir. Eğer iyi ( lundurulan oksijeni daima teneffüs 

bakılan bir makine gibi yaşamakta eder. Akşama doğru döndüğü va. 
devam ederse on sene daha pek kit koluna girenlerin yardrmile ve 
mükemmel yaşıyabilirl,. kiiçük adımlarla yürüyerek evine 

Tahrir heyetleri seferberlik za· 
manında ord\}nun ihtiyacına ait eş
ya \'e hizmetleri tesbit edecekler· 
dir. 

Kanı.mda bu heyetlerin kimler
den teşeklı.ıi.il edeceği ayrıca göste· 
rilmi§tir. 

İSTİMLAK OLUNACAK V ASiT A 
VE YERLER 

Motörlü kara \•asıtalarr bazı is· 
tisnalarile asker tarafından kullanı
lacaktır. DemiryoHarı, deniz, göl, 
kanal, hava kıtalarına da harp tek
lifleri yapılacaktır. 

Bu mühim kanun projesi mart. 
içinde tekemmül ettirilerek derhal 
başkanlığa sunulacak ve Meclisten. 
bütçe miizakerelerinden sonra he· 
men çıkarılacaktır. 

Yeni eserler 1 

Uyanış 

H&ttalık r'-!!mll U~'8.nl§ "ServeUfUnuıı" 
JllAlcmuaaınm eon nyısmda Ahmet İhsan 

Tokg6::'Un iki ın&kalest, G&vııl Hallt Ozan • 
IO)'U!l aanat konuıma.ıan. lamall ~ata Es • 
clD!D !dl' ıtlı!. X. HUlQll Doadoğru, Niyazi 
:Aıa.ı. Kudnt Cemil, Seyfettin OrhlJl lm • 
~ JUZlar T&rdı:r. ~ lıtey Vest'e dair 
~ZT~ ltarlkaturler, rcs1ınil akttlalite, v.11. 

500 milyon lngiliz lirahk bir girer. Burada hafif bir yemek ken

servcte malik olmakla dünyanın en disine hazırdır. 
zengin adamı bulunan Rokfeller, &zan çok keyfli olduğu zaman 

1 Ormod Biç"teki kışlık ikametgahın· bir devre golf oynar. Milyarderin 

da dil;katle kapatılmı~ olnrak ya~a· bu oyuna karşı meclubiyeti daima 
makta ve başlıca maişetini siitle baki kalmıştır. Fakat oyun esna· 
oksijen teşkil etmektedir. smda yorulmamak için tekerlekli 

Yalnız bir tek istisnasile dünya· 
nın bu en zengin adamının günlük 
İştigalleri, ticaretten çekilen ihtiyar 
bir imd sahibinin aynısıdır. Bu 

bir tek istisna da güniin bir kıs
mında Çon Rokfe1lerin up uzun 
yatarak oksijen teneffüs etmesi· 

• dir. Doktorları, bu vasıtanın öm
rii uzatmak için kullamlan diğer 

hütun vasıtDlarclnn ca!m Zİ) nele 
f l\ydah olacağı kanaatindedirler 

Diinyanm bu en zen·gin ~htiyar 

adamı her gün mutlaka saat yedicl~ 
uyanır. Hizmetçilerinin yardımile 
hemen giyinip kuşanır. Bundan 

sonra daima az miktarda si.itten 
ibaret sabah kalwaltınm yapmak 
tizere asansörle aşağıya iner. Eğer 

bir koltuğa oturur \"e koltuk sürük

lenir. Milyarder RQkfeller ·oyun. 
da kullanılan toplara kuşı pek bü
yük bir cimrilik göstermektedir. 

Eğer oynarken top ortadan kaybo. 
lursa, yarım n1ilyar lngiliz lirl\sına 
sahip olan bu 98 lik ihtiyar. vcni-

sini almamak için eski topun bu
lunmasını m::un uz:un bekl:r ve an· 
cak bulunduktan sonra oyuna de
vam e-der. 

Giiniin birinde gene böyle orta· 
dan kaybolan topu beklerken diğer 
bir oyuncunun kendi~i kadar sabır· 
h olmadtğı için yen~ini aldığı söy .. 
lcnince: 

- Galiba çok zenııin bir adam 
olacak! Demİ§tir. 

Yeni bir çiçek sergisi 
Dresdende açılacak serginin 

hazır hkları il erli yor 
Türkiye çeşit çeşit ikllnılerl ile en gozel 
çiçeklerin yetiştirileceği bir yer o/abillf· 
Drestaıı : 5 Mart 19;j7 

ktıl'• 
J lınkinden daha geniş ola~ j1f 

1936 sergisinin bittiği, kapıların Sergi hazrrlıklarınm büyük ~r ·cı? 
kapandığı giin, geniş evlekler ge- mı başanlmış!'ıa da bitiril_nıesf~sı 
ne rahata kavuşmamış, kürek ve eden işler gene az değildır~,i 
kazma dinç ve genç iıçi)erin elin- Almanlar, hesaplarını ~ 
den uzaklatmamııtır. Almanyanm bir doğrulukla yaparlar. SC:~ ~ 
soğuk ve karlı günlerini çıkarırsak, kiç 5C$İ durduğu, son k~r~ J 
yeni sergi için yapılan hazırlıklar nara dayatıldığı giin sergz:s ~ 
bir gün bile durmamıştır, diyebili- ması icabcden gündür. . . ~ 
riz. 

Çiçek ve ev, son sergiden fÖY· 

le böyle öğrendiğimize göre çok gc· 
nit mevzulardır. Böyle mevzuları 
kucaklamak İstiyen planların işe 

ba§lamadan önce hazırlanmış ol
ması lazımdır. Geçen sergide ka· 
ratavuk yuvalannm kedi gibi teh
likeli memelilerden nasıl kurtarıla-
cağını göstermeyi unutmamışlardı. 
Minimini yavrularını kanatları al · 
tında ~aklıyan dişi bir karatavuk, 
yuvayı çeviren kalabalıktan en ufak 
bir ürkeklik duymıyarak arada srra

da uzakla,ıyor ve küçüklerin açık 
gagalarma bulduğu yemi uzatıyor
du. Yem bulmak genç ana için, 
hiç de güç değildir. Çünkü Al
manyada hemen herkes, faydalı 
ku~larm hangi yemleri sevdiğini 

pek iyi bilir. Ve korunması iste
nen hayvanl~rı korumayı bir yurt 
\'azifesi bilir. Alman ormanların· 
da, parklarında hava almak için 
dola!i!anlarm ilk görecekleri şey, 

mutlaka ceviz, fındık ve fıstık kı
rıntısı dilenen güzel arı kuşlandtr. 
Onlar amca ve yengenin dolu avuç· 
la geldiğini bilirler. Elinizi uzattı
ğıntz vakit gi.izel kanatlı konuklar 
parmaklarınızın üstündedirler. 

Çiçek ve ev, kuştan ayn bir 
kavram değildir. Kuş yuvalan 
bahçenin süsüd\ir. Onun irin çi· 
çek ve ev sergisinde kuşun da yeri 

\'ardır. 

Çiçek sergisini. hatta çiçeği 
yalnız ev ve bahçe bakımmdan dü
şünmek doğru değildir. Böyle bir 
serginin önemini daha yakından 
kavrıyabilmck için biraz da.ha uzak
lara açılmak lazımdır. Almanya
dan her yıl trenler dolusu çiçek 
sevkedilir. Alıcılar ~imal memle
ketleridir. 67 .000.000 luk Alman
yada harcanan <:;içeklerin değerini 
hc:mplamak o kadar güç deiildir. 
Demek oluyor ki, çiçek. Almanya
da ilk bakımda çok önemli bir ik
tısat mevzuudur. Çiçekcilikle ge · 
çinen Almanlar, bütün Alman ik
tısndımn gözden uzak tutulmama-sı 
icabeden bir parçasını teşkil eder. 
Her tarafı kalorifer boruları ile çev
rilmiı geniş limonluklar, burada 
çiçek:iliğin yer yer aanayil~tiğini 
göstermektedir. Bu bakımdan Al
man çiçekçiliX-i çeşit ç~it Alman 
!<lnayii için değerli bir sürüm yeri
dir. Bur<lda gübreci. camcı. ma
rangoz. demirci, \'.:ı. için geniş bir 

i~ alam vardır. 

işte onun ıçın c:;içck sergısı 

önemli bir iktısat kımıldanı~ınm 
ifadesidir. Böyle bir serginin mes· 

lek bakm1mdan da önemi çok bii
yüktür. Hallc"deki bir çiçekçinin 

ycti~tirdiği yeni çeşit bir laleyi, 
Frankfurtta yeni bir karanfil ve gül 
ÇC§İdi yeti~tirmi~ olan çiçekçi tam· 
mak fırsatım bulur. Çiçek ve va 
~cı arasındaki münasebetler, ziyafet 
~ofralarmm e3tctik şekli. sergi mcv· 
zuuna yabanc.r §eyler değildir. 

Dresden ·deki 193 7 sergisi, bu 

bek1mdan hiç fÜphesiz, geçen yı-

gide hiç birşey eksik değıldir·~ 
kasını taımıyan bu çalqma ~ 
ni imrenilecek bir ıeydir ve JI 
lar bu çok güzel çalııma anal' J 
ile övünmekte, tam an~ 
haklıdırlar. , 

.;•f 

Almanların bahçe çiçekçi~ıJ" 
bi fabrika çiçekçiliği de ~ 
dir. Sebnitz, bu Çek. ~r 
smm dibindeki güzel ,ehircilc ·ıı'i' 
ma çiçeğin yurdudur. ~bıt~!ttİ" 
eşfıİZ gÜ7.ellikteki yapma çıÇ\ıı ~ 
ni yalnız Avrupa değil, Arnerı !$' 

Avusturalya bile pek yakındıııt 
nır. 

'de ele 
Arsıulusal buhran Sebnit~1111,ıı 

tesirini göstermi_ştir. Hitler A 
yası orta:oıından akan ufak tf"'J. 
ile, ağaçlı yumu§ak sırtlara st, 
miş evleri ve fabrikaları ile i_I~ ~ 
ha.3ant büyüliyen §ehirciği difl~, 
için çok güzel bir yol bolf1l ~· 
Fabrikalar, devletten çiçek rJıı1' 
rişleri almıf ve bu çiçekler ~ıı· 
tqkilatı tarafmdan bütün . ~ ıY 
yada satılmı§tır. Yapma çıÇ 

0
,11· 

nayiinde çok önemli bir rol ~ 
yan bir do•tum, bu devlet 'f'~ 
nm ne büyük yemiılcr ~SıJ 
bana uzun boylu anla~~~ { 
yardım aynı zamanda bir ~ 
dnnı olrnuf ve satılan Çl 'JI ~ 
bıraktığı kazanç, muhtaçlart 

tılm ı)ttr. • _ııt' 1~ 
t>V:" t 

Çiçek.. . Evet. Bu:,. f~' 
bıllnşta hiç bir fCY degıl. e'f. <" 

·1 ı . . d<f1l ,.. 
mı yon arca ınsana 1§ "'e ~ 

ron bir alan. lş yaratrnak ~ 
meğe kavu§turmak. l~te ~f; 
cemiyetin ve devletin 1lk fşhıı1ıt' 
Her calısan kol, cemiyet re,_~ de'. 

~ • ıJP"' • 1 
kaynanıdır. Ondan sızan h det'~ 
ğcr damlası ile yurdun refs ııı' f 
dalgalanır. Her hadise: dı~ f!,e 
re değil, verdiği neticeye di~ljf• 

. . d .., rleıt . 
muhakeme edılır ve ege . tiıt'teı1 

T k
. . 't J~ ~ ür ıye. çc~ıt ce~ı cJıı o 

·1 · k · ı·v• 'd 1 b·r .,,'\lr (IJ
1 

ı e. çıçe çı ıgın ı ea ı " lıı• , . 
bilir. Tlirk çiçeği, ı.arrı~;.r ~ 
binlerce insanı geçindirebı 1 

• dil'' 
.... ·· · f h kunJ1lda11 

• .\r cegı sus ve ısra a ~· 
. ... . k ldaflıt• 1 
yaratacagı ıktısat ·unı e ~ıf ,. 
mmdan muhakeme etrneYh 1'"'"' 
l Y · b" · refa _, • .<" 1yız. enı ır ı~ ve "v 

- .. ·'k ,re ' ti' 
ğmı dile ietirmck buyu bit 

l l"':ett tıcı kalkınmayı deste~ 1" ! 
rekcttir. r.f. ~ 



~Ceaıi· Hanm ıfzm'dan ~an ıma 
lllılıı IÖz ve emir ve Mongol ordu ku
~nlan, zaten evvelden pllnlaı -
cti 1 olan işlerine koyuluyorlar; an -
~~aha son bir haber daha yollan -

• 
1hınaı edilmiyor. 

~ aır sl~nin ulaştırdığı name, birkaç 
,._ °t lrelınıenin sıra1anışını teıbit edi-

'-a~ B~ kelimelerin önünde, bir asırdan ''R b • . c Ol k 
bir ~man bütün dünya titredi. lı.ıı~"· olan namede, ıunlar yau - ar l, sen seçi ın. aca neyse, 

''}f . 
~'-t •rbı, ıen ııeçtin . Olacak neyse, o-

. Sonunu, yalmz Mabut bilir!,, 

• • • 
1-tı~~ bu Ultimatomla bir dünya harbi 

~rtık rnW:ak:rclcre yer yok: Bu ul
'tt)d~~nıla beraber, müthi§. bir har~ ilan 

~ ~ongolistanın uçsuz, bucaksız ara
~ Utcrinde ürkün tü ver ici bir sükun 
tiıı· l!l ııUrüyor. Cengiz Hanın de,•le • 
~ ~ hudutları içerisinde, her hususta 
Ord trkcste cm!'ialsiz: bir intizam var. 
~ u, Cn>sc:lsiz bir disipline tabi. Artık 
~I ~n ~abcri ve emri olmadan hiçbir atlı · 
'-1t?ıstunde at koşturmuyor, his bir ok 

dan fırlıyamıyor ! 
bu int' d • ' ızam, uzun seneler enberı mev 

~ ha t~ten: ııöylenilenlere bakılırsa. 
lııı kıtenin güzel başının üstünde al-
1Ptt doJu bir tepsi ta§ıyarak, hiçbir teh
lle ~~ Uğramaksızın, Buharadan Peki-

lldebiJdiği zamanlardan beri 1 

~~u intizam, bütün ve her türlü va
~ •rla harbe. yalnız harbe hazırla -
htıı· bit hükumet ve milletin taassupla 

1lltsediği bir intizamdr. 

~r.~inıdi de, tam bir sükun içerisinde, 
~rth harıl seferbcrli!< yapılıyordu. Bu 
'tiıı ~en bir sene evvel, Cengiz Han, 
\~et_ derecede ehemmiyeti haiz olan 
~ 1ı Çindeki harp sahasında ordu ku
'4., da.nlığrnı yrışh general Monkuliye 

111• tttnıişti. O, en seçme askerlerden 
~t:!Ctkil otuz bin kişi ile, şimali Çi • 

~ve istilasını bitirecekti! 

"-ııbu) üçüncü icra memurluğundan:/ 
ra:l('1ttut olup paraya çevrilmesine ka-

\'tf• 
~kd· 1•cn ve tamamına 700 lira kıymet 
~ •

1r Olunan Beyoğlunda Hüseyin ağa 
!\i !~hit Muhtar mahallesinde Tarla. 
3 ı e"ı ~ , • S .. " '"~ıncla eskı 51 yenı 6 numara. 
1 lllli rakkam Dühancı gediğinden 

ı.''·,, 1ip ve berveçhi mülkiyet temel. 
01:ınur. 

l) 
l\fı ıı:,·~."lcı gediğinden münkalip ~ağ ta. 
dı:ııtt lllu 1:nclis J\ziz arsası arka tarafı 
~t f or Arabiya ve bazen Diyonidis hane 
\"ı 1ttnı sol tarafı mezkQr fırın ve oda. 
~t tephesi Tarlabaşı caddesile mahdut 

~~Ctrıini çimento döteli bodrum katını 
te ~ \oe zemin katı keza zemini çimento 
~:Pcngi aatur olan ve içinde elektirk 
'1lta.tı bulunan kagir bir oJkkanın 
ı2 hıııeıi açık artırmaya konmuştur. 
tl\tı~/93 7 tarihine müsadif pazartesi 
~e • llat 14 den 16 ya kadar dairemiz. 

'~lt •rtırmaaı icra kılınacağı ve artır. 
~) deli mezkur gayri menkule takdir 

olacak. Sonunu ganlız Mô.but bilir /~, 
Garbi Mongoliıtan steplerinde ise, 

"Arzm Efendisi", esas ordusunu topla
mıştı. hlam ve Mongal orduları arasın
daki hemen hemen a~ılmaz olan d~ğhk 

ı:ırazinin ortaya koyduğu engelleri bu 
harpte mümkün olduğu kadar çabuk 
atlamak hususunda fevkalade gayret 

göstermeleri icap eden atlar, bütün yaz, 
en iyi otlaklarda rahat · bırakılnuılardı. 

Doyasıya otlamışlardı ve zinde görünü
yorlardı. Hücum ördusunun - zabit 

ve nefer - her mensubuna, birkaç ih
tiyat at tahsis olunmuştu. 

Geniş harp levazım> deppoyları açıl
dı ve ordunun mensuplarından h~r bi -

r i, hissesine ne düşüyorsa, aldı: harp 
levazımı, en son düğmeye varıncaya ka
dar hesaplanmıştı; Hiçbir modern ordu 

için, bu hesaplayış işinin daha itinalı 
yapılmış olması, mevzuubahsolamaz. 
Demir malzeme, konıervemıi kurutul : 
muş et, kurutulup kc:tılaştınlmış süt, 

yaylar için ihtiyat teller, çantalar için 
dik.iş takımları v. s. her şey mevcuttu. 
Çoktan sayılmış ve emre hazır bulun

durulmuş' olan, dağlrk arazideki uzun 
yürüyüşte ordunun et ihtiyacını gide -
recek sayısız hayvan sürüleri, bir araya-

getirildi: onları sevk ve idare edecek o
lan herkes, çoktanberi yerini ve vazi -
fesini öğrenmiş bulunuyor. Yakıcı mald
deler ve saman, denkler halinde sım -
sıkı bağlanıyor, bunlar, dağlık arazide 

-ao-

kolaylıkla nakilleri için çoktan ve bil -
hassa yapılmı§ arabalara yükletiUyor. 

Çinin şimal vilayetlerinden, seferberlik 
zamanında faydalanılmak üzere çoktan-

beri aranan ve bulunan maharetli zana-
. at erbabı. mühendisler, Mongolistana 
nehir gibi akıyorlar; daha doğrusu akı

tıhyorlar 1 Bunlar, harbe giden orduya 
refakat edeceklerdir: Pratik faaliyd 

gösteren köprü kurucular, tahsil gö:-mü~ 
muhasara makineleri konstrüktörleri, 

ekzersiz yapmış alev saçıcı makine kul
lanıcılar ve keza kızgın zeytinyağı dö -
kücüler ! 

Ceng!z Han. şimdiden biliyor, ki ar
tık yıllarca memleketinden uzaklarda 

kalacak; fakat bu kendisini zerre ka -

dar endi~e ve vesveseye dü§ürmüyor. 
Büyük devletinin idaresi, döşediği ray-

lar üstünde !!essiz ve arızasız ileri gi -

decck ! Kendisi harpte iken, memleket 
dahilinde ihtilaller veya herhangi bir 

isy3n çıkmasından korkmasına. artık 

hiç imkan ve ihtimal mevcut değil: 

Çünkü, bütün Prensler, tekmil ''Asiller[ 
Aristokrasisi" - bilhassa kendilerinden 

tamamile emin olmadığı zümre! - hep
si, eksiksiz fazlasız hepsi, arkasını emin 
vaziyettt" bırakması ıçin sefere beraber 
i;ıtirak ettiriliyorlar; Cengiz Han, se -

ferde onlardan mahrum kalmıtk iste -
miyor! 

Seferberlik, bu sefer hiç kuıurau.ı • 
dur. Bu seferki ıeferberlik, çoktanberi 
tatbikine giritilen umumi askerlik mü -
kellefiyetine, - "müdafaa mükellefi -
yeti" 1 - ne, dayanıyor ve silah kulla -
nabilen hemen hiç bir erkek, m!mle • 
kette kalamıyor l 

Arkada bırakılc:n kadınlara, sert ve 
ayni zamanda itimat ifade eden emlr • 
ler veriliyor: onlar, bilhassa §imdi mem-
leketin fe15kete uğrn.ma.masını, mes'4t 
kalmasını temin işi Üzerlerine bırakıl -
mış vaziyettedirler. Onlara, sefere çı • 

kılırken, bu mükelefiyet tahmil edili -

yor! Bir irc:J:le ı~dar olunuyor: Ordu 
memit"kette yokken, nizam ve intizamı 

ve harbe giden erkeklerin çadırlarile 

sürülerini korumak 1 işte, kadınlardan 

beklenilen şey, bu 1 Mongol kadınları, 

bu iradeyle kendilerine bu itimat ve te
veccühün gösterilmesinden hararetli bir 
kıvanç duyarak. böbürleniyorlar 1 

• • • 
Dağların öte yanında, Şah Mehmet 

de silahlanıyor. 

o. tamamile başka bir alemde, bam
başka bir muhit içerisinde silahlanıyor: 
Silah Ji!.kırtısı, ıarkılar ve musiki akiı
Ier bırakan romantik ve tairane bir a -
lemde, bir muhit içerisinde .. İslam me'!'-

focN 
ı 

ve YARIN 
G Ü n 1 Ü k 1 SALI Çar,amba 

RADYO 111 Takvim2~z~~:~. ;~zi~;;:. 
Pronramı ~! GUn doğufu 5 29. 6 20 

~ Oün baUfl 18.0') 18, 10 
Sabah namuı 6 00 6 00 

öôLE NEŞRIYAırI: vgıe oam.azı 122.'i 1224 
ikindi naıauı 15,40 1 5 4 t 

ı , 
1 

Bu irfan hazinesine 
abone olmak i~in 

kolayllklar 

Saat 12,30 Pllkla Türk musikisi. 12,50 A.kfam ll&ma.&J 18,
09 

'' J 
Htwsd1ıı. 13,0:S Muhtelit pllk ne§riyat. H,00 r l 8.10 Memlekette okuma hevesini . 

Yatsı n.amuı 19 =-'8 19 39 
Son. l ım..u 4 44- ! yaymak ve kitap tedarikini kolay-
AKŞAM NEŞRiYATI: tıım geçen &1lıı.l•r1 68 

4·:~ !aştırmak maksadile Dün ve Ya-
YıJm kalan gtınler1 297 296 j rm kitapları için her keseye elve. . Saat 17,00 lnkıllp derıılt'ri Üniversite • 

den nnklen Mahmut Esııt Bozkurt. 18,30 .._ ______ .._ ___ _. ___ -: rişli ve pratik bir abone usulü ko-

PIAkla dans musikisi. 19,~0 EmlnlSnU Halkr- I ~ nulmuştur. 1 inci kit!ıptan 11 inci · 

1 
1 

1 
l 

1 

' 
vl so~-nı yardım şubesi namma Bayan şu - I ~ kitaba kadar olan on ciltlik 1 inci 
kMe Nihal (Cemiyetçilik bakımından 803 • 1 ı:ıerinin abonesi 636 kuruştur; bu- ~ 
ya.1 yardım). 20 00 Belma Ye arkad&§lan ta· ~--·-------------"!!!. 

20,30 ömcr Rıza tarafından arapça söylev l"I dan !!Onra her ay bir lira ödenir. 
rafmdnn TUrk musikisi ,.e halk şarkılan

0 
•• 1 a Q R s A il: nun 236 kuruşu peşin verilir ve on-

20,•5 Cemal KAmll ve arkad~lan taratın 8 . 3 • 937 11 inci kitaptan 20 inci kitaba r 
dan Türk musikisi ve halk şarkıları. Saat kadar olan on ciltlik 2 inci serinin 
ayarı. 21, ı:s Şehir Tiyatrosu operet kısmı llhalartndlı Jlldrr lfal't'UI olanlar, hR b 
<t"ç saatı operetinin UçUncU perdesi. ttade muarude ıonınıerctıı. ICakamlaı ,, a onesi 504 kuruştur. 204 kuruşu 

22.ı:s Ajans ve borsa haberleri ve ertesi 11&aı 1.2 de kepanıı N1t11 rı.yaU&rtıı:r. peşin verilir ve ondan sonra her ay 
gUnUn programı. 22,35 f'lı\kla sololar, op!>- bir lira ödenir. 

•Sterlin ım- Pezeta 
ra ''e opı-ret parçaları. 23.00 Son. P A R A L A R 

1
, 21 inci kitaptan 30 uncu kitaba 

IST ANBUL BELEDiYESi 

Ş eh ir Ti ya t r o .~ 11 

TEPEBAŞI 

DRAM KISMI 

•Dolar 
•Frank 
•Liret 
• Belçika Fr. 
• DrabmJ 
• lavll;re Fr. 

ı:ı; -
113 -
12~ -
84 -
2-J -

57S -

•Mark 
• Zloti 
• Pengo 
• Ley 
• Dlnar 

Yen 

-
23 -
~ı-

23 -
14 -
52 -

-

I kadar olan on ciltlik 3 üncü serinin 
~ abonesi 532 kunı§tur; 232 kuruşu 
r, peşin vefilir, ondan sonra her ay 1: 

bir lira verilir. 1 

~ 
31 inci Kitaptan 41 inci kitaba " 

'ti tn kryrnetten satılığa çıkarılan his. 
' t 1'1uıibe kıymetinin o/ı'. 7 5 ni bulduğu 
~e b\ezkur gayri menkul hissesi 
~ ~Uhdesine ihalesi icra kılınacağı 
~al~e son artıranın taahhüdü baki 
1'1. it Uzere artırma 15 gün tnüddetle 
"«ıı.ıt olunarak 27 / 4 937 tarihine te. Bu akşam saat 
ı ıq d 20.30 da 

111111111111111 

llLll~ 
•Leva 23-
•Florin 66-
•Kron Çek. 

•Kron lnee 
• Altnl 
• Banlmot 

52 . 
1~7 -

! kadar olan on ciltlik 4 üncü serinin 

abonesi 520 kuruştur; 220 kuruşu 
Yeri!.~ikten sonra her ay bir lira c
denir. 

75 - 247 . • 
• Şilln AVUI 23 -

6 ""' t en çaI'.'.Şamba gün:i saat 14 den 
oı.~•. ••dar uza dairemizde yapılacalc Ü M t T.s perde 
~ r~· Yazan: Henry Bern-

h.)'..ı 11\c.i acık artırmasında mezkur 
~.'' tein. Türkçeye çevi-
~ıı t?tenkul hissesi en çok artıran ren: Halit Fahri Ozansoy 
\...,.de bırakılacaktır. Artırmaya gir.----------------
~ ısr 

ÇEKLER 
• Lolldra 61:>- • Vlyaııa 4 2;)2'1 
• Nnyorlı o j!).'\3 • MadriO 1146M 

1i5975 • Berlbs 

• 4.1 inci kitaptan 51 inci kitaba• 
kadar olan on ciltlik 5 inci serinin 

11111111~ 

11 - KURUN 9 MART 1937 

leketi, Morol memleketinden daha .ttn" 

&indir ve Şah Mehmet, külliyetli as • 
kerlere sahiptir. Fakat, bu askerler, 
Cenriz Hanın harp hizmetinde, demir 
ribi ldisiplinin tazyiki altında sertlcı • 
tirilmif, çelilcle~tirilmit olan san ali • 
varileri ribi değil, onlardan farklı: Bun· 
lır, rehavete alıtmıı. yumutarıut aaker
ler oldukları (ibi, bundan baıka vatan 

için aske:-liJc hizmetine girmiyorlar, 
kendilerine bu iş iin para ödemMk ge
rek 1 Bunlar, ıönüUü de değiller, ücret
li .. Uzun zaman evvel, Peygamberin iç-
terinde tutuıturduğu ıey, onlann em • 

aalsiz bir hararetle dünyanm ldört bir ta
rafına rötürdükleri ateı. bu ıütun ıütun 
yanan alev, çoktan,.. çoktan sör.mÜJ • 

• tü! 

Ve bunı rağmen, İslam, askeri kuv

vetinin yüksek derecesini muhafaza e • 

diyord..u; bu.na rağmen, uyandrnlmca, 

uzun süren eski harplerin tecrübeleri 

ve unutulmaz kahramanlıkların hatıra • • 
larile beslenerek, eıki alev ııütun ıütun 

yükseliyor, İlllmın aaked kuvveti, ge

ne eıkiıi ıibi tıhlanıyordu. Tam bu 
devrede, 13 üncü aarın başlangıcınday • 

dı, ki son Haçlılar, "Mukaddes Mcm • 

leket" in sahillerine püıkürtülmüflerdi 

ve ilk Türk askerleri, Küçük Asyay~ 

ayak basmıılar, Anadoluyu İJgal ebn:if" 
terdi. 

Hayır, iılam dünyaaı, henöz iıtı'h "' 

faf edilebilecek bir vaziyette olm.a.kuıı 

uzaktı. Bu prk e!aaneıi, bütün p'paıı 

ve ihtipmile yaııyordu; canlıydı. Bağ· 

dat ve Şamda, Halifelerin aaraylan ku· 

ruluy:iu; musiki ve tiir ıüzel ıan'at .. 
ları, zaferlerini tes'it ediyorlardı. Hfi6üıı 

ve zeka ifade eden sözler, parlak bu • 
lutlar, ince nükteler, yüksek itibıarday-

dı; atim bir adam, iltifatlar ve ihsanlar· 
la gururlanıyordu. İll!m devleti, daima 
cu:ip ve sihirli bir devletti. 

( Arka.sı rar J 

Zahire Borsası 
1 - İTHALAT: Buğday 31~. arpa 100, 

çavdar 13:5, bulg-ur 15, un 96, kepek 19 
fasulye ı:ı, muıır 64, nohut 9 suaa.m 8 , pa• 
.muk 1, tift1ır_ 10, yapak H , peynir beyaı 
3 ton .• 

İHRACAT: Yulaf B ku§yemi 8 l.ç ce
,·Jı 11 toıı. 

2 - SATIŞLAR: 

Buğday yumuf&k kiloıu e lrunıt 7,S 
paradan 8 kuruı 10 paraya kadar, buğday 
11ert kilosu 6 kuruş 15 paradan 6 kuruş 

16 paraya kııdar, arpa kllOf!IU 4 kuru~ 25 
paradan 5 kuru~a kadar, çavdar kilosu 
• kuruı 2:S paradan • kuruş 27,5 paraya. 
kadar, muıır aarı kilosu 5 kuru~ kadar, 
yulaf kilosu • kuru~ 30 paradan 5 kurup. 
kadar, ke~tn tohumu kiloau 9 kuru,tan, 
susam kılosu ıs kuru§tnn 18 kul"Uf 30 pa• 
raya kadar. iç c~viz klloııu 39 kuru9tan, 
yapak Anadol klloııu G:S kuru,tan, yapak 
Çanakkale kllo~ 72 kunıt 20 paradan., 
peynir ~yaz kilosu 42 kurut 14 paradan 
42 kurut S7 kııruıa kadar, urdeva derim 
çitti •s~ kuruetan ~200 ku~a kadar, 
11&nııar derili c;lttl 3200 kuruştan 3500 kc• 
rtıf& kadar, varf&k derhıl çitti HOO kunı:
tan 2000 kuruıa kadar, tilki deriııt çi:ti 600 
kuruıtan 1200 kuruf& kıı.dar, tavpn derie 
el adedi 23 kuruftan 26 1/4 ku~ kad&r. 

3 - TELGRAF,LAR: 

Londra mrlllr La.plata mart tahmill kor
t.rl 2• fi. 10,5 pe., Londra keten tohumu 
La.plata mart tahmlli tonu 12 ster. 2,5 §1., 
Anvera arpa ~hlıtan mart nisan tahm!• 
11 100 kilo~ l 29 B. frank, Llverpul bujtday 
mart tahmlll 100 llbreııl 8 ti. 9 1/ • pe. 
ŞlkaKO buğday Hartvinter mayıı tahmill 
buşell 135 3/ 8 ı.ent. Ylnlptk bujtday Man'• 
toba mayıs tahmlll bUfl'l 1 128 5/ 8 aent. 
Hamburı le; fındık Glrt>sun derhal tahmil 
100 klloau 11)5 R . mark, Hamburg le; fır• ~\ılti 1Ytnlerin mukadder kıymetten 

' ~ Çıkanlmış olan hisseye isabet 
~ •it 'Y'ınctin % 7 buçuğu nisbetinde 
~ lll• Çe Veya milli bir bankanın temi. 

Zayi - 2/ 7 / 936 tarihinde Kapofaro 

vapurile İspanyaya ıevk eylediğim 200 

yarım sandık yumurtaya ait 9386 numa. 

ralı İstanbul ticaret odasından aldığım 

menşe şehadetnamesi İspanyada zayi ol. 

•ParU 
• 11.Jlllne 15 073~ 
•Br11kMI 'j()"J.) 

197~ 
•Va,..,.. 419.> 
• Budapefte '3:> 

11 abonesi 488 kuruştur; 188 kuruşu 
peşin verilir ve her ay bir lira öde

l 
·' nir. 

ı- clık ~'·an derhal tahmil 100 kJloııu 155 
R. mark . 

•Atlna 888G1S • 80ıtr11 108 6145 

~ ~ktubunu vermeleri lazımdır. 
• C~n•nt a,tiSG • Bel"'9(1 346iw 
• Sotya 64jlj • Tolıotı&mA 2 7Si5 
• AmPteraam 1093 • Moello•a 2U6 ~~~~arı tapu sicillerile sabit olmayan 

\ il'li/ llacaklarla diğer alakadar lamı 
~~\ı ak hakkı sahiplerinin bu haklarını 
... ~ 'll•ile faiz ve masarif e dair olan 

•Prııı 22 js,) • Ntnkholm 51~ muştur. Yenisini alacağımdan mezkur ı-----------------ı 
şehadenamenin hültmü yoktur. 

•. . "' >tt •tını ·ı· ·h· d · 'b 'h ~ ~O •• ı an tarı ın en ıtı aren nı a. Deniz ticaret müdürlüğünden almış 
t 'ıt~~un zarfında evrakı müsbiteleri. olduğum 2/ 136 numaralı makine lostro-
~. e dairemize bildirmeleri iktiza 

moluğu cüzdanını zayi ettim. Yenisinı 

'a~ t kd çıkaracağımdan eskisinin h:ikmü olma. 
• ~ 

1 
l irdc haklan tapu ılcillerikl 

~~Yanlar satış belelinin paylaş. dığını ilin ederim. (V. No. 21241) 

':~ l\ hariç kalırlar. Mezkur gayri! Nuri Cafer 
'' ~ tnütcrakim vergi ve tenviriye ---------------
~.~e fiyeden mütevellit belediye res. 

llı..~ ~eıtni tellaliye satıf bedelinden 
~ İıti Unur. Daha fazla malumat al -
~~enler 12/ 3/ 937 tarihinden iti. 
~ ~zde açık ve asılı bulundu. 

-rtırma ıartnamesi ve 936L1513 

• 

numaralı dosyasına müracaat ve mezkur 

dosyada mevcut ve mezkur m:ilkün me

saha ve sairesini gösterir vaziyet ve 

takdiri kıymet raporunu okuyup anlaya. 

bilecekleri ilan olunur. (V. No. 21243) 

ESHAM 

lş Ba:ıkA!l 24 40 l'r•mva) -
A.nııdnhJ 2HO •Çtml'nto 1460 
K~JI ,- Uı.Yön O.. -
Şlr. Hamv - $1lrlı Del -

• Metkez Bank 97 2;) Balya .-
U. Sl~orta - Şıı r k !il ec7a -
Pon•ımo1>b - reıt'lnn -
ıstlkrazlar T•hvll~er 

• 1933 T.Hor ı lt'l 70 lClektrilı -• • • • D 19.lO I'Y1un•&J -. . . m ı 60 ıtıtıtmı -
t.tık.()11.hlll 95 • AllAdnlo 1 3900 

• ErgeııJ laUk 99 •Anadolu D 39 fi() 
192'1 A .. - Anadolu m . 
9.. Emmam ~~ Mt!aı.,MJ A 4260 

,-

50 kitaba bırden abone olm&k ia
tiyenler peşin 8 lira vermekle ki
tapların tamamını alır ve sonra 
her ay 3 lira ödiyerek 6 ayda he
saplarını kapatırlar. 

51 inci kitaptan 60 şmcı kitaba 
kadar olan 6 ıncı serinin abonesi 
436 kuruştur. 136 111 peşin verilir 
ve her ay bir lira ödenir. • 

1

1 

Abone olmak için "V AKIT,, 
yurduna müracaat edilmelidir • 

Telef on: 24.370 İstanbul. lj 

~-SEZAR---· 
Dün ve Yarın tercüme lrülli)'atm~ 1

' 

Fiyatı 40 kuruıtur 

, . • # - ·-·-·-, 

' 

lıtanbul üçüncü icra memurlufunduu 
MahcU% veya paraya çevrilmeıine kL 

rar verilen 1 duvar saati hasır koltuk, 
halı, portmento, ve saire açık artırma 
suretile 9/ 3/ 937 tarihine müsadi! ulı 
günü ıaat 16 da Beyoğlu İstiklil cad. 
desi Haçoplo hanı önünde satılacağından 
talip olanların mahallinde hazır buluna. 
cak memura müracaatları ilan olunur. 

(V. No. 21245) 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN mDI 

Dahiliye MütehtU.m 
Paurdan bqka (Ünlerde öğleden .cxıra 

nat !2,1 tan 8 ya) Jrad&r İltanbuld& DlT&D 
yolunda (104) numaralı husu.et kabinuinde 
butaıarmr kabul eder. Sah, cumartee ı1bl 
lert 1&bah "l.~12" a&Uert haklld tukara,a 
ma.hsu.atur. Muayenehane \·e ev telefon: 
:2398. Kıtlık telefon: 210U. 
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SUMER BANK 
Umumi Müdürlüğünden: 
Karabük Demir ve Çelik Fabrikası namına A vrupadım getirtile

cek olan malların tahliye ve gümrük itlerinin bir müteahhide iha· 

lesi hakkında evvelce verilen ilanımızda yazılı tarih görülen lüzum 

üzerine 15 mart 1937 pazart€'sİ günü saat on beşe tehir edilmiştir. 

Taliplerin mezkur tarih ve saatte Ankarada Umumi Müdi..irhi
ğümüzde hazır bulunmalan. 

Jandarma genel komutanlığı 
satınalma komisyonundan: 

Kumaşı verilmek diğer malzeme ve dikimi l\aÜteahhide ait olmak üze. 
re ( 603:)) takım kışl:lt erat f;}bisesi 19 - 3 - 1937 cuma günü saat 
(10) lia kapalı ~arf eksiltmesine konulmuştur. 

(9424) lira fiat tahmin edilen bu dikim eksiltmesinin şartnamesi 

parasız komisyondan alınabilir. Eks=llınesine girmek isteyenlerin (706) 
lira (80) kuruşluk ilk teminat makbuz veya banka mektubu ile ıartna • 
mede yazılı belgeleri içinde bulunacak teklif mektuplannı eksiltme vaktin· 
den bir saat evveline kadar komisyona vermiş olmaları. (1055) 

Betonarme köprü inşaatı 

Nafia Vekaletinden: 
2573/ 937 tarihli perşembe günü saat 16 da Nafia vekaletinCf! §Ole Vf 

k3prüler reisliği eksilhne komisyonu odasında "163500,, lira keşif bedelt 
Mara§ vilayetinde Kayseri - Maraş ve Maraş • Eloğlu yollarında betonarm,. 
Alikaya • Suçatı, Tekir, Aksu köprüleri İnşaatı kapalı zarf usulile ekısilt 
meye konulmuştur. 

Eksiltme şartnamesi ve buna mü teferri diğer evrak "817,5,, kuruf 
mukabilinde §OSe ve köprüler reisliğin den verilecektir. 

Muvakkat teminat "9425,, liradır. 

. oreloğ - Opera tör 
•• 

DR. OSMAN ONER 
idrar: yolları, Belsoğukluğu ve 
ERKEKLİK :;.aÜsl~~~~:~~. -

M uay e n ehane: Kabı;elıapı Anadolu Han 
kar~ı ııırru;ındıı Arpacılar Han No. 16 
E v: lsllklılf t·uddcııl Vıldız Slnemus' 

yunııırlıı Tokat Apıırlımanı fllo. 3 

~---or. ----
N l ŞA.N YAN 

Hastalarını hergün akşama kadar 
Beyoğlu. Tokatlıyan oteli yanında 
Mektep sokak 35 numaralı mua-

yenehanesinde tedavi eder. 

---·- Tel: 40843 -----

Kont Felik.s Fon Lükner 

SON 
KORSAN 

Türkçeye çeviren 
Fethi Kardeş 

VAKIT KİTABEVİ 

Fiyatı: 20 kuruş 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin müteahhitlik vesikasını ibraz ve "Jo...._ ----------: 

bir taahhütte en az "100,000,, liralık köprü ve buna benzer inşaatı iyi bir 1 KURUN doktoru 
surette yaptrğm; isbat etmeleri metrut tur. Necaatln Atasagun 

1 

Teklif mektuplarını 25, 3 ·937 perşembe günü saat 15 e kadar komiı Her güu l6,JO darı :.m ye kadar 

··on re7sli3ine vermeleri lazımdır. ( 1191) Lalelide Tayyare apartımanlarm· 
da daire 2 numara 3 de hastalan 

, nı kabul eder. Cumı:ı.rtP"t günleri ı A 

den 20 ye kadar muayene patUl!· 
dır. 

r 

1 

inhisarlar lstanbul 
· başmüdürlüğünden: ' 

Çamaltı tuzlasında ~ .; mahsusada tesiı olunan ince tuz de-
ğirmeninde sıhhi 've fenni b..-. urette ihzar olunan ince sofra tuılafl 
yarımtar ve birer kiloluk paketler ve mutbak tuzları da (50) Jtf 
kiloluk içi kağıt kaplı çuvalla~ içinde satışa çıkanlmıfbr. 

Sofra tuzİatı (64) ve (128) zer paketi havi ıımdıklara konar.Jk, 
ambalajlanmıştJr. Paketli sofra tuzlannm beher kilosu · Kabat••. 
ambarında (9,50) ve mutbak tuzlarının beher kilosu (5,25) kui'1lf 
fiatla satılacaktır. 

Gerek muthak ve gerek .Jofra tuzlan bir ıandık veya bir çu"ai~I 
dan daha az satılamaz. Sandtk ve çuval bedelleri tuz fi.atma dahı 
olduğundan müşterilerden aynca sandık veya çuval bedeli arat> 

mıyacaktır. 

Tuz satıcılarının İnhisarlar İstanbul Başmüdürlüğü merkezi»d"' 
Kabataş ambarına müracaat f'tmeleri ilan olunur. (1184) ___... 

Kocaeli Vilayetinden: 
4 - 3 - 1937 tarihinde açık eksiltme ıuretile ihale edileceği itan edi: 

len Adapazan - Hendek yolunun 25 - 26 - 460 kilometreleri ar•. 
sında 1460 metrelik kısmın esaslı ta miratma istekli çııan:adığmdan b~ 
miralın martın on beıinci pazartesi günü saat on dörtte ihalesi y•P1 

üzere eksiltme müddeti on gün uzatılmıştır. . be' 
Keşif bedeli 4658 lira 56kuruştur İsteklilerin yüzde yedi buçuk nı• 1 

tinde muvakkat teminat mektubu veya makbuzu ile vilayet m~~. 
k~ş;f ve şartnamesini görm:?k istiyP.o lerin vilayet nafia müdürlü<!ilne ~ 

1 racaatları. .· .1 "". ~. ' (1280) ~ 
-~--~~--~~~~------------------~--~~ 

Türk Hava 
Büyük Piyangosu 

ş;mdiye kadar binlerce kişiyi zeng;n etmlştir 

5. inci keşide 11 Mart 937 dedır. 

Büyük ikramiye: 50.000 Liradır. 
Ayrıca: 15.()00, 12.00000 10.000 liralık ikramiye'erle 
( 1 o.ooa ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardırı 

Dikkat: 
Bilet a!an herkes 7 / Mart 937 günü akf&IDDla kadar bile~ 

-----sa-h-ıb-ı:_A_S_IM_u_s ____ değittirmiş bulunmalıdır. Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı-"' 

• 
t.ıususı ŞARTLAQl'!_IZ ~Alı(~IND.A 
GJŞE:LERiMiZOr:N MALUMAT AL 1N1 Z 

Hepsine 25 lira kıym:?t tahmin olunan T opkapıda Deniz aptal mahal
leainin Topk~;-ı caddesinde eski 315 yeni 337 N. lı dükkinm ankazı açık 
arhrmaya konulnıu~tur. Şartnamesi leva.zem müdürlüğünde görülebilir. 
istekliler 133 kuruş\•k ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 23 
- 3 - 937 salr günü taat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(1298) 

Em:nönü Kaymakamlzğmdan: B aşı boş olarak bulunup tahtı mubaf a
zaya olman bir merkebin sahibi her kim ise bir hafta zarfında -ahnad:~1 

takdirde usulü d~iresinde satılacağı ilan olunur. (B.) (1301) ~ 
I 

Istanbul Gümı üğü BaşmildilrlUğUnden: 
" Gm:1rük Satı~ Müd~rlüğünclen: Göçmen lsmail kızı Emine ile lsmai] I 

oglq Zıya ve Ayşcye aıt olup k<ıç=.k ohrak yakalanan S. R. markalı 43:; 

Ne§rlyat Direktörü: Refik Ahmet Sevengil olur • 

KUMBARA 

~<Jı!C şekerden bozulmağn ba~lıyan t 48 sandık tekerin. ıatılması lazım· ı' 
gl1ftilıtir~ Tebliğat yerine ilan olunur. (1300) · 

o 

BIRE~ 
1000 

TARLADIR 

,: --- \ -~ .. / 
~4L~ ... •• 

,,. I 
• •• '"' ("9'. 

• 
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