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Gümrüklerde 
Bir defaya mahsu• olmak 

Uzera verilen karar 
Ankara, 19 (A.A.) - 15 §Ubat 937 

tarihine kadar gümrüklere gelmit bu -
lunan herhangi memleket menşeli bil· 
umum mallar bir defaya mahsus olmak 
üzere memlekete ithal edilecektir. 

r.,oslavga seyahatinden sonra 

Başvekil Sofyaya 
hareket etti 

Şark Demirgolları HükUmet 
tarafından nasıl satın alındı I 

aristan Türk mümessillerini 
Nafıa Vekili dün Mecliste bunu çok mühim 

izahat verere.k anlattı 
I 

hararetle kar şıhyor 
• •tvekll Yuı.o•l•YJ•d• dUrtkU ztyaretlerlnde 
do91 memleket harbiye ve bahriye nazırlle 

Trakya'nın siyasi ehemm1yeti 
ber•ber ter•aneyl gezdi. 

Şark Demiryollarının alınmasını zaruri l<ılmıştı 
lt1Hıt11111t11nıtllllh11111lllllltı11lllll' 

llL&RAD'DA i 
~~-==~---...!-========~===---:-~\ 

= 
~lmanga ile ( 

dostluk ( 
"8u d• glrUtUldU ( 

i' 
~· 19 (Huaual) - Bqveki-

~dan ayrılııı münue. 
~~bir makalede "Vr~e,, 

.... ~ Avrupa aiyuetinden 
IÖyle diyor: 

l&bt·m deWetile yahud da 
il ve auUı qkı yolu ile Fran 

Ya vumda kat'! bir uz. 
Plecefine Ve A viııpJ.da 

lza.ı. olunacaiına inanarak 
Abnanya ile doetluk ve kar 

/~ /nönü ve doktor ATM, Saraybo8rtaya vardığı ooman i8t1JS1~on~ (~.ııctuk 
kuyon Saroybo.ma belediye reisi B~a.kçiç, ismet lnföıü ile Tcvfık Ru.§tu ara. 0 

awtdaki mt Driva 1'il.ôyeti 1HJli8i Lukiç' dir) 

"'"'ll'M. ... mUnuebetleri de Bel- Betırad, 19 (Hususi) - Bqvekil gitmi3ler ve orada, dost memleket har-
lkt A-... ve Hariciye vekilimizle refakatlerinde. biye ve bahriye nazırı B. Sariç'le bir-~ bqvekilin kODUflll&- d Uk•- •A-.... edekı· denizaltı üssünü zi. •-uı ı · TUrki ki ıevat bugi1n, Yugoalavya dahilin e- w ~-" -.•u •Y emıt ve • ,_,a.ın- v.-t etmltl•rdlr. eu ...... 1... ı ıevahatlerlnden 9tlgrada dv~UIQ'Çr. .ı .,.,,.. " 

·"!~ llLlf!P.IY& • J. .;;ı..•..::.. 'D .. avek;.,....,.ız ora..ı.. ~-.ifecJfğf bir ~.alluıiyeti permif. liintt İnönü ve ar&.d&IWi, 1NLn&Y· ~ mm ..... 3ı• 
~'1{ boaiıa ve Benekten IOllJ'& Kataro'ya. (Sonu: Sa . .J SU. 4) 
.~~----~------__;;_ ______________ -:-::---~~ 

L ord Logt dün Hatag'da Türklere karşı 
hareketler şiddetlendirildi akşam gitti 

bazlar halkı cina
~ete teşvik ediyor 

1 
Türkiye ile lngiltere arasındaki mü
nuebat gittikçe inkitaf ebnektedir. 

"'•k•t için mabedlerl ve dini i let ol• r • k 
kuı .. nırorl•r· "TOrk ler Pr otemn oluyor,. 

~ d~re gUIUnq u çmalar uyduruyorlar 

&~19 
.. <Huauıi) - Suriye ve Şahab Aza.. Kürddağı v~ lık~nde· 

· .i ~itleri takib iti tiddet· run mıntakalannda yaptıgı bı~ ~e
~ tir. İürk taraftarlığının yahatte bizzat ppka .meaclelen ıle 
~et ~~dır. Şapka giyenlerin mqgul olmuıtur. Vali bu ~mtak~
Sl zr.'!te_ıtııı inaanlar gibi takibi da yaptığı. ıey~a~lerde muteaddıd 
'~~lar tarafından da tas· nutuklar ıöylemııtir. Bu nutukların 
~ ~~r. hemen hepsinde Türklere ıiddetle 
~ Eınir Mustafa El (Sonu: Sa. 4 S~ 4) 

Plika · borcları güzünden 

rnobil sahibleri 
balarını satıyorlar 

2'Gkri fO/iJr7mi dertl !Pflıyorlm' 
(YGN& 10 uncu aayt/ada) 

Daha da edeceğini umarım 

Beş günden • 
beri şehrimizde 
bulunan lngiltere 
Lordlar Kamarası 
azasından Lord 
Loyd dün akşam· 
ki ekspresle Lon· 
draya hareket et· 
miştir. 

Lord Loyd Hareketinden 
evvel lngiliz sefaret binasında gaze· 
tecileri kabul eden Lord Loyd son 
seyahati hakkında demiştir ki: 
"- Akdeniz etrafında tayyare 

ile bir seyahat yaptun. Filiıtine, 
Maverayı Erdüne, Suriye, Kıbnaa 
Atinaya gittim; oradan buraya gel· 
diın. Bu 1eyahatim eanaımda husu· 
aile fnıilis mektebleri ile alakadar 
oldum ve kültür vadiıinde tetkikler 
de bulundum. Memleketimle Türki· 
ye arumdaki münuebab soruyor 
aunuz. Türkiye ile lnıiltere araamda 
münuebat gittikçe inkitaf etmekte· 
dir ve daha da edeceğini umarım.,. 

Lord Loyd bundan sonra Akde· 
nizdeki vaziyetin "geçen seneye nis· 
betle daha iyi olduğunu, fakat bü
tün dünya vaziyetinin fevkalade de· 
nebilecek bir halde bulunmadığını,. 
söyledikten sonra bizatihi lngiltere 
mevzuuna geçerek şunlan söyle· 
miştir: 

"- lngiltere ıulh ve ıilihlanma 
yolunda çok çalıfb. Fakat kendisini 
bu yolda takip eden bulunmadı. Bi
liyonunuz ki timdi ıilahlamyoruz. 1 
Daha kuvvetli olacağız. Bununla 
beraber kuvvetlenmemiz yine au1h 
:.-:-..ı:. 
~UIUU•tl 

Lord Loydun Londraya ~iderken 
belki de Sofyada Baıvckil ismet in· 

( 
önüne saygılarını sunmak imkarunı 
bulmuı pek muhtemeldir. 

Ankara, 19 (Hususi) - Bü} ;;,k ur=1. 1 
let Meclisinin bugünkü toplaı.tısmda : 
Şark Demiryollarının hükumet tarafın-J 
dan satın alınmasına dair olan muka -
velenin tasdiki hakkındaki karun layi
hası mükazere edilmiş ve bu münase
betle Nafia Vekili B. Ali Çetinkaya bu
lunduğu beyanatta §Öyle demiştir: 

Şark Demiryollarının imparatorluk 
tarihinde ve zamanımızda mühimce bir 
macerası vardır, onu hulasat.:ın arze • 
dersem heyeti celileye karşı vazifemi 
yapmış olurum. Ayni zamanda nrsli ha
zırın da birtakım noktalar üuı inde fi. 
kir edinmC"sine vesile olur zannediyo • 
rum. 

Sark Demiryolları Avrupar.•n ya • 
but ·garbin şarka doğru 19 uncu asır 
sırasında gerek imparatorluk tarafın ., 
dan şimendifer yapılması lüzl.4mu ve 
gerek garbin şarka doğru olan muva -
salasının zaruretile hadis olmuş birta -
kım siyasi, mali meseleler neti,.csidir. 

işte bu gibi siyasi sebepler ve mali 
zaruretler altında 1872 de Şarh Demir
yollarının imtiyazı verildi. 

MUKA VELENiN ESASLARI 
Evveli 1869 da Baron Hirşı: verilen 

imtiyaz bunun tarafından başk ı birisi -
ne verilmek istendi. Fakat hükumet ka· 
bul etmedi ve inşaat sermayesi devlet 
tarafından verilmek üzere 1872 de yine 
Baron Hirşin in§aat ve işletme ş:ıketine 

imtiyaz verildi.O vakit yapılacak hatların 
yekunu tahminen 2000 kilomet··e ola • 
caktı. Hattın imtiyaz müddeti de hat • 
Iarın bitmesile beraber başhyacak~ 
Raşa hakkında hiı;bir kayıt, §art yok· 
tu. imtiyaz müddetinin tesisinde mev• 
cut e§ya mütehassıslar tarafından, eh • 
lihibre tarafından tetkik ve kıymeti teı
bit edildikten sonra devlete intikal ede
cekti. Böyle birtakım esaslar vardı. 1872 
de yapılacak hattın kilometr~ başına 

ıirkete 12.000, hükumete 8.000 altın 
(Sonu: Sa. 4 Sü. f) 

Kauçuk sanayiimizin 
inkişaf çareleri 

Bir fabrika direktörü söylüyor: 
GümrüK 

resmi 
indir ildiQi 
takdirde 
Avrupa 
mamuıa.

tına 

lüzum 

Iiauçıtk fabrik<ı.!ıııda çalışaıı kızlar 

kalmıya
caktır 

(Yazısı 10 uncu sayı/ada) 

23 Nisanda 
Yepyeni bir mevzuda iki gilzel 

tef rlkaga başlıyoruz : 

-

Yeşil Cebennelll 
Şimdiye kadar okuduğunuz aşk 

romanlarının en güzeli 
BUyUkadada ba,layan ve bUtUn harb bo
yunca devam ederek yabancı bir memle
kette biten bu ••k hlklyeslnde herkes 
kendi dUfUnmUt olduju gUzel ve ideal 
atkı bulacaktır. 

Yazan : CAHiDE OSMAN 

Zelllrll Sarmaşık 
Büyük Zabıta Romanı 

Çeviren : V 1 R G Ü L 
---
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YUGOSLAVYA MEKTUBLARI 

BELGRAD'DA 
Hamid Gecesi 

Bir sofra etrafında toplanan 1ürk gazeteci
leri Hamidi andılar, şiirlerini okudular 

Belgrad, 1 5 Nisan - Büyük l 
Türk şairi ve edibi Hamidin büyük 
matemi Be1grada kadar geldi. Dün 
gece geç vakit "Roi Serbe,, otelinde 
bir sofra etrafında toplanan Türk 
gazetecileri kendi aralarında hep 
Hamidi andılar. Onun şiirlerinden 
parçalar okudular. Bugün Türkiye· 
de eli kalem tutan herkese edebiyat 
zevkini en büyük kuvvetle veren 
bu adamın sanatındaki kudretine 
karşı hayranlık!armı birbirlerine an· 1 
)attılar. 

Bu komışmalardan çıkan netice 
şu oldu ki biz Hamidi fikirlerinden 
ziyade duygulan ile seviyoruz. Man· 
tıktan, hakikatten, hikmetten konu· 
şan, zekasile karanlıkları aydınlatan 
Hamidden ziyade duyguları ile tabi· 
atın ihtiraslarım anlatan, bir arkan· 
siye! gibi renkten renge giren, fakat 
çölde bir vaha gibi yaklaşmak is· 
teyince gözden kaybolan, bazan fır
tınalar ve dalgalı denizler gibi coş· 
kunluğunu, hazan mezarlar ve yıl· 
dızlar gibi sessizliği ile ruhları saran 
Hamidi seviyoruz. 

Onun içindir ki Hamidin arkadaş· 
lar arasında okunan şiir parçaları 
içinde: 
Azade kalaydılar seferden 
Bir ordu çıkardı bir neferden 
gibi sözler ikinci derecede kaldı, ve 
en çok beğenilen beyiti de fU oldu: 

HübOb eder gibi reftinnız ne halettir 
'°'b neıimi seherden mi lferidesina 
Siz ol hikimi ki ıunü billendi kud· 

rettir 
Dütündürür gibi bir ıiiri nqinide· 

tiniz. 
Hamid birkaç yıl ev\'el kendi8i 

için şöyİe dctrtişti: 
Şaribül leyli vennehanm ben 
K:ırlar altmcb b!r nevbehamn ben 

Hakikatte ise büyük şair yalnız kar 
!ar altında bir nevbehar değil, dört 
mevsimin her türlü tecellilerini ken· 
dinde toplayan bir alemdir. Fikretin 1 
dediği gibi Hamid bulutları ve seher 
leri, dağları ve denizleri, volkanları 
ve tufanları, karlı ve buzlu mmtaka· 
ları, yahud sıcak ve mutedil iklimle· 
ri ile bütün bir cihandır. Onda diva· 
nelikler ile en ince ve en derin duy· 
guları onun eserlerinde birbirine ka· 
rışmış buluyoruz. Sözün kısası Ha· 
midin şiirleri suni çiçekler gibi gayri 
tabii hislerden yapılmış şeyler değil· 
dir. O §İirlerde, o eserlerde madde ile 
hayatın her türlü imtizacları gibi bir· 
birine zıd görünen şekilleri pek tabii 
bir surette bir yerde toplanmış gö· 
rüyoruz. 

Hamidin büyüklüğünü nasıl tarif 
etmeli? 

Bunun için de yine Hamidin ken· 
di ifade8ine müracaat ederek: 
Tarifi yerde bitmez arta çıkan 

kibarın 
demekten başka çare yoktur. 

Hayat adamı olan Hamid ömrü· 
nün son giinlerinden artık hiç bir 
tat alamıyordu. Ölümünden evvel: 

Bir zevk yok gecesinde, gündüzünde 
Ben neyliyeyim bu yeryüzünde 
dediğine bakılıraa bu aleme gözleri· 
ni kendi arzusu ile kapamııtır. Ebe· 
di meskenine istiyerek ginniıtir. 
Büyük Türk ıairinin mezar taıına 
bilmiyorum ne yazılacak} Bana ka· 
lırsa f u beyti yazmalıdır: 

Bu tq cebinine bemer ki aynı mak-
~ 

Drji fiilcM De zliiü, ttetfiıiu mah· .. .,..,. .ı....<l •• .u.. - ;!!.::.. terwr. 

ASIM US 
Dost Yugoslaııyan111 güze1 man.mral.arı: 

Ferhundenln çocuıu dUflu 
mU, dUtUrUldU mU ? 
Galatada Karabaı mahallesinde Dere 

• 

GLiNON AK/J'LER.f 
--------- -- -= ------

Taç giymede f 

eski kral ve kraliçeler de 
bulunacak ı J 

Gelecek ayın 12 sinde İngiliz kralı 
VI ıncı George taç giyecek. Bu müna
sebetle Londrada büyük bir merasim 
hazırlanıyor. 

Fakat, bu hadise yalnız İngiltereyi 
değil, bütün dün)1ayı meşgul etmekte. 
Her tarafta bu mUnasebetıe hazırlık
lar yapılıyor, kralın heykelleri, tngil
tereye verilecek hediyeler hazırlanı· 
yor. 

Bu arada Fransada yapılan hazır
lıkların ba.smda bir film geliyor. 

ka arasında bir tayyare yarışı yapıla- 'ı 
caktı. Bu tarih, Lindberg'in ilk defa 
olarak tayyare ile Amerikadan A vru-1 
paya gelmesinin 10 uncu yıldönümü- İ 
dUr. ı 

Bu münasebetle yarışı Fransız ha
va nuırlığı tertib etmişti. Fakat, Av. 
rupa ile Amerika atasında yapılacağı 
ve yarışa en ziyade Amerikan tayya
recileri ıirecefi itin, bu iede Amerika 
da alakadar. 

İşte, Fransanm te.rtib ettiği bu mü
sabakaya Amerika, birçok iktısadi ve 
mali sebeblerden dolayı. razı olmadı 

ve henüz tamamile vazgeçilmiş değil
se de bu yarışın mayısın 10 unda ya· 
pılmnsı ~eri bıra'uldı. 

Fransa bu yanşın ayın 10 unda y:ı. 
pılmasrnı, bu tarih bir yıldöniimü ol. 

hafta kalayım,, diye Parise ge 
Londradaki merasimin sonun• 
caktı. 

Bu sebeble, serginin açılJll•., 
geriye bırakıldı: Şimdi ne~~ 
lacağı kat'i surette tesbit ~ 
ğilse de mayısın 22 sine d~· -
diyorlar. 

Gec;miş Kurunıar 

- 20 Nistt.n 191 

MEYDAN 1WHARES 
Berlin, - Flandrde ve LiS 

da'loi m.eydan muharebesi 
vıız:yeti harbiye tebed<Wl eY 
tir. _._ 

·I\<Jro.11'tnı §imali garbi~ 
s1z1.ar11t lmvuayı killliye ile ~' 
Zeri hücııml.ar kendilerine ~" 
ata }na?olarrık kırılmıştır. 

Meşhur Fransız aktörü Sacha Gu. 
itry tarafından hazırlanan bu film İn
giltere tacındaki dört ~ın hikayesi
dir. 

İngiltere tacının bu meşhur dört 
taşı eskiden 7 idi. Kraliçe Marie • Stu
art'm ölümünden sonra bu yedi taşın 
üçU kaybolmuş ve bugünkü tac da o 
meşhur taşlar dört tane kalmıştır. O 
diğer UçU kaybolmadan evvel bu taş. 
lar tacın il.zerinde bir armud eekli teş. 
kil ediyordu. 

duğu için iBtem ışti. Fransanın bu me- ·-------------~ 

rasimscverliği Ar.ıerikanm rcalitcsc
vcr!ôifile ç~rpr~mış \e mağlüb olmuf 
b11lunm·or ... 

Parla aerg' alnln acllmaaı 
geri bırakıldı 

Sacha Guitry'nin filminde bu taş
lann etrafında geçen birçok tarihf 

vak'alar anlatılmaktadır. Fakat, asıl 
mühimi, bu filmde Catherine de Medi

cls, Marie - Stuart, İngiltere kraliçesi 
Elizabeth, Napolcon, m Uncil Napole
on, İmparatoriça Cugenie ve Jovphine 

Taç giyme merasimi evvelden ha
Zirlanan birçok i§leri bozdu. Bunlar· 
dan biri ve bathcaaı, evvelcede y 'zdı. 
ğımız gibi, eski kral Edvard'm evlen.! 
meaini geri bırakması oldu: 

Bayan Simpaon'la evlenmesi ancak 
taç giyme meraa•mi olup bittikten son 
ra olaun diye sarayın izhar ettiği arzu 
Vindıor dukaaı tarafından kabul edil 
di ve esti kral, yeni ıtrahn aerefine.

1

1 

evlenmesini geri bıraktı. gibi b:rçok tarihi p.bsiyeUerin bulun. 
masıdır. 

Fransa namına krala hediye edile. 
oek olan bu film taç ctyme meruimJ 
gUnUnde halka g6!terilmeden önce H1r 
defa olarak kendisine gösterilecektir. 

Bu suretle, kral, taç giyerken, bUtiln 
bilyük kral ve kraliçeleri kareıımda 

görecek demek ... 

O da geri kaldı .. 
Gene mayıs ayı içinde yapılması 

ikararlqtınlaa-~~-bWiee daha 
vardı: 

' --Mayııın onunda Avrupa ile Ameri-

Taç giyme merasimi dolayıaile ge-
ri buakıllafl1lerdea biri d9 Puill ıaer 
Jbd. ~ful& b1r •m«ndenbe
rl huırtanm&fa başlanan bayftk Ber· 
gi 1 mayısta açılacaktı. 

Fakat, 12 mayııta taç giyme mera 
simi olduğu için, bu tarihe kadar Pa 
rise hi~ bir eeyyah gelmez diye dU 
ıUndWer. Hakikaten de öyle olacaktı : 

A merlkadan ~lecek milyonlarca 
aeyyah Parlme lf"ttb .. r-tflm~ ~"" 
kaldıktan ICınl'll Londr8.ya gitmek istı. 
yeeek, ''gidince hl'- olmaıa bir iki 

Günlerin oeş9nden: 

Dildeo dile ... 
Yugoslavların dillerinde Türkçeden almmıı birçok kelitnel~r 

var. Fakat Türkçeden Sırbc;aya geçmit olan bu kelimelerin bir kısmı 
aslındaki teklini oldııiu aibi muhafaza ettifi ha1de clijer \Nr kısım 
garip değiıikliklere uiramqbr. 

Mesela (ocak) kelimeai aynen Sırblann diline (ocak) olarak geç
mittir. Bugün' Anadoluda ve latanbulda CBöNk> diye tellffuz ett~· 
miz, Rumeli Türkleri aizmda (Sürek) şekHne girdiiini gördiiiümiz 
kelimeyi Yugoslavlar (Burek) olarak dillerine kabul etıWfler. Yine 
bizim Türkçede (Amawd kalc:lmmı) dediğimiz mefhull.la Sırblar 
(Türk kaldırma) diyorlar. Nihayet bizim (tepsi>dediğimiz ıeye onlar 
(tepsiya) adını veriyorlar. 

Sırblar dillerine Türkc;eden böyle bir taknn kelimeler alırken 
niçin bazılarının aalmdaki ıekillerine hiç c!okunmamlfd'la ni~in diğer
lerini değittinniı} Bunu anlamak mümkün defil. Yalnız §U cihet anla 
ıılıyor ki dillerine almak için ihtiyaç duyduktan bazı kelimeleri beğen· 
mitler; bunları telaffu~ .etmekte hiç,ıorluk ~ekmemi,Jer; bunlan 
Türkçesinde olduğu gıbı lugatlaıma geçirmişler. Diğer bazılanm ko· 
)ayca te1af fuz edemedikleri ve dil1erinin k~dilerine mahim .olan ahen· 
gine uyar bu1madıklan için İ§lerine gelen bir ,.kil vennifler. 

Zurnada Pefrev olmaz, ne cıkarea bahtma, deme%1er mi~ bir dil
de olan kelimelerde J>afka bir dile geçerken hiçbir Ut.ul. hi~ir kaide 
tanımıyor! 

1 

Napolgon'otı 
hediye ettiği t 

ne oldu? 

BugUn 'Viyana on beş 
tekrar ortaya çıkan bir h 
dikodusu ile çalkanıyor: 

Nyo!JQft'Gn Horteme de 
na!slye wrdlği taç ne oldu! 

"Bu hiklyepiıı tarn:..l kJSDll 
N apolyon, sUrgünde bul 

be. ad81P14alı dö!J®kteıı 
Loutııl bOdilkur kartı ç°' 
ranmı§tı. O zam&IF"Napolyo8 

t.we de uhaam're 
kU bu ta4 kraliçeıahı biş 
devleUerin haaiııe!erinde 

baılarıuetı. 

Bu sul'etle 1900 dt tlç 
ail•inin .ıme ıeçiyorc ve 
smda Arş'dük Leopold - Sal 
ellnd~ bulundurmaktadır. A 
Mlcaristan imparstorJuğ:unUO 
Uzettne ı\n:idük ''ınuzayeıral 
ye dUıf·yor ve .. tacı bir mali 
rediyor. 

Bundnn sonrn meselenin 

ıobfında oturan Ferhunde i11imli bir ----------------4....1---

lluAa/aaa ettikleri eski kıyafetlerile 
giJrllllJrı Yugoslav §erbetçil.erind.en biri 

kadın, karakola müracaatla, "8 aylık 
Çocufwn düttü; düfllleaine de. Sabri ile 
Zeki ıcbep oldular!,, demiıtir. 

Bu tikayet üzerine, Ferhunde mu • 
ayeneye gönderilmiı ve müddeiumumi
lik de tahkikata batlaquıtır. 

Sarhoflukla hakaret ı 
Sarhoılukla zabıtaya hakaret ettiği 

iddia olunan Hüıeyine, methut ıuç ka
nununa göre, Sultanahmet üçüncü aulh 
cezadıı yapılan duruşmasında, 2 ay ha
pis cezaaı kesilmiı ve ayni zarnanda da 
bu cezanın çektirilmemesine karar ve • 
rilmfttir. 

Sinemada gUrllltU 1 
Sinemada sarhoşlukla bağırarak gü

rültü, patırdı ettilindcn tik5yet olu • 
nan 20 yaşında Hüseyin, polisçe yaka
lanmıı, meıhut ıuç müdıdeiuml:miliğine 
yollanmııtır. 

- Pek 114/ifmqreb b!r kıruııncı 1ıe.uM;1.yt.JP ... 
- Evet, herhalde pek ağırbfa§ıa.. .... 



4bdülhak Hamide 
dair hahralar 

3 - KURUN 20 NiSAN 1937 

Yazan: 

Ahmed ihsan 7 ohgöz 

Mülkiye mckte-\ lıi miydi1.. llcrncysc, :1tt yü::dcn h&ıl 
binin üçüncü smı- olan sureti nuıi~et beni 1ocılcmimlc tc
fmdan (1885) rah 16./ ii nuı.f ata mecbur cttiğiıuleıı lkdanuı 

~ metli hocam Re- (Ynıpıcb) i "100,, liraya sattığını gibi 
"~ caizade Ekrem- Aşiyaıı sahipleriyle de bu 1.l'lbildcn 

\ ~ den edebiyat dersi nıukıavcltitta bulundum. P..c/ikamrn 

Ticaret Odaları 
gelecek sene 
Jağvedi,ecek 

Oda bütÇeleri tasdik 
edilmek üzere 

Bütün o ullarda halka 
mahsus zehirli gaz 
kursları açılacak 

J alırken onun ağ. ikamete mecbur olduğu. bu karlı buz-

.... ~ ~ zından üç üstadın lu dağlarda bir rruısra/ kapısı daha a. Bütün ticaret odalarının lağvedile - Kurslarda ders verecek öaretmen-
rck İktısat odaları kurulacağı malüm - 6 , ~ ::ı.dx daima hürmet çıldı. Allah yardımcımtz oUıun. 

le çıkardı: llassatan gözlerinizden öperek sizi 
Namık Kemal, Hakkıa cm.aııct ederim. 

du~. ~u rüzden, ticare~ ocla~arı b~tçe - /erin bu hususta bilgileri arttırıldı 
len şımdıye kadar tasdık edılmemış bu-

Şinasi, Abdülhak Jfüştak t.'C minnettarınız 
• Abdiilhak Hamid 

Uç ~tadın isimleri dimağımda Yevmü Iyd 1326 

lunmakta idi. Öğrendiğimize göre ik -
tısat odaları kurulması için yapılmakta 
olan hazırlıklar hazirana kadar bitirile
miyeceğinden ticaret odalarının lağvın
dan bu sene vazgeçilmiştir. Hazırlıklar 
gelecek seneye kadar sürecek ve gele -
cek sene bütün odalar lağvedi?~cektir. 

Universlte talebesl imtihanlara hazırlanmak için 
kend~lerlne bir mühlet verilmesini istjyorlar 

e 6"Ygı ile yarım asırdanberi Mektubu okuduğunuz zaman büyük 
U§tur. Recaiza.dc Ekremin vatanperverin, yüce şairin, koca üsta
i Edebiyat,. mı kendisinden dm meşrutiyet ilii.nmdan sonra kadir 
İ~indeki manzum parçalarda bilmezlikten ne kadar zedelenmiş ol. 

8rn1f arkadaşlarımı en çok mü duğunu anlarsınız. 
?<fenler bu üç imzayı taşırdı. Abdülhak Hamid, Büyük Millet Mec 

t~1hi gözilmün önündedir, Na- Jisine !stanbuldan mebus seçilib Anka
~lin "Vatan. Silistre,, sinden raya geldiği zaman, ben; cümhuriyet 
~ Ramidin "Tarık bin Ziyad,, de\Tile me~rutiyet yılları arasındaki 
l'ıa b "Talimi Edebiyat,, a ko. farkın ne bJyiik olduğunu tam mana
~ tçalar hepimizin ezberimizde sile l · daha anladım. Mfüetin irfanı

bu sevgi ve saygı yüreğimde na. hizmet edenlerin kadrini bilen ve 
k~ıı, 1891 de Londrada AbdUl. onu sıcak kanatları altında tutan bü. 
~İd'n apartıman kapısını çal- yük şefimiz tarihin yetiştirdiği en yük 
~ ~di o tarihte sefaret başkatibi sek irfan hamisidir. Atatürk milleti, 

ı._ sevgisiyle dolu yüreğim göğ. memleketi kurtarmasaydı, kurtardıktan 
<ıalecanla. çarpıyordu. sonra irfan evlatlarını korumasaydı, 
/aya ve Londraya gittiğim o Abdülhak Hamid kimbilir ömrünün 
,Seli'l,eti Fünun) un kuruluş son yıllarında ne acılar görürdü. Ab-
~ 'laliin tarihin gür.el tecelli-' dülhak Hamidin payesine varamasa 
. . ll1ı ki mektebi mülkiyede ba- bile onun hayranlarından telmizlerin.. 
~%.t okutan Recaizade Ekrem den olarak ihtiyarhyan, Ahmed Rasim, 
~Serveti Fünunun edebi haya- Necib Asım, Celal Sahir, Hüseyin Rah 
~ ltı.a g~t· Ve irfan tarihimiz. miyi dahi bu sırada sayarken Atatür

!!Ui yer Utan ''Edeb~·atı Ce- kü bir daha derin şükranla anmalıyız. 
, esini Tevfik Fikretle bera.. (Noradunkyan) m hariciye nazırı 
~~yni zamanda gene Lond- olduğu mahud büyük kabinenin dcv
~t Abdülhak Hamidden "Ser rilmesinden sonra ittihadcıların irfan 
t~ıı,, adlı ve çok kıymetli ese- sevenleri Abdülhak Hamide gene l!iyık 

~erm.eğe başladı. ''Fintcn,, olduğu yeri verebildiler ve onu ayan 
~ ~ ıooı e kadar ,yani Serveti meclisine aza yaptılar. 

it ' . Abdülhamid dar~sinc u~a.- .Abdülhak Hamid ayanda iken bü-
' \~lıe kadar, Serveti Fünunun yük muharebe sonunda Avrupada gör. 
~a _'.ls1nı şereflendirmiştir. dilin. Viyanada içinde yalnız bir bek

ıY 
1 
~ lll,kılii.bmdayız, Serveti Fünun, çi bulnan sef arethanemizin bir odası. 
l'ııe <>lı:rak ~ı~mağa başlıyor. İn- na yüce şair tevekkül ile sığınmış otu
iıJıd!kureler~nı~ peşinde koşulu. nıyor, bekliyordu. Sonra !stanbula 
~ a Ulhak !Wmıd o kaynayı§m i- geldi. !şgal yıllarında çok sıkıntılar 
1't'lUnızda ilk inkılab günlerinin çekti. Büyük adam o -acıklı yılların 

, !le tına ince ve derin manalı üs- sözünü etmeği çokluk sevmezdi. ÇUn-
t bı adet4 bir manifcst, yazdı. 1908 kü onun ruhu yüksek, hisleri asil ve 
~ lin~an sonra Babıali onu elçi o- görgüsü necib idi. Bir büyük hasleti 
~ ;uksele gönderdi. Abdülhak de yüreğinde daima taşıdığı vefakar

İıı 910 da hariciye nezareti san- lığı. mahviyeti, bütün büyüklüğüne 
~gelip oturmuş olan mahud rağmen kendisini küçük sayması idi. 

ıa 1.ı.~ oradunkyan tarafından sar- Ben altmış y~ma girdiğim tarihte 
·~ bg?'atılıyor maaşı kesiliyor. ondan bir mektub aldım. O mektub ha. 

~ Urada duruyorum ve ~ağıya yatımda gördüğüm mükifatların tat-
10) a\ liarnidin (Yevmü Iyd) 1326 Jılarındandır. Mektubun tarihi 1928 
<lııb tarihinde bana gönderdiği bir dir. Onu da Abdülhak Hamidin batı. 
~~n suretini aynen aşağıya nak rasını tebcil ederek adını son derece 

't. ltı: saygı ile anarım. Aşağıya o mektubu 
~ ~iı-aae • 

""ılıi ba. rım Ahmed Ihsan beye. aynen naklediyorum: 

r lı-%ıı t YTamtmızı tak"ib eden dini Benim altmış ya.Jıruı basaıı oğlum 
~ ı > eb 'k I ,ı, ~iJı' _rı cderinı. Mektubunuzu Ahmed hsan; 

l{>ııu 1~ cıldım, öpfüm, okşadrnı. "Allah seni nice yıllara yetiştirsin, 
tj~ ~Yan en sevgili dostlarım. (Elmucti Filnu11) gibi de 1nmetin cya-

• ; .. >ttn re; • • t · • "<t~z- smı. Memnun olilum am dii istifadesinde daım e sın. Her ncre-
'l~t i;;:ıt havadisiyle seyahat ve ye gitse kırk senedC11beri onun bir 1.."a
~tı 1 ıyac, 1ıebcrlcri biraz canı- rii dcrbederi ve Sahibfoin yctmi.J yedi 
:C ~~allahütcaıa 1..ıvriben tam.a ycı.J11ı.dn. pPderi olaıı Abdülhak Hamid 
~ ilrıı.c afiyet edersiniz ele matbu- ikinizi ele oanı ilildeıı teb1i.k eder. Sen 

·tıı'ltı'Va:nata, eacbiyata müteallik mcvcud olnwsaydııı, (Serveti Fünwı) 
~ ?ııut>a 11~erancni:c devam ile mı isinı oo ci.mı.i hatın hayale bile va. 
e~dili ,:_ıakıyct cdcrsini::. rid olamazdı. Ve (Serveti Fünun) mev-
~. nı'~ t>ad.aıı avdctini:::deıı 801ıra ZUd yahuil vclüd olnuısaydt, bugünkii 
) . ıyc:nıtaz~i musavvereye arzı Abdiilhak Hami<l, belki bir cismi ca. 

~~~ 'llt t ederim. isterseniz (Fin- mid olurdu. Bu sözümii m.ahviyct t:e 

Ticaret odaları bütçeleri tasdik edil
mek üzere tetkik cdilmeğc bıı~lanmış • 
tır. Tetkikat, çok kısa müddet rarfmda 
bitirilecektir. 

Yalova'ga ! 
Tayfa, motörsUz gidecek

miş; denize doğru 
yUrUrken •• 

"Yalova,, motöründe tayfa Hüseyin, 
sabahleyin saat 8 de Yalovaya hareket 
edecek motöre yetişememiş. Sirkeci rıh
tımına geldiği zaman, motörün hareket 
etmiş olduğunu görünce, canı sıkılarak 
bir meyhaneye girmiş, tam 9 saat, üst
üste rakı içmiş. Fazla sarhoşlukla tek
rar rıhtıma gelerek, "ben Yalovaya mo
törsüz de gidebilirim!,. diye denize doğ
ru yürümüş. fakat etraftan yetişenler, 

kendisini tutarak, muhtemel bir kaza -
nın önünü almışlardır! 

Tayfa Hüseyin, fazla sarhoş oldu -
ğundan, meşhut suç müddeiumumiliği
ne yollanmıştır. 

Belediye zabıtası 
talimaf 11amesi 

Yeni baştan bir komisyon 
teşkll edlldl 

Belediye zabıtası talimatnemesini ye
ni baştan hazırlamak üzere iki sene ev
vel Şehir Meclisi azalarından mürekkep 
bir komisyon kurulmuştu. Bu komis -
yon Szalarından bazılarının çekilmesi ü
zerine mesai yarıda kalmıştı. 

Komisyon yeni baştan teşkil olun -
muştur. Mayıs başından itibaren komis
yon haftada iki defa !oplanarak her 
maddeyi gözden geçirmeye ba~lıyacak-

ı 

tır. 

Yeni talimatname meclisin teşrini -
sani toplantısına muhakkak yc.tiştirile

cektir. 

Yazının teşekkUIUnde 
TUrklerln hizmeti 

Beyoğlu Halkcvinin Amerikan kon
soloshanesi yanındaki binasında bugün 
&aat on sekizde İsmail Hami Danişmend 
tarafından "Yazının teşekkülünde Türk 
lerin hizmeti., mevzulu bir konferans 
verilecektir. 
Harbiyede olan kazanın 

kararı bozuldu! 
Harbiye önünde vukua gelerı ve vat· 

man Hasanın ölümile neticelenen feci 
tramvay kazasından :!olayı me~hut suç 
kanununa göre ertesi akşam dördüncü 
cezade duruşması yapılan vatman Hü -.. . . 
seyin, bir sene hapıs cezası ycmı§ ve 

Haseki hastahanesinde gösterilmek 
te olan zehirligazlardan korunma ça
releri hakkınd:ı.ki kursa iştirak eden 
öğretmenlerden 30 tanesi evvelki gün 
yapılan imtihanda muvaffak olmuşlar
dır. Bu öğretmenler İstanbul, Beyoğ. 
lu, Üsküdar, Kadıköy. Adalar ve sair 
kaza!ardaki okullarda kültür direktör
lüğünün tensib edeceği okullarda öğ. 
retmenlerk zehirligazlar hakkında gö
rüşmeler yapacaklardır. 

Bu görüşmelerden sonra bütün O· 

kullarda halk için zehirligazlardan ko
nınma çareleri meYzuu üzerinde birer 
kurs açılacaktır. Bu kursa her evden 
en az iki kişi devam edecektir. 

IIIMAYE CEMiYETi ÇALIŞMAYA 
BAŞLADI 

Fakir ve yoksul çocukları korumak 
·için C. H. P. sında kurulan himaye he . 
yeti cemiyeti, dün de bir toplantı ya
parak cemiyetin muhtelif mmtakalar. 
daki kollarının nasıl çalışacaklarını 
gösteren bir prcgram vücuda getirmiş
lerdir. 

LiSE IJ!TIHANLARINA GiRENLER 
iÇiN BiR KARAR 

Eski imtihan talimatnamesi hü
kümlerine göre hariçten lise bitirme 
iml'ihanına girenlerin bu ayın 26 ıncı 
gi.inünden itibaren Kabata., ve İstan
bul kız liselerinde imtihanlarının ya. 
pılmasına başlanacağını yazmıştık. 

Bu talebelerin son bir hak olarak 
hazlrandan itibaren yapılmağa başla
nacak lise imtihanlarına girmelerine 
de müsaade ,·erileccktir. 

ÜNll'ERSITEDE iMTiHANLAR 

Üniversitede askerlik imtihanları 17 
mayıstan itibaren başlanacaktır. Bu 
imtihanlar 25 ı . nyısta bitecek, imti. 
hanlar yazılı olarak icra edilecektir. 
Mazeretsiz olarak iştirak etmiyen ta
lebe doğrudan doğruya sınıfta kalmış 
addolunacaktır. 

Bundan başka Üniversitedeki kamu 
lara 1 temmuzda başlanacaktır. 
Kamp eylüle kadar devam edecektir. 

INKILAB DERS/ IMTIIIANLARI 
tnkılab derslerinin imtihanlarına 

25 mayısta başlanacak ve üç gün için
de tamamlanarak 29 mayısta bitecek
tir. 

Talebenin diğer derslerini çalışmak 
için verilen beş günlük müddet bu su. 
retle başka imtihana tahsis edilmiş 
olmaktadır. Talebeler bu durumun dik 
kate alınmasını ve kendilerine veniden 
bir çalı~ma müddeti Yerilmesini rek
törlükte:ı istemişlerdir. 

ISPEKTERLERIN TEFTiŞi 

Kültür Bakanlığı genel ispektcrkri 
muhtelif Yilayotlerde teftiıı!erc rik. 
mı§lardır. Şehrimizdeki lise -ve ort; O· 

kulları teftiş etmekte olan Halil Ve. 
dad dün akşam Ankaraya gitmiştir. 

""7i ~~ra,[ı btı.stl.sın, (.Aşiyan) sa. nıiüxı7tigaya hamletme. Bilm.clfain ki 

~ Qlmıııa olıırZarsa sizdeıı -nıiisa- ben 11uıhfcli üdebaya, ciddi bir kıya-
1\~. 4h ~n.ı da ya::mı§ bulunu- /etle olmak ii:;ere, anoak o bedrikai 

tevkif edilmişti. 
Bu karar, vıık'a yerinde şahitler ha- Hamalhğın kald~rllması 

~ı ~klr<ı<lcr ! "Osmanlılar senin marifetin cle~alcti ~ikaııesiylc dahil 
"ııi % dhir Yor,, diyorsunuz. Faknt ve dehiı olnıu~ gibiyim. Hcild bile bir 
t ~"QYıp C&n<Z8-ında o asarın sahi- çok csatiwi edebin ref a1..-atiyle o yol. 

;ıı ,.1:ti1ce>ı ~:~n. olmadı. Kaciir§inas da. gidiyor. :Ve omm füshata:bad safa
~ '1.000 1'tciyc ne:::arcti mall§tm hatuula bazan kendi namı naçizinıi de 

zır bulunduğu halde bir keşif yapılma- etrafmda hazırlanan rapor 
sı lazım geldiği k~~di~~· temyitce ~o • Hamallığın kaldırılması etrafında 1 
zulmuştur.. Dörduncu ecza, yemden belediye iktısat müdürlüğü tarafından 1 

celse açacaktır. hazırlanan rapor vali ve belediye reisine 
Ekmek narkı verilmiştir. 

~~ bı-ıı.1~~Z~!t~n kııru§ kesmekle be· 9örmckle kesbfaiirur ııe mübahat cdi- Belediye narh komisyonu clün top· 
~1• ~~t<'tiylc ı 'U~ncü dereceye indir- yorum. Sizi yaln.1:; tebrik değil.hem de lanmış, ekmek ve francala fiyatlarını 
~ ...cııt11n. ~t tn.ancıı de tc:lil et. .~izinle tchctı•:ik r.tWiinulen cm4n ol, ııc ipka etmistir . 
""'<: llt . 'Jj 0 kilzleri keçileri bü1(iik izin ucr de Msi,,ci irfanım l>ir 1;crc ----------------

ı..: [/et' C>ıi 1 
• h . 1 ' . . 

•111et ıı-cıi Ct>velkindcıı b<>tcr bir clı:ı (( öpcy•m. şükran hisleri göz erımı scvgı ve acı. 
~iııllozııııd;c8 Çıkaran o1m1dı . lliir- Ahdit7hnJ; Tlümid mak yaşlariylE doldurdu. 
~ 0 hf(J'?i hcrseyi. fcd'l ederim. Maçka 16 _ tfart - '1.928 Artık daha ziyade yazamıyacağım. 

07Q>tlıt Yet Yoluıula vaktiyle ça. ı Yazımın burasına geldiğim zaman / O sade benim yüreğimde değil, bütün 
rı da hüln"cmct feda etme- yüreğimi ka.plıyan minnettarlık ve J milletin yüreğindedir. 

Bay Muhittin Üstündağ bunu tct -
klk ettikten sonra daimi encümene ve -
recek, mayıs başından itibaren birkısım 
yerlerde sırtta eşya taşınmasına rr.üsaadc 
cdilmiyecektir. 

19 Mayıs bayramı 
19 mayıs idman bayramı programını 

hazırlıyacak olan tali komisyon bugün 
Parti binasında toplanacaktır. 

• Tahmis sol•a~nda Basan Basriye alt 
bakkaliye mağazasından yangın çıkmış blr 
l:ısım erzak yanmı§tır. DUkkAndakl eşyala· 
rrn 12000 liraya sigortalı oldu~u anlaşılmış 
tır. 

• Evcik! akşamki lodos esnasında llmıın 
dakl şamandıralardan biri ortadan kaybol· 
muştur. Şamandıranın zincirlerini kopararak 
Marmarl\Yn açıldığı tahmin edilmektedir. 
Şamandıra on bin lira değerindedir. 

• Bir' a ç gUne kadar kıızalarda 7..ehlrlt 
gaz kursları fıuıJlycte geçecektir. 

ı;c :?~ nisan gUniindcn lllbarcn İstanbul U• 
:ı:erlnde gezinti uçu§ları başlayacaktır. 

• Havayolları tarafından 1ngııtereye ısmar 
!anan dört motörlll on kişilik tıı.yyarelerdm 
birinin inşası bltmişUr. 

ı;ı CUmrU~e g~lmlş olan sahipsiz eşya ara 
sında radyo ve huna benzer eşyanın hayır 
mUPsseselcrlnc verilmesi takarrür etmiştir. 

• tzmir belediyesi yeni yapılacak hal bl 
nasmın projesi için bir müsabaka açmıştır. 
Birinciye 1000, ikinciye 600 lira verilecektir. 

ııı Yeni basılacak 10 pnraltkların nilmunele 
ri Darphane mUdUrlüğU tııra!ından maliye 
vckdlctinc gonderilmlştlr. Baskı hnztrlıklıırı 
tamnrnlıuımıştır. Emlr bcklenmckttdir. 

"' Sıhhat vekdletl umumi sıhhati korumak 
için broşürler bastırmaya karar vermi§tlr. 

• Trabzonda yakında bir devlet numune 
hastanesinin temelleri atılacaktır. 

• Mekteplllerin askeri kam,P mUddeUerl 
nin on beş günden, geceli gf,l,ı;ıdilzlU İirml 
gUne çıkarılmasına karar verllmiştJr. • 

• 1kinclkAnun ayı içinde Muğla maden 
mıntaknsından 8100 ton krom ve 400 ton 
zımpara madeni ihraç edilmiştir • 

Çocuklar! 
Buldukları deflnelerl pay
laşamamış!ar ve bunun 

Uzerlne .. 
Yedikule suru kenarında oyr:ıyan 15 

yaşında Fahri çocuk, orada yeri kazar -
ken, biri biri arkası sıra 3 tane 1 O kuruş 

bulunca, evden kazma, kürek getirip, 
arkadıışlarının da yardımile Y"'I i daha 
derince kazmış, 450 kuruş 1 O kuruşluk 
meydana çıkarmıştır. Bunun Ü?:erine, 
bu yerin biraz daha ötesi ıde kazılarak, 
930 kuruş mikdarında on kuruşluk da
ha elde edilmiş. Fakat, paylaşma sıra -
sında arada anlaşamamazlık çıkınca, iş 
polise aksetmiş! • 

Tedavül mevkiin'ae bulunan 10 ku · 
:-uşluklar definelerinin, mcçl:ul bazı 

kims:lcr tarafından oraya saklanılan 
çalınmış para olması ihtimali düşünül -
mile;, müddeiumumi muavin1<::rinden 
Hikmet Sone!, tahkikata girişmiştir. 

Paralar, şimdiki halde emaneten mu~ 
hafaza olunmaktactır. 

Belediye lktıeat Veka· 
le"ine 111üı acaat etti 
Hal:ç Şirketinin vaziyeti 

ne olacak? 
Beled·ye, iktısat Vekaletine müraca

at ederek Haliç ~irkctinin vaziyetinin 
ne olacağını sormuştur. 

Malum olduğu üzere Vekalet Haliç 
sirketini nmukavelesinin feshir.ı: gitmiş 
fak at şirket daha evvel işletmeyi bırak
mtt; ise belediye vaz'ıyed etmi~ti. 

!ııı' 'lıi 

Bir bu~uk scncdenbcri Haliç vapur· 
Iaı:mı belediye işletmektedir. Belediye 
işte bu vaziyetin hallini istemektedir. 
işletme ya satın alınmalı, yahut başka 
bir karar verilmelidir. 

Tecaret umum mUdUrU 
tetkik seyahatine çıktı 

Ticaret umum müdürü Bay Müm -
taz, Karadeniz ihracat iskelelerinde tet' 
kikat yapmak üzere bir tetkik seyaha -
tine çıkacaktır. 
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Şark Demiryolları hükiimet 
1 r fından nasıl safin ahndı ? 

YObaZlar halkı ciıiay~ 
teşvik ediyor 

(Vstyanı 1 incide) 
frank verilecekti. Kilometre başına va
ridat yirmi bin frangı geçerse faydası 

yan yarıya paylaşrlacaktı. Mukavelei 
siyasiye bu şartla aktedilmişti. 

Zamanın ve devletin mali \'aziyeti -
nin fena gitmesi dolayısile de 23 milyon 
altın franklık bir istikraz daha yapılı -
yor, bu yapılan istikraz da yine inşayı 
ve işletmeyi deruhte eden şirketin ve 
hükumetin haklarım değiştirm.:ye vesile 
oluyor. 

Bu sef cr kilometre başına yedi bin 
frank şirkete veriliyor. ~ri kalan ha. 
sıla.tın yüzde 55 i şarketin yüzde 45 i ı 

de hükumetin oluyor. Yani evvelki c. 
sas biraz değiı:;mi.s oluyor. 

DAHA SONRAKİ İSTİKRAZ VE 
umu VELELER 

Sonra 18!)4 de 40.000.000 altın 

franklık bir istikraz daha yapılıyor. 
Bu istikrnzın 21.00'0.000 nu eski istik
razın bakiyesine tahsis ediliyor, baki
yesi hükumete ödeniyor. İstikrazın ö
denme müddeti 64 sene olarak tesbit e
diliyor. Mamafih imtiyaz müddeti he
nilz tesbit edilmiş veziyette olmuyor. 
Yalnız bu imikrazın 64 senede oden. 
mesi ~ası kabul <'dilince, demek ki 
ısg4 tarihinden itibaren 64 sene im
tiyaz müddetini hükfımet zimnen ka
bul etmiş oluyor. Hakikaten 1908 se
nesi iptidasında bir iradei seniye ile 
imtiyazın 1908 den itibaren elh sene 
olma.ısı kabul ediliyor. Yani imtiyaz 
müddeti 36 senesi imtiyaz baş:Umadan 
geçen müddet olmak üzere 86 sene o
luyor. 

1908 de elli sene imtiyaz müddeti 
kabul edilince 1958 c kadar Şark De. 
miryollarının işletilmesi imtiyazının 

devamı kabul edilmiş oluyor. Bunu 
müteakib yani Mcıırutiyetin ilanı üze. 
rinc Sark Demiryollarınm bir kısmı
nın Bulgarlar tarafından işgal edilme
sinden sonrn 1909 da Meşrutiyet hU· 
kfımetile al<dettilderi bir mukavele ile 
1891 de nktcdilen mukavelenin ahka
mı değisiyor. Şirket kilometre başımı. 

ıı'.J.0.333 fra'* alıyor. Ayni zamanda 
,uu ı ı a '(U"GC 
artanın yüzde yctrnişi şirketin, yüzde 
30 zü hükumetin oluyor. Lozan mua. 
hcdesi akt<'dildiği vakit etimnuriyct 
hükfımeti şirketle adaptasyon mukave
lesi yapmak üzere, diğer şirketlerle ol· 
duğu gibi ufak bir anlaşma yapıyor. 
Diğer imtiyazlı şirketlerin murahhası 
olarak Türkiyeyo gelen Mr. Veyil is· 
mindc birisi bu şirketin de murahhası 
olarak Cümhuriyet hükfımetile tema:ı 
ed'yor ve! şirket ilamına 1923 de bir 
mu•rn vele imza cdiliyot'. 

Bu muka velcye göre paranın düş• 
mü') olmasından dolayı tn.rifelcro beş 
misli Z"mmeclilmesi ve alacak verecek 
h b!annm tetkiki için bir komisyon 
t ~1<ili kararlaı:::ıyor. Bu komisyon ayni 
zam:ın'h 1929 itilüflarının ifasını da 
hazırlıyor. 

lUTlYAZ 1fÜTEMAD1YEN HÜKO. 
M:EJrlN ALEYHİNE DÖ:P...11JYOR 
Daha sonra. 1927 senesinde Behiç 

Bey zamanlarında o tarihe kadar Nn
fin Vekaletinin müsteşarı Burhaneddin 
ismrnde l51rısi tarafından hazırlanmış 
olan bu Iıiyiha 1927 senesinde Büyük 
Meclise sevkediliyor. O Jayihaya göre, 
şirketin borcu 5.5 milyon altun frank 
olarak kabul ediliyor. Ayni zamanda 
kilometre b:ışına 13.000 altun frank ve 
hası attan da yüzde 75 i şirkete, yüz. 
de 2.5 i de hükumete aid olmak esası 
t klif ediliyor. Fakat bu, kilometre ba 
şın~ 13 000 frank ve yüzde 75 hasılfıtı 
gayri safiyenin ~·rket~ yüzde 25 in hü 
kumetin olması hususundan ari bir de 
şirketin hisse!erinin işletme masraf
ları çıktıktan sonra 1.227.153 altun 
franklık bir meblfijı temin etmesi şart 
kôi]uluyor. 

Görülüyor ki, t:t 1S72 de ba~lıyan 
işletme imtiyazı gittikçe 5irketin ıc .. 
hin", hükumetin aleyhine dönüyor. 

Bu layiha bütçe ve maliye encü. 
rn n1er"nd(' iki sene kadar kalmıştır. 

192~ S~ncslnde Re-ceb Pekerin Nafia 
\' 

1dlliı;i zamanında yeniden tahrik e. 
d k ı:ıu esaslar dafülinde bu muka
' le yapılmıstır. Şimdi ona takaddüm 
etm"k iizere hattın kaç kilometre ol
ch ğnnu arzedeyim. lhttı asli yani ~ir
Ket tarafından arzettiğim düyunu umu 
miyeye kalbcdilmiş bordarla yapılan 
hatların yekunu 289 kilometredir. On-

dan sonra Alpullu - Kırklareli - 46 
kilometre ve üç kilometre Karaağaç
Edirne hattı var. Bir de Sirkeci - Ye-
13ilköy ikinci hattı 18 kilometre ki hep 
sinin yekunu 356 kilometredir. 1 

/"'Şimdi hattın esasında prensib 

senelerinde açık vermeğe başlıyor 
ve bu açık bizim işi görüımeye baş· 
ladığımız sıralarda mühim bir ye· 
kuna baliğ olmuş bulunuyor. 

1929·dan 1958 senesine kaıdar inti -
zar hcubr namr altında ve hükumetin 
ödemeye mecbur olduğu bir borç ola
rak belki 10-1 S minyona baliğ olacak 
bir para olacaktı. Yani şirket istediği 
kadar işletecek, istediği kadar kazana
cak, yahut memleketin menfaati aley -
hinde bulunacak, neticede de böyle bir 
para almak vaziyetinde ve rdevlet te bu
nu ödemek mecburiyetinde kalacaktı. 

olarak beşde biri şirketin parasını 
ihtiva ediyor. Beşde dördü de dev· 
letindir. 

Yeni inşaat parası 4/ 5 dir. 
29 senesinde mÜZc"\.~eresi ya}Jılmış 

ve zamanımızda imza edilmiş olan 
bu mukavelenin teyid ettiği hat bi
zimdir. Yani, asgari 20 ila 25 mil· 
yon paramızı, sennayemızı ihtiva 
eden bir hattır. Buna mukabil şir
ketin biJhare yaptığı nizamnamede 
tesbit edildiğine göre. 931 de 
6.400.000 mevaddı müteharrike ve 
eşynsının kıymeti, bir milyon 600 
bin de nakid olmak suretile cemnn 
8 milyon sermayesi vardır. 

Bu esa:ıda olan hattın, akdedilen 
itildfnamesi mucibince kilometre 
başına 12.000 altın frank verilecek. 
Ondan sonra hasılatı gayri safiyenin 
yüzde yetmiş beşi şirketin ve yüzde 
yirmi beşi de devletin olacak. Fakat 
bunun yekunu da binnetice şirketin 
masarifi umumiyesini, ihtiyat akçe
sini, Kırklureli taksitini ve hissedar
lara verilecek temettuu karşılamak 
üzere l .227 .152 franga baliğ ola
caktır. Esas şudur: 

Bunu tahtı emniyete filabilmek 
İçin bir madde kabul edilmiş. Buna 
göre, bir "intizar hesabı,. açılacak. 
Yani bu para elde edilcıniyecek 
olursa "intizar hesnb,, ına aı:ık diye 
bir kayıd geçilecek. 

Devlete verilecek yüzde 25 de 
aynca bir hesab altma alınacak 
bunlara açık olursa intizar hesabına 
yüz.de 5 faiz konacak, bu esası bir 
madde ile şöyle teyid ediydrlar. 

Açık, devlet tarafmdan ödene· 
cek. Yani senede bir milyon 227152 
frank elde edilmezse "intizar hesa· 
hına., alınacak açığı devl~t ödeye
cektir. Bu açığı karsılamak için tari
fcy i istediğt' gibi şirket arfirmak 
hakkını almıştır. 

Hattın şirketlerin elinde kalması e -
sasen doğru bir vaziyet değildi. Çünkü 
Avrupa ile olan muvasalamızı temin e
den bu hat, böyle vaktile siyast tesirler 
altında, mali tedbirler altında çığırın -
dan çıkmış bir vaziyette ve şirketin ni 
hayet fazla para koparabilmek ve mem· 
leketin umumi iktısadiyatinı nanrı dik
kate almıyarak işletme vaziyetinde bı -
rakmayı memleketin menfaati ile kabili 
tel:f değildi. 

Şirkete: .. Trakyanın ehemmiyeti si
yasiye ve askeriyesini siz de g~rUyor
sunuz. Burası bizim için hayati bir me
seledir. Buna da sizin böyle yc.rım ya -
malak' alcıt \~ edevat ile ça1ışmamza 

zamanın tahammmu yoktur. Biz, kendi 
hatlarımızı sizden daha iyi işı1.:tiyoruz 

ve bunu yerli yabancılar da (ci"ÜP söy
lemektedirler. isterseniz bu noktainaza· 
rımızı bir mütehassıs heyetten de öğre 
ncbilirsir:iz. Hattı i~letemiyorsı..nuz. Biz 
daha iyi işletiyoruz. Eski rnanev1 şerait 
bugün zail olmuştur. Bunurt için hattı 
namusunuzla bize bırakır çekilir gider· 
siniz., dedik. 

Nafia Vekilimlz!n bundan sonra ~ir
ketle devlet arasında müz~kere1etin 
başladığını söylemiş ve bu rtılizakerele· 
rin nasıl cereyan ettiğini anbtmıştır. 

Vekilin verdiği mal(ımata göre şir .. 
ket 8 milyon lira olati sermaye!inc mu
kabil 11 milyon lira istemiş ve malze ,, 
me için evve~a 4 milyon lira ll~ri sür • 
miiştiir. Malzemenin yapılan muayene• 
sinde bu kıymet iki milyon lfı aya düş· 
müştiır. 

:Sunt.ın gim, şirketin diğ.cr Jıusuılar• 
da da ileri sürdüğü rnkamlar, tetkik -
Jer net:Cesinde indiriİmiş ve netice ola• 
rak. imtiyaz ve malzeme, §İrke!in iste • 
dİği 11 milyon liraya mukalfıt, 6 milyo· 
na alınmıştıt. 

B. Ali Çetin kaya sözlerini ~Öf le bi· 
titmi tir: 

1v'fr,trılc1<etin üzeTinde bir b.h gibi o
lan en s<>n Şatk Demiryolları i§letme 
fmt'yazMı ~lciirrm§ olmakla Nafia Ve• 
kaleti vazifc'sitı~ yapmrştrr., zanne<liyo· 
ruttı (Bı'avo st-sleri, şiddetli alkf§lar). 

Halbuki zaman itibarile bu tedbir 
açığı kapamak değil bilakis açığı ar
tmnak manasında demektir. Devle
te aid olan yiizde yirmi beş de dP.v
lete \'erilmiyecek, o da mahbus ka
lacak ve intizar hesabımı karşıl•k 
tutulacaktır. Yani şu halde 2-0· 2 5 
milyon lira kıymetindeki hat devle· 
tin eline on para geçmeden işlemek
te devam edecektir. imtiyaz müd· 
deti de hattın inşasına 1872 de baş
landığı halde 1908 den başlam3k ' · 't ' 

suretile ı958ekadardevamcdecek- Irak Haricige 
tir. Şu halde aradan 36 sene bir kere 
çıkıyor. 195s senesi imtiyaz müd- Veziri 
detinirt sonu olarak tcsbit edilmiş 
oluyor. Raşa için de mukavelenin 
hi,.bir maddesinde tesbit edilmiş bir 
şey yoktur. 

Devlet hangi tarihte bunu satın 
alab:lir. Buna dair hiçbir kayıd yok
tur. 

Bundan sonra, devletin satın al
maya doğru hareketine ve netayici
nc geçen B. Çetinkaya şöyle dcm1ş· 
tir: 

Şirketten bu intizar hesabmın ne 
olduğunu sorduk. Bizim anlad ğı
mıza gi:>re birisi işletme sermayesi, 
birisi de hath nsli sermayesi var. 
Hükumet hattın esasının sahibi ol
duğuna göre, bir akid yapılıyor bu 

P azarfesl gUnU memleke
timize geliyor 

Anka:a, 19 (A.A.) - Haber aldığı· 
mıza göre, lfak Hariciye vczirf Dr. Na· 
ci Afıl hükumetimize resmi bir ziyaret
te bulunmak üzere 26 nisan pazartesi 
günü Ankaraya gel~ck ve 29 nisana 
k~da:- şel:irimizdc kaldıktan sonra Bağ
darla dönecektir. 

l~panqa·;-y~-karşı bir 
Alman topu 

L6ndra, 19 (A.A.) - 1ews 
Chronicle gazetesi Tanca' da ki hı.ısu 
si muhabirinin Almanya tarafından 
lspar'lyol Fası sahillerinde yapı~an 
tahkimata dair bazı ifşaatını neşret 
meittedir. 

Daha 
bôğazmdan 

şimdiden Ccbelütumk 
ge~iş serbest değildir. 

(Vstyaızı 1 illoide) 
muamele edilmesini tavsiye etmiş· 
tir. 
BİR ŞEYHİN SAÇMALARI 
Haleb İ9 (Hususi) - Türkler 

aleyhine yapılan hareketler para ile 
' tutulmuş bir takım yobazların telki-

ni ile tahakkuk ettirilmek istenmek
tedir. Mesela Şeyh Ahmed isminde 
bir serseri Sancak mutasarrıfı Hiis
nü Barazi ve Antakya kaymakamı 
Abdülkadir tarafından himaye gör 
mekte ve bu mülkiye memurların· 
dan aldığı direktif dairesinde Türk
ler aleyhine propaganda yapmakta· 
dır. 

Şeyh Ahmed aldığı direktifle hal· 
km dini hissiyatına müracaat etmek 
tcdir. Ezcümle Türkler aleyhine tah· 
rikat yapmak için ~u giilünç sözleri 
söylemektedir. "Artrk Türkler A
merika ile ittifak ettiler. 15rotestanlr 
ğı kabul ve müslümanlığı mahvetti-

]er. Kur'an tahrif olund~···~ 
Mahalli hükumet tara~ A 

mi himayey'i gören Ş~ . tı1 
mimberde bir vaaz vetJTllfıı 
vaazda Türklerin karıl~rıll~ 
duğunu söylemek suretıle~ 
dırmak istemi~tir. Fakat k 
yı kürsüden sopalarla 0 

dır. 
Hama 19 (HusueO -:-~w 

Babulhadi, Bivaze, OsJ'11'P'.ı 
}erinde medrese talebesi 
vaazlar verilmektedir. 9:, 
mukabil sof talara hiikud'I k 
dan ikramiyeler dağıtılın• 

Camilerde verilen bel 
hedefi Türkiye aleyhin~eıİ 
vermektir. Softalar cam> k 
nen §U cümleyi kullanrıı' /; 
"Türkiye ve Türklere tara 
islamlann katli helaldir1

'' 

Cinayetler bu suretle 
den idare edilmek isten 

Başvekil Sofyaya hareket 
(Vstyan.ı 1 incide) 

nutukta. seyahatinden ve gösterilen 
hüsnü kabülden duyduğu memnuniye. 
ti anlattr'ktan sonta şöyle demiştir: 

"'1'ugos?rıvyanın, birinci dcrecMe 
chcmm.iı;eti haiz bir amfl h.ali?ıc gel 
diğini Adtiyrıtik ve Akdcnfadcki mcv
kiltıtıı ehemmiyetini de g<ir<lılm. Men
foot ve mt(lı.-adlfCMtım.tz sıkt bir 3u
rcttc biribirine bağlıdrr. Dosflvfjumuz 
Bar~tlma:: bi'f d-0stlu.ktı,r,.. L 

iSMET INôNtJ VE DOKTOR 
A.RASIN BEYANATLAR! 

Bundan sarrra. Yugoslavyanın Türk 
misafir1er1 Dılbrovnik'e gitılıişler ve 
oradaki bahriye mektebttıJ geUtıiŞler

dir. Buradaki ziyaretlerinden sonra 
Hariciye Vekilimiz "Vreme,, gazetesi. 
ne V'C'rdiği l)eyanatta. şöyle demi§tir: 

"Ba§vekll hmet lnönü He ben ve bü· 
tö n yannnızdalci1C'I' bn fe'Vkaf aJe ;itteJ 
bölgeleri görmek fırsatının Liı:e veril .. 
mit olmaımdan dolayı pek :riyade &h• 
tiyan:t. Güzel yurtfunudaki ikametimiz 
osnairrtdn, kendi:nr.zi ıneınlekf timitde 
fiiı :;et ti·tc. 

Ulroş Şehrinde öğle ycrneği ycnmiı 

ve orada Ba~vekil ismet İnönü, Po1iti • 
ka gazetesinin hususi muhabirine ~u be• 
yanatta bulunmuştur: 

ıı.ııu güzel ve romantik bölrtdm gör
mek iç.in bana verilen frrsı:thn doltıyı 
pek bahtiyarım. M.tr.!eketiniıde ya;;tı• 

f'ntı ziyaYCtten silinme% hr.ıra!n götü • 
rüyorum. 

Bu ziyaret esr..asrnc!a, biz Türkiye 
millet ve cümhuriyeti mümeuillaoine 
karşı bütün Yuıosln mttletin~" büyük 
ve samimi dostluğunu pek yalntıdan his
r;cffiiimiz için b3hfiyarliğıtn dahA bü -
yijktür. .V.ittetin, dostluğumuzun daha 
:ı:İyadc kuvvıtlen.mesine ve c:Ld:a kuv -
vetli olarak tezahür etmesine h~<flm ol· 
duğl:nu gôrdüğümden c!ofayı bilhaua 

mes'udum. Ya~asın Türle - Yugoslav 
do-stluğu, ya§aı1n Yugo"8.vya.,. 

Bundan sonra oradan hareket 
edilerek Adriyatik kıyısındaki diğer 
bazı şehirlere daha uğradıktan son· 
ra Ti.Irk misafirleri Valjevo'ya git
mi§ler ve buradan Belgrada dôrtül
müştür. 

Vekillerimiz Belgradda yine bü· 
yük tezahüratla karş1lanmıştır. 
Akşam Baş~ekil. Dı. Stoyadino

viç, Tüfi{ tniaaHtler şerefine büyük 
bir veda ziyafeti vermiş ve mütea-

e · e • T rr· s. 

Benzou'a Almanlar 40,S lık bir top 
yerleştirmişlerdir. Bu topun ispanya 
istikametinde yaprlan tecrübeleri iyi 
neticeler vermiştir. 

bir devlet adamının 

gezmek liıttunda bulun 
yı cidden bahtiyarı~. 

1 itü leskoqa ;/ı 
I' 

mek iste111ı 
BÜkrtt. 19 (A.A.) - P,~ 

Iızlara mensup on lcjyorı~ 'il' 
mesi esnasında şehitlere!~~ 
nerlerin Titüleskoyu ölôı.I 
lcrini söylemiştir. Ma:ınu~ 
evvel, muhalif bir grup t 

lan Michel Stelcsco'yu Ö 

Şahit, Stelesco"nun oenıi' 
teşkilatından tardedilrn!f ~ 
Titüleskoyu öldilrdüğü ti 

d. ·ııe lata alınacağının ken ısı 

ğini ta~rih etmi§tir. 

'l.>--. '• "11 • f ....... ' • - n 

en nihayet hattın kazancına ve za· 
rnrm!l taalluk etmesi lazım geliyor. 
Şirketin mukavelesinde, 1929 da 
yazılan mukavelede o suretle hüku
met borcu olarak bir f ıkranm oraya 
geçmiş olmasını biz ho~ görmedik. 
Dikkatimizi cclbetti. Bunun üzerine 4' 
şirkete bir hareket yapmaya mecbur 
olduk. Şirket "mukavelede olduğu 
gibidir. Vaziyeti başkaca izaha lü· 
zum görmiyoruz.,, cevabmr verdi. 

S AKARYA SiNEMASI 
Biz bu vaziyeti arkadaşlarımıza 

tetkik ettirdik. Başvekalete bunun 
binnetice devletin büyük bir zararı
na müntehi olacağım izah ve teklif
te bulundok. 

MAGDA SCHNE1DER - WOLF ALBACHRE1TY-GEORG ALEKSANDER ve r;td 
gibi sevdiğiniz Hüyük arfistleri, neşeli sevimli ve çok rıüzel 

ViYANA SEVDALARl 
Büqük Viqana operetinde takdim edilecektir. Tel: 4f I, Çünkü bu intiwr hesabrnı doğu

ran bir milyon 227 bin 152 altın 
frank, ilk senesinde y~hud ikinci se· 
nesinde temin ediliyor. Şirket, diğer ~mımım••llilılliil•ll•llilllillil•llllilliliiıiliitmllilıilıl••illlli••••••••••lll .. .,... 



Mllletlerarasında fktısadl 

rılması için ehemmiyetleri inkar edl
lemiyen bir adımın atılmış bulunduğu. 
nu gC>stermekted'r. 

Radyo Müsabaka Kuponu 
-50-

ıaım: 

Adres: .___ _______ , 
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Sovyel Rusya 
Dünyanın en büyük deniz kuv

vetlerinden biri olmak üzere 
On bin tonluk mliteadtlid lıruvazlJrler 

inşa ediliyor 

Sovyet Rusyayı dünyanın birin
ci derecede deniz kuvvetlerinden bi
ri haline getirmek için Ru~yada sar
iedilen gayretler büyük bir hararet
le dev&m etmektedir. 

Sovyet hükumeti bütün deniz 
planını sıkı bir surette gizli tutması-
na rağmen, inanıldığına göre inşa 
at progrttmt, bir veya daha ziyade 
büyük harp gemisini ve birçok 1 O. 
bin tonluk krovazörleri ihtiva et-• 
mektedir. 

Sovyet Rusya bugün J 30 par . 
çalık bir tahtelbahir filotilasına ma• 
lik olarak tanınmaktadır. Bu öyle 
bir rakamdır ki, eğer teyid edilirse, 
Sovyet Rusya dünyanın en büyük 
denizaltı filotilasma malik bulunu· 
yor demektir. 

Denizaltı gemilerinin çoğu, hü . 
yük Okyanusda bulunuyor. Ve bu 
vakıa, Japon 2eniz mahafilini hayli 
alakadar etmektedir. 

Gezintiler: .... __ ............ __ 

d(Stıirih gemisi 

Dünyanın en büyük sahih havuzu 
Sovyetlerin malik olacağını §itndi • 

den ilin etmiıler ve bundan ba§ka 
gemileri dcni~e indirmeden evv~l. 
İn§&atmın büyük bir kısmınm ta -

mamlanması aibi inıa tekniğinde 
çok ileri gittiklerini bildirmif \erdir. 

Fakat harp gemilerinin yapılma
sından evvel epey uman g~~~ 
muhakkaktır. Çünkü ters6ne1erin 
tcchizatı ıimdiki halde küçük g~mi· 
ler imali içindir.. (Daily HeraJd) 

--KURUN--
Hizmet kuponu 

Ba kuponu cuete lduülııe ıttSrtDlu. 

ı - KüçUk Ulıılanıu paruıs baatımlar 

2 - Kutunım beltiınlenııe paruuı baktn"
ıırıar. 

Saadet in fabrikası 
"Saadet de tıpkı bir fabrilla malı gibi 
sabrın tezgahında dokunur, f edakl.r
lığın potasında pişer ,, 

Kız mı, erkek mi bilmiyorum, 
bir okuyucum ,bana mektup yaz· 
mış. "Derdi,, nin özel bir rengi yok. 
Herkesin başından gc:en olagan 
şeylerden biri. Hususilik, bu olagan 
şey karşısındaki kmlıJt, üzülütü ve 
mübalfıgasıdır. 

"Mesud olamadım, cünkü tali
him yoktu!., diyor. Tec;übesiz gün· 
]erimde ben de saadetin bir alın ya· 
zısl, bir talih neticesi olduğunu san
mıştım. Fakat bugün artık öyle dü
§Ünmiyorum. Ba§ımda biriken tec· 
rübe tortusu, saadetini, bir devlet 
kuşu olmaktan çıkardı. Dua ile, 
üfürükle, zorla adamın mesud ola· 
cağına inanmıyorum. 

Bunun içindir, ki o okuyucumun 
mektubu üstünde biraz durmağı 
faydasız bulmadım. Çünkii böyle 
düşünen, bu düşünce ile kolu, ka· 
nadı. iradesi kırılan, hızı eksilen bir 
çok ! .. iıiler de bulunabilir. 

Geçenlerde "Saadet,, için Pariste 
bir anket yapılmış, ve kalbur üstü 
adamlara bunu nasıl anladıkları, na· 
sıl tarif edebilecekleri sorulmuştu. 
Söylenenleri okudum. Belki kuv· 
vetli anlatışlardı: fakat beni doyur 
madılar. Zaten bir ruh hadisesinin 
izahı başka, elde edilişi yine başka· 
dır. 

Saadet, ister iç ve dış dünyaları· 

s. Gezgin 

nın birbirlerine iyi akord edilişinden 
doğsun, ister dileklerin pürüzaüz 
akışile beslensin. Netice değişmez. 
Dava, saadeti anlamakta değil, ona 
ermektedir. 

Her şeyden önce saadeti, bir ta
lih meselesi, bir tesadüf çocuğu sc.y
mamalıyız. Bir toprağın Kütahya 
çinisi, Sevr vazosu oluşu gibi, bir 
hayntın da mcaud olması sürekli 
emeklerin verimidir. Yani saadet de 
tıpkı bir fabrika malı gibi, sabrın 
teıgihmda dokunur, fedckarlığın 
potasında :pi§er. 

Ömürlerini birle~tirenler, bir kere 
bu noktaya mim !~orlarsa, yolun 
yarısını aşmtf olurlar. Tekin ken
dinden ve etrafından memnun kal
ması kin, birçok f eylere katlanması 
gerektir. 

Fikret adam oğlu için "putunu 
kendi yapar kendi tapar!,, demi§ti. 
O, bu hadiseyi, yalnız din ve inan 
bakımından ara~tırdığı için kısa kes
mişti. Saadetin tarifinde de bu mıs· 
ram yeri büyiiktür. Karşılıklı vaz· 
geçişler, bağışlamalar, uzlaşmaları 
doğurur. Uzlaşmadan saadete var 
mak için İse, nncak bir adımlık yer 
kalmış olur. inanalım, ki saadet de 
gönül ve akıl fabrikalarının bir ma· 
lıdır. 
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Banyoda ölmiye hiç hacet yokken 

100,000 kişi 
Rer Gü:nBir llituige • 

• • 
Amerikada geçen sene hayat

larını bu şekilde kaybettiler 
1y1 DOST 

N ecdet Uşak şeker fabrikası
nın kontrol kadrosuna da· 

Yıkanırken dikkat edeceğiniz on şart hildi. Yüksek bir ücretle 
. . gördüğü bu vazifeden günün birin· 

Yazan : 

Karnaval 
Kraliçesi 

İngilterede taç giyme merasiminin 
yapılacağı bu sene, "Taç giyme sene. 
si,, diye anılmaktadır. Bu sene içinde 
vukua gelen her hadiseyi taç giyme 
senesinde vukua gelmiş olduğu için 
ayrıca bir ehemmiyetle karşılıyorlar. 

Yukarda fn,;iltcrenin Dartford şeb. 
rinde, seçilen karnaval kraliçesi de taç 
giyme senesinin kraliçesi olduğu için 
kendisine coşkun tezahürat yapılmış. 
tır. Yukarda, kraliçenin belediye reisi 
tarafından takdir edilişini görüyorsu
nuz. 

1 Yeni Eserler 

VARLIK 

15 nisan 193 7 tarihli 91 ıncı sayısı 

Yapr Nabi, İhsan ŞUkrü, Cemil Sena, 
Mualla İhsan Cevdet Kudret, Hayret
tin Kazım, Ahmet Rahmi, Aziz Behiç, 
Süreyya Baydargil'in makale hikaye ve 
tiirleriyle ve Romen, İngiliz Felemenk 
ve Fransız edebiyatından tercUmelerle 
çıkmıştır. Okurlarımıza tavsiy~ ede -
riz. 

HAVA TEHL1KES1 

Hava tehlikesinin ne zaman başla • 
dığını, nelerden ibaret olduğunu ve ko
runma tedbirlerini araştıran bu kitap 
Bahir Hakkı ve Mitat Tuncel tarafın • 
dan yazılmıştır. 'l)tvsiye ederiz. 

M.T. A. 

Ekonomi Bakanlığı maden tetkik ve 
arama enstitü-:ünün neşrettiği 1\ıt . T. A. 
mecmuasının 937 senesi ikin'" İ sayısı da 
intişar etmiştir. Bu kıvmetli mecmua
yı tavsiye ederiz. 

Vekıller, bır çok _de direktörle arasında çıkan bir an· 
yüksek memurlar laşamamazlıktan dolayı ayrılmağa 
ve ):>iz gazeteciler mecbur kaldı. İş başında bulundu· 
halkı yollardaki ğu müddetçe iktısat denilen şeyle 
tehlikelerden kur- asla alakalanmamış olan Necdet 
tarınağa çalışıyo. borçlarını verdikten sonra cebinde 
ruz. Bir çok dai. kalan mahdut bir para ile ne yapa· 
reler hava hücum cağını dtişündü. 
!arına karşı alı- . Uşakta bir iş bulabilmesi güçtü: 

• · nacak tedbirlerle lstanbula giderse bir baltaya sap 
daha şimdiden oluncaya kadar akrabalarının yanın· 
meşgul oldukları da geçinebilirdi. Fakat uzun müddet 

• halde hiç kimse dışarıda kaldıktan sonra meteliksiz 
yıkanmaktaki teh olarak bildiklerinin yanına dönmesi 
likeyi hatırına bi- kendine ağır geliyordu. 
le getirmez. Afyonda kalmağa ve orada bir 

Yalnız Amerika müddet barınmağa karar verdi. 
da geçen sene Düşünüyordu: 
ıoo,OOO kişi ban- - Afyon mühim bir merkezdir. 
yo yaparlarken ya Orada birçok işler olur .. Lisan ve 
hayatlarını kay- muhasebedeki bilgim herhalde bana 
bettiler, yahut ö. gündelik hayatımı temin eder. 
mürleri boyun-

ca sakat kaldılar. Acaba bu adamlar 
nasıl bu hale maruz kaldı? Biliyor mu 
sunuz? Öyle ise dinleyiniz! 

Bunlardan bir kısmı ya yerdeki bir 
sabun kalıbına basarak, yahut çıplak 
ayaklan kayarak yuvarlandılar; bel 
kemiklerini incittiler. Diğer bir kısmı 
da banyo teknesini sıcak su ile dol
durduktan sonra suyun hararetini hiç 
olmazsa. ayaklarının ucile bile olsun 
muayene ebneden kendilerini cüppa
dak kaynar suya attıklarından istakoz 
gibi başlandılar. 

Yanıklar tehlikeli olmua bile son 
derecede fatıraphdırlar. 

Bu talisizler aruında banyo daire
sini ısıbnak için koyduklar~-,f,~ soba.
sının üzerine oturmak suretile 
kendilerini sakatıryan dalgınlıklar 

da vardır. Elektrik ile suyun 
biribirine ne kadar zıd birer 
şey olduğunu bilmiyen ve banyo tek
nesinde iken herhangi bozuk bir elek. 
trik aletine temas ederek şiddetli ce
reyan vurmasile kalpleri durarak ölen 
ler bu yekunun mühim bir kısmını teş 
kil ediyor. Bu aletler elektrik sobaları 
ve saç kurutma cihazlarıdır. 

Bunları duyanlar, başına böyle hal
ler gelenleri belki de sersemlikle it
ham edecekler. Fakat boş bulunup da 
bu bedbahtleri ayıplamayınız! 

, (Sonu: 10 uncu 8(1.!J1/ada) 

• • • 

N ecdet Afyon istasyonuna 
indiği zaman hayret ve se· 
vinç içinde kaldı. Eski mek· 

tep arkadaşlarından Remzi, trenden 
inenleri seyrediyordu. Remzi de 
Necdeti görmüştü. iki arkadaş ku· 
caklaştılar. Remzi sordu: 

- Nasıl burada kalacak mısın? 
- Birkaç gün .. 
- Oh ne ala .. Gel seni bir otele 

yerleştireyim .. Elini yüzünü yıka
dıktan sonra gider seninle hem bir 
iki kadeh yuvarlar hem de derdleşi· 
riz.. Bilirsin ya? Daha sonra senin 
iyi bir dostunum. Rahatını temin 
etmek bana bor~turA. Remzi 
Necdeti, bir arabaya bindirdi. Şeh· 
rin otellerinden birinde ona bir oda 
tuttu. Akşam üzeri Necdeti alarak 
büyük gazinoya götürdü. 

Necdet iyi dostunu bu yaban· 
er muhitte bulduğuna son derece 
seviniyordu. Bir taraftan kadeh ça· 
kıştırırken diğer taraftan ona der· 
dini döktü. Fabrika müdürünün 
haksızlığını, muhasebecinin fitne· 
karlığını birer birer anlattı. Remzi 
bunları dinliyordu. Remzinin hid· 
detine, kederine iştirak ettiğini gö· 
rüyor. Ve onun iyi dost olduğuna 
hükmediyordu. Remzinin yanında 
bir de kendisinden birkaç yaş genç 
bir arkadaşı vardı. Necdet uzun 

Hasan Bedreddin 

VLGEN 

miiddet şairlik taslamış olan, fakat 
kendini "ikinci şairiazam,, sattığı 
halde bir türlü şöhret kazanamamış 
olan bu adamı yalnız ismile tanırdı. 
Adı Ruhi olan bu adam şimdi Rem· 
zinin yanından biran ayrılmıyor, 
ona yardaklık etrnd<le vakit geçjri· 
yordu. Saatlerce oturdular; gazino· 
dan çıkarlarken Remzi: • 

- Necdet; hesabı tesviye edi·,;er, 
para meselesini di.işünme. Ben senin 
iyi dostunum. Herhalde seni sıkın
tıda bırakr-A'm dedi. 

Necdette henüz on beş yirmi lira 
vardı; tcreddüdsüz hesabı ödedi. 

G ünler geçti, Ncedet artık Af· 
yondan ayrılamıyordu. Elin· 
deki paraları Remzi ve yar-

dakçısı ile gazinoda bitirmişlerdi. 
Otele borcu birikiyordu. iyi dost 
her sabah Necdeti görüyor emin bir 
tavırla söyliyordu: 

"- Korkma Necdet. Bugün bi· 
zim banka direktörü vasıtasile şeker 

Süveyş kanalında 
iki imparatorluk çarpışıyoı 

İngiltere ve italya karşı karşıya 
Kapitülasyonların kaldırılmasını 

müzakere için Montreux'de toplanan 
konferans bütün Avrupayı meşgul et
mektedir. Çünkü, Mısırda ecnebilere 
verilen imtiyazları kaldıracak olan bu 
mesele İngiltere)ri, Franaayı, İtalyayı 
ayrı ayn alikadar eder . 

Diğer taraftan, İtalyanın Habe§is. 
tanda imparatorluk kurduktan sonra 
Afrikada aldığı mühim rol Mısırda o
nu İngiltere ile karşılaştırmaktadır. 
BilhaMa Süvey§ kanalı bugün İngilte
re ile İtalya aruında paylaşılması 

mümkün olmıyan bir nüfuz mıntakası 
halini almıştır: 

İngiltere, Hindistan yolu olması i
tibarile Süveyş kanalını daima ve yal
nız kendisi elinde tutmak istemekte. 
dir. İtalya ise, Habeşistan imparator
luğunun yolu ' olarak gene bu Süveyş 
kanalını kullanmak arzusundadır. Bu 
suretle Süveyş kanalı iki imparator
luğun birden menfaatlerini üzerinde 
tophyan mühim bir mevki halindedir. 

Bugün İngiltere Süvcyş kanalına 
kuvvetli bir eekilde hikimdir. Mısır 

hükıimetile yapmış olduğu muahedeler 
Süveyşte 1ngiltrc('ye büyük bir haki
miyet vermektedir. Bu itibarla İtalya. 
ya Süveyş kanalını uzaktan kontrol 
altında bulundurmak düşüyor. 

İngiltere Kanal mıntakasında 10000 
asker ve 400 tayyare pilotu bulundur
maktadır. Fföstinde Hayfa limanında, 
Transiyordanyada Akab0 de ve Kıbrıs. 
ta İngilterenin hava ve deniz ilsleri 
vardır. Bu suretle İngiltere kanalı hem 
içinden, hem etrafından hakimiyeti al
tında tutmaktadır. 

Buna mukabil İtalya Sicilya ile Tu. 
nus arasındaki Pankellcria adasını 
kuvvetli bir üs haline getirmektedir. 
Giridjn cenubuna dü~en Libyadaki Tob 
ruk noktası dn Sü\·cyr.i kontrol altın~a 
bulunduracak bir üstür. Kızıldcnizde 

ise Massaua üssü \'e 1talyanın gene 
Süveyş kanalına hakim olmak için al
dığı tedbirlerdir. 

ltalya ile İngiltere arasında Afri
kanın bilhassa ı:·mal kıyılarını alaka
dar eden bu vaziyetle Fransayı da a. 
lakadar etmemesine imkin yoktur. 

Çünkü, Tunusu himayesi altında tutan 
Fransa burasını da, İngiltere ve İtal
yaya karşı tahkim etmek mecburiye. 
tin dedir. 

ltalya lmparatorlu~unu 
kime borçlu ımı, 

Fransızca Le Journal gazetesinin 
muhabiri İskenderiyede büyük bir 
mevkie sahip bir İtalyan muhabiri o
Iıı.n B. Giani'ye yaptığı görüşmeleri 
naklediyor. 

Siyasi meselelere temas ederek Sü
veyş kanalının İtalya için haiz olduğu 
ehemmiyeti iııaret eden B. Giani sözü 
Hab~ imparatorluğuna getirerek bu 
toprakların fethinden dolayı İtalyanın 
İngiltere ile Fransaya mütc~ekkir ol. 
duğunu söylüyor ve şöyle diyor : 

''Bilhassa B. Edene. Çünkü, eğer 

İngiltere ile Fransa ve Milletler Cemi
yeti zecri tedbir meselesinde bu kadar 
ısrarla davr~nmıs olmasalardı biz de 
işi tatlıya ba~lamak isÜyece'c ve Ne. 
caşi ile anlaşacaktık. O zaman da Ha
beşistanı almış olmıyacaktık.,, 

merkezine yazdırdım. ~ 
kak bir yere tayin ola ih 
gün dişini sık.. Hem neY~ 
var .. İşte otel, paran ırıı k pi 

Filhakika bende de "\.rıı 
lunmaz ama çaresine ba 

Bir akşam Remzi geldiiİ 
Necdet: Ji 

- Yahu birader, d · 
beklemiyor: kahve, çaY tebl 
birikiyor; fakat bende roe 
Bu akşam ne yiyeceğiJll· 

Remzi cevap verdi: lıtl1' 
"- Haydi odaya çık~ cil
Odaya çıktılar. Remzı 

le bir kolaçan etti: . Jtl 
- Bu yazı takımı sen1.? 1 

Adam sende .. Şimdi ne ı.uıd 
Şunu rehine koyalım .. Işın 
bir lira fazla verir alırsırt·· 

- Fakat.. ~ 
- Bırak canım .. Sen ço 

Biz her vakit böyle şeylet ~ 
Hokka takımı iki bu~\J 

rehine kondu. Necdet oo\Jf 
liraya almıştı. içi sızladıdeV' 
yapsın. iyi dost rehin be 
rirken bir lirası ile rakı alıııd'. 
liralık da yemek ısmarla~,.; 
lirayı da Necdete sigara pı-'. 
bıraktı. 

U zatmak neye gerel' · 
takımından sonra 

. . babadan ~alma güıt'lf 
ıpeklı eşarpı ve nıhayet · 1' 
minde olmasına rağmerl • 
altın halkası birer birer, r1 
nu tuttu. Remzi her ~ 
"birçok fedekarlıklcı ihtİ~ıd 
rek!,. bunları rehine ko~(iı. 
geçirdiği üçer, dörder liraJ:, 

. gerirken hem Necdet heı11 
si ile Ruhi için rakı yertle1' Jıe' 
masmı unutmıyordu. Ve Je 
sında da içten gelme bir s 

- Necdet! İşte yegaoeifll 
§ın, yegane iyi dostun be~ 
rüyorsun ki eiünden gele01 

rum.. Daha ne fedekarlı1' 
diyordu. ~ 

Necdet artık her türlü h' 
"r 

bu fedekarlıklara teşekk.0 ·~ 
fakat eşyası birer birer gıttı 
çekerek: el., 

- Ah!.. lstanbula gittı1 
lunu, parasını bulsam .. diye 
mekten kendini alakoY3 

Ne yapsın ki her taraf 1'~ e 
Yitmi otuz lirayı toplu eh~~ 
rek bir eski palto edinme , 
yaylayı aşarak lstanbula 1" 
çaresini bulamıyordu. 

h. e 'I 
~ 1 ecdetin artık re ıo lf 
1 \1 bir şeyi kalma~ışt~ 

şimdi seyrek ugtll, . ..ı 
··ı\)1'" 

detin açlıktan sararmış yı~ 
hiddetle bakıyor, homur ~ 

- Ne yapayım .. Artık . , 
d )<1" 

nacak bir şeyin kalma ı ıı; 
bah Necdet ateşler içinde ;) 
Fena hasta idi. Kımılda~~ 
tel hizmetçisinden • yine eti ' 
çay getirtti. Zorla içtikt ~ 
yorganı çekip yattı. ..,Jil 

Ateşi akşama kadar sll ~~ 
smı açan, hatırını soran ~ııı' 
şam ortalık kıuardıkta~rdi gı'J 
vuruldu. içeri Remzi gı . r 
yalnızdı. Necdeti yatakta 
evvela hayıflandı: . rı1' 

- Vah, vah!.. Ateşı~ i~' 
Bir ;~Y değil.. Ge-cr .. J3ı~ııl 
içsen kuvvetlenirsin ... f 8 e:J 

Odaya göz gczdird•: . "1' 
asılı duran Necdetin bırıel bit 
ne doğru yürüdü; şöyle 
dıktan sonra: ~ 
. - Necdet .. dedi, sen Y9GJ 
Bu elbiselere lüzum yok··P't': 
ları rehine koyalım dil serı 
raltı ve yemek aldcrahrtl· 
az canlan.. c<Jt 

Sözünü bitiremedi. Ne/ 
(Sonu. 10 uncı' 



P"'· ipek kadar yumuşak bir naıe gİ!tirildi , 
encere camııidan yapıl

llıış elbiseler mi giyeceğiz 
IJi,. süt şişesinden 50,000 kifo.:. 

"1.etre boyunda ipek çıkıyor 
:naı~t~lık çok caki bir aan'at ol
~llıııt agn,en a8ırlarca deği§meden 
biılbuı ır~ .Yenedikli san'atkarlar 
lltı kad\ zu namiyle maruf ve yal· 
tıın Yapcl ve sürahi yapılan büllıi· 
~ &aklaı l§ını bir sır olarak kıskanç· 

l'llı§lardı. 
Kalbe ( •ıı hük. r Colber) adındaki F ran· 

~ttıa) umet adamı bu sırrı uzun uğ· 
Ycdcf~1 •onunda elde etti ; bu sa· ı 
kıakanda~sa ?u iş te bütün milletlerin 

Ca ıgı bır dereceye eriş ti . 
lı!ctiıı mı tesadüfen kC§feden Finike. 

~CJlt~~~ i!11alinde yenilikler gös· ı 
trd,11 

1 erı m üzedeki kaba eser· 
~hay anlaşılabilir. Eğer bu adam· 
J'irı '-'aa~tta ol~p da keşfettikleri şe· 
ıtırcb·ı 1 

oldugu mü tekamil safhayı 
f?~dııeyd~.ler gözleri yuvalarından 
~lldcnbc Çunkü camcılık cihan har· 
' 1"dcn rı (2000) 8enedeki te rakki 
~ok daha fazla ilerlemiştir. 

~t iilct b bugiinkü usulle r ile U8tura 
~k 'b~çakları yapacak kadar yani ' k~·n sertlC§tirildiği gibi gene 
>ııın\ltak b~ sayesinde ipek kadar 

Caznı 1.r ~ale de sokulabiliyor. 

'ıttı A 11 ıplık şekline sokulması 
~~ü~~.upada kC§fedildiği halde 
L'~rda u Arnerikada oldu. Ya· 
"'tt) da ~ndrada (Alexandra Po· 
~~lcri . u kctfin halk önünde tec
,.,.,.~ nı Yapmı§tı . Amerikalı ve 
~ .rühendislerin birlikte çalı§· 
' A c camın iplik şekline sokul· 
~ tn '"{upa usullerinden daha u
~ bir:. oluyor. Yeni usullerde 
tırı~f\ ~~ tişesindcki cam insan sa
"Urıc 

8 
.. k defa daha ince bir iplik 

~~~ 1 OO ulabilir ki bu iplikl~rden 
~r\;Ca. tanesinin yanyana ge· 

11!,i~Yle (5~) numaralı makara 
e.ı' 'kr>lınlıgı elde edilebilir. Ay
b l?ıabij nda ( 250) g ram camdan 
d btiı;ilcn bu İnce ipliğin boyu hat 
lir. Yı kavrayacak kadar uzun· 

~b .... Ş~e carnı h k · b"ld.... "b' 
~q loda . er esın ı ıgı gı ı 

~·~~tela kıreç, kül ve daha başka 
;:ıttırıJ ol~ukça pahalı maddelerin 
~ t İçin ~asıyle elde edilir. Mensu· 
~tttcn h a2:Im gelen camın terkibi 
ı til~~ e?'

1
cn bunun ayni olmakla 

~~ 1 Ql2'; . de h . 1
• tutulan daha ba§ka §ey 

'r' avıdır. 
lh:_ alnı~ .... . 
~ .bir h l~gr~nılecek §ey cam eri • 
~ tittlcrek ah e ıken istim ile temas 

t ;oaP&... emen hemen bembeyaz 

~l>aiıcı:~ 1c~line sokulmakta ve bu 
Bu P ık çıkanlmaktadır. 

~ Yapağ fı ~~ >'um k ı . rından çıktığı za . 
~ 1tıde gafa bır tüy g ibidir k i bu 
le~· '°iu{ıe~ hafif olduğu gibi elek· 
~ı.ı~ t\aklctm~tİ·~~caklık , sis gibi şey· 
dı.ı '" nıJebilir Dgınden birçok işlerde 
11 

iru 2';a,,.. . ıvarların arasına kor.. 
:rın ··•an 1 . ct_n:1Cak tuta ev erı yazın serin kr 
lif Ucu2':lıy r . ... Z aman ilerledikçe 
1-r~ Ve buha acagı~dan ile ride ka]o. 
tem· ~ararctrnrnakınelerindeki boru. 
l--c .1n ıçin k il dıtarı vurmamasını 
t l'lni ı u anıl (A b rıc~ a acaktrr an . s estos) un 
•id) 1n heme~ c.~ı zamanda cam 
bu . ere kar utun hamızda (A-

aıb" tı rnuk · 1 .. a\in t 1 tahrip etli .avım o dugundan 
~ilcr k_':'1as ~li d cı maddeler ile her 
l'ı\ck' 1tl1Yag,r} c bulunan elektrik- • 
~ ~ ')retiylc t'htmdan elbise giy. 

a lacaklar~ ıkcyi çok miktar· 
Cam r. 

~~n Oh. merısuca . 
,.,t va h 1Yc hi.ik .. t §ır_ndi Amerika· 
f"bti~ tı•hrind urnetı dahilindeki 
~kik ~ki m~ Yapılmaktadır. Bu 
1~lik a~ İ8Q ""'ern makineler bir 
tn Çcıç,h, ·••etrc bo d 
S cl'l h .rorla r le.' Ylln a cam 
~rflt i~merı i 560 b~ da ııaatte he· 

'llıajtıd ~ri;-I kılomctre eder. 
en 5 e en ser· b" 

~ defa d h ı ır top mcr 
lı.ı d tn tı"ıc a a hız.Is .. 

yade iç çama§ırları ve battaniyeler 
icin kullanılmaktadır. 
~ Dalla henüz iptidai bir safhada 

bulunan bu san'at bize yalnız üç 
renkte, siyah, beyaz, kırmızı iplikler 
verebiliyor. Bu renkler boyamak 
veya daha başka vasıtalar ile elde 
edilmediğinden solmazlar ve tabii
dirler. 

Ticarete sevkedilebilecek dere . 
cede bol miktarda elde edildi ği za
man akla hayale gelmiyen yerlerde 
kullanılacağı muhakkaktır. Ses na
kil etmiyen cam elyafının bu hassası 
daha §İmdiden film yapanların dik· 
kat nazarlarını çektiğinden stüdyo • 
lardan kullanılacak eşyanın bu 
maddeden yapılacağı düşünülmekte. 
d ir. Diğer mühim bir hususiyeti de 
yan mamasıdır. 

Camdan dokunan kumaşların 
maden gibi parlak renkle riy le kadın. 
lann ne kadar hoşuna gideceğini zan 
edersem söylemeğe hacet yoktur: 

Örümcek ağı kadar ince olan ve 
tam tamına vücuttaki · kıvrımlarn 
uyacak olan bu kuma§lardan yapı
lan gece tuvaletlerinin güzel bir vÜ· 
cut üzerinde ve elektrik ışıkları al· 
tında alacağı halin peri masalların· 
daki tarifleri hayal vadisinden haki
kat meydanına sokacağı muhakkak. 
tır. 

Sık elyafı arasından en küçük 
bir toz zerresinin bile geçemiyeceği 
cam dokumalardan yapılacak sıhhi 
elbiseler de çok i~e yarıyacaktır. 

Altın sırmalı manto 

Jngiltere kralının, on iki mayısta 
yapılacak taç giyme mera,ııiminde 
giymesi için hazırlanmakta olan ha
lis altın sırmalı mantonun terzilik 
işi bitmek üzeredir. 

Resimde bir ihtiyar terzinin man 
t~ya son dikişlerini vurduğunu gö· 
rvyorsunuz. 

KURUN~ 
GVNDELIK SiY AST GAZETE ı • 
cı....ternıu ,ooderlleo Y•zt•ar. pt.et• ~ I 

ye rtrmek lçlD Uıe. zarfınm köteatne ı I'•· 1 
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sebepten en zi· 1 

Erkeklerin istedikleri genç kız 

Japonyada nasıl bir 
artiste güzel denir? 

Japonyada bugün film ve sinema . 
cılık Amerika ile boy ölçüşecek kadar 
ilerlemiştir. Fakat, ilim ve fende de Av
rupaya yetişmiş olduğu halde Japonya 
nasıl adetlerinde ve giyiminde kuşamın· 
da eski Japonluğunu muhafaza etmiş ve 
Garp dünyasından bu cihette tamamile 
ayrı kaldıysa sinema işinde de Japon -
ya Amerikadan birçok cihetlcrde bam -
başkadır. • 

Bunlandan birincisi Japon ,,:.,cmasın
daki ideal kadın tipidir. 

Elbise ve saç modaları değişmiş ol· 
makla beraber Japonyada kadl'ı güzel
liğine dair olan düşünceler hiç de de · 
ğişmiş de~ildir. 

Japonyanın bellibaşh iki sinema 
stüdyosunun muhtelif direktörlt.ri, Ja· 
ponyada kadın güzellik ve Cdzibesinin 
üç esas üzerine istinat ettiğini söyle -
mektedirler: 

ı - Kadının ellerinin biçimi ile bun
ları kullandığı. 

2 - Gözlerinin büyüklüğü. 
3 - Ensesinin şekli. 

Bu üç esastan ancak birinc:'si ıslah 
edilebilir; diğer ikisi ise tabi::ıt işidir. 
Gerçi gözün tabii büyüklüğüne çare bu
lunamazsa da bunlara m~kyajla sun'i 
şekil vermek imkanları vardır. 

Avrupa ve Amerikalılar bir kadının 
bacaklarile ayak bileklerine ne kadar 
ehemmiyet verirse, Japon erk•.kleri de 
kadının ensesine çok büyük kıymet at
fetme ktedirler. Kadının enseo;i ince, u
zun, rengi de: kreme çalar beyu olma -
lıdır. Zaten eski Japon saç tuvaleti de 
hep enseyi gösterecek şekildeyc!i. 

Raşe~ Hudson, Magda 
Şnayder ve Simon Simon 

Sinema gaz.eteleri Simon Simon'un yeni muvaf
fakiyetlcrile dolup taşıyor. Bilhassa çok küçük 
yaşta denilebılecek genç kız!arın perde üzerınde 
gösterdikleri bu temsil kabiliyeti, yeni seneleri, 
smemanm ilk inkişafa başladığı devirlerden ayıran 
büyük hususiyet telakki edilmektedir. Mağda Şnay 
der: R8'el H udson ve Simon Simon bu muvaffaki
yeti gösteren artistlerin belli başlıları sayılıyorlar. 

Hakikatte üçünün arasındaki müşterek hususi
yetler bilhassa rejisörlerin dikkatini celbetmekten 
geri kalmıyor ... Bu hususiyetler nelerdir! .. 

Sinema rejisörlerine göre her üç yıldızın bugün 
halk tarafından .sevilmesine yegane amil gençlik
ler idir. Gençlik! ... Fakat bildiğimiz gençlikten da. 
ha başka... Çünkü genç olan bir çok yıldızlar üçü. 
nün de elde ettiği muvaffakiyeti §imdiye kadar 
gösteremedi. Ayrıca, güzellikleri de hendesi bir gü
zellik değil. .. Diğer taraftan gene rejisörlerin orta
ya attığı bir tabirle her üçü seksapel de addedilmi
yorlar ... 

Bununla beraber Magda Şnaydcrin tahlilini yap
mak istiyen ve şilphesiz romantik bazı rejisörler 
onda bir köylü kızının bütiln hususiyetlerini bul
makta müttefiktirler. Adeta, bu şehirli kızda köy 
alemi elle tutulabilecek kaaar onun ruhuna nüfuz 
etmiştir. Bilhassa eski dekorlarla çevrilen köy a. 
l~mlerinin modernize edildiği filmlerde Magda Şnay 
der harikulade sanatına layık emsalsiz bir yıldız: 
olmaktadır. 

Nitekim Raşel Hudson'un UEerinde d ayni tah
lili yapan rejisörler onu da genç kızlık hulyaları 

içinde bir kadın ruhu taşıyan büyük bir aktör ol
mak üzere sayıyorlar. Raşel Hudsonda bu tabiat 
hakikidir; ve böyle bir şey kendi ruhunda vardır. 

Con Bols ile çevirdiği Annelik şefkati isimli bir 
filminde, yaşlı ve ç;ocuk sahibi bir adamla evlen
mek mecburiyetinde kalan genç bir kızın küçük 
bir çocuğa karşı duyduğu sempatinin ifadesi, Ra
şel Hudson'u gilnlin en muvaffak yıldızları arası. 
na çıkarmıştır. 

Nitekim, Simon Simon da bir mektep talebesi. 
nin bütün 'hususiyetleri toplanmaktadır. Tazedir; 
bu tazeliği yürüyüşünden saçlarına ve dudakları
nın kımıldatışma kadar herşeyinde hi~setmek 
mümkündür ... lster hüzünlü dakikaları, ister neş'e
li zamanları yaşatan sahneler olsun Simon Simon 
1 9yaşındaki genç kızlığından hiç bir z.erre kaybet
meks'zin tam bir şehirli tabiati göstermektedir. 

Diğer taraftan rejisörlerin mutabık kaldıkları 
cihet, her üç yıldızda da, büyük bir 
kabiliyetle her gün biraz daha inkişaf 
etmeleridir. 

Ye11i bir yıldız 
Bu snyıfada resmini gördüğünüz si. 

nema yıldızı Fransiya Gortey son gün. 
lerde film çe\•irmeğe başlamakla bera
ber bir çok film kumpanyaları tnra. 
fmdnn angaje edilmek üzere mektup
lar almıya başlamıştır. Ayni zamanda 
kendisini seyr<'denler tarnfmdan da sa 
yısız bir mektup yağmuru altında ka
lan genç yıldız 15unları söylemektedir~ 

"Hiç bir vakit bir sinema yıldızı ol
mayı dü'}üıımüyonım. Ve bunu bir re. 
jisöre de borclu değilim. Ancak bütiin 
işi bir tcsadUf yaptı. Ayni ap~rtıman
da oturduğum ve ismini şimdilik i~an. 
etmek istemediğim bir figüran. arka. 
dacıım bir gün kc-ıdis:nin rahatsız oldu 
~unıı ve benim gitmekliğimi teklif et
ti. İste tesadüf diye buna diyorum; 
çiinkü arkad.,f;ımm yerine figüran ol
mak üzere gitt ifrtm kumpanya daha ny 
m gün bana küçük bir tecrübe filmi. 
teklif etti; bu tecrübe hergeyi hnlleL 
mişti.,, 

Yıldızın söylediği, belki de bütün 
sinema yıld•z'armın nasıl parladıkları
nı anlatan hikfıyclere benzemiyor de. 
ğil.. Bununla beraber bir hakikat ol
duğuna EiÜphc edemiyeceğimiz icin, ü
zerinde daha fazla .duracak değiliz ..• 
Yalnız Fransiya kendisine gelen mek
tuplardan bUyük bir zevk duymakta ve 
"E~er bir yıldız olmamış olsaydım,. 

bunlara hic: bir vakit malik olamıya. 
caktım,, demektedir. 

A vrıca Fransh·a bu mektupları 

muntazam birer dosva. halinde sakla
c'!•.Ymı. "İİnkü m,.,l<turılann hiç bir yer. 
de krnd:~;n" tam:., rdPE>.,.,İ'"C""k 'b;r r>ğ 
lenrf' rı" lzemc~ini taBıdığmı da söyle· 
me!dedir. 
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- Hayatımda böylesin ne içtim ne de gördüm 
ister .. bunun için • 

ınsan kral olmak 
Her tarafı karanlık ve yalnız duvar- Oryano beklendiğinden <daha erken 

lardan birinin tavanına yakın küçük bir geldi. Midye, karides, istakoz ve mer
deliği olan bu yerde insan soğuktan ve can balıkları gibi deniz hayvanlarından 
karc:nlıktan ürperiyordu. mezelerle yemekleri görünce artık se-

Şarapçı dört tarafı dı:>lduran büyük vincini gizleyemedi. İnsana gençlik ver
varillerin arasına giriyor, herbiri hak- mekte bütün yiyeceklerden üstün olan 
kında birçok şeyler anlatıyordu. Bir ta. bu deniz hayvanları onun pek hoşuna 
nesinin önünde dudu: giıderdi. 

- İşte bir kornit şarabı .. En az sekiz Kıbrıs şarabının varili, üstür.deki ar-
yıllık ömrü var. Sarı billur gibidir. O ma ve tarih onu hayran etmişti. Barda
kadar temiz ve parlak.. ga koyup pencereden gelen akşam ay • 

Antonyo onun ne madrabaz olduğu. dınlığına karşı baktığı zaman şarabın 
nu bildiği için: rengi on beş yaşındaki kanlı \anlı bir 

- İstemem! Sarışınlar hoşuma git- kızın dudaklarından daha güzeldi. Bir
mez l Onların yalnız görünüşleri güzel- kaç yudum içti ve derin bir oh çekti. 
dir. diye başını sallıyor; ıdaha derinlere - Antonyo, hayatımda böylesini ne 
yürüyordu. içtim, ne de gördüm. İnsan bunun için 

Şarapçının doldurduğu kadehe bak. kral olmak ister ... 
mamıştı bile.. - Ben de bugün hayatımın en mes· 

Antonyo sesini alçalttı: ut saatlerini yaşıyorum. Çünkü işte en 
- Bana en az yirmi yıllık Kıbrıs şa. sonra sizin hoşunuza gitmek, sizi se • 

rabı lazım. vindirmek kabil oldu. 
Cebindeki keseyi çıkardı ve çıngır· - Sana pinti derdim. Yanılmışım ... 

dattr. Lakin nerede buldun? 
Altınlarm sesi yahudinin yüzüne bir - Orasını sormayın 1 Mümkün ol -

ışık gibi vurmuştu. O da sesini alçalttı iClukça size kendim getiririm. İ!i1erin iyi 
ve: gitmesini dileyelim. 

- Eğer bir düka altınına kıyarsanız - işler iyi gidiyor Antonyo 1 ... Çok 
size bir şarap vereyim ki, onu ancak geçmeden Türkleri kaleden kovacağız, 
krallar içebilir. yahut orayı onlara mezar y:ıpacağız ... 

Antonyo bir altını yahudinin eline Çok yakında ... 
koydu. - Sahi mi söylüyorsunuz? 

Şarapçı: - Bilmiyor gibi davranıyorsun. Fa-
- Gel!... kat ben hepsinin farkındayım. Bu bas • 

Diyerek yürüdü. Yerdeki tahta bir kının sonunda sen de çok kazançlı çıka
kapağı kalduıdr. Yedi sekiz basamak in- caksın ! Gene böyle bir ziyafet isterim. 
di. Anlıyor musun? 

- Ben burada beklerim, haydi ge • - Emrcıdersiniz, fakat ya biz kaza-
tir l namazsak? ... 

Şarapçı biraz sonra döndü. Elinde _ Haydi oradan budala, her §ey o 
üç dört insan kafası büyüklüğünde bir dar iyi hesaplandı ki... 
varil vardı: Kadehi dudaklarına gö~rdü ve son 
~ Bu gcrgektcn bir kral şarabıdır. darn1asına 'kacfar ıçt1kten 11onta dalgın 

dalgın mırıldandı: 

- Eğer aağ dönersem!... Öyle ya, 
biz harp adamıyız? Bugün varız, ya -
nn yokuz! .. 

- Sizin gibi cesur tlir şövalyeden ö
lüm bile korkar 1 

- Ölüm kancıktır, hazan ummadığın 
bir sırada faka bastınr. 

Birdenbire değişti ve neş'elendi: 
- Bırak şu karanlık lafları... Keşke 

Evdoksiya'yı getirseydim. Bu şaraptan 
herhalde içmeliydi. O burada olsa daha 
tatlı gelecektir ... 

Antonyonun canı sıkıldı. Çünkü böy 
le haşhaşa kaldıkça yüzbaşının ağzın -
dan daha çok şeyler koparacağı şüphe
sizdi. Oryano'nun ona böyle ~eylerden 
bahsettiğini kimsenin bilmesi:'li de iı -
temiyordu. 

Fakat Oryano çoktan kapıya doğru 

seslenmişti: 

- Rinaldo !.. Git Sinyoritayı buraya 
getir! 

Antonyo onu deminki bahs:ne dön • 
dürmek için sordu: 

- Eğer Türkleri tepeden kovmak 
mümkün olsa artık içerilere doğru gi· 
<len bütün yollar da açılacak. İşler dü
zelecek. Onlar orada kaldıkça bize ra -
hat yok. Sanki başımızın üstünde bir 
topuz var, her an tepemize inmesi ka -
bildir. Şu baskının zaferle bitmesini o 
kadar istiyorum ki... Sinyor Zaharya 
hem kurnaz bir adam, hem de iyi bir 
kumandandır ama, hazan talih fena gi
der ıde ... 

- Sus Antonyo, sen 'ne anlarsın bun· 
dan ... Getirdiğin iyi haberlerle kal. Biz 
de onları yapamayız. Herke-; kendi 
i§inde ... Baskın o kadar ansızın ve he· 
ıaplr yapılacak ki talih ne kadar fena 
giderse gitsin vız gelecektir. 

( Arkıa8ı oor) 
Kıbrıs kralı Lüzinyan'ın şarapçısından ~~~~~~4~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!~~~""'"'!!!!!!!!!!!!!~'!!!'!!'!!!!"-!!!!!!..!!!-""!!~~~
aldım. İnanmazsan gör 1 Tamam kırk 

sekiz yıllıktır. İşte tarihi ... 

Bu küçük varil, şimşirden ve çok 
ustaca yapılmrştr. Ortasında kralın mi· 
nimini bir armasile 1278 tarihi vardı. 

An.tonyonun şüphesi kalmamıştı. Tadı
na baktıktan sonra onu bir çuval par
çasına sardı, dışarı çıktı. Yolunun üs -
tündeki dükkanların birinden çok ince, 
sıkı ve beyaz bir ipek mendil aldı. 

Ş~rapla mendili o:lasına b:ıaktık -
tan sonra dosdoğru kışlaya gitti. Yüz
başıyı sordu: 

- Oryano, Sinyor ZaharyarJn sara
yındadır. 

Dediler. Diğer kumandanlar da gö -
rünmüyorlardı. Demek ki toplantı var. 

Bir saat kadar sonra amiral Karlo 
Molini ile general Marko Kornaro baş
ta olduğu halde kalenin en büyük on iki 
zabiti Sinyor Zaharyarun sarayından 

çıkmışlar, dağılıyorlardı. 
Oryano da bunların arasındaydı. Yü· 

zil açıktı ve sert sert yürüyordu. iç ka
lenin kapısında Antonyo ile kar§ılaşm
ca yaklaşması için işaret etti. Antonyo 
hemen sokuldu: 

- Sinyor, sizi sıkıntılı 
Rahatı1ız mısınız? 

- Hiçbir şeyim yok. 

görüyorum. 

Sesini alçaltarak ve kulağına doğru 
eğilerek devam etti: 

- Bugün ıde Sinyor Zaharyanın ya· 
nmdavdın. Bu akş.:tn şarap içmeyi her 
za:nıından daha çok istiyorum. 

• • 
1 yı dost 

(6 tncıdan devam) 

taktan fırlamıştı. Aylarca çektiği ız
tırabm uyandırdığı kin ile Remzinin 
üzerine yürüdü ve boğazına sarıla
rak: 

- Alçak .. diye bağırdı. Artık el
biselerimi de mi iceceksin? .. Remzi 
kendini müdafaa ~tmek istiyordu. 
İkisi de birdenbire yuvarlandılar. 
Gürültüye otel hizmetçisi ve biti· 
şikteki müşteriler koştu. Gelenler 
Necdeti zorla Remziden ayırarak 
kollarından kıskıvrak yakaladılar: 
Ruhi bağırıyordu: 

- Yetişiniz .. Bu adam çıldırmış. 
En iyi dostunu bile boğmağa kal
kıştı .. 

E rtesi gün Necdet kolları ar 
kasına bağlı olduğu halde 
bir muhafız maiyetinde ls-

tanbulun yolunu tuttu! Emeline nail 
olmuştu. lstanbula kavuşacaktı. Fa· 
kat ne halde!.. İstasyonda halk ara· 
sında Remzi ile Ruhi de vardı. Rem· 
zi uzaktan Necdeti parmağı ile gös· 
teriyor ve anlatıyordu: 

- Zavallının yegane iyi dostu 
ben idim. Çok fedekarlık ettim. Aç 
kalmamasını temin ettim. Fakat ne 
yapayım ~onunda çıldırdı. Az kalsın 
iyiliğin bedeli olarak beni boğacaktı. 

- Ben efendimizi unutur muyum? -
Vakıf bürosu Sizin için bir kral şarabı aldım. 

- Nerede? Belediyenin Evkaftan olan alacakla-

Banyoda ölmiye 
hiç hacet yok 

(6 uıcıdan devam) 

Yalnız bizi bu beli.lardan kurtara. 
cak şey uf acık bir aklı selimdir. Din. 
leyiniz: 

1 - Çıplak ayakla ıslak bir döşe
meye basmayınız. 

2 - Eliniz ve vUcudilnuz ıslakken 
elektrikli bir alete dokunmayınız. 

3 - Sabunu uluorta. öteye beriye 
koymayın. Sabun daima sabunlukta 
muhafaza edilmeli! .. 

4 - Hamamı havalandırmadan içe-
ri girmeyiniz ve gaz sobasını yakma
yınız. 

5 - Suyun sıcaklığını tekneye gir
meden evvel muayene ediniz. 

6 - KilçUk bir çocuğu banyoda yal
nız bırakmayın! , 

Bunlar gayet basit, belki de gülünç 
bir takım öğiltler gibi görünebilir. Fa. 
kat riayet ederseniz belki de hayatını_ 
zı kurtarabileceklerdir. 

Kaynanasını dövUp öldür
mekten suçlu damat l 

Küçükçekmece civarında Fi.irüz kö
yün:le kaynanası, Ayşcyle kav&a ettiği 
sırada onu dövmekten ve bu suretle Ö· 

lümüne sebep olmaktan suçlu Rama -
zıın, dün Adliyeye getirilmiştir. Tev ~ 

kif edilmiştir. Tahkikata devatn olun -
maktadır. 

- Odamda! .. Emrinizi bekliyor. Sa- rrnı takip etmek üzere belediye mer -

h kez binasında bir vakıf bürosu kurul _ Mektup zartı meselesinde . ycnizde bugün Sinyor .za ary.ıyı biraz 
-:ömert buldum. muştur. hattattn şahltllğl 

Oryano bi:az düşündü. Bu büronun şefliğini müfetti§lerden Yeideğirmeninde kansı Mir'atı öl • 
Sonra ta yüreğinin içinden gülümse- Bay Cabir yapmaktadır. dürmekten suçlu sab:k şime:-ıdif er a • 

yerek Venec!iklinin omuzuna elıni koy· Lik maçları için davet melesi Mehmedin ağır cezada devam e-
du: den duruşmasında, Güzel San'atlar A-

- Bir saate kalmaz, sen:ieyim. Ri • Eminönü Halkevindcn: kademisi mil:lür muavini Hattt.t İsmail 
naldo'yu yardım ıçın gönderiyorum. Evimiz tarafından yeni tertip edi - Hakkı, dün şahit olarak dinlenilmiş, 

Her sey tamam olsun! lecek lik ve şild maçlarile yeni faaliyet ehlivukuf sıfatile, suç delili olan mek -
- Emir edersiniz! programı hakkında görüşmek üzere tup zarfı üzerindeki yazıya dair evvel-
Oryano çok sevinmiş, birdenbire spor klüplerinin 20-4-937 tarihine ce verdiği rapora göre ilaveterı, ~ifahi 

canlanmış ve doğrulmuştu. Fakat An - tesajüf eden sah günü saat l R de be-1 bazı izahat vermiştir. 
tonyonun sevinci daha büyüktü. Yııl - hemehal murahhaslarını gönJermcleril Duruşmanın devamı, iddia ve mü -
nız, o bu sevinci belli etmiyordu. rica olunur. dafaaya kalmıştır. 

Ankaradan-1 

Ankara Halkevlnde 

Hô.m_id .gecesi 
Arikara, 19 (Telefonla) - 21 ni -

san çartamba günü bütün Halkevlerin
de Abdülhak Hamit ihtifali yapılacak • 
tfr. 

Bu maksatla bugün Ankara Halke -
vinde törenin programını kar~rlaştır -
mak üzere bir komite toplanmıştır. 

Komitede verilen karara göre çar -
şamba günü akşam saat 9 da başlıya -
cak olan törende muhtelif hatipler Ha -
midin hayat ve eserlerinden, şahr.iyetin
den bahsedecekler, büyük şairjn eser
leri ile hakkında yazılmış şiirler okuna
caktır. Bundan sonra Halkevi temsil 
kolu tarafından "E§ber,, piyesinin bir 
kısmı temsil edilecektir. 

Harice hurda demir 
sevki yasak 

Ankara, 19 (Telefonla) - Bazı mü
esseselerle şirketlerin ellerinde bulu • 
nan hurda demir gibi malzemeyi dış 
memleketlere satmak istedikleri anla -
şılmıştır. 

Vekiller Heyeti bu hususta verdiği 
kararla, Büyük Millet Meclisindeki la· 
yıha kanuniyet kesbedinceye kadar, 
müstacel tedbir olarak, hurda demir ve 
benzeri maddelerin memleket dışına çı
karılmasını menetmiştir. 

Hagmakamlar arasın
da yapılacak nakiller 

Ankara, 19 (Telefonla) - Dahiliye 
Vekaleti memurin intihap encümeni 
bugün toplanmış ve kaymakamlar ara • 
9mda yapılacak nakillere ait kararname 
projesini hazırlamıştır. 

Bu proje ile bilhassa cenup vilayet
lerimizdeki kaymakamlar ara:;ında de· 
ğişiklikler yapılmaktadır. 

Jstanbul vilayet ve 
belediye bütçeleri 
Ankara, 19 (Telefonla) - İstanbul 

Vilayet ve belediyesi 1937 bütçeleri Da
hiliye Vekaletine gelmiştir. 

Belediye bütçesi 6.337.335 lira, vi -
llyet bütçesi de 4.'622.SBft liradır. 

Vatandaşliğa kabul 
edilenler 

Ankara, 19 (Telefonla) - Hicret ve 
iltica ıuretile son senelerde memleketi· 
mire gelmiş olan 17 53 Türk Türkiye 
Cümhuriyeti vatanda§hğına resmen ka· 
bul olunmu~tur. 

Orman miltehassısı 
geliyor 

Ankara, 19 (Telefonla) - Ziraat 
Vekaleti iki orman mütehassısı getire -
cektir. Bu mütehassıslar BB. Bernhard 

r 
Hastabakıcının öl rnll ~ 

Morgun rapgrul 
bast-' 

Ge~enlerde Haydarpaşad~ 0 

de Fatma isminde bir hastab~;l'il 
müş, İrfan adlı biri tarafından dili' 
me tesirile öldüğünden şüphe e 
tahkikata girişilmiıti. eti' 

Morg, ''bu ölümün dayak ~raP 
vaki olabileceği., şeklinde otoP61 

f. 

ru vermiştir. Adliye, morgdan ~~tf 
por üzerinde daha bazı izahat ı• 
tir. / 

--- 1 
Adanaya amele ak!" 

başladı ~ 
Adana, (Hususi) - Son haf~•t 

·znıı • de Malatya ve Elazizden şehrı ~te 
vada çalışma,k üzere amele g~ırıı;e ı 
duğunu haber vermiştim. Dun cı~ 
amele gelmiş ve bir kısmı çalı,S 
mıntakaya gitmişlerdir. 

Adanada inhisarlar .,., 
mağazaları açdıyor 

Adana (Hususi) - AJdığııtl ıfJ 
mata göre; 1 hazirandan itibart~ 
rimizde inhisarlar idaresi tarafın .ıa 
çılacak bir mağaza satışlara batlır 
tır. 

Bu satış mağazalarında perll 

sah§ yapılacak ve satış işlerini dl 

lar idare edecektir. lı 
Bu mağazalarda inhisarlarırı 

mad:ieleri bulunacak ve satı§a ar 
cetkir. 

Köylerde telefon .; 
Adana (Hususi) - Dahiliye ~ 

leti, salma yükü ile para top1arı''11 
telefonları yapılmasını, telefontaıı ~e 
dım suretiyle elde edilecek para 
m!n edilmesini kararlaştırmıştı~i_. 

jfılıı 
Mevcut telefon şebekeler • 

muhafaza edilmesinin temini vil' 
ıden istenmiştir. 

ve Hcske'dir. d • e 
Mütehassıslar memleketitn11 • 

kanunla daha büyük bir inkişaf 
açılan ormancılık işlerimizin b1' 
teknik cihe .erile meşgul olacıılı 

ORMAN UMUM MtlDtH~J,tJÔ 
Orman umum müdürlUğür\efJ~ 

ye kadar vekaleten bulunan J3. 
saleten tayin edilmiştir. 

Almanyadalı gel8 

kredi mallar hahlı1 

Ankara, 19 (A.A.) - Cil~ 
Merkez Bankasının 12.4.937 e~ 
den itibaren, Almanyadan g.el.e~, 
dili müvaridattan, 1) lstiblal< ~ 
leri için üç ay vade; 2) Bunla1' eıe 
de kalan maddeler için mukn'' 
de muharrer vadeleri kabul 
olduğu bildirilmektedir. . t 

* TÜRKOFlS Almanyad~l<~ 
lfltını teftiş için mürakib kO~ 
den B. Nabi'yi Almanyaya 
cektir. 

nlflllllltlllıtHııııttfl'Hltıtıııııtffll""•~ıııılflllnııH111n :11•11ttı1Hı~ııııııııı1111ıı111111nııııırnııı11ııııııııınııııınıtı1~ 

Yeşil C~hennem 

Yazan: 

CAHlDE · 
OS~IAN 

Seven bir erkek ve 
seven kadın a§kmm 

tahlilini en güzel ma· 

ceralar içerisinde bu 
yerli büyük hikayede 

okuyacaksınız 

. aı 

Pek yal<ında KURUN sayıfalarıf1 



kör eden elmas 
•• 

lJçüncü defa olarak tekrar çalındı 

"Hırsız kör olacak mı?,, 
Avrupa şimdi bunu merak ediyor; hırsızın kendisini beklige11 

1 lhiş akibetten korkarak sahibine iade etmek ihtimali de var 
~~ RÜn bütün Parisi heycca-

eıı ~ir hadise oldu: 
t llıas çalındı.. 
tt hırsızlığının her yerde ol-

d. ~~ alelade hırsızlık sayıldı
~unecek olursanız bu ha· 
. 1.ıyük bir fevkaladelik göre· 
~ Fakat bu hırsızlık vaka· 
llı"h ' lı im olan şey, elmastır. 

tı, Çalınan şey bir kolye ol-
~~e, çalındığtndan bahsedi· 
l'ıne elmastır. Çünkü, bu 

ıı ~ bütün alakayı üzerine top
~ elmas pek uğursuz olarak 

11 llıt§tır. 
~auz sayılan birçok kıymetli 
vlltdır. Mesela, bir tarihi eş· 
ttıe giren ve bütün dünyada 

olan "mavi elmas,, her ki
lle geçerse ona felaket getiri· 

'· ~tb • u sefer mevzuubahs olan () ··1 0 ürn elmasından daha ne-
~Yılıyor. Çünkü doğurduğu 

aha fazla göze çarpmakta· 

~rtıa~ın bulunduğu kolye şim k ıki kere çalınmış, ikisin· 
-tu~ nlar kör olmuşlar .. 

t herkesin başına gelen bir 
()lduğundan ölüm getirdiği 

elmas pek fazla itham edi-
~~~ln nihayet, bu bir tesadüf· 
r~ 1 ebilir. 
~t, kör olmak, hem de göz· 
~den hasta değilken kör 

: lk~ikaten dikkate {~er bir 
b· ı gözü sağlam olan bir 

~ıı ır kolyeyi çaldıktan sonra 

11 
l'or ve bu hadise iki defa 

· t ediyor. Bir kere olsa, yine 
~~en ile bilir. 

~lı~e kadar'l>u rneşum elmas
~tfı çalan iki kişi de yaptık
~ hıraızlıkt?n birkaç gün son

b· olmuş wbır halde, ellerinden 
ır çocugun d . 
k 1 . Yar ımıle, gel 

' o yeyı h'b" td' sa ı ıne teslim et-
ıır. 

~i.in üçün ·· d e ()r ,..._1 cub efa çalınmış bu· 
... • ya an elli d w·ı F k 
rakınd b 11• egı . a at, 
~tlar. ç.. e .. ı olacağını ümit 
te ko" ulnku, bugünlerde, bir

l · r o an b' · · 
"'1 da ırısı çıkarsa hırsı-
Q\l~un~ ?1duğuna hükmedile· 

~.ihetten 
1f !k· bu hadise halkı 

itine· . aha adar ediyor: 
ı ısı, ırsız k. 

tan adam hak· ım diye; ikinci· 
IYe. ıkaten kör olacak 

Sihi~~kHl AKKINDA EFSANE 
• 

0 Y' Pa · ~ttıinde bir k l'lste, Mayna May 
Ina göre b adındaydı. Anlat

b koyan Hi ~·kolyeyi sihirli bir 
t~~dan sen~l~stanlı bir fakirdir 
ıtı en bü .. rce evvel bu kol· 

~r8Uduk ü~I~k . elmasın üzerine 
t.ı()lYede 18 . m~ş. 
~r ıncı v 18 k ve etrafı l e pırlanta 
il' olyeyi Hind~ tınla çevrilmiştir. 
~ b: alıyor v ıstanda iken bir 
il' Yan May:a trupaya getire· 
~ 0

1
r. aynoya hediye 

0 Yeni 
h}'or. O ~~tncr b 

t bir'b: . .aılcde ··} undan sonra 
'ke; .~rı~ı takip 

0 e~ler, deli olan· 
!lir k~jttın~ gc}j}'~1Yor; felaket 
etı Yenın /\. r. 

er d .. l'"\Vru d 
l'uluyo ogurduğu ~ a böyle fe· 
-....... ~~r. O 2".atnan ı~distanda da 
· Bu k bu .._<>] .Hındliler: 
b olu d ~XC}'ı b'l' · . uddan Je ek~ ı ırız, dıyor-

,,.onları b~lınrn11t~tnetli taşlar bir 
ır de ''b ır ko]y · Bundan baş· 

n,, d . Unu k· c haline sokan 
'l!r cn-ııır ını c 1 
t etle k' ır. F' ... k . • a arsa kör ol· 
ttQ· • ırn~ .... ır k 1 ın c•~ nın el· o Yenin bu ta.:I "'llck • ınc 

~""- Dtp-' ıstC'tl-ıi . geçmemesini 
Qlt \I'" 4"\ ti.\s Itır.,, 

~ Ma~urau~ kol iL ÇALINDI? 
~"llh . oya h Yc:yi ba .. 
~eti es~ k cdi}' Yan May· 
'.ı rn-ıclt . ı, onlln cb eden adam 

Qt ıatc""'. aı:ı • il 0 nu 9 :•1l}'ord yı~a felaket 
a~"n ~"1nc:lirrnck .Bılakis rnak· 

a:vna M tı. 
ayna Yalnız bu 

inci ve elmasların kıymetli birer taş 
olmasından sevinecek değildi . Hin· 
distandan gelen dostunun kendisine 
bu' kolyeyi hediye etmesinin büsbü· 
tün ~aşka bir kıymeti vardı: 

Bayan Mayna Mayno Hind eser 
!erine çok meraklı idi. Hind mede· 
niyeti ve Hind efsaneleri üzerinde 
tetkikler yapan bir kadındı. Şüphe· 
siz ki. kolyenin kendi başına getir 
diği bu felaketlere inanmıyordu. 
Fakat, bu inci \'e elmaslar üzerinde 
efsane olduğunu duyunca daha 
fazla meraka dü~tü ve kalkıp Hin· 
distana gitti. 

Hindistandan götürülmüş kolye· 
yi taşıyan kadının bu esrarengiz 
yerlere gelmesi oradakiler için bü· 
yük bir hadise oldu. Herkes, kolye· 
nin şeametine uğramış bir kadının 
bu uğursuz elmasları üzerinde nasıl 
tuttuğuna şaşıyor, kendisinin bu
rada ilahların hışmına geleceğini 
söyliyordu. 

Fakat, bayan Mayna Mayno Hin· 
distanda ve Hindliler arasında bu 
kolye ile serbestçe geziyor ve onun 
hakkındaki efsaneleri, bir gözile 
boynundaki kolyeye bakarak dinli
yordu. 

işte, kolyenin ilk çalınma teşeb· 
büsü Hindistanda oldu: 

Hind eserleri hakkında merakı 
olan kadın, bulunduğu yerde gün
diiz birçok eserleri tetkik ettikten 
sonra akşam eve gelmiş ve soyuna· 
rak yatmıştı. Yatarken de kolyesini 
komodininin gözüne koyt~h kilitle· 
memeği unumamıştı. 

Fakat, hakikaten kilitmemeği 
unutmamış rrıydı? Bu malum de· 
ğil. Kendisi kilitlediğini söyliyor. 
Lakin, sabahleyin kalktığı zaman 
gözü açık buluyor ve bakıyor: 

Kolye yok! 
Derhal polise haber veriyor. A

raştınyorlar. Kendisi de dün gittiği 
yerlerde gördüğü kimseler arasında 
şüphelendiklerini polise göstermeğe 
gidiyor. 
Akşam eve geldiği zaman kolye· 

yi bulamadığı için müteessirdir. Fa
kat, bu çok devam etmiyor: Biraz 
sonra bulunduğu otelin garsonu 
kendisini bir kör adamın görmek is· 
tediğini söyliyor. 

Kadın, merakla dışarı çıkıp rnisa· 
firini karşılıyor: 

Bu, elinden küs iik bir kız çocu
ğunun tuttuğu genç, fakat iki gözii 
kör bir adamdır. 

Adam, titriyen elinde kolyeyi 
tutmakta ve kadına uzatmaktadır. 

Kadın, hiçbir kelime söylemeden 
kolyeyi kendisine veren ve çıkıp gi· 
d"!n adamı hırsız diye polise teslim 
etmekten çekiniyor ve biraz sonra 
ö~reniyor ki bu adam, kolyeyi çal· 
dıktan sonra kör olmuştur. 

ikinci hırsızlık vakası yine Hin· 
distanda oluyor ve aynı şekilde ce· 
reyan ediyor. 

Kolyesini çalmak arzusunu du· 
yanları böyle birer birer kör ettikten 
sonra bayan Mayna ~ayno kalkıb 
Avrupaya geliyor. 

ÇALAN BILlYOR MUYDU? 

Kendisince tarihi ve Hind işi bir 
eserden ibaret olan bu kolyenin 
böyle felaket getirir bir eşya olma· 
sına inanmayan ve büti.in l:>unlarda 
garib bir tesadiif bulan kadın şimdi 
kolyesini tekrar ele geçirmek isti
yor. 

Kolye üzerinde bu kadar korkunç 
bir hikaye çıktıktan sonra onu çal· 
mak istiyen adamın muhakkak bll 

hikayeden haberi olmadığına hüküm 
ediliyor. Çünkii, tamamile inanma· 
sa bile, uzak bir ihtimalle böyle bir 
felakete uğrayacağını düşiinen bir 
adamın bu kolyeyi çalmak değil, 
ona el siirmekten bile korkması la· 
zım gelirdi. 

Kolyenin sahibi, şimdi, bu kıy
metli ( 1) mücevheri çalan adamın, 
kör olmadan, hikayeyi öğrenirse ge· 
tirip kendisine teslim edeceğini umu 
yor. 

Fakat, kendisi bu mücevheri boy· 
nunda taşımaktan korkmadığı gibi, 
kolyeyi çalanın da böyle batıl iti· 
katlara inanmayanlardan biri olmak 
ihtimali yok değil. 

Fakat, Hindistan da gizli kuvvet· 
lere inananların başlarına felaket 
getirecek diye korkub teslim ettik· 
leri kolyenin Avruadaki hırsm her
halde hırsızlığının meydana çıkma
sından korkarak teslim ctm\yecek-
tir. 

•.. ı.t' . . " 
... •., . .. '. . 

Mühim kolayhklar 
Aşağıdaki himıetlerden birine ihtiyaçları olanlar 

Bir Telefon 
Bir mektup 

Bir Kart 
Bir aclanl göndererek 
v~ya bizzat gelerek servisimizle temas etme!idirler. 

VAKiT PROPAGANDA 
SERVİSİ 

Okuyucularımıza hizmet olmak üzere apğıdaki hususlarda 
kendilerine lamn olacak kolayhklan kendileri gibi dü,üniip halle
dectk, işlerini görecektir: 
1 - Mobilya, eşya vesaire satmak veya almak istiyenler, 
2 - Katip, muhasip, hizm~tçi, aşçı, i§Çİ istiyenler ve bu hizmetlere 

3 

4 
5 
6 
7 -

talip olanlar. 
Kiralık, satılık ev, aparbman, dükkan, mağaza arayanlar. Ki
ralamak, kiraya vermek. Almak veya satmak istiyenler, 
Ders vermek veya almak isti yenler, 
Otomobil almak sahnak veya işletmek istiyenler, 
Radyo almak satmak veya tamir ettirmek istiyneler. 
Tercüme ettirmek veya tercümeler yapmak istiyenler bu 
hizmetlerini kolaylıkla ve emniyetle çarçabuk görebilmeleri 
icin (VAKJT PROPAGANDA SERViSi) nde bu iş?erle 
~etgul olmak üzere ayrıca bir büro vücuda getirmi,tir. 

Müracaı-.tlarda hiçbir kayıt ücreti alınmaz. 
Yakıt Propaganda Servisi 

Vakit Yurdu Ankara Cad. İstanbul 
Posta kutusu 46 Telefon 24370 

Telgraf - Propaganda Vakit 

9-KURUN 

Kuş Adam 
Bundan tam dört yüz sene evvel 
Rusyada uçmuş olan ilk uçan 

adamın oğullarından mı? 
Bugün Avrupa 

da hem büyük bir 
cambaz, hem bü
yük bir fen adamı 
olarak her kesin 
hayretini ve dik· 
katini üzerine çe· 
ken bir adam var. 

Bu adamın ismi 
Clem Sohn. Fakat 

1 o, bu isimden da
ha fazla "Kuş 
adam,, adı ile ta· 
nınmıştır. 

----../ 

' Kuş adam vü
cuduna t al; t ı ğ ı 
yapma kanatlarla. 
kendisini y\.iksek 
bir yerden veya 
bir tayyareden ha· 
va boşluğuna bıra-
kıyor ve bu ka- Kuş adam uçmak için kanatlarım açı yor ... 

\ 

natları ac:ıldıktan sonra, onları, tıpkı vaş yava~ yere inmeğe başlamıştır. 
bir kuş gibi kullanarak, yere iniyor. ilk uçan adam, bu suretle, herke-

Kuş adamın Jngilterede ve Ame· .sin gözü önünde, muvaffakiyetli bir 
rikada yaptığı birçok tecrübeler çok tecrübe yapmıştı. Fakat, yukarda 
muvaffakiyetli neticeler verdi. Şim- da söylediğimiz gibi, böyle aşırı bir 
di F ransaya geliyor ve ayın yirmi harekete teşebbüs ederek herkesi 
beşinde Vincennes'de yapılacak ha- heyecana getirdiği ve adeta bir mu
va şenliklerinde tecrübelerde bulu- cize yaratmak iddiasında bulunduğu 
nacak, meharetini herkese göstere· 'ı için, polis tarafından tevkif olunu-
cek. yor ve Çarın emri üzerine, idamına 

Bu " Kuş adam., vücuduna kanat karar veriliyor. 
takarak ilk defa uçan adam değildir. Fakat, Çar meraklı şeylere k:.:n~ı 
Bundan çok daha evvel bunu tecrü- alaka duyan bir adam olduğu için, 
be eden ve az çok muvaffak olanlar kuş adamın idam edilmeden evvel 
olmuştur. ikinci bir tecrübe yapmasını istiyor. 

- Tuhaf bir tesadüf belki hakiki Clem, altmış metre yüksekliğindeki 
bir aile bağı bugünkü uçan adamı bir yere çıkarılıyor ve oradan atla· 
bundan tam dört yüz sene evvel ay- ması isteniyor. 
nı tecrübeyi yapan adamla, ısım 1Jk uçan adam, bu tecrübede ev-
itibarile birleştirmektedir: vela muvaffak oluyor. Fakat, belki 

Hakikaten, 1537 senesinde, Rus- bunun sonunda idam olunacağını 
yada Clem (Klem) isminde bir adam düşünerek cesareti ve iradesi kırıl· 
aynı tecrübeyi yapmış, fakat, bu dığı için birdenbire yere düşüyor 
gibi aşırı hareketleri göz boyayıcı- ve iki bacağı kırılıyor. 
cılık sayarak böyle şeylere teşebbüs Fakat, kaza bununla da kalmr 
edenleri asla affetmiyen Çarlık poli- yor: Uçan adam yere diişerken ih-
si kendisini yakalayarak idama mah tiyar bir kadına çarpıyor ve zaval-
kum etmişti.. hyı da ağır suretle yaralıyor. 

Bundan dört asır evvelki bu "kuş Bunun Üzerine Çar, adama acı· 
adam .. bütün çocukluğunu kuşların yacağı yerde, büsbütün kızıyor ve 
nasıl uçtuğunu öğrenrneğe hasret· derhal yakılmasını istiyor. 
mişti: Bu suretle, ilk uçan adam, olduk· 

Anlattıklarına göre, bu adam ço· ça muvaff akiyetli iki tecrübeden 
cukluğundanberi bir dahi olarak sonra, yeryüzünden uçmuş bulunu-
kendisini göstermiştir. Kırlara gider, yor! 
otların üzerine sırtüstü yatar ve Rusyada bundan dört yüz sene 
gözlerini gökyüzüne dikerek kuş· evvel yeti en bu adam hayatı ve ya· 
ların nasıl uçtuğuna bakarmış . Kü· şadığı tesbit olunan ilk uçan insan· 
çük dahi, bu suretle gördüklerini dır. fakat, efsaneler bundan evvel 
yanındaki bir kağıda not eder, sonra de uçan birçok adamlardan bahset· 
tekrar gözlerini gökyüzünün derin· I 
l dk mcktedir. Mesel.i kar, eski devirle-
iklerine i ermiş. 

rin hikayelerinde, u-;an adam olarak 
Onun bu hareketi büyiikler tara· · · da' b' k h 

ısını ıma geçen ır a ramandır. 
rmdan takdir ve hayretle karşıla· Bugünkii uçan adam ise, bir A-
nırken arkadaşları tarafından da merikalı olduğu halde, isminin bun-
alaya alınırmış. Bilhassa kızlar d d" .. Ik" • an ort yuz sene evve ı aynı cins 
kendisinin etrafında, entarilerı" nı'n ( · d · · d ) b ten yanı uçan a am cınsın en i· 
eteklerini ellerile tutarak, fır döner, risile benzemesi dolayısile, onun 
dansederlermiş. Fakat, dahi cocuk ı · d 1 · 1 b'l ç l • nes m en ge mış sayı a ı ir. iinkü, 
göz erini gökyüzünaen indirm~z ve isminin sonunda bulunan Sohn ke-
etrafında dönüp dolaşanlara bak· limesi "So,, şeklinde yazılırsa. lngi-
mazmrş. l .. v 1 G 1 izce ogu .. manasına gelir ki. bu 

~n er ge~iyor, Clem biiyiiyor suretle, bugiinkü uçan adamın bun-
ve nıhayet 1) 3 7 senesinde, bir ya· dan dört yüz sene . evvelki uçan 
ban kazının kanatlarına dikkat ede- d v 11 d l du" · rek: a amın ogu arın an o duğunu 

şünmek kolaydır. 
- Buldum! diye bağırıyor. Uça· 

cağım! 

Kaşif, bundan sonra oda~ına ka· 
panıyor ve iki ay mütemadi bir ça· 
lışmadan sonra kanatlarım vücudu· 
na takarak sokağa çıkıyor. 

KURUN 
tLAN lJCRETU:ltl 

Ticaret ıııı.nıarının llAn stı.yıfalarında 

ımnliml 30 kuruştan başlar. Uk sayı!ada 
250 kuruşa kadar çıkar. 

'Bily Uk. çok devamlı kıllşell, renkli UlUı 
\'erenlere ayrr ayrı lndlmıelcri yapılır. 

Resmi llAr.ların bir satırı 10 kuruştur. 
Küçilk lllıılar: 

Clem 'in vücudunda keten bezin
den kanatlar takılıdır ve bunlar zey· 1 

tin yağı ile yağlanmıştır. ı 
Kanatlı adam. yirmi metre yük
sekliğindeki bir kilisenin damına n· 1 

kıyor ve kendisini oradan aşağı;·a Dlr defa 30, iki defası M. Uç defası 65, 
atıyor. dört dt'Ja.qı 7:5 ve on dPfası ıoo kıınıştur. 

Herkes, kendisini bile bile öliime ü ç aylık flAn ver enlerin bir defası beda· 

b vndır. Dört satırı geçen lllUıların fnzlıı 
atan u adama acırken, merhametle satırları beş kuru§tan hes:ıp edilir. 

dolu gözler birdenbire hayretle açı- K UR UN hem doğrudan doğruya, ken· 

lıyor: dl idare yerimle, hem Orhnnbey hanındtı 
Kendisini kaldırıp damdan aşağı ' v Ah.7: Propaganda Servisi eliyle llln ka• 

b 
J 

bul eder. ' atan adam, hakikaten bir kuş gi i, .._ _____ "!"" _______ ,: 

kanatlarını açmış ve süzülerek ya- ' 
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Taksi şoförleri borç içinde Kendir ve Keten SanB. 
orç arı yüzünden otomo

a ·pleri arabalarını saflhğa 
çıkarmıya başladılar 

Türk Anonim Şirket 
idare Meclisinden: · 

Şirketimiz idare Meclisinin 17 Nisan 937 tarihinde vukubu.Jı11 i 
şirketimiz hiisedarlar umumi heyetinin sureti fevkalade toplantıya ılı 

rar altına ahnmıt olduğundan 12 Mayıs 937 tarihine mliaadif 

saat 15 de ,şirketin Galatada kürek)iler Manhşym hanının ~sUncil 
merkezinde vukubulacak toplar.tıya gelmeleri ve rnüzJlkeıe ruat 

Şoförlerin plaka borçlarının ha- ı 
zirana kadar verilmesi aksi takdirde 
otomobillerin satılacağına dair Be
lediyece yapılan tebligat üzerine bir 
kısım otomobil sahipleri arabalarım 
imdiden satılığa çıkarmışlardır. 

Bunlar arasında l'-Sşantaşı taksi
sinde bulunan on araba birden sa
tılığa çıkanlmıstır. Arabalara sahibi 
tarafından muhtelif fiyatlar kon
mu tur. 

Bunlar arasında 931 senesinde 
2500 liraya alman yeni bir arabanın 
arka tarafına "900,, liraya satılık 
olduğunu gösteren bir kağıt yapış
tırılmıştır. 

Bu arabanın şoförü Recep Gül 
• dün şunları söylemi tir: 

- Bu araba 931 modelidir. Gör 
düğünüz gibi ,de yenidir. Fakat sa
hibi biriken plaka borçlarını vere
memekte olduğu gibi bu sene çıkan 
lüks taksiler karşısında bu gibi yeni 
arabalar bile iş yapamamaktadır. 

Pazar günü sabah yedide taksiye 
çıktım. Gece saat ikiye kadar iki 
müşteri aldım. Aldığım para 2,5 li
radır. Sonra arabayı garaja çektirn. 
Bu ikl buçuk liradan ben yevmiye
mi alacağım gibi garaj, plaka para
ları, kazanç vergisi benzin parası 
hep bu paradan verilecek.. 

Geçen hafta birkaç otomobil sa
hibi olan birjsi arabalarım satılığa 
çıkarmış, müşteri çıkmayınca bu zat 
ayda yirmi beşer lira vermek şarti· 
le dört otomobili birer şoföre taksit 
usulH ile satmıştır. 

2141 numaralı araba sahibi olan 
şoför Bekir de şöyle diyor: 

- Belediye aylık plaka paralan· 
nı indirm .. lidir. Çünkü veremiyoruz. 
iş . k Araba benim ve kendim 
u1fandığım halde günde iki lira çr 

karamıyorum. Ayağımdaki panta
lon yamcılı, ayakkablarnn delik. Ne
reden artırıp da her ay on iki bu
çuk lira vereÇ..Cğİm. 

Garaj param da 'veremediğim için 

otomobili geceleri takside bırakıyo
rum.,. 

Şoför Kemal de şöyle diyor: 
- Edim ede benzin 90 kuruşa ... 

Burada ise biz 125 kuruşa alıyoruz. 
Plaka parası da çok ağır. Müşteri 
de gittikce azalıyor. Üstelik lüks 
taksiler de çıktı. Artık halimiz Al
laha kaldı .• 

Şoför Halid de şunu teklif edi
yor: 

"- Belediyeden ricamız şu: Pla
ka paralannı indirmeli ve eski borç
lar için de her şoförden bir taahhüt
name almalı. Şoförler de ayda iki§er. 
üçer lira ile borçlarını temizlemeli
dir. Aksi takdirde haziranda 100 li
raya taksi arabası satılacaktır .. 

Dün bir arkadaşımız şoförler.in ne 
kadar borçlan olduğunu tesBit et
miştir. 

Sirkeci taksisinde asılı olan kağıt 
da borçlu araba numaralarile şöyle 
gösterilmektedir. 

2051, 2080, 2063 numaralı oto
mobillerin borçları ellişer, 2182 mı· 
maralı otomobilin borcu 12.5, 2137 
numaralı.otomobilin borcu 62, 2123 
numaralı otomobilin borcu 75, 2066 
2072, 2070 numaralı arabaların 
borçları otuzar liradır. 

Eminöni.indeki takai şoförlerinin 
borçları daha mi.ithiş.. 1915 numa
ralı taksinin borcu 125, 1926 mn 
borcu 127, 1944 numaralı otomobi
lin 162, 195 numaralının 15 7, 1987 
numaralı Sa.ide ait taksinin borcu 
162, 2533 numaralı Meryeme ait 
otonun borcu 200, 2549 numaralı 
Rahime ait otomobilin borcu 426. 
2553 numaralı taksinin 2 l 2, 2478 
numaralı taksinin borcu 2JQ. 2483 
numaralı arabanin l!;orcu 232 liradır. 

Diğer arabalarm bordan da hun
lara yakındır. Sirkeci t;kisisindc 39 
arabanın plaka borcu iki bin, Emin
önüne asılan listedeki 200 arabanın 
plaka borcu yirmi bin liraya yakın
dır .. 

uk sanayiimizin 
·nk·şaf çareleri 

Bir fabr,ika direktörü şöyle söylüyor: 

.. mr·k resmi indirildiği tak-
t4r Avrupa mamuta ına 

.az m kalmıyacaktı r!,, 
Bir ay kadar ön-ı dırfüğımız gibi, hari~e para çıkmasının 

ce gümrük ıreru:ninin da :önüne geçtik. Fakat bugünkü vazi -
faz~ı yüzünden yet hepimizi müşkül vaziyete iiokmak
bazr lastik fabrika - tadır. 
larmm çahşamıiYa -
caklaı:r yazıhru~tr. Fa 
kat §ehrimizdc .bulu
nan fabrikalar, -ça • 
lı§mağa başlamış Ol
makla bercbcr 1ktr
sat Vekaletine de 
müracaat etmişler -

Hü~tü Diktürk dir. 
Dün bu mesele 

etrafında .bir ar.kadaşımız İstanbul His
tik fabrikası ıdirektö.rii Rüştü Diktürk 

ile görüşerek fikirlerini .sormuştur. Rüş 
tü Diktütk muhtelif :meseleler etrafın
da izahat ı.·ermiş, şunları söylemiştir: 

- Lastik fabrikalarının maz.isi çok 
azdır. llk fabrika 932 yılında kuruldu. 
Düny.a sanayilnde en mühim bir yer "ş-

g T;den kauçuk imaH!tı bİzJe diğer 
devletlere rekabet edecek surette tc -
kemmül etmiştir. Fakat muhtelif ver -
giler yüzünden kaucuk sanayii inkişaf 

etmemektedir. Vaktile mc..-n1ekf"te yaz -
1ık, 'kr.jlık iki milyon liralık ayakkabı 
geliyordu. Mal, istanfıulda bulunan bir 
kaç büyük tüccar tarafından getiriliyor 
Ye buradan Anadolı.ıy.a SCYkeJiliyordu. 

Biz birçok mutavassıtlan ortadan kal -

Vermekte oltluğumuz vergiyi .kısa
ca kaydeBelim : Bir kilo ham kauçuğa 
İstanbul limanında teslim edilmek §ar
tile 70 kuruş :veriyoruz. Malı t<'kas su
retile getirdiğimiz jçin her kilo için .ay
rıca 28 kuruş fazlalık, 22,5 kuru~ ,güm
TÜk resmi, 2,5 kuruş oktruva, 100 ku -
ru_ş da istihlak resmi veriyor.uz. Bu su
retle maliyet fiyatı 70 kuruş ol:ın ham 
kauçuğa 153 kuruş resiın vedyoruz. 
Kauçuk imal edildikten sonn da ma
mfıl walın kilosuna 150 kuruş vergi ve
riyoruz. 

Bütün bu vergiler, memlekr-tte bil
hassa yazlık kauçuk ayakkabı imaline 
sekte vuruyor, iş çıkarmamak mecbu -

riyetinde kalıyoruz. Bu guretle hüku -
metin fazla iş ç.ıkardığımız v.2.k"t, fazla 
'işsi ça1ıştrrdığımız vakit ddığı vergile
ri alamamaktadır. Bizim fabrikamız se-

nede 500 ton kömür yakar. İş o1mayın
ca şüphesiz istihlakimi.z de azalacaktır. 
Alınan vergiye ,göre bizim de ma -
1ı fazlaya satmamız icap etmektedir. Fa
kat halkın ahş kabiliyeti buna müsait 
.değildir. Bu sene çıkaıdığımız malı ço'lt 
az .kar, hazan da zararına ısatıyoru&. 

Mü§terTierimizi kaybetmemek için öu 

Hamid, için ya
pılacak törenler 

Beyoğlu Halkevirı.den: 

21 - 4 . 937 çarşamba günü akşamı 
saat 20,30 da Evimizin Beyoğlunda ls. 
tiklal caddesinde Nuri Ziya sokağında
ki Parti binasındaki temsil salonunda 
büyUk şair Abdülhak Hamid Tarltanın 
yüksek hatıra1!ını taziz için btr tören 
yapılacaktır. Bu törene herkes gelebi
lir. 

1 - Tör{!n, bir hitabe ile Ev başka
nı Ekrem Tur tarafından açıl~aktır. 

2 - Hamidin hayatı (Semih Müm. 
taz) . 

ket germaycsinin tezyidi ve nizamnamenin tadili maddeleri de 11\~jjld 
dan esas mukavelenamenin 37 ve 57 inci ve -ticaret kanununun 985 

deleri mucibince sahip oldukları hisse mikdarı ne olurs~ olsun bH fi' 

darlarm toplantıya iştirak edeb:lecekl~ri ve toplantı gününden bir hl 

hisse senetlerini §irket merkeı:ir~ tevdi ile mı.ıkabilim;le duhuliye ~r 
malan lüzumu ilan olunur. 

Müzakere ruznamesı 
l - Şirket sermayesinin t!zyidi ve esas mukavelenamenin 1 11'

1 

nin tadilL 

2 - idare meclisi ~zalarının 937 senesi için hakkı huzurıarııu' 
tesibiti. 

3 - Fcvkalide ihtiyat ak~asınm scrmay:eye kalbi. 

(l\Ii~~ c5!1:i~ hakkında ihtisaslar Adı geçen 7 nci maddeniat 
4 - Hamid hakkında bir 6iir (Şü. il 

kure Nihal Ba.5ar). Şimdiki şek il Tadil şek 
5 - Hiımidin edobi .şahsiyeti (Re- Şirketin sermayesi beheri (1000) Şirketin .sermayesi ~ 

fik Ahmed Scvengil) · Türk lirası kıymetinde hamiline muhar- Türk lirası kıymetinde haıı'pır· 
6 - lliimidin son günleri \"e sone- rer (400) hisseye münkasem (400.000) rer (600) hisseye münkaS,-

scri (lsmııil Hami Danişment) · Türk lirasından ibarettir. Türk liraımdan ibarettir. 
7 - Hamidin §iirlerind~n bazı par- ------------------- - -----

çalar (İsmail Habib). O l D · )'' A ı.s 
Şehremini Ilalkcvinacn: ev et errnryo ıarı vrupa ı• 
21 Nisan çarşamba günU saat • } •• d ·· ı - ._ •• d 

20,30daEvimimcibüyUk§airimizHü. l Ş Ctffie lllU llf ugun en: 
mid için bir gece hazırlanmıı;tır. Bu 
gecede Hamidin hayatı \•e eserleri ay
rı nyn konuşulacak, şiirleri okunacak
tır. Herkes .gelebilir. 

23 Nisan 1937 tarihinden itibaren Sirkeci~ Küçük Çckmeef ,. 

de tenzilli D. D ./ 131 N. lı yolcu tarife sinin tatbikine başlanacaktır· 

ye göre Banliyö hattı (İstanbul - 'Yedi kule), (Yedikule - Ba~ 
KadılWy H.allccvinden: köy - Küçük Çekmece) olmak üzere 3 mıntakaya ayrı\mıştır. BU ' 

Büyük Türk .şairi .Abdülhak Himi- ~öre ıu ücretler alınacaktır : (22 ı 4) 
din ölümü dolayısile 21 Nisan 937 ıçar- Giöİ§ 
şambn. akşamı saat 20,30 da Evimiz: l lI m 
salonunda h:ıyatı ·ve csorleri hakkında _ Yalnız bir rnınt.alca .içindeki jEtısyon
:M. Tur;ı"J.n Tan '\'C Behçet Yazar i.ara-
ifmdan konferanslar verilecek ve ibü. 
!Yll'lf för tören ya.pıltı.aaktir. 

BEŞIJ\.TAŞ HALKEYINDE 

1.2 '1 far .ara&mda • . . . • . . • 
- İki biti.§ik mıntaka is~criları ara-
ı:'Slllda • • . . • • . • . .2 Ui 9 

- Birinci ve ilçillıcü.mmtaka istasyon-
Büyük ':Dürk şairl Abdülhak H:imi-

22 16 ll din ölümü dolayısilc 21.4.937 çarşam- lan arasında · · · · · · · · • 
ha günu 'SM.t .20,30 da Beşiktaş Halkc. (Kurrikapı - 'Zeytin bumu) ve (Yeni -
vinde bir Hamid gecesi tertip ıedilmi§- halle - Küçük Cekmece) kısımları bir mıntaka aaa~lecektir. 

tir. Bu törende: Bu ücretlerde klJprUler resmi ve o• 
J. - Hiı.midin hayat \ıe eserleri hak 1 1 d bl"dl 

.kında Evimiz Dil. Tarih, Edebiyat ko- Verg S 8 ·ı r 
nıitcsi başkanı Muzaffer German taıra- ÇOCUKLAR - S yaşına (bet dahil) kadar olan socuklar ebe ıJ 
iından bir söylev v.crilecektir. y.amnda ~ ta.şuur. 5 ya_şu:ıa gcsmi_ş olanlar yukarıdaki ~retler 

2 - Ham idin hayatına ait resim ve 15 günlük kartlar i&in 15 gidiş - dön~ ücretler.inden 'iO 20 
tfotoğr.aflar projeksiyonla canlandırıla- Aylık kartlar i~in SO ,, ,. ., % 30 

caktır. üç aylık kartlar .için 90 .. •• ..., % ~O 
3 - Evimi~ F.ıdebiyat şubesi iiyelc- Halen satın alınmış bulunan abo nıman kart.lan müd::lcflcrıoJfl 

rı taraf:mdan Hfunidin şiirlerinden in.. .kadar muteberdir. 
ı;atlar yapılacıiktır. ~ 

4 
'ı::J'~ ·a· t· t .. BfLETSlZ YOLCULAR - Banli y6 kırtarlannda biletsiz 

- .cu1.mı ın ıya ro mevzuları u. f s.aI •. til kslzin kö .. 1 • kr · · ·1e 
zcrlndcki eserlerinden bazı nı ve mc e :gozc I1ll! • pru er resmı ve na ıyc vergısı J 

parçalar ttuan 26 kuruş alınaca1'tır. 
temsil ..od.ilecel{tir. Her.kes gelebilir. )it 

SINIF FARKLARI - Biletinin ;g'österfüği sınıftan yiı'kselc 

WWW!!'lllSl111timl' •••O r. •••••I!~ :yı:.iıat ;edcn'lcr :aynca l 5 .karuş mukabili ndc ~·eni bir bilet alacatdardJt· 

N 1 ŞAN YA N A oahet yolcu tarifesine tenzll,ı 
H:ısta.larını hergiln akşama kadar 
Beyoğlu, Tokn.tlıyan otcıi y.anındn 
Mektep sokak 35 numaralı mua. 

!'"CDchanesindc tedavi eder. 

İstanbul - Edirne, Alpullu - .Kır.klarcli haUarında ZJ ırli,,
rihinden itibaren D.D./130 N. 1ı tenzilli yolcu tarifesinin atliikin° 

tır. ~ 
.Mezkur tarife ıl06/l07, 8221323 ıN. lı MuhtClit Akatariaı'la .ı 

-iflM>tiiiiilr yolculara umumi tarife üzerine gidişte % 50, gidiş • aBnüşte ~ (/J 

======================== Yalım::- ':ı N. lı D. O. katarları ve 308/ 309 N. lı O toray için gidit 
1 

leti almak şartile % 60 tenzilattan istifa de etmek istiyenler birer fo 

Tel: 4.0843 

biletler üzerine yapış'trrmak üzeı c gişelere v.r,ecckkrdir~ 

Gidiş - aönü_ş biletler.inin dönüş lasımlarıı :l 5 pn mut-ebe~ 

Ya!n~~;ı;;;Q ~:·.:bı;;;D; ::~;:::;ııJ 
abonıman kartı 

ı:ckilde hareket etmek mecburiyetinde
yiz. !Hallr.ıki sanayii:niz teşvik eBilse yal 
mz kauçuk ayakkabı değil, bugün 'Av
rupadan ithal edilmekte olan birçok .ka
uçuk mamulattnn da iüzum haFıl olma

yacaktır. Muşambalar ve birçok srnh1 
levazımı kendi fabrikalarımızda, Türk 
işçıleri ile yapabiliriz. Gaz maskeleri 
· · d ı Umumi tahsil ~crc-::~lcri dahilinde tedriutta bwıman r~sl%1• ıçın mühim mikdar a a ınmakta ol:ı.n . '5 
kauçukları da burada yapabi1iriz. Fa _ !ıususı, ilk, orta, füe mekteplerine, tlniv ersitelcre devam ecien .,e 

ka~. b~gün~ü şerait dahilinde miimk'ün miyen ve kazan,Ç getirir b'.ir işlet meşgul olmıyan talebelere 1 ~~_. 
degıljır . .Zıra Avrupadan dah • ucuza hinden itibaren D. D/119 N. 1ı hususi tcnz.illi abonıman ttrifeS1 O 

mal geliyor. 'Gümrük resmi biraz in - tir. !Bu tarJfeye ;göre alınacak ücretler ı.unlartlır: 
dirilse dediğim gibi fabrikalarda bu -
günkünün birkaç misli faz1a amele ,a -
lışacak ve ıvergi verecek, -ayal:kabı fi -
yatları da ucuzlayacaktır. L~st'k ayak
kab:lar, daha ziyade mektep!i ve orta 
halli tile1cr içindir. Bir lira ile 'bütün 
yazı ge_çirir ve yeni bir ayakk:ıbı almış 
olurlar. Maamafih 1ktısat V cldilet:nin 
bu cok mühim dertlerimizi g&.önündc 
tutarak vaziyetimizle alB.k•a ar olaca -
:ını umuyoruz.,. 

11. 
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9. iŞLETME l\'ftJ 



-
lstanbul Belediyesi ilanları 

°'ti~ ~en klruı •o Ura o1an Ploryada Kalltarya mahallesinde ı 
..... ~ 11 No. dülddn bir nne mllddetle kiraya nrllmek llaere açık 

.. ~~ ile dı belli ihale sUnUnde fıtekllll bulunmldılmdan artır • 
~ 17 llU&rtnl aUnUne usatılmııtu. 'artnamnl Lnınm MlldUrlU • 

~bJuf. tıteklller 6 llrahk ilk teminat makbus veya mıktublle bera • 
hıı1ı &tinde uat 14 de Dalmt EncUmende bulunmalıdırlar. (B.) 

(2210) 

.....,. Muhammen bedeli tlk teminatı 
~ •• IU&batt için 13 kalem kırtasiye. 497 3728 

~ tinıl miidın ve muhammen bedelleri yuılı olan kırtaıiye pa • 
24l0 il 'lltlardır. Llıteaile prtname encümen kaleminde e8rU1ebilir. latek. 

...,_ IUnaraır kanunda yudı veaika ve hiraaınlara göıterilen ilk teminat 
bıaı'llR-~~ktubile beraber 20. 4. 937 lalı ıUnU 11at 14 de Daim! Eneli -

---udırlar. (B.) (2205) 

•. ~ Dl...U. oobtında 20 

~Utatta Mollafenart mahalle 

1 s.4 N. b dUkkln. 
'111. 1ı ._.!ll'meneciler aokalm4a 

11...... .. ltlluade bir odalı dilkktn. 

~~da papu nde mahalleal • 

4 ~ c.ddninde 18 N. h dükkan. 
~t ,.. sartıda Divrik aokafmda 

'~· lr dtlkkan. as. ıı'::~acı Hıaan aokaim-

~ Batpuarmda etki 37-
192 N. h dilkkin. 

~~ Yede Elmaruf mahallesi. 

~ l~kalmda eski 15 yeni 1 
!'!ita Oda. Ye tıp medreaeainden 

~ llOC.pop.ı. Ebııuuut IO!ıa· 
el .ıı dilkkin 
~ nlyede Atikalipap mahalle-

-. ~ IOkaimda 3-5-7 N. 

' it Hoca Halil Aktarma-
~ Qruçepne aokaltnda 24 N. 

"'"Sae.. 
--~ .:lılde Hoca Altettin ma • 
~ ~ Leblebici b•nmm 

\ LPtl 1117 N. lı oda. 

'~ '-rafı tlllnı Eminanu maballelln

Senelik muhammen: 
lclraaı 

12 

72 

336 

102 

H 

30 

120 

150 

300 

180 

150 

IObimda 12-!S N. h 
~- - 158 

llk teminatı 

0,90 

5,40 

25,20 

7,155 

2,70 

2,25 

4,50 

22,50 

1!,SO 

4,50 

2,70 

12,60 
~~dun iakeleai aokaimda ya-

1-t '~~ u. 11 l,ss 
4-~tt t •~mti senelik muhammen kiralarile ilk teminatJın yazılı olan • 

. 'hı ,,;.111ın tarihinden itibaren 938-939 veya 940 yılı mayıı ıonuna 
· ~ıtııı ~~a verilmek Urere açık arttırmaya konulmuıtardır. Şartna
~b MUdurdlüğünde görülebilir. İltekliler hizalarında gösterilen ilk 'uz veya mektubile beraber 3 mayıs 937 pazartesi günU ıut 14 de 

ende bulunmalıdırlar. (1) (2101) 

- t.hlı ~ d" Çlrııda G l' ııltJrt e ıncik sokağında 27 
~,n. 

1t ... lı ltapıcfa Ah · 
L.-:' d'11t1c& rçelebı ıokağmda 

'~CSıı11nd:· ş h 
'-.... ~ il e Mehmet Geylani 

l' tıtı.., '!adiye ıokaimdaki em 

~Qp~Pqlaıda 
'1; Pr tad~- ~emin ~aha)lesinin 

e. 'IC:lınde 9 t. · s-ııs N. h bq 

~11 ~lltda 
tf. 1ı dliltırı~.,_kçılar aokatm -

' " llUl, 3
5-3 •• n· n... 7 ~ b ıvrlk ıokağm-

.. ~"'t~ ~ _ dUlck&n. 
· lı ita ~rııca 
~~ir lolcan 1 caddesinde 20, 22 
----~ ta •e birahane. 

de ÇOCUk 
'l '1ıiı.... teaı, babçeal karp -

-nçede ?.!~ 
'--67 ?f ınıır Sinan ıokağın -

baı . 1ı bottan. 
t_ ~da 1 N. b dük • 

~'lada 
~Pıaı ~dal bedeatuıi k6 • 

~Irat. da 33-41 metre 

~ ~ -.ıte.ınm ıra. 
~ ittl\ıti da ~8 N. h düWn. 

· Ciddelf hatun mahalle -
dt ... , nde 194 N. 1ı dük-

~ li. 1ı ~ ltıteıe 
d, 'ltu~ 'd~ lllel'danı aokaim -

llaı.~~·te~ "- 1•lcet 
"" e1tı Oda: 1l'ltydanı sokağın • 
~ııtt. •r hariçtir.) 7 N. h 

dilltı.a. l' ctdd \1 ezrıecu 
~ 'il loq er nıah~leainln 

la ''h.-- lrnda 51-84 N h 
~n1tı.a~~ tt._ · 

-..., --..~•1-r 
-..ı. _'l~ IOkaftnda 2 N. 

'fl~tt 1'14- " 

Senelik muhammen: tık temina-
kirası tı 

12 0,90 

60 4,50 

120 

108 8,10 , 
9'5 7,20 

36 2,70 

4500 337,SO 

60 4,50 

204 1.'i,30 

120 9 

30 2,25 

900 157,50 

262 19,65 

60 4,50 

72 5,40 

120 9 

63 4,73 
r 'h. te.11_ ~\i •en r 

.. <ıı)r.-.ıı ~i;k.muhamıne n ldralarlle ilk teminattan yuıh olan 
~1• \'e . ltibazen 938 -939 veya 940 yılı mayıu ıonuna ka • 

rilnıeıc iizere açık artırmaya lconulmuıtur. Şartnameleri 

Levasım MUdürlUiilnde 18rlllebilir. İste kliler hizalanndıı gösterilen ille teminat 
makbuz veya melrtubile beral>f'r 30-4 -937 cuma günü uat 14 de d,imt En
cümende bulunmalıdırlar. (t) (2102) ----

ÖJçUler muayenesi hakkında 
Ölçlller nlramnameainln 17 inci maddesi mucibince 937 aeneai ikincikl • 

nun ayı içinde kaydedilmit ve sahiplerine müracaat kağıdı verilmiı olan ölçüle -
rin 937 senelik muayeneleri 1-5-937 &ününde başhyacaktır. 

Muayeneye ıetirilecek ölçUler: 
1 - 1935 ilk veya aenelik muayene damgasını taşıyan bütün ölçUJer. 
2 - Senelik muayene damıaıu sili nmiş veya okunamıyacak kadac bozul • 

muı bilumum 81çUler. 
3 - Sahipleri tarafmdan ayanndan veya damgasından tliphe edilen ölçü • 

ler. 
ölçU uhiplerinin mUtldlllta maruz kalmamaları ve işlerini çabuk yaptır • 

malan için ellerindeki müracaat klğıdtn da yazılı olan üç maddeye çok dikkat 
etmeleri lbımdır. 

Apğıda yuılr ıtınlerde ayar memurları, mm takaları için-deki ıcmtlerdc öl· 
çilleri muayene edeceklerdir. 

Emin8nU Gurub Merkezi 

1/5/937 den 31/8/937 ıtınilı!e kadar Beyazıt nahiyesinde 

Beyoilu Gurub 

15/5/937 den 22/5/937 &ününe kadar 
4/5/937 .. 1/15/5137 " .. 
2/15/937 .. 9/ 15/937 .. " 

10/6/937 " 26/6/937 " .. 
2816/ 937 .. 7 /7 /937 .. " 
8/7/ 937 " 24/7/937 .. " 

26/ 7 /937 " 5/~/937 .. .. 
6/8/937 .. 31/8/937 • " 

Merkezi 

Beyoğlu kaymakctmhğmda 
Pangaltıda 

Hasköyde 
Beşiktaı .. 
Arnavutköyde 
Sarıyer ,, 
Yeniköyde 
Beyoğlu .. 

Fatih Gurub Merkezi 

1/5/937 den 15/5/937 ıfhıilne kadar Fatih ayar memurlufunda 
17 / 5/937 " 31/5/937 ,. ,, Eyüp kaymakamlığında. 
1/6/937 ,, 19/15/937 " ., Samatya nahiyeainde 

30/6/937 " ,, Bakırköy kayınakamlıiında 
1/ 7 /937 ., 9/7 /937 " ,, Yeşilköy nahiyesinde 

12/7 /937 ,, 9/7 /937 • ., Silivri kaymakamlıiında 
21/7 /937 .. 30/7 /937 ,. ., ~talta " 

2/8/937 ,, 31/8/937 " ,, Fatih ayar memurluğunda 
ICADIJtöY GURUB MERKEZtNDE 

1/5/937 den 22/5/937 ye kadar 
24/5/937 .. 29/5/937 .. " 

Kadıköy ayar memurluğunda 
Erenköy nahiyesinde 

tJ'SKUDAR 

1/6/937 den 15/15/937 ye kadar 
16/6/937 " 22/6/937 .. .. 
23/6/937 .. 30/6/937 ,, " 

BEYKOZ 

1/ 7/ 937 den 15/ 7/ 937 ye kadar 

ADALAR 

16/ 7/ 937 den 21/7/937 ye kadar 
22/7/ 937 .. 26/7/ 5137 " .. 
27/7/ 937 .. 29/7/937 .. " 
30/ 7/ 937 .. 31/ 7/ 937 .. .. 
2/ 8/937 den 4/ 5/ 937 ye kaıdar 
S/ 8/ 937 ., 9/ 8/ 937 ., ,, 

10/ 8/ 937 .. 12/8/ 937 " " 
YALOVA 

13/ 8/ 937 den 18/ 8/ 937 ye kadar 

ŞlLE 

19/ 8/ 937 den 2t/8/937 ye kadar 
23/ 8/937 .. 24/ 8/937 " kadar 

26/ 8/937 .. 31/ 8/ 937 .. 
" 

~ 

Usküdar kaymakamlığında 
Kıırklı nahiyesinde 
Beylerbeyi ,. 

Beykoz kaymakamlığında 

Büyükada 
Heybeliada 
Bur&azada 
Kınalıada 

Maltepe belediyesinde 
Kartal .. 
Pendik .. 
Yalova belediyesinde 

Şile belediyesinde 
Ağ fa .. 
Kadıköy Merkez (B) (1206) 

. tı - KURUN 20 NtSA'N 1937 

BORSA 
19 4 \.37 

B'-ete._ .. JIND '9art-W ollalu, .. 
.............. ..,..ı~. Kelremlet 

-· 11 de MPIUUt •lif 11,)'aUıan.Ü;r • 

PARALAR 
• a5terun 623 - Pezeta -• Dolar 12ö - • Muk 28 -
• ll'rank 1L8 - • Zlott 2250 1 
• Uret W- • Pengo ~ - . 
• SeJçUca 1'r ~ - • Ley 14-
• Drabmt 2'' . • Dtnu 1>2 . 
• lnıçre rr b7~ - Yen ....... ·- •Kron~ 32 -
ı. nortn M- • Altm 1°'6 -
ı.Kroaça 76 - •Banknot 263 
"filiD AYUI il -

Ç E il L t:. H 

• ....... 62'J • vtyane '2'J 
• N..,an 0 79126 • MadrlO 13 1832 
• Parlıt 17 69 • SerUll 19668 
• llll&ao 11 O'JZ • V9rf0ft ' lMS 
• arwuı.t '6911 • Budapefta 3 9700 
• AtlU 87 8611 • Blllır11 1071170 
• Cen•'ln 8 '6'2 • SelgraO 84 5550 
• 8otJtı 68 9875 • Toltotwna 2 75&2 
• 4m8terdam l 4443 • llod0"8 24 0423 
• Pref t'l 8075 • Btoldtollııl S 1185 

"· 
ESHAM 

• le Baı:ıkaaı 990 mm.., -
Anedolv 2375 •Çlmeıno ıuo 
Reji ,- Ola:raa DiL -
~- Ra"1J' - ..- Del -..... ....ıs K.- ...,. -o. ~rta - .-na- -

Bomontf 1075 re.ıetcm -
ı•llkrazl•r Tahvlller 

• ıtaı T.Jtcır. 1 2050 IDUtrtll -• • • • a 2080 1'run9Q -
• •• m~. Rıbtım -

l.ıtk.DabW 96 Anadohı ı iO-
• Errerıl ı.tık 95 - Anadolu D '°· -1921' • .. . - ~n~tu m .. 
• il ICrSUrUm 9650 Mümeuil.A '490 

Takvim 
BALI Çartemlıe 

19 Niaan ~O Niaan 
6 Sefer 1 Sefer 

Gllıı d<>IUfU :'i 13 SJ2 
atın tıetıfl l8.54 18 !55 
8abU DamUI 400 4.00 
otı• D&IDUI 1213 12 13 
tkındı ıwııuı 16.00 16.uO 
Upmaamaa 18 :54 18S5 
retm D&1D&11J 20.32 2033 
lmaU 8.24 3.22 
Tıtm ..,_ stalert ı 10 ı ı ı 
Yllm kalen ıunıen 25S 254 

Günlük 

,\ R~!?.!!Ll 
OOLE NEŞR1Y .\. TI: 
saat 12,30 Pl&kla TQrk muUdli. 12,IO 

Bandil. 13,05 Muhtelit pille aqrl,at.I. H ,'° 
Son. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 

Saat 17,00 lnkıllp deraleri: Oalveraite • 
den naklen Yuauf Kemal Tengirıenk ta.ratm 
dan. 

Saat 18,30 Pllkla dans muatkial. 19.00 
ocuk Eairgeme kurumu na.mm& kont .. 
ranı: Operatör Halik Ziya Saat 19.SG 
EminönU Halkevi ııoayal yardım 111beai u • 
mma konferans: Operatör Sırrı <ıı:vuJltbı 

muhtelif cephedeD teUdk) . 20,00 Mm& ve 
arkadaşlan tarafmd&n Tt1Tk muDdll ve 
ıarlul&tJ, 20,ao ömer Rıa tantmdaD enpca 
llSyleY. 20,46 Cemal tUmll V1I U'kadqlan Qıt 
rafından Türk muııikiat ve halk ıarkdan: 
Saat ayan. 21,15 Ş. Tlyetro.u dram lr:llml 
(Ant.ar). 

sut zua A.janl n bona lla'berterl " 
ertul günUn progruu. 22,SO PWd& llOlolar, 
apeza .,. operet parçalan. 21,00 -. 

. 
iLAN 

Bmntyet saruı+ JlllıtUir~: 
Aktıarayda Baba Buan Alemi ma. 

hatleei Meçhul Aıker sokalı 3 numa.
rada oturan Bay }Jüleyin HUanU LCatfi 

Bingill 25.15.936 tarihinde ~dıtmuza 

bıraktığı para. lçin verilen 9108 numa.. 
ralı bonoyu iaybettiğini eöylemlftir. 

Yenisi verileceğinden etıkisinin hük· 
mü olmıy8'!&fı illn olunur. 

(V. No. 21808) 

ZAYİ 

Bır cüzdan derununda uker V..UC. 
mı, Kabatq li8e8inden aldıfım ph~ 
detnameyi u.yi ettim. Yeniainl çık• 
racatundaıı hWmıU yoktur . 

Atlnt: Bef/OIZM IMiaG.r. 
lorda 8GUM Ttdallly 
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SATiE 

Size: Akisleri müteharrik ziyadar 
Parlak bir havuz teklif eder ••• 

Latif bir ziya altında ho9 manzaralı çiçekler .•.• 
Gözlerin zevkiyle fenlenen bir mesken ...• 
Camekanmız için dayanılmaz bir cazibe ... 

Fiyatı, taksitle ödenmek tartiyle 325 LİRADIR. 

Kapalı zarf usull ile eksiltme llAnı 

Hariciye Vekaletinden: 
1. - Eksiltmeye konulan iş: Tahranda ve civarındaki Şimranda yaptırı

lacak yazlık ve kışlık elçilik binaları kc şif bedeli 223, 7 53 liradır. 
2. - 12-4-1937 tarihinde yapılan münakasaya talip zuhur etmediğinden 

ı 

iıbu eksiltme 1 S gün <laha temdit edilmiştir. 
Ek~iltme 28-4-1937 tarihine mü.sfadif çar~mba günü saat 15 de Harici

ye V <'k hletinde müteşekkil komi~yon od asında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
:?. - i&tekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık i~leri ge

nel ; .:· t'1a:.1esi, inşaata ait umumi ve hususi şartnameler, keşif cedveli, ıilsilei 
fiat ced,•eli ve projeyi Hariciye Vekaleti Levazım Müdürlüğünden te-darik ede -
bilirler. . 

4. - Eksiltmeye girebilmek için is tcklilerin 15.000 lira muvakkat teminat 
vermesi ve kanuna uygun müteahhitlik vesikası ibraz etmesi ve 150 . bin liralık 
iş yapmış olması lazımdır. 

btcklilcrin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveli-
ne kı:dar Hariciye ı:ekfüeti levazım Mü dürlilğüne makbuz mukabilinde verme -
leri lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilemez. (962) (2179) 

Ue~~~t·- ,-)~~rn iryolları VP. İ_.Jim-· a-~---ı-~~-l-
U n1unıi idaresinden: ___.-SEZAR--

Pendik • Haydarp:ışa arasında yevmi işlemekte olan 49 No. lu banliyö tre. 
nimiz 22141937 tarihinden itibaren lağvedilmiş ve bunun yerine Pedikt<'n saat 
"22,35,, de hareketle Haydarpa~nya aaat''23,30 .. da muvasalat edecek 1049 No. 
tahtında bir tren ihdas ve ikame edilmişolduf;u ilan olunur. (2165) 

KUMBARA 

Dün ve Yann tercüme külliyatındaııdır 
Fiyatı 40 kuruştur 

Sahibi: ASIM US 
Nesrlyat DlrekUirU: Refik Ahmet Seveng11 

o 

BIRE, 
1000 \ 

1 

' 1 TARLADIR 

....... 

--

ı . 

~ 
1 
1 

' 

.. A .... - .... .-JI!ı. ,, L~ (M. ı 
. ' ~ .,,, 

- -- . "',.P,j!_ '""" 

COk Mühimdir 
~ . 

OKuv:uNU 
KURUN ve HABER gaze~eleıi okuyucularının fayclaW' 

yaptığımız teklifi hüsnü kabul ederek: 
1 - Her türlü ihtisasa göre doktorlar 
2 - Dişçiler, 
3 - Eczacılar, 
4 - Erkek ve kadın berberleri, 
S - Terziler. 

ile okurlannı tanıştmnaya hizmet i~ini s~rvisimize Y 

Bu me,guliyette bulunanlardan arzu edenler bu gaze~eleriıı 
TORU, DİŞÇİSİ, ECZACISI, BERBERİ ve TERZiSi oJaralc 
ıemt okuyuculanmıza tavsiye edilecektir. 

Gelebilenlerin b~zzat ve mcşguiiyeileri fazla olanların ~ 
la erı kısa 7.amanda müracaatlannı rica ederiz. Bu müracaatl 
h1.na ~e!~"il!cı-i l<cn~i!eriJe birlikte tesb;t t:cli1,..cek•ir. .; 

Vakıt Prn .. !\-ar.da Sel'\"1:;1 

lstanbul 5 inci lcra Mcmurlııyırn. 
dan: 

Ankarada Anafartalarda tüccardan 
Esemenli Bchiç'e: 

Yascf Kazesin Beyoğlu 3 üncü sulh 
hukuk hakimlığinin 36 41 sayılı dos
yasile Ana vi ve matumlarından ciro e
dilmiş 202 lira 58 kuruşluk senede 

VAKiT Yurdu ol 
An!<ara Caddesi - lıtaııb 

T e!efon: 24370 

, müsteniden istihsal eylediği haciz ih
tiyati k;rarının dairemizin 36/ 7981 
sayılı dosyasile infaz edilmiş ve haciz ,..ı ti 
icraiye inkılap ettirmek ü?.cre yapılan --• Dr. Ihsan S• 0J 
takip talebine karşı tanzim olunan il BAKTERİY~~ı 
ödeme emri zahrında verilen meşru- LABORATUVJV~ti 
hatta, borçlu Behiç'in lrana gittiği rreı~, 
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