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Yıl: 20T3 
Sayı : &eoa-102s " lSTA:"IBUL - Ankara Caddesi 

Posta kutusu: 46 (lstanbul) •• 411 •• 

Atcitürkün 
sözleri 

Rom n matbuatında bUyU~ 
bir alaka ile kar ilandı 

Telgraf adresi: Kurun • tstanl:iul (l'a.:ısı 2 incide) 
Telef. 21413 (Yazı), 24~i'O (/el.ara) 

y' da Türklere yapılan 
er kiifi eğilmi ! 

köyl • 
rıne 

• u 
l 
hücum 

' 

ediyor 
ça 

Silahlı 

..,, 
okumaga zorlanan Türk talebe gre~ ilan etti 

serseriler köyleri basıp Türkleri öldürüyorlar l1Iarc1al 1:-:.ct'in ocn.a:csi 
göWrülilrlwn 

mcd/c>ıiııo 

ı;raıep, 1 (Hususi) - Reyhaniye ve 
A~ık mıntakası köylerine jandarma 
mufrcz"'leri scvkolunmuştur. Bu müf
rezelerin zahirdeki \•azifeleri Rcyhani
ye hadisesinde alakadar olan Tür.klc.ri 
Ü'\ kü etmektir. Hakikatte ise maksat 
hu mıntakadaki Türk halkını tazyik 
ve tehdittir. 

Epeydir bu suretle yapılan tazyik
ler kfıfi görülmemiştir. Şimdi de Amik 
ovasına Arap köyleri hayvanlarını ot
latmak oahanesile sevkolunmaktadır. 
Arap ga~lelerine nazaran Nevfil ve 
Muhcem aşiretleri de akın halinde bu 
mınlakaya gclmcktedirl~r. Gene bun-

(Sonıt, sa 4 Sü, 5) 

nevredeki 
n rikalar 

Fransız hükumetinin buna 
•• goz yumması 

a e adar devam edecek 
Yazan: 

~---------- ASI!Jl US --------
(Yazısı 2 inci sayJfada) 

1\qrabiil~ fabrikası sahip ve mfülilrıi arkadaş1ari1" beraber istasyoııcla 

Ko,.abük fabrikasını k uracak şirketin 
sahibi şehrimize gelerek Ankaraga gitti 

ede çelik • 
1 

diğer memleketlerden daha 
ucuza mal edilecek 

(Yazısı, ! incide) 

ya a şiddetli bir 
arebe başladı 

Hükunıet kuvvetleri asilerin 
merkezine doğru ilerliyor 

.(Yaıısı 4 j,incü sayıfada) 

Diiııhii fopwnlıdrı !falya ile ya1ıtı1iı 1 
mılaşma.mıt anlatan Yugoslav Ba§tıc. 

'k"ili B. Stoyadinouiç 

Küçük 
Anlaşma 
Hariciye nazırları 

toplandı 

Konferansta haJle
dilecek olan nedir? . 

Belgrad, 1 (Hususi) - Küçük 
anlaşma hariciye nazırları bu sabah 
ve öğleden sonra olmak üzere iki 
görüşme yapmış.lardır. Bu görüşme . 
ler konferansın ılk kısmını teşkil et· 
mcktedir. Üç nazır yarın sabah iki 
görüşme daha yapacaklardır. · 

(Sonu: Sa. ,f Sil. 1) 

An karada 
acıkh bir kaza 
Yaman ,ırketl mUdUrU 
evinde başından ağır 

yaralı bulundu 
Ankara, 1 (Hususi muhabirimiz

den, telefonla) - Ankarada Yaman 
şirketi müdürü B. Fethi. dün akşam 

· evinde merdiven başında kafasından 
ağır surette yaralı ve sıhhi vaziyeti 
tehlikeli olarak bulunmuş ve hemen 
Nümune ba.stnhanesine gönderilmiş. 

tir. 
B. Fethi akşam üstü İş banka~ı 

• 
Maraş l iz 

Dün merasimle Karacaa 
şehitliğine göniüld ·· 

m t 

(l'a:ısı 10 uııcu sayı/ad~) 

N"•Huıı r:>tmchtc olmı ,Milli. Kiıme mıt':lanııda i§fira1: ctmd• ii::;crc /;:; zir fut· 
bolcıtforı dün §Chrimize gcfıni§ln dir. flıı 1·rı~imdc /zı1ıİ1 li sporcıılar Jstanb1~ 

la rıyak l>a.'ltıl:ları sınrd<ı gi,rülii.yQr 
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Gazetelerin okuyucuları için türlü türlü mükafat tertip 
ettiği halde, ~azete ile okuyucuyu biribirine ulaştıran 
ıniivezzi veya tiitüncl.inün bu mükafat, ikramiye, hediye 
tertiplerinde hemen daima unutulduğunu görerek bu defo 

·ela satıcılarırl"ı~ için bir mi.ikafat usulii koyduğumu~u diin 
yazmıştık: Mükafatımızı almak için iki küçiik ve kolay 
artımız olduğunu, bunun: 

1 - Gazete satıcısı olmak, 2 - Buna mahsus koy· 
duğumuz kuponu toplamaktan ibaret bulunduğunu anlat· 
mıştık. 

Müvezzilerimiz bu kuponu bugün de gazetemizin baş 
lığı yanında bulacaklar ve bunu isterlerse ve şüphesiz 
okuyucumuz da isterse kesib alacaklardır. 

katibi umumi muavini Bay lsmaille 
buluşarak Ankarapalasa, oradan da 
yine beraber kendi evine gitmişti. Bay 
tsmail aŞağıda oturduğu sırada yulfa. 
rıdan bir ses duymuş ve koşarak çık. 
tığı zaman arkadaşını yere diişmUş 
bulmuştur. 

• c 

Kupon gördüğünüz gibi küçükti.ir ve sayıfa çizgisinin 
üstünde kalan boşluktadır. Kesildiği halde gazetesini kol· 
lekı1iyon yapıp ciltliycnler için bile bir kusur teşkil. <;tmez: 
hususile hemen hep kendimiz için ve kendi elimızle yap· 
tığımızı bu defa da kendi miivezziimiz için yapmayı elbette 
ho~hıkla karşılarız. 

Sayısı ne kadar olursa olEun, bu kuponlar, V AKIT 
matbaası veznesine getirirlerse miikfıfat olarak: 

(So>ıu: Sa. 4 Sü. 4) 
..,..._ııııtmllllıılfftllll~~ 

Kumbara 

~ 
! 
~ 
E 
~ 

Kupo başına 20 p ra 
ğ_~ verilecektir. Tutaf rını alan

1 
snktıcı1mız bununla kendi diledi· 

= ğini bizim müka atımız o ara a ır. 
= Bu mükafat şimdilik İstanbul satıcılarımız içindir ve l Kuponları her gün saat 1 O dan 12 ye, 14 ten 16 ya 
i kadar idaremize getirenler bedellerini hemen alabile· 

ikramiyesinde ) çeklerdir. ( 

Kazananlar H~-;;;;;,~·:~:~;;;:~·~~:::::i;:;~ş/ 
(Ya.cı.sı ! nci aay/ada). ~ ( Yazııı 4 üncüde.). 
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t - XURUN 2 :N!SAX 1137 .. 

Cenevredeki ,, 

entrikalar 
ve Fransız hükumetinin buna 

•• goz yumması 
Daha ne kadar devam edecek 

Yazan: 
'--------ASIM US------

E ski Fransız muharibleri ne§· 
rettikleri bir bildirikte, son 
hadiselere i§aret ederek F ran· 

ıız milletinin sinirleri bozulmu§ ol. 
duğunu, sonra memleketi bu sinir 
buhranından kurtarmak için dikta
törlüğe gitmiyen sağlam bir icra 
kuvveti, §ahsi menfaatler gütmi
yen bir parlamento, adalet kanun • 
lannı tatbikten çekinmiyen bir adli· 
ye te~kilatı lazımgeldiğini ilan et· 
miştir. 

Bir Fransız gazetesi eski muha
riblerin içtimaının bir doktor sıfa • 
tile ortaya koyduğu bu teşhisi tak· 
dir ederken F ransanın uğradığı si
nir hastalığınm ha~ ahvalde tam bir 
hissizlik, bazı ahvalde ise tamtersi 
büyük bir teheyyüç şeklinde tecelli 
c tiğini yazıyor. Me~hur kaidedir: 
iki uç birleşir derler. Zahirde biri
b "rinin zıddı gibi görülen tam hi~
sizlikile teheyyücün de ayni hastalık 
tezahürü olarak gösterilmesine hay
ret etmemek lazımdır. 

Fransada diktatörlük taraftarı 
Kolonel dö la Rok'un kumandası 
altında hareket eden eski Ate ten 
Haçlılar ile bunların can dü~manı 
olan komünistler arasındaki ~o~ kanlı 
kavgalar, Fransız efkarıumumiyesi
nin büyük bir teheyyüç içinde oldu· 
ğunu gfüıtermiıtir: fakat daha zi
artmakta olması, birtakım fakavet 
kalandıran bu fazla haesaeiyet Fran· 
ıa ile Türkiye arasında bir türlü hal 
dilemiyen Hatay meselesi karşısın
da tam bir hissizlik ve hareket!izlik 
ıekline giriyor 1 

Türkiye ile Leon Blum hükume
ti arasında bir prensip anla§ması ol· 
du. Bu anlaşmanın esasları Millet
ler Cemiyeti konseyinden dahi geç
ti. Bununla beraber bir türlü ihti· 
laflı vaziyet sona ermiyor. Çünkü 
Fransız hükumetinin ve Milletler 
Cemiyeti konseyinin kabul ettiği 
anlatma esaslan Hatay anayasasını 
yaparken - bu defa Hatayda ve 
Suriyede hususi menfaatleri olan -
Fransız memurları tarafından bo
zulmak isteniliyor. Fransız Harici· 

ye nezareti de bu vaziyete karşı his
siz ve hareket,iz kalıyor. 

&"..aba Fransız hariciyesinde gÖ· 
ze ~an bu hal ne kadar de,·am 
~decek? Suriyede ve Ha tayda bu . 
lunan F ran~ız memurları ile Suriye 
Vatanilerinin Cenevre anlaşmasına 
karşı hazırladıkları suikast tetibat
larına daha ne kadar göz yumub· 
cak~ 

Hatay işinin başlangıcında Fran· 
sız hükumeti namına Cenevreye 
gclmi~ ol<tn delegelerin tuttukları 
yol. Bu işi sürüncemede bırakmak, 
İptida vakit kazanarak sonra entrika 
yoluna sapmak gibi ~ör\inüyordu. 
Hükumetin alakalı teşebbüsleri ve 
Leon Blumun şahsi müdahalesi ile 
bu siyaset oyunu bozuldu. Malum 
olan anlaşma formülü bulundu. Fa
kat görüliiyor ki evvelce Hatay i~i
ni karr~tıranlar hala ümitlerini kes· 
mi~ değillerdir. Cenevrede anaya
sa projesini hazırlamak irin seçilen 
komite içindeki F raı"~ız delegeleri
nin faaliyeti bunu pek açık olarak 
ortaya koymuştur. Diğer taraftan 
Hatay Tiirkleri aleyhine yapılan 
tazyiklerin her gün daha ziyade 
artmakta olması, bir takım ~akavet 
çetelerinin ayrıca faaliyete geçmek. 
te bulunması Cenevredeki entrika
larla Suriyedeki suikast tertibatları 
arasında bir rabıta ve münasebet 
bulunduğunu isbat etmektedir. 

Bu takdirde yegane iimit nokta
sı, Leon Blum hükumetinin, muhi· 
tini saran hissizlik ve hareketsizlik 
havasını yırtarak, Cenevre anla§• 
masınr bozm~k istiyen Fransız me
murlan üzerine kuvvetli bir tesir 
yapmasıdır; eğer bu tesir yapılmaz 
ve yegane ümit noktası da sönerse 
bugüne kadar sarfedilen bütün e· 
mekler hep hop gidecektir. Hem 
iı bu e~eklerin bo§a gitmesile de 
kalmıyacak, Milletler Cemiyeti kon
seyinin kararı birkaç entrikacmın 
takip ettiği §"hsi menfaat siyasetile 
suya düıecek, bu suretle arsıulusal 
s~lh ~ahasmda Milletler Cemiyeti· 
nın nüfuz ve hay~iyeti de ~ıfıra in· 
dirilmit olacaktır. 

Küçük anlaşma 
(Vstyanı 1 incide) 

Bugünkü görü~mclerde mutat 
umumi tetkikat y~pılmı§ ve küçük 
anla.amayı alakadar eden meseleler
le bilvasıta İspanya hadiseleri, yeni 
Batı paktı ilah gibi meseleler tetkik 
edilmi§tİr. 

ise A vusturyanın bu m~!ele ııe ali.ka
dar olmak ü1..cre bazı emeller peşinde 
koştuğunu \'~ !talyan • Yu;oslav an
al~masına karşılık olarak, A rnsturya. 
d~ Habsburghı.rın tahta çıkmalarına 
müstenit bir Viyana - Prag anlaşması 
temine uğraştığım yazmaktadır. 
YUGOSLAVYA KUÇOK ANI;AŞMA 

YA f Ki DARBE iNDiRM1Ş 
Pariı, 1 (A.A.) - Gazeteler, bugün 

Belıratta açılacak Küçük Antant kon • 
feransr hakkında B. Pertinax diyor ki: 

. 
i 

Yarm n~redilecek tebliğde Kü • 
çük anlaşmanın noktainazarınca, ye
ni Batı misakı meselesinde, batı em . 
niyetinin doğu Avrupası emniyetin 
den ayrılamıyacağmm tekrar edile • 
ceği bildirilmektedir. Bulgar - Yugoslav ve İtalyan -

Atatürk'ün sözleri 
Romen matbuatında büyük bir alaka ile karşılandı 

''Bismark'ın söylemek istediklerini Türk Cumurreisi 
daha mükemmel ifade etmiştir,, 

Doıt Romen devleti Hariciye l 
Nazm B. Antoneskonun Ankara zi. 
yareti iki memleket arasındaki dost
luğun kuvvetlenmesine sebep oldu
ğu gibi, Biiyük Önder Atatürkün, 
kıymetli mis<lfirlerimizle yapbgı ço~< 
ıan\İmi bir hasbıhalde, milletlerin 
saadeti, insanhğm vazifesi ve 
Türk - Romen dostluğu hakkın
da söylediği sözler Romanya mat· 
buatında çok büyük bir alaka ilt
kar§ılanmı§tır. 

Romen gazetelerinden Dimine· 
ata'mn muhabiri Atııtürkten, bu 
sözleri gazetesinde ne,retme müsa
adesini almıttır. Büyük Önderin 
bu veciz sözlerinden bahseden Ro
men gazetelerinden biri: Adevrul 
aazeteai "Ba§kan Atatürkün dire· 
yet ve buireti,, ba!hğı ile yazdığı 
bir makalede Büyük Önderin fikir
lerinden şöyle bahsediyor: 

''Asker ve tabintile iş adamı o· 
lan Atatürk hayatın felsefesinden 
bahsederken devlet adamının vAzi· 
yetını, me\'kiini ve gayesini anla· 
tıyor. Romanyanın hararetli bir 
cfostu olan B<lşkanın felsefesi nik
binanedir. Mü~arünileyhe göre ha· 
yat blitün manasile ya~anmalıdrr. 
Yalnız bir ~artla: insanlar egoizm; 
yenmesini bilmelidir. Bu hassaya 
malik olmak bilhassa devlet adam
ları için birinci şarttır. Milletler 
dahi kendilerini teşkil eden ~ahıs
lardan başka olmak ve başka ka· 

nunlara tabi bulunmakla beraber 
onlar da egoizmi mağlup etmesini 
bilmelidirler. Modern milletler ara· 
sında cok !'!ıkı olan menfaat bağlan
tıları bunu icap ettirmektedir. Mil· 
Jetler, medeniyetin terakkisine hi.l .. 
met edebilmek için, umumi ahla
kın şu esa!lı düsturuna riayet etme· 
lidirler. Y anmdakini kendin gibi 
sev ve baskalarmın sana kı·şı yap
tıklarını istemediğin ~eyleri başka· 
larına yapma. 

Asırlardanberi insaniyet i.izeri
ne tntbik edilmek istenilen bu te· 
lakkinin tatbikma imkan hasıl oldu. 
ğu gün, insaniyet medeniyetin ba~· 
ka bir safhasına girecek ve muha· 
rebe bir siyaset vasıtası olmaktan 
çıkacağı gibi muharebeyi İcap etti
ren sebepler de ortadan kalkmı§ o· 
lacaktır. 

Başkan Atatürk' ün devlet ada· 
mı hakkındaki telakkisin~ gelince: 
Onun kanaatince devlet adamı 
muvaffakiyetlerinden dolayı ser· 
mest olmamalıdır. Ademi muvaffa 
kiyetinden de cesaretini kaybetme
melidir. Egoizmi mağlup etmeaini 
bildiği takdirde gerek birini ve ge· 1 

rekse diğ~rini \'e bunların neticesi 
olan tefahür, gurur, kin ve ga· 
razı mağlup edecektir. 

Atntürkiin fikrince: Muvaffa
kiyetin sermestisi. ekseriya mağlu· 
biyetin u •anmMI kadar tehlikelidir. 
Muvaffakiyetiıı insana verdiği öldü-

Günlerin peşinden - : 

Bir mantiisızlık 
haksızlık 

ve 

Memlekette tah:n tanınmı§ bir dostum geçen gün Beyoğlundan Şişha· 
ne yokuşundan aşağıya doğru inerken birkaç askerin orada bulunan Ha
midiye çC§me~ine doğru gittiklerini görmiiş. Bunlar tela~la gitmişler, fa
kat çe§meden su içcmemişler, zavallı askerler hayret içinde biribirlerinin 
yüzlerine baka kalmışlar! 

Dostum bu manzarayı göri.ince müteessir olmuş ve bu i§i tetkike lü
zum görmüş: Meğer belediye memurları Hamidiye suyunun tenekesin· 
den muayyen bir para aldıkları için sabahleyin geliyorlar, ak§am aaat 
beıe kadar buralardan su alınmasına müsaade ediyorlar, fakat akıam 
saat beş olunca muslukları mühürliyerek gidiyorlarmı§; ondan sonra da 
bu çe§m~lerden ne sakalar için teneke ile su almak, ne de hnlk için su 
içmek imkanı kalmıyormu§. 

lstanbul belediyesinin varidat bulmak ihtiyacını biliyoruz. Fakat eski 
devirlerde hayrat olarak yapılmış olan çeırnelerin baıına birer memur 
koyarak sakalardan teneke başına birer mikdar para almaktan ne fayda 
olacağını anlıyamıyoruz. Hatta bu suretle alınacak paraların memur ma
a~larını bile koruyabileceğinden ~i.iphe ediyoruz. Hamidiye sularını teneke 
ile satmak makul bir tedbir olsa bile belediye memurlarının varidat top· 
lamak bahanesile umumi çe§meleri akşamın saat beşinden bütün g~ce sa· 
baha ka•lar kapattp rniihürliyerek halkın istifadesine engel olmalarında yal
nız akıl ve mantık değil, en İptidai bir hak da göremiyoruz. Onun için 
Vnli ve Belcdivc Rci5İ • 1uhittin Üstündağın akıl ve mantıktan uzak oldu
ğu kadar en i~tidai bir hak düsturuna da uymıyan bu su inhisarının kal· 
dmlmaııını, yahut günün her saatinde çeşmeler başında memur bulundur-
masını istiyoruz. · 

Haean Kumçayı 

rücü gurur, mesuliyet hislerinin yt"
rine kaim olursa yalnız kendisini 
değil, idare ettiği milleti de tehli
keye soknr. Bismark bir vakit bir 
gazeteciye ~öyle yazmıştı: 

"Varılan bir netice nekadar mü· 
him olursa olsun, siyasi adama 
şunu sc>ylemeğe s<llahiyet vermez: 
""lyi ki muvaffak oldum ve projemi 
tatbik ettim.,, Çi.inkü yaptığı bir 
işin yakın bir atide bozulmak ihti
mali \'ardır 1. Varılan bir neticeyi 
emin bir c:ıurette takdir edebilmek 
için birçok zamanlar o işe cila ver
mek laz.ımgelir. Siyaset bir de:-ece· 
ye kadar ziraate benzer. Bir ziraat 
mektebinin cephesinde ~u yazılar o· 
kunabilir: "Biz ekmediğimzi biçiyo
ruz ve biçmiyeceğimiz şeyleri ekiyo. 
ruz.,, Siyaset de tıpkı böyledir. Bir 
devlet adamının vasıl olduğu daimi 
neticeler muayyen bir zaman zar· 
fmda takdir edilemez.,. T abiridiğer· 
le, devlet adamının muvaffakiyet· 
lerinden dolayı se,·inçleri daima 
tehlikelidir. 

Filhakika, bir devlet adamının 
Bismark'ın bu nazariyelerini kabul 
edebilmesi için egoizmin yüksek 
mikyasta mağlubiyeti lazımdır. in
sanlar kazandıkları muvaffakiyetler 
karşısındr\ ciddiyetini muhafaza e· 
debilmekten ziyade bir mağlubiye~ 
karşısında daha cabuk mütenebbih 
olurlar. "'iyi gü;lere tahammülden 
daha zor birJey yoktur,, diyen bü
yük şairin bu aözi.i büyük bir htıki
kattir. Bismarkm bir ziraat mekte· 
binin cepheainde okuduğu yazıyı 
Türk Ciimurreisi başka bir şekil 
altmd=:ı ve daha mü!~emmcl ifade 
eduek §Ö le dorni tir ; 

"Devlet adamı , c anilletler i3ai
ma bilmelidirler ki, yaptıklarını yal· 
nız hal için değil müstabel nesiller İ· 
çin yapmaktadırlar. Ve o ~uretle ça· 
hşmalıdırlar ki yaptıkları iş ba~k!l 
milletler ; de faydalı olsun.,, 

"""""'1tttıı:; ıııııtttt1111ıın"""""''l1!t"""'•--1ttt1 

Kumbara 
ikramiyesinde 

Kazananlar 
Ankara, 1 (Hususi) - Bugün TUr. 

kiye İş bankası merkezinde kumbara 
ikramiyesi ketidesinde kazanan b&§· 

lrea numaralar tunlardır: 
1000 lira Anka.rada Erdoğan, 250 

lira Ödemişte Türkan, 100 lira kaza
nanlar Konyada Kazım, 1ıııt.anbulda 
Fethi, İzrnirde Hasan Rıza, Beyazıt. 
ta Ziya, Ankarada Gıılip, Sivasta Na. 
ci Kök, Ankarada Hidayet, Dıyarbe
kirde Nazan, İstanbulda Mustafa Ali, 
Beyoğlunda Kemaldir. Elli ve on lira 
kazananların listesi şubelere te,·zi e
dilmiştir. 

Diğer taraftan zannedildiğine gö
re, bugünkü toplantıda B. Stoyadi
novic, 1 talya • Yugoslavya anlaş
masının ne ıartlar altında aktedildi
ğini anlatmış ve bu anla~manrn Yu. 
goslavyanrn ne evvelki .tcahhütleri
n•, ne dostluk \'e ittifaklarına ve ne 
df'" Milletler Cemiyetile olan müna • 
s·Sc~l,.rine zarar vermediği hakkın
d:ı yeniden kati teminat vermiştir. 

Yugo~av paktlarını imza etmtkle dok· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

llllllua,.1tcıı11HıllllUlfftttıııı11ııımı1111ınmııı1111111tı111111ııttn 
Bir sinagoll. hakkında 

tahkikat yapılıyor 
Haber aldığımıza göre Kuzgu ıcukta 

bulunan bir Sinagogun okuk'a olcuyan 
kız çocuklara sarfcdilm~k üzere tonla • 
dığı paranın bu hu"l' :ı ı:a::fc;u ... r~dığı 
anl!!şılarak tahkikata lPf anmı~tır. 

Y uı;os!avya, 1 talya ile y<lptığı an
i ~ .. -:n··ı Cene\'rede te.!cil ettirecek tir. 

f:O.\'F'ERANS NEYi HALLE 
DECE/{1 

Bl>rlin, 1 (A.A.) - &rlin matbuatı 
I> g·3tta. toplanmış olan Küçük An. 
t'lnt konseyi hakkında uzun uzadıva 
t ~~siratta bulunmaktadır. · 

D"rliner Tageblatt diyor ki: 
''Konferansm halledeceği mesele 

şu o'acaktır: Küçük Antant Fran!a
nın elinde bir alet olarak mı kalacak 
yoksa müstakil bir siyaset mi takip 
ed~ktir?,. 

Berliner Böl'!en ~itung ga.zete!i 

tor Stoyadinoviç Küçük Antanta çok 
mühim iki darbe vurmuıtur. Bundan 
ba§ka B. Stoyadinoviç, Macaristan ile 
de müzakere halinde bulunduğunu iti
raf etmeye mecbur kalmıı bulur.mak • 
ta.dır. Prag ve Bükre,e, nikb:nlik ta • 
limatı verilmi~se de bu iki §ehrin hiç • 
birincie bu talimat hakkile tathik edil • 
memİ§tİr. 

FRANSA DA BALKANLARDA 
KAYBEDECEK 

O cuvrc gazetesinde de Bayan Ta • 
bouis §Öyle yazıyor: 

Sonuncu Bcneş - Stoyadinoviç mü
lakatı, yalnız Çekoslovakya için değil 
fakat ayni zamanda Fransa için de mü
him ve kat'i bir dönemeç te~kil ede -
cektir. B. Bencşin kat'i izahat talebi 
karşısında, B. Stc;;adinoviı;;, Fı ansız 

karıılıkh yardım projesini kat'i ıuret -
tc acaba reddedecek mi? Bu korkutur. 
Ve o zaman denebilir ki Fransa Bal -
kanlarda büyük bir parti kaybctmiı ola· 
caktır. 

(Zihııi filmlerle dclu olan k"ilçılk garson) - :'fai yilz ayak merdiven/ 
a~rak, İi'tZbim çarp-ı çarpa ko§<trak .• l>Cn·imlc beı-u.be.,. kaçırıp yazılıaneye 

göt ıırmck için geldim! 

\ Geçmiş «ur1111la1· 

izzet Paşa 
lstanbula davet Etilldl 

Dir mıiddcttcııbc,·i A1ır,,z;ad:ı lnı

lıman /z:;ct Pa~ay:ı ls~anbuüı avdet 
etmesi iç:ıı tc.7graf çC'ldlmiıŞtir. 

Dün llcır ·c·y,. reJ:tilctine gelen bir 
telgrafa n:1z:ıı"Ctn llal'iciyo n~z·rı /:;3et 
Pa§~. Paı-isten ~hrimizc mütcı·ccci· 

lı~t1 hrırcl:ef ctmi~tir. 

izzet Pa.,a perşembe giinü hard:et 
cttiğiııdcn lJ1tgiııı &ırk ET:s.,,rcmle l s· 
tanbula muoosalat edcccl~t;r, 



Istanbul Halk yapı koo
peratifiAnkaraya gidiyor 

Ortaköy de 
infilak 

bir 

Dört çocuktan biri 
tehlikeli surette 

yaralandı Kooperatif f aaligeti için Ankaranın 
daha elverişli olduğu tespit edildi O rtaköyde T aşmerdiven soka· 

ğındaki arsada oynamakta olan 
Nazlı, Bimoniti, lryan ti, Varham 
adında dört çocuk bir konsen·e ku
tusu bulmuşlardır. Varham kutu· 
nun içinde beyaz birşeyler bulun· 
duğunu görmüş ve yakıldığı tak· 
dirde güzel renkler çıkaracağını ar· 
kadaşlarma anlatmıştır. 

200 ortağı bulunan lstanbul H alk 
Yapı Kooperatifi; bu yıl ortakları· 
nın ev ihtiyaçlarını sağladıktan son· 
ra, merkezini Ankaraya nakle ka
rar venniştir. Kooperatifin idare 
meclisi reisi mimar B. Seyfi, An. 
karanın kooperatif faaliyeti için da
ha elverişli bir yer olduğunu tesbit 
etmi ve nizamnamede imkan oldu
ğundan Jstanbulun şube olarak kal
ması, merkezin Ankarada bulun
masını muvafık görmüştür. 

Böylelikle Ankaradaki yapı ko· 
operoti flerinin sayısı üçü bulmuş 0 _ 

Jncaktır. 

yeni .kooperatif; grup ve mahal
leler hnlınde İnşaat yapınnkla bera· 
ber nrsası 0 ) . . an ve ev yaptırınok 

dıçın pdara ı bulunmıyanlara da yar
ım e ecektir. 

r Kooperatif ortakları icin 1000 
ıradan başlıyan ve 3500 lirada ni· 
h~y~t bulan 6 grup ev tipi tesbit et· 
~ıştır. Bu gruplar 1000, 1500 
.. ooo. 2500, 3000 3500 ı· l k-
l M"dd , ıra ı z.· d u etler, ortağın kazancına. 
c_ın e ~evcut paraya ve diğer va-
zıyetlcrıne oöre 5 • d 1 5 k d 

e .. ene en sene-
ye a ar de... k . O · t d' ... gışcce tır. rtaklar 
15 e ıgı ev tip.ın'ı b " · · · '· b. · egenıp ınşa ışı 
1 ıtınceye kadar ayrı ve ev sahibi o-
dup parayı tamamen ödeyinceye ka· 

_ar °Krt miktarlarda para verecek· 
tır. . 1esela beş senede itfa etmd: 
şart~e 1000 liraLk bir ev yaptJran 
or1k· • ~~ tipi beğendiği tarihten 
dv endısıne teslim edilinceye ka · 
,~~ ayda 15 lira on kuruş, ev ken· 
aısıne teslim edildiği tarihten bütün 
Parası "d · ?O r nı 0 eyınceye kadar da ayda 
- ıra 1 O kuruş verecektir. V c ge· 
ne m:şda on beş senede itfa edil
n:ek uzere 3500 l i ralık ev yaptırnn 
b;r ortak. tipi beğendikten sonra ev 1 
yapılmı;aya J :ı®r ayda 14 lira 30 
k -.? rUf v c ev ) npıldıktcn ~onra be---- -·-----.. ------

deli tamamen ödeninceye kadar ay· 
da 3 J lira 80 kuruş verecektir. 

Kooperatif, ortak lan ev sahibi 
olana kadar, ortağın verdiği para
yı yüzde dört faizle hesap edecek· 
tir. , 

Herhangi bir ''atandaş, kendi e· 
linde mevcud parasını, kazancını , 
her ay ödiyebileceği parayı, ailesi· 
nin sayısını ve istediği ev tipini ko· 
opcratifc bildirdiği zaman, koopera· 
tif bu talebin kendi hazırlamış ol
duğu grupların hangisine uyduğu
nu tetkik edecek ve o zaman orta· 
<Yın istediği ev tipi meydana cıkmıs 
olacaktır. ~ ~ 

Kooperatif, ortak olmak üzere 
baş vuranların inşaat sırasını şöyle 
tayin etmektedir : H er grup in~aat 
için miiracaat edenlerin sayısı mu
ayyen bir miktarı bulduktan sonra 
evvela bunların yansı başvurma sı
rasına göre nyrılacak ve geri kalan 
yarısı üzerinde kura çekilecektir. 
Sirkete ortak olabilmek icin en asa· 
ğı beş hisse senedine s;hip olm~k 
lazım gelmektedir. H er hisse sene· 
dinin fia tı beş liradır. 

Her ortak ileride ev sahibi olmak 
üzere evvelden ödemeyi kabul ede· 
rek hesabına yatırmı~ olduğu tak· 
sitlerden doğan vaziyeti, idare mcc 
lisinin muvafakatile diğer bir orta
ğa ~evrcdebilccektir. Evler borç ö
dcnınceye kadar koopera tife ipotek 
bulunmaktadır. Şirkete ev yaptım· 
cak ortakların yaptıracakları ev be
deli!'lin her bin lirası için beş hisse. 
ye sahip olmaları ve yahut mevcut 
hisselerini bu miktara çıkarmaları 
lazım gelmektedir.. Ortaklann ev 
sahibi olmadan veya ev sahibi ol· 
duktan sonra verecekleri taksitler 
milli bankalardan birine.ıyatmlacak· 
t ır. 

. Uçıı:ı dersle riııclc.ı biriııdc 

Türkkuşu kampına 
hazırlık 

3 Nisandan sonra yeni 
.. sene f aaligetine geçiliyor 

Turkkuşu l 
dan itibaren bçnlı~malarına nisan· 

aş ana ~ 
tık. Geçen Yıl pl: ·.~gım yazmış-
ı·aına ve atlall\;ı tan~~ uçuşları, sıç· 

k ccrubel · · · l r niversitc ar asınd b. erı ıçın , · 
rrlmıştı. a ır meydan ay. 

Bu yıl da bu 111 d 
Türkkucıu hazırlık d ey anda gene 

'S erslcr' b l 
nacaktır. Hazırlık d 1.ne aşa-
--------- erslerı başlama 

günü olan 3 nisan cumartesi gün ü 
saat 15 de tören yapılacak ve tÖ· 
renden sonra faaliyete geçilecektir. 

Evvela istiklal marşı çalınacak, 
daha sonra Türkkuşu başkanı B. 
Nuri bir söylev verecektir. Burada 
çalışacak olnn 3 planör yarın sabah 
şehrimize geleceklerdir. 

Profesör Na~all öldü • • 
Üniversite Hayvanat Or . .. 1 Mektep faggarelerımız 

Profesörü Nnvali bir kaç h dınaryJs yakında geliyor 
cektiği tifo hastalığından kafatdpnbcri 
r"'k d" 4 d d urtulaınıya-
.. un saat l e te avi edil ' 

d v h h rne.ı:te ol-
ugu Amerikan asta ancsind .. .. 

tu•• e~m~ r. ~ 

Porfesör blitün Üniversite tal b . 
taraf d . •v • "b' b e esı 

Hava Ktırumu tarafından Al
manynya rnmarlanan 1 O mektep tay 
yarcsi yakında şehrimize gelecektir. 
Bu tayyareler doğrudan doğruya 
Anknraya gönderilecektir. 

.. ın an sevıldıgı gı ı eynemilel bir 
ohreti de haizdi. -------------~ 

Ölümü Üniversite muhiti tarafında t eessürle kar§tlanrruş ve fakülte dersleri 
derhal tatil edilmİJt ir, 

Dört çocuk, teneke kutunun ba
~ında toplanarak bu güzel ışıklı ate· 
~i görmek istemi~ler, Varham arka· 
da~larma dönerek: 

~ - Siz hiç merak etmeyin, ben 
§imdi gider, gelirim. 

Demiş ve oradan ayrılmıştır. Ri· 
kaç dakika sonra tekrar gelmiş. e· 
lindeki kibrit kutusundan bir kibrit 
çıkararak teneke kutudaki bcyaı; 
tozları tutuşturmuştur. 

T ozler büyi.ik bir gürültü ile pat· 
lamıştır. 

Patlama neticesinde Varham ba
~ından Ye vücudünden tehlikeli su
rette, diğer cocuklar da vücutlerİ· 
nin ve yiizlerfnin muhtelif yerlerin
den yaralanmrşlardır. 

Dört çocuk imdadı sıhhi otomo
bili ile hastahaneye kaldırılmışlar
dır. 

Yapılan tahkikat neticesinde ku
tunun içinde karpi t olduğu anlaşıl 
mı~tır. 

Atatürk köprüsü 
geniş i11şaat faaliyeti
ne lıeniiz başlananuyor 

Yeni Atatürk köpriisiiniin ku· 
rulacağı Bala ttaki sahada bütün te
sisat ikmal edilmistir. Şimdiye ka· 
dar dubaların tamir edildiği sahonın 
yanındaki a rsalar da tt lmmış, bura-
da atölyclerile beraber büyiik tesisat 

"VÜcude getirilmi{l tİl". 
Atülycler köprü abablinm 1n· 

şasında kullanılacak, bundan sonr~\ 
da Eyüple S ütliice arasında kurula
cak olan Unkapanı köprüsiinü~ ye· 
ni bir şekilde yapılmasına ve daha 
sonra dn dnimi olarak köprülerin 
tamirinde istimal edilecektir. 

Köpriiniin inşası için geniş faa· 
liyet hen üz başlamamıştır. Şimdil ik 
köprii sahasmdn yirm i kadar amel ~ 
c alışmaktadır. Büyük mikyasta fa. 
nliyete ancak lngiltereden köprü ak
~;ım r geldikten sonra başlanacağr 

' nnlnşılmaktodır. Mukavele muci
bince kiiprüyii inşa. eden H ugo _ 
l lerman grupunun köpriiyü tesliuı 
için ancak bir buçuk senelik bi:
miidd,.ti kalmıştrr. 

• De\•Jct dcmlryoııarı idaresi gördUğil ıı;. 
zum Uzerlne Adapııı:arından ııabahları 6,10 
do ha.rekr.t eden ve Hnydarpnşndan gelen kc· 
tarı lta.Jdırmı§tır. Hu Jtatann yerine lıcrgtın 
ııa.at 3,30 da. bir katar Adapazarındıın Hn,·· 
darp&§ay& harekr.t edecektir. • 

ı:: Gümrük baş nılldilrlllğli tarafından iş· 
gal edilen çinili rıhlım hı:ı.nınua baş mUdUr· 
lUk tll§mmııdnn en·el bilyllk tadlIAt yapıl• 
m ıştr. Fakat bu tadilat k€1fi gelmediğinden 
hnnm ihUynçlara uyabilmesi için yeniden 
bazı tadl!At yapılacaktır. 

? Merkc:ı: bankıuıı tstanbııı şubesi mUdUr
JUğlinc lzmlr §UbcSI mildilrUnUn tayini ihtl· 
mal dahilinde gorUımektcdlr, 

• Yapılan teUdknl liman işletme ldnresl· 
nin iyi bfr ecklldc ve kAr cclcrelt çalı~tığtnı 
gtisterml§tlr. 

• Emniyet mtidUr!Oğil birinci ~be mildUr 
muavinliğine lzmlr emnlyı:ı.t mcmurınnndnn 
Taliir tayin edilmiştir. 

(: Sigortacılar dalrei mcrlıcziycsl scnelilt 
lçUmaı diln yapılmıştır. 

• Erzincan belediyesi ııırt semerlerini ve 
hamalların 30 kilodan !azla yük t~ımnlnrı• 

ııı menct ml§tlr. 
• Hal mtldilr mua\'lnlıt;fncı \'az!fcsl !At\'• 

edilen hal muhasebecisi tayin edilmiştir 
• r:u ııcne Bakırköy. Ycşllköy ve h~vall

ıılnde sl\'rl sinek mllcadelcst yapılacaktır. 
~ Zehirli ga::Jardan korunma kursları bu 

ayın aeldzlndc açılncaktır. 
• Yeni ticaret dahiliye çıkış 'k:ı.pısı Saray 

burnunda olaenktır. • 
• b tanbul ıcra re1aliğlnc tayin edilen ad

liye mU!ettlşlerJn()en Hı:ı.mdl yeni \'azllcsine 

h~lıunı,ır 

'J - ~URUN 2 Nf SAN 193i' 

Geçen __ sen_e_ ş_ehr_e 13 milyon nıetre 
mikabı su verilmiş 

T erkos abonelerinin 
sayısı 21500 e çıktı 

Belediyeye Lağh Sular iç)aresi 936 
senesi zarfında yaptığı işlere dair bir 
faaliyet raporu ve bilanço hazırlamış · 
tır. 

Ilu rapora göre 936 senesiııde ya • 
pılan işler şunlardır : Terl;os fabrika • 
sınclaki 32221 numaralı makineler esas

lı surette tai'.nir edilmiş, fabrika alt:lye· 
~ine yeni bir torna tezgahı ilave olun • 
mu~tur. Karadeniz ile Terko,; göliinü 
bağlıyım boğazdaki bent yenilenmiştir. 

936 yılında Terkos fabrikasında 
8,198,40 t kilo kömür yakılmıştır. Ge • 
çen sene süzme havl~zlarmda }3pılan 

hir misli tevsiat s3yesinde bu sene su
yun isterlizasyonu daha emniyetli bir · 
§ekilde devam ettirmeye muvaffakıyet 
hasıl olmuştur. Bu temizlik idarenin la· 
boratııvarında yapılan hergün~ü kon • 
trollerden maaJa sıhhiye müdürliığü Ja· 
boratuvarınJa, her ay ~ehrin muhtelif 
mıntalannda nümunelcre alınıp tahlil 
edilmek suretile kontrol edilmektedir. 

Terkostan tereşşüh havuzlarına ve 
havuzlardan şehre gelen su mikdannı 
ölimek için havuzlardan evvel ve son • 
ra iki noktada l\n .. bonılar üzerine birer 
Va:ıturi saati konulmak üzere odaları 

lıazırla:ımaktaclır .. Yakrn:la saatler yer· 
ler ine konacaktır. 

AYAR MERKEZİ İSTASYONU 
iÇiN ALETLER 

ölcülc..r ve ayar nizamnamesinin em
rettiği şekilde ve projesi İktısat Vc:ka· 
letincc tasdik edilmiş bir ayar merkezi 
tesisine teşebbüs olunarak bu istasyon 
Linası ikmal olunmuş ve ahit ve edeva
tı ısmarlanmıştır. Bunlar da gelince 

memlekette ilk bir ayar istasyonu ku • 
rulmuş olacaktır. Fcriköydeki tümir a • 
telyesi şirketten pek harap bir şekilde 
clevralınrnıytı. Burası için makineler ge
tirilmiş, modem bir tamirhane kurul • 

ma başlanmıştır. 

Şehir meclisi ni
saıı toplantısına 

başladı 
Şehir ınecl:si c!i.in saat on dörtte ni

san devresi toplantıların" başladı. Cel· 
sc birinci reis vekili Bay Necip Sertlen· 
geçtinin başkanlığında açılw. 

Vefat etlen Beyoğlu azasınclan Bay 
Sadettinin yerine Bay Fuat Reşat ça-ı 
ğırılmıştı. Bay Fuat Reşat geldiğinden 
meclise takdim cd'ldi. 

Üzinc 2:0 beygir kuvvetinde ,.e sa· 
atte 640 metre mikabı suyu Şişlideki 

yültsek ~ ervis hnzinesine basacdk ka • 
biliyette yeni bir elektrikli tulumba kon 
muştur. Bu suretle Beyoğlunun en yük 
sek mıntakasının beslenme~i ıslah edil
miş bulunmaktadır. 

NEKADAR BORU DöŞENDl 
93Ci yılında şehir içi şebekesine ku • 

turları 80 ila 350 milimetre araı.ın<la 
değişen 8816 metre uzunluğunda yeni 
lıonı Jö~enmiştir. Eunun 4346 metresi 
İstanbul 4470 mertesi de Beyoğlu Bo -
ğaziçi yakasına dö§ennıistir. Bir sene • 
de şehrin muhtelif semtlerinde 412 bo
ru kırılmış. derhal tamir edilmiştir. Ge· 
çen sene ~ehre 13235078 metre mikap 
su verilmiştir. Bu mikdar 935 yılında 
verilen sudan 476311 metre mikap faz
lardır. Bu mikc!ar Tcrkos sularının şir· 
ketten devralındığı zamana nazaran 
2700000 metre mikabı fazladır. 

Gecen sene verilen sudan 354,646 
metre .mikabı parasız olarak hast::nelcr 
le kı~lalara. mekteplere. 15532i rr.etre 
mikabı 2,50 kuruştan belediyenin umu· 
mi müesseselerine ve halk çeşmelerine, 
7 200 metre mikabı 7 ,50 kuruştan so -
kak ve parkları sulamak için belediye
ye. 1 \087 metre mikabı otuz p:uadan 
umumi helalara, 6324010 metre mika • 
bı da abonelere verilmiştir. Aradaki 
6385160 metre mikabı kırk isale yolla • 
rile şebekedeki zayiattan. yangınlarda 
ve halk çeşmelerindeki sarfiyattan ve 
Feriköydeki ayar istasyonundaki is -
tihlakattan ileri gelınektedir. 

Abone mikdarı geçen sene 21530 za 

çıkmıştır.Bir sene evveline nazaran 1012 

abone ziyndeleşmi§tir. 
936 yıl: zarfında su satışı, tesisat ve 

ameliyat t:ıhakkuklarmdan toplanan iş· 
letme varidatr 935 }-ıh varidatından 
17301 lira fazl:ısile 1148219 liradır. 

Dünya sigortacıları 
topla11tı.~111a davet 

edildik 
Pariste kurulmuş olan sigortacılar 

Birliği Tiirkiyc sigortacılar bi:"liğine bir 
davetname göndererek 937 Paris bey • 
nelmilel sergi münasebctilc Pariste ilk 
clefa toplanacak ol<ın dünya sigortacı • 
lan toplantısına Türk sigortacılarını ça· 
ğırmıstır. Bizde reassürans prodüktörü 
olmadığı ve mükerrer sigorta hükiımet 
inhisıı.rıncla ol<lllğu için IJu kısımda mil· 
1i bir renssürans i<l:ıresi davetli bul:.ın· 

Vesaiti nakliye riisumu tarifeııiııdc maktadır. 
yapılması istenilen tadilata ve üç teker· ])iinya sigprtacık.rnın bu ilk top -
]ekli nakil v:ısıtalarmın ua tarifeye it!1a. Jantısında memleketimizin cie temsil e• 
liylc bunlardan ayda iki lira res'm alın- dilmesi çok arzu edilmekle beraber ba· 
m:ısına dair makam teklifi mülkiye en- zı mali cihetlerin <Iiişünülmesi henüz 
r.Umenince, pirinç unlarını lhzar edenle cevap verilmemesine sebep olmuştur. 
rin koydukları kapların üzerine imal Bu iş ancak milli reassürans umumi mil 
tarihlerini sabit bir şekilde koymaları dürü Refi Baya~·ın Paristen gelmes.in-
1iizumuna dair encümen kararile Liman den sonra halledılccek ve bcynclmılel 
jdaresinin Galatada yapt.racağı yolcu 

1 

kongre komitesine cevap verilecektir. 

salonu sahnsım gösteren haritanın tas- -

dikine aair teklif mülkiye encümenine Soğ11khava a11trepoları 
havale edildi. .ııa11ılacah 

Pastırma ve sucuklara et' ket ve kur ., 

şun müho:.ir konulması hakkındaki da
imi encümen kararı, Fatihte Çar~amba 
pazarının yerinin değiştirilmesi hakkın· 

daki tekl:I mülkiye encümenine, Sular 
idaresinin tetkiki hesap raporu biit çc 
encümenine havale edildi. 

Görüşülecek başka iş kalmadığından 

pazartesi g•anü toplanılmak ü zere içti
m:ıa nihayet verildi. 

Yurttaş; 

Adnm sende, benim biriktirece
ğim beş on kurur,;tnn ne c,: ı ka.r deme. 
Damla damla göl olur. 

Ulusal ET:oııomi 
ve 

Arttırma Kıırırnı.ıı 

Dil hakkında konferans 
Kadıköy Halkc\'İnden: 

Bu akşam saat 21 de E vimiz salo

nunda Bay İsmail Hami Danişment ta· 
rafından (Dil) hakkında bir konferans 
verilecektir. 

Tilrkofisin yaş meyva ihracına bü· 
yük mikyasta ehemmiyet vcrecegını 

muhtelif vesilelerle yazmıştık. Şimdiye 
kadar yapıl:m tecriibeler Avrupa pazar 
larında çok i)'i neticeler vermiş ve ka
lite itibarile Türk mallarının d'ğer mem 
lcket mallarından ço!< üstün olduğu da 

anla ılmıştır. 
1ktısat Vekaleti lzmirden bnlıyara!' 

memleketin muhtelif noktalarında taze 
üzüm ve meyva için soğuk hava antre
poları kurmağa karar vermiştir. Du ant
repoların bir kısmı iç ve clış pazarlara 
sevkedilecek 50 tona kadar taze iiZ':lm, 
elma ve taze sebze için kullanılacak. di
ğer kısmı 150 ton alabilecek geni~likte 
in~a edilecektir. 

Meyvaların antrepolardan vc.ı.pur ve 

diğer vasıtalar nakleditmrsi için de ter· 

tibatlı otobiisler satın alınacaktır. 

Bir İngiliz şehrimizde 
Daily Mail gazetesi Paris nüshası iş 

kısmı §efi B. Con Linley şehrimize 
gelmi~tir. 
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An karadan 

ispanyada şiddetli bir 
muharebe başladı 

nda yapılan 
ersanemiz 

l lngi izleri Hini distandan kov
mak istiyorlar! 

Londra, 1 (A.A.) - Hindistanın 

yeni anayasası bugün mer'iyete gir • 
miştir. Bunun ilk neticesi olarak Aden 
Hindistandan ayrılmış ve imparatorluk 
içinde müstakil bir müstemleke haline 
gelmiştir. 

Hükumet kuvvetleri asilerin 
merkezine doğru ilerliyor 

Salamanka, 1 (A.A.) - DUn Vito. I 
ria ve Eibar ~imalinde başhyan mu
harebe bütün şiddetiyle devam etmek
tedir. Tayyareler, topçu, tanklar ve 
piyade ileri hareketlerine devam et. 
mektedir. Dü§man şimale doğru yavaş 
yavaş çekilmektedir. 

Pozoblanconun cenubu şarkisinde k~ 
in kilometre 23 e kadar gitmişlerdir. 
Bir kaç yürtiyüş kolu Villaharda. ve 
Penorroya istikametinde ilerlemekte
dir. Asiler bütün istikametlerde rical 

·etmektedirler. 

O ciarı büyüll bir umraııa kavuşturuyor; 
Tersanenin bıılunduğu ııalıige kaza olacall 

Ankara, 1 (Telefonla) - iktısat 

Vekaletinin Van gölü civarında yaptır
mağa basladığı tersane inşaatı ilerle -
mektedir. Bu yüzden civar kasaba ve 
köylerin ehemmiyeti günden güne art -
makta ve birçok köylülerimizin inşaat
ta calışmak suretile hayafü:rını temine 
v sıta buldukları memnuniyetle gö -
rulınelttcdir. 

Hariciye ve Maliye 
siı asimüsteşarlılılaı·ı 

Kararname Yi!kında 
hazırlanacak 

Ankara, 1 (Telefonla) - Maliye 
mü tcşarı B. Faik Baysal'ın meb'us se
cıldikten sonra Maliye Vekaleti siyasi 
müstcşarlıgrna getirileceğinin kararlaş-ı 
tırıldıgmı bildirmi~tim. 

Meb'us seçilen Hariciye V ekalcti 1 
g 1.:-l scl:reteri B. Menemencioğlunun 

ve B. Faik Bay:;al'ın tahlifleri yapddık
t n sonra s yası müstcsarlık kararname-

ı t n ir.ı edilecektir . 
Haber nlındı·ına göre, B. Faik Bay-

1 sal'J n acılan Maliye Vekaleti müste - 1 
rlığına imdıl::i teftiş heyeti reisi B. 1 

Cezmi Eı ın ge~irilecektir. 

Tapu ve kadastroda 

Bu ay nzaaş geç 
veı itecek 

Anl::ıra, 1 (Telefonla) - Tapu ve 
rtro u:-ı":::ı müdiırlüğii memurları 

"'yın onuna kadar maaş ala:T'Jyacah-
. I:um:n sebebi maa~ların mcs _ I 

lı d~li tlh .. ilinin yeni teşkilattaki 

ı.!n memurlara kifayet etmemesidir. 
.·a care olaral: yapılacak münakale 1 

h"'z rlan;:ın cetvel divanı muhasc
t v i c ı1"n:şt:r. Cetvelin •etki ka-

t ı 1:1 Büyıik Millet Meclisin -
d •1 k le kcrarı almac<ıktır. 

An~arada biı· oto
n obil llazası 

k"'ra, 1 (Telefonla) - Şehıimiz

otomolıil kazası olmuştur: 

A rı mezarlıga giden asfalt yoldan 
u ' .le gcccrken içinde altı kişi bulu -

n n bir otomobil dönemeci dönerken 

al:ı ucuruma yuvarlrnmıstır. Ka
n tıcc inde, otomobilde bulunanlar 

fif surette yara! nmıs ve derhal has
t neye kaldırılmı~tır. Otomobil muhte -
lı yulerindt'n kırılmıştır. Yaralıların 

"II h ti iyid"r. 

Yeni Orman Kanunu 
tatili at pr-ojesi 

A k. r , 1 (Telefonla) - Orman 
u •:n m u.:· ,lı yeni orman kanunu
' un tat">"k .. krni gö teren nizamname 
proje :n·n hı:zırlı mı bitirerek Devlet 
S smn v rmi tir. 

Tür Sovy ticaret 
an~a~mooı . 

Ank -a, 1 (Tt'efonla) - Tüık -
S } tic r t '" 1 ~r.msının müddeti 
b ,tir. Anla ma y ~ni muahede için 

p· 01n miız .. I: relcr:n neticesi bekle -
rek bir ay ci ha uzat1l:nıştır. 

\ 

lzm·r yo 1ll a fai oiacak 
r ·• • , ı (Tel fonla) - Dahiliye i 

' ... " ':"letl~r mümcssille:inden 
'· n bir J.:o:ni yon te~kil edilmiş -ı 

• -· .. ·on izmir turistik yolunun 

• • : ı:m~s:m t min edecek olan j 
, n r. .:: rlıyacaktır. 

1 ,...., rr:;c ve ucusi 
aattu;;:cbeieri 1 
(Tele o:ıfa) - Dc:hiJiye 

• i rckr mubas be usullerinin birleş
tı ilmeııJ etrafında çalışmalarına başla- 1 mı tır. 

Tersanenin yapıldığı yer Kah·an 
nahiye merkezidir. Şimdi nüfı.s ve <: -

hemmiyeti artan bu nahiyenin kaza ha
line getirilmesi Dahiliye Vekaletince 
münasip görülmüştür. En y.-ıkın kaza 
teşkilatı olan Kotum buraya bağlan -
mıştır. Kotum da nahiye merkezi ola -
caktır. 

Londra, 1 (A.A.) - Hintllstar1daki 
kanunuesasi buhranından bahseden 
Morning Post diyor ki: 

Kongrecilerin bir tek hedefi var -
dır: İngilizleri Hindistandan kovmak, 
İngiltere buna cevap vermeli ve l.ıu ce
vabı da, kongre:ilcrin yeni kanunuesa
!İ çerçevesi dahilinde dürüııt bir suret
te işbirliği yapmak istemedikleri tak -
dir<le eski kanunuesasinin yeniden ic -
ra mcvkiine konması teşkil edilmeli • 
dir. 

ASiLER BOMBARDIMAN EDll'OR 

Bilbao, 1 (A.A.) - Asi tayyareleri 
Durahgo şehrini bombardmıan etmiş. 
lerdir. Bombardıman neticesinde 200 
kişi ölmüş ve 300 kişi yaralanmıştır. 

HVKOMETÇILERIN 
BO!ıfBARDIMANI 

Dünkil muharebeler esnasında ya.. 
kalanan esirlerin büyUk bir kısmı Fas
lı ve İtalyandır. 

Alearacejos ve Villanueva. Del 
Duque'ün z.a.ptı esnasında hUküınet 
kuvvetleri mühim miktarda yiyecek 
ve mühimmat elde etmişlerdir. Ölüle. 
rin arasında. hiç bir İspanyola. tesa. 
diif edilmemiştir. Maktüllcr İtalyan, 
Alman ve Faslılardan ibarettir. Fuat Köprülü 

kaza atlattı 
Ankara, 1 (Telefonla) - Kars me?' Gandi yeni 

usu profcsor B. Fuat Köprülü küçük bır ,,., 

Cebelüttarık, 1 (A.A.) - Reuter: l 
İki hükumet tayyaresi bugün öğleden 
eonra Ccutayı bombaya tutmuşlardır. 
Burada kuvvetli bomba sesleri duyul
muştur. 

DURGOSA DOORU 
iLERLiYORLAR 

Bilbao, ı (A.A.) - Ba.şk hükume
tinin matbuat büi-osundan bildirildi
ğine göre hUkümet kıtaları, başlıca he 
defi Aramayona olan asilerin büyük 
taarruzunu durdurmuşlar ve geri püs
kürtmüşlerdir. 

kaza atlatmıştır. B. Fuat Köprü'ü cad- planını anlatacak 
dede karşıya geçmek isterken ke•ıdisi - llÜKÜMETÇILER/N 

KAZANDIKLARI ne bir otomobil çarpmış ve yere düşür- Bu sene Nobel mUkAfabna 
miiştür. namzet gösterlllyor 

Profesör kazayı tehlikesiz atlatmış, 
Cordoue cephesi, 1 (A.A.) - Ha

vas ajansının muhabiri bildiriyor: 
y .. lnız biraz beli incinmiştir. 

Adliyede yeni nakiller 
yapıhyor 

Ankara, 1 (Telefonla) - Adliye 
Vekaleti bakim ve müddeiumumiler ara
sında yeni değişiklikler yapmaktadır. 

Bu nakillere dair olan kararname pro -
jesinin hazırlığı bugünlerde bitirilecek 

(l'a:ısı 6 mcı sayı/ada) 

lngiltere ve 
ltalya 

Hükümet kuvvetlerinin Pozoplan
co mıntakasındaki taarruzları inkişaf 
etmektedir. Hükümetçilcr El Soldado 
kasaba.siyle Belmez ve Poıoblanco a. 
rasındaki demiryolu kısmını zaptet. 
tikten sonra. ilerlemeğe devom ederek 

Asiler ağır zayiata düçar olmut 
lardır. 

Diğer cihetten milisler Burg<>l!I ey& 
Jetinde ileri hareketlerine devam et. 
mektedirler. Bu kuvvetler yirmi kilo. 
emtre kadar ilerlemişlerdir. 

ve yüksek tasdike sunulmak üzcıe Baş- Romada tekrar göru,uyor Italva kapitülasyon 
kOnf er ansına gelecek 

vekalete verılccektir. 

Aleyhimizde sözler 
söylendiği yalan 

Tiran, 1 (A.A.) - Arnavutluk mat
buat biiros,u, 21 ilkkanWl 1036 tarih 
ve 4528 numaralı "Cümhuriyet., rra. 
zctesinin Barideki· Arnavut başkonso. 
losu tnraf ından milli bayram esnasın
da Türk milleti aleyhinde söylenildi
ğini iddia ettiği sözlerin hakikate ve 
asil Türk milletine kazeı beslenmekte 
olan sempati hislerine uygun olmadı. 
ğmı beyan eder ve bu iddiaları tekzip 
eyler. 

Haberler] 

1- LONDRA'da 9 bin otobüs kon
doktörü bir ay sonra grev yapacak \'e 
tac giyme senlikleri esnasında nakli
yat geniş mikyasta felce uğrıyacaktır. 

• KUDüST.C bir Arap amelesinin ü
zerine ateş etmİ.§ olan bir yahudi zabı
ta memuru tevkif edilmiştir. 

• FRANSA ile Almanya arasında 1.•e 
mart ayında ticari ve mali meseleleri 
halletmek üzere girişilmiş ola'1 müzakc 
reler pazartesi gı.iııü te~rar başlıyacak 

tır. 

• AVUSTURYA'da dün, Şarl'ın Ma
dere'de öldüğünün yıldönümü müna -
scbetile meraı;im yapılmıştır. 

*MISIR Başvekili parlamentod::l 
16 mcı asırdanberi devam eden ka 
pitülasyonlar rejiminin kaldırılma 
sı için müttehid bir cephe teşkil et
mesi talebinde bulunmuytur. 

:;. KONT Ciano ile Çekoslovak· 
yanın Roma elçisi dün bir İtalyan -
Çekoslovnkya ticaret anlaşması im
zalamıştır. 

• NASYO, 'AL Sosyalist fırka· 
sına mensup 824 binden fo.zla me
mur, Führcr'in doğumunun yıldö
nümü olan 20 nisanda Hitlere ye
min edeceklerdir. 

• SERBEST Lübcck şehri dün 
resmen Prusyaya ilhak olunmuştur 
Dahiliye nazırı F rick, Hamburgtan 
Lübeck'c gitmistir. 

• YUNAN hUkumcti, Yunan esha . 
mı hamillerine faizlerin 'O 40 nı tediye· 
ye hazır oldtığunıı teblig etmi:;fr·. Aln
caklılarm müsait bir cevap vereccl:leri 
znnnediliyo:-. 

• YUNANİSTAN ile Romımya ara
FJnda y:ı .... ·lacal: •eni ticaret maka\•clc
namesi müzakerelerine Bükreşte baş -
]anması takarrür etmiştir. Yunan he -
yeti yakında Bükre§c gidecektir. 

Sıkı işbirliği 
istiyorlar 

Belgrat, 1 (Hususi) - Pravda ga -
zctesine Roma hususi muhabirinden ge
len telgrafta, Romadaki 1ngiltz büyük 
elçisi Sir Eric Drummond'uo bugün 
Kont Ci;:no'yu ziyaret ederek uzun 
müddet görüştüğünü bildiriyor. 

Gazeteler, bu görü§menin dvstane 
bir hava i~inde creyan ettiğini ve Sir 
Drumr.ıond'un İtalyan - Yugoıılav si
yasi anla~masının akdinden do1ayı Kont 
Ciyano'yu tebrik ettiğini kaydetmekte
dirler. 

Keza. Sir Drummond ve Kont Cia
no istikbalde Londra ile Roma arasın -
da iki men.Lketin nefine olarak sıkı bir 
teşriki mesai zemini lüzumunda muta
bık kalmışlardır. 

Roosevelt'in ilk 
ınuvaffahıgetsizliği 

Vaşington, 1 (A.A.) - Riya· 
seti cumhura ikinci defa getirildiğin· 
denberi ilk olarak B. Roosevelt, bir 
kongre encümeninde bir muvaffaki
yetsizliğe uğramıştır. Filhakika mc· 
busan meclisinin zimat encümeni, 
B. Rooseveltin mal sahibi olmak 
istiyen çiftçilere satmak Üzere hii
kumete arazi satın almak icin sala
hiyet verilmesini istihdaf eden bir 
teklifini 11 reye kurşı 13 reyle rcd· 
detmiştir. 

Yugoslavııaıuıı vazi
yeti her zamankinden 

k11vvetli 
Belgrat, (A.A.) - Gazeteler bu sa

bah Belgrat radyosunda kısa mcvce ü
zerinden ba~vekil Stoyadinoviç tarafın
dan Amerika:laki Yugoslav muhacirle -
rine hitaben söylenen nutku ııeşredi -
yorlar. 

B. Stoyadinoviç, muhacirlerin Yu -
gosbvyanm kurtulu~u mücadelesinde -
ki hizmetlerini kaydettikten sonra, ken
dilerinin devleti idare mes'uliyetini de

Roma, 1 (A.A.) - Mısır kapitülas
yonlarmın ilgası ile alakadar olarak 

Montröde yakında toplanacak konfe - -=--• ....:.::::;---"'--=~---==~--;-~ 
ransa İtalyanın da iştirak edeceği ha - Jngilfer enin 
beri etrafında iyi haber alan İtalyan ma ilıtigacı var 
hafili şu izahatı vermektedir: 

Londra, 1 (A.A.) - Ha.va kuvvet. İtalya, Montrö konferansına işti -
rak edecektir. Çünkü İtalyanın fikri, bu leri idaresi genç tayyareci ve tayyare 

askeri cem'i için yeni bir propaganda 
konferansın Milletler Cemiyeti ile hiç-

mücadelesi açmıştır. Halen sene nihaıbir alakası olmadığı merkezind~d:r. Mil 
Jetler Cemiyetine gelince, bu mı.iessese, yetine kadar 1500 ü pilot olmak üzere 

16 bin 500 askere ihtiyaç mevcuttur. 
Habeşistan meııelesinde vakıaların çiz- ==============~ 
diği sahaya girmedikçe, İtalya Cenev -
re toplantılarına iştirak etmiyecektir. F SEZ AR 
Diğer taraftan İtalya, Mmrın hakh ta- o·· y .. k""Jli b d ~ 

· .. d" un ve ana tercume u ya n apuq 
leplerınc muzaheret etmeye <tmade ır. . 
Yalnız, Mısırda ya~amakta olan büyük Fıyatı 40 kuruıtur 
inin muhafaza edileceği hakkımla lazım 

Hatay' da Türklere 
yapılan tazyikler 
(Üstyaııı ı iııcule) 

tara nazaran kuraklık bu hadiseler i
çin esbabı mucibe olarak gösterilmck
tc<lir. 

TALEBE GREV iLAN ETTİ 
Lazkiye, 1 (Hususi) - Reyhaniye

dc bulunan mektepteki talebe Arapça 
okumıya icbar edilmektedir. Zorla A
rapça tedrisata mecbur edilen çocuk
lar grev ilan etmişlerdir. Vaziyetten 
haberdar olan Sancak maarif idaresi 
mektep müdürünü tazyik etmiş ve 
Türk çocuklarının mutlaka Arapça o
kumak mecburiyetinde olduklarmı Ye 
aksi takdirde mektebin bilamüddct 

kapatılacağını bildirmiştir. 

Hama, 1 (Hususi) - Vataniler ta
rafından tertip edilen ve mahalli hü
kfımctten yardım gören müsclla.h ser
seriler tecavüzlerini gittikçe arttırmak 
tadırlar. Serserilerin tc~kil ettikleri 
çeteler her gün birkaç köyü basmak
tadırlar. Son günlerde Zobohöyük kö
yünde iki, Akkuyu köyünde bir Türk, 
mütecavizler tarafından öldürülmüş

tür. Basılan köylerden yağma edilen 
mallar Harim'dc açıkça satılmaktadır. 
Tccaviize uğnyan köylülerin şikayetle 
rini mahalli htikümet nazarı itibara 
alma.maktadır. 

A nkarada acıklı bir kaza 
(Üstyam 1 incide) sine sebep olduğu tahmin olunuyor. 

ruhte etmiş olan naip prens ile niyabet Bay l"'ethi geçen sene Boğaıiçinde 
meclisine itimat edebileceklerini temin 70 bin liralık büyük bir köşk yaptır
<'tmi~ ve demiştir ki: mıştı. Son znmnnlard:ı bu kö5kii de 

B. Fethi NUmune hastahanesinde• 
yatmakta ve şimdi yaptığımız tahki
kata göre sıhhi vaziyetinin vehame
tini muhafaza ettiği anl~ılmaktadır. 

"Yu:;9slavya, -düşmanı olmıycın r:a - bir bankaya 60 bin liraya terhin et
d::- A \•rupa mtmleketlerin~en biridir. mişti. Sekiz gUndenberi hiç uyumadı
Yugo:ılavyanın vaziyeti hiçbir zaman ğı, bundan dolayı bozulan sinirlerinin 
şimdik"ndcn daha kuvvetli ve hariçteki muvazenesini bütün bütün sarstığı Ye 
prestiji de daha parlak olmamı~tır. :ı bu halin merdivenden inerken düşme-

• 

Bay Fethi Balkan muharebesi sıra.
smda Edime valiliğinde bulunmuş o
lan Halil Beyin oğludur; İş banka.sı
nın ilk yıllarında Ankara Merkez nıü· 
dUrlUğünde bulun.muştur • 



DİŞİ İBLİS 
Bir" morfin şırın
gasından sonra 
birdenbire öldü ( Parisin en kötü kadıni) 

Ceset üzerinde 
otopsi yapılacah 
Taşradan tedavi için 1stanbula ge

len Şefik isminde bir hasta, dün Gu
reba hastahanesinde morfin şiringa. 
edildikten biraz sonra düşüp ölmüştür. 

Heyecanh facialar ve ibret 
sahnelerlle dolu, hakiki 

bUyUk zabıta hlklyesl 
' Nakleden: H i M 

Hastaya, bir ecnebi profesör tara
fından radyom tatbik olunaca.kmı§. 
Bunun acısını duymasın, diye daha 
önce yaranın etrafına morfin şiringa 
edilmiş, mevzii surette his iptaline Jü. 
zum görülmüş. Faknt, hasta yarım sa
at içerisinde düşüp, canvermiştir. 

Radyomun tatbikine vakit kalma.
dan olan bu ani ölüm üz.erine, zabıta 
ve adliyece ehemmiyetle tahkikata 
başlanılmıştır. Adliye doktoru Enver 
Karan, dün hastahaneye giderek, ce
sedi muayene etmiş ve gö~terdiği Jil. 
zum üzerine ce~t morga kaldırılmış
tır. Otopsi yapılarak, ölüm sebebinin 
anlaşılmasına çalışılacaktır. 

• 

-2-
Mahut !andık ve bir de küçük, ı 

koyu Ye§ il bir §i§e. .. ı 
. Birkaç gün sonra güzel Gabri· 

Yelin Dukudrey sokağındaki apartı
man.ı tamamen bo§almıştı. Gahri· 
y~l ıle 1rod da hiç izlerini belli et· 
medcn ortadan kaybolmuşlardı. 

V ~ bunların tekrar Parise gel
~clerınden evvel birçok garip ha· 
dıscler vukua gelecekti. 

Hemen bir ay sonra Paris em· 
niytt dairesinden miifr-ttis Goron, 
iki defa esrarengiz bir ~u~mma ile 
kar§ıla§tı: 

Culf İsminde zengin bir bekar 
~rtadan kaybolmuştu. Dairesi alt 
ust edilmi§, aranıp taranmıştı; bu
nunla bernber hiç birşey almma
~~h. Ortada bir ip ucu yokmuş 
gıbı görünüyordu. 

Acaba bu "M. Gulf.. nerede idi? 
lıte polis için meselelerden biri bu 
idi., . Diğer mesele ise daha mühim 
idi. , Man.i .)"<tya gic:lcn yol ü:ıerin
d~ bır. ee~~t hulunm.uıtu. ~esedin 
bıraz ılerısınde de aıyah bir sandık 
bulmuşlardı. Polis müfettişi Go
ron bu cesetle, M. Gulf'un kaybol
ması arasında bir münasebet, bu 
iki esrarengiz vaka arasında bir bağ 
8e7.inliyordu. • 

Bulunan cesedin Culf a ait ol
duih!nu k~edemiyorlardı. Çünkü 
m?ktul Gulfun saçları kısa kesil
ını§ kumral idi. Halbuki bulumm 
Gulf~n ortadan kaybolduğu gün, 
~e.scdın saçları ııimsiyah ve uzunca 
ıdı.. Bununla beraber, sandığın Ü· 
~erınde görülen soluk bir etiketten 
ou sandığın b· t ı_• • 
... ır ren seyanatı yaptı· 
R1 anlatılmakta' idi. 

Bunu bulan müfctti• C • 
ccıa . d h "' oron un 

ıı.da ]etı . a a ziyade arttı ve ilim 
h rn arı ıle temas edip bu iııi o ci

ettcn halletmeg"i du" .. d" " D .. 
ntC(l D ~un u. og· 

r. Lakassan'ı buldu ... 

Netic · 'b ·ı · d e ıti arı e ceset g" "l .. ıse e, ba . omu muş 
8yrılrn1 tı şındakı saçtan bir tutam 
yencyc ~: . .. Lakassan bu 88\ı mua• 

... oturdü B' k .. da müfctti C · ır aç gun sonra 
.., · ş oron La.kas •· mege Rıtti. • sanı gor· 

ı 4akasııand h 
vardı " eyecanlı haberler 

Polis müf .... 
A · . -ltışıne dedi ki· 

- zıı.ırn b . · 
kumral bir in.sa u elımdeki ı:açlar. 
''or Halbu'-·1 ~ın başından geli-
J • ıt ısomd"-·· .. 
mm saçları 'im . ugumuz ada· 
değil mi. Halbı)k·~h görünüyordu 

K. u ı saçlar b 
mıttır. ımyevj b' oyan· 
tabi tutar tutmaı. b ır muameleye 
Zannederim ki bu 

0~8 . derhal çıktı. 
dir: ne dersin~ tnuhım bir haber-

Goron. filhakika he 
1 t Ç .. k" b .. I Yecan anm1~. ı. un u oy ec:c .. 1.. ·• 

Gulf ~~du~Ü teey~~~ c~i~ord~~~~~ 
ron, uzerınde yuruyebi} ... b. 
iz bulunmuf oluyordu. A ekegı " 
ğa bir katil vakası !. çı tan açı-

Emniyet dairesine döndüğü za. 
man muavinine vaziyeti anlattı: 

_ Biz, asıl meseleyi bu sandık· 
tan halledeceğiz, diyordu. Bütün 
memlekete tamimler gönderin ln · 
giltere emniyeti umuı:niy.e~i ile te· 
mas ediniz. Sandık, lngılız mamu
latıdır. Belki de lngilterf.'den bu
raya getirilmiştir. Görüniişe bakı · 
lırsa, oldukça yakın bir zaman ev· 
vel satın alınmış . Ve ... (Polis mÜ· 
fettişi burada boğazına hafif bir he
yecan arız olarak durdu. Ve sonra 
parmaklarını şaklatarak şevkle sÖ· 
züne devam etti.") biz bu sandığ: 
kimin satın aldığını bulursak, Gulfu 
kimin öldürdüğünü de meydarıe 
koyacağız. 

Polis müfettişi Coron, sandığm 
ln~iltereden getirildiği hakkındaki 
tahmininde yanılmış değildi. Nite · 
kim gazetelerde resmini gören ·Lor.
dranın Soho semtinden bir ev sahi· 
bi böyle bir sandığın Parisli iki kişi 
tarafından kendi evine getirildiğini 
F ranıuz Rolisioe bildir,mi§tİ. Biri 
kadın, biri erkek olan bu iki kişi
den erkek olan ismini Mi~el diye 
vermi§, yanındaki kadını da karı· 
sı olarak kaydettirmi§tİ. Ancak bu 
lngiliz ev sahibi, bu iki kiıiden er 
keğin, yanındaki kadını SJk ııık 
Gabriyel diye çağırdığını i~ittiğini 
bildiriyordu. 

Müfettiş Goron bu isim üzerin· 
de durdu, Gabriye] 1.. Parisin en 
kötü kadını... Bu "diıi iblis., fil. 
hakika son zamanlarda görünürler
de yoktu. 

Diğer taraftan, morfin ampüllerine 
mahsus kutular da, Enver Karanın 
gösterdiği lüzum üzerine, Adli Ttb 
kimyaıyı.neıııine yollımmıştır. Ampül 
muhte\·iyatı. tahlil olunacaktır. 

Altan dl•ll Şahlnde'nln 
muhakemesi devam• 

ediyor 

Fatihteki evinin kapısında Musta
fa isminde bir delikanlıyı tabanca kur 
şunile ağır suret~ yaralamak ve bu 
suretle öldürmek istemekten, Altındiş
li Şahinde adlı bir kadının duruşması, 
dün akşam üstU, ağırcezada başlanu§
tır. 

Altındişli Şahinde, bu dclikanlmm, 

kendisine gelip iki kadını sorduğunu, 

bu delikanlı ile yanındaki arkad~ı

nın hallerini şiipheli görerek, kaçma

ğa tcşebblis ettiğini \'e o sırada, Mus

tafamn yanındaki arkadqının kendi

sine kurşun sıktığını, fakat kurşunun 

Mustafanın yüzüne rastladığını ıöylü-

yor. 
Davacı Mustafa ise, Altmdişli Şa

hindenin, kapıdan kendiı:ıine iki kadı

nı sormasından öfkelenerek, tabanca 

ateşlediğini ileri sürüyor. 

Şahit olarak mahalle komşuların
dan. Mehmet, Neriman, davacının kar 

deş i inhisarda işçi ~li, seyyar esnaf 
Nuri dinlenilmişlerdır. Bunlardan bir 

kısmının şahitliği, Altındiş Şahinde-
(Devamı yarın) nin sokak kapısında yatan ağır yara-

lı Mustafanm, bu kadını göı:ıterereli: 
1 Poll_! hab'!!:lerl 1 "Beni vuran iete budur!,, dediği mer· 

Ok meydanında kezindecıir. 
dola-flırken Gelıniyen şahitler getirtilmek uze: 

v re, duruşmanın devamı, 20 mayıs per-
Kasımpaşada Nalcı yokuşunda 24 şembe 14 e bırakılmıştır. 

numarada oturan Hikmet Okmeydanm --------------

da dola§ırkcn arkadan gelen ve toprak ----------------..,! 
taıımakta olan Fahrettinin arabası ken- KUR UN 
disine çarparak yere dti~ürmüş, yarala-

mıştır. Parasız muayene kupon 
BiR TRfıVJVA Y YOLDAN ÇIKTI Hususi doktorumuz Pazartesi günleri 

Kadıköyünde Dörtyol ağzında vatman saat on beş buçuktan yirmiye kadar ga• 
Niyaz:inin idaresindeki tr:ımvay araba- zetemlz ldarehanc:ıinde, Cun1arteai ıUnierl 
sı yoldan çıkmış ve 40 dakika sonra an-ı ele s3 at 1' ten 19 a kıı.dar Lllell Tayyare 
cak tekrar yoluna konabil:niştir. npartımanlan ikinci daire Uç numarada 

Y dalma okuyucularımızı yedi kupon muk&-KAŞ l ND AN ARALADI - Be· ı 
bUlndo kabul eder. 

yoğlunda Hauıalbaşında oturan artist ç-0euk butaJıkJarı doktorumuz da bu 

Kokoyu Şeref adında biri kaşından ya- kuponun yedi tanesini biriktirip kendisine 
ralamıştır. götUrUraenlz cumartesi, aaıı, perıembe 

OTOMOBiL ÇARPTI - Ortaköy- ı;tınlerı 9. J2 ar3Jlı Aka3rayda, Millet cact-
b desinde ııuratpaşa camlJ k&r§llmdakı mu-

dcn gelmekte olan elediyeye ait şoför 1\ycnehaneslnde çocuklarınıza bakacaktır. 
Reşadm idaresindeki Can kurta- I 
ran otomobil vapur iskelesi sokağı ör.•:in Dlf doktor arımız 
de birine çarparak yaralamıştır. Ayni ıckllde dlş doktorlanmız da oku• 
----- yucularımızm emirlerine hazır bulunmak. 

Avcaları davet tadır. 0111 doktorumuz .Fahrettin Dlımen 
Avcılar Kurumundan: Parmakkapı 1stık1A.I caddesinde 127 numa• 

S•-elı'k umumi toplantımız 4 nisan 93? rada pazartesi gtın:erı ııaat 14 ile 20 Ara• 
...,, smda bulunduğU gibi doktor NecaU Pak• 

pazar günü saat 18 de İstanbul Halkevinl ıt de Karaköy Mahmudiye caddesJ 1-2 

de yapılacaktır. Kurum mensup!erinin numarads ıı&lı ,.e cuma günleri ayni saat .. 
gelmeleri rica olunur. !erde okuyucularımızın dl§lerine bakaca!..· 

~~~--------~-------------~------ ıun~~~~nl~~~~~ 
Ayni zamanda Beşlktaıı tramvay ca . 

Radyo 

l•lm: 
Adre•: 

Müsabaka Kuponu 
-33-

deııl Erip 11partımanmda Btlnnetçi Eınl 
:FJdan muhtaç okuyuculıı.rımwn çocuk 
ıumr ıUnnet edecektir. 

A)·nca Akl!a.ray l'ertev EcZ&neıd ya • ı 

nında 3~2 numarada doktor l':url KURU?\ 1 
doktorunun vereceği cnjekıılyonlariiı b""' ı 
herlnl de yedi kupon mukabilinde yapa 
caktır. 

işaretler: 
~-= ~ ~ ~ ,,-

Harp ne 
Bir, yandan fabrikalar seri hal!n· 

de top namlusu, öbür yandan dip· 
lomatlar seri halinde ittifaklar, mu
ahedeler imal ediyorlar. 

Biri fili olarak harbi, öteki na· 
zari olarak sulhu hazırlıyor. Fakat 
ne silah tacirlerinin: 

.. _Rakibin daha büyüğünü ıs
marladı, sen ne duruyorsun? . ., 

Sözii, ne de diplomatlarını 
.. _ Artık kapılarımızı açalım, 

dünya ile dostuz .. ., 
Diyen tatlı dilli vaadleri realite· 

yi yolundan alıkoyar. 
Harp ve sulh insanların ferdi 

iradelerinin dt§rnda yıldırımlar, bo· 
r"lar, salgınlar gibi bir hadisedir. 

Ani gelince harp, bazan ittifak ve 
dostluk kalıbından çıkar, hakiki çeh· 
resile ortaya atılır; onun uzun se· 
nel~r bir müttefik kıyafetini kendi· 
sine maske YRptığını görenler çok
tur. Büyük Harptaki bu cins sür
prizleri hatırlıyanlar dostluklardan 
da düşmanlıklar kadar ihtiyatla hah· 
setmektedirler. 

Bilhassa harp sonrası dünyasının 
top namlusuna muvazi bir §ekilde 
seri halinde İmal ettiği dostluk pakt· 
larını saymak ve bu paktlara göre 
kimin kiminle dö'!t, dü§man ola-
cağını kati surette tayin etmek 
mümkün değildir. 

~ . . 
Son hafta bu bakımdan çok en· 

teressan oldu ve epey dolgun hadi
seleri alrp tarihe doğru sürükledi, gö. 
türdü. 

1ki hadis~, Akdenizdeki yeni 
maceraların pişdarhğını eder mahi· 
yette göründü: 

1 - İspanyadaki İtalyan kuv· 
vetlerinin mağlubiyetinden doğan 
santimantal hava. 

2 - ltalya - Yugoslavya an· 
la~masr. 

İspanyadaki İtalyan kuvvetleri
nin mağlubiyeti, ltalyanm yeniden 
İspanyaya kolordular göndermeğe 
karar vermesi gibi hissi bir haberin 
ortaya çıkma~ına ve borsalardan sa
kin aile ocaklarına kadar rMtgeldi· 
ği kapıları çaldı, anaların, baba· 
lann, cocukl<mn yiireklerini hop· 
]attı. Tiiccarlara facialar hatırlattı. 

ltalya - Yugoslavya anla§ması 
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zaman? 
Sadri Ertem 

Akdenizde Jspanya yüzünden yeni 
mac.cmlara girecek bir devletin ken· 
disini komşusu vasıtasile kısmen ga· 
rantiye alması manasını ifade etti. 

Bu anlaşmaya verilen manad'l, 
İı:panya meselesinde olduğu gibi 
fazla mübalağa vardır. 

Bir ker~ bu anlaşma çok mevzii 
kalmaya mahkum olan ve ni· 
hayet fili olarak bazı teah· 
hütlcri dayanıyorsa da İtalya için 
tahaffüz imkanlarını hazırlıyan sa· 
ha yalnız Adriyatik sahilleri değil· 
dir. Nihayet bu anlaşmanın olsa 
olsa Rerlin - Roma anlaşmasına 
istinatgahlık etmek gibi bir rolü 
olur. Fakat bu rol de kolay kolav 
tahakkuk edemez. 

Revizyonizme karşı Balkan ve 
· Küçük Antantla bağlı olan Yugos

lavya, revizyonist Almanya ve 
ltalya ile bu sahada iş birliği ede· 
mez. İtalya "revizyonizm,, e duş· 
man cephe alırsa Almanya ve mer
kezi Avrupa de,·letlcri ile nasıl iş 
birliği eder? Nihayet bu vaziyet, 
Akdenizde ltalyaya karşı Yugoslav· 
ya limanlarının düşmanca kollanıl
masına mani olmaktır. 

• • * 
Hadiseleri fazla mübalağalandı· 

rıyoruz. Harp denen şey, he.~ş~;· 
den önce büyük servet ve huyu ' 
kıymetleri harcamayı göze almak 
demektir. Bu hesapları göze ala· 
cak kahraman henüz mevcut değil. 
tir. Taarruzi hnrp. büyük teraküm· 
ferden sonra tahakkuk eder. 

Ne Almanyada, ne de 1talyada 
böyle bir teraki.im mevcut değildi:· 
Habe§istan hikayesini böyle hır 
mukayesenin hudutları içine sok· 
mamalıdır. Silahca müsavi olmı
yan, maliyece müsavi olmıyan ve 
süratle satın alınan ~eflerin vaziye· 
tini Genemi .. Bono,, bir sene 
evvel, vuzuhla anlatmıştı. 

Bu esaslı noktadan bakıldığı za. 
man varılacak netice şudur: 

Gürültüler daima harbin hudu· 
duna yaklaştıkları anda, harbin kor· 
kusu herkese sulhu hatırlatmakta
dır. Bu hatırlayış, sulhu sevmekterı 
zİ)~ade, harbe muktedir olamama· 
nm aksülamelidir. Dünya bugün 
bu halde"dir. 

----~~--~~~~~·--~~~~~~~~~~~~~-

Bizden tütün ahp Amerikaya 
satmak istediği söylenen şirket 

Şayianın aah olmadığuu blldlrlyor 

Ankara, 1 (A.A.) - Alman sigara genel kor.ıolos Kurt Wenkd ile isti!6" 
fabrikaları tröstlerinden biri olan H. S. re edu. Ne Çoktor Schnur'un n ne de 
und Ph. S. Reemtsma umum müdürlü· eksperlerinin Reemtsma nnnaıınm tica
ğünden neşri ricasile gönderilmiştir: ri ıahada 11lacağı terlbirlcr üzerinda biç 

"16 ıubat tarihli Kunın gazetesinde bir teıirleri ,olarM,: . ., 

(Reemtsma) firmasının kendisi tarafın- KURUN - Almanya için alınan tli· 
dan veya kendi namına Türkiyec!en 111· tünlerin Amerikaya satılmak istenildi .. 
tın alınmıt olan tütiinle•i, doğrudan ğine dair KURUNun verdiği bir habe • 
doğruya veya bih·asrta Amel'ikaya sat· re kar§ı gönderilen cevap t!pcyle za • 
mak tasavvurunda olduğuna dair bir man evvel yazılmış ve bu hususta sö~ 
§Ayİarun deveı-an etmekte olduğu haber Jktısat Vekaletine düşer denilmişti. A• 
verilmektedir. Bu ıayia hiçbir surette nadolu Ajansının böyle bir yazıyı tel • 
hakikate uygun değildir. grafla nc§rctmeyi üzerine aldığına ba-

Reemtsma finnasının sahn alını§ ve- kılırsa haberin sadece şayiadan ibaret 
ya aldınnıı olduğu tütünler münhası • kaldığı memnuniyetle müşahde edil • 
ran Almanya dahilinde kendi ihtiyacı· mi§ olur. 
nı kar,ılamak içindir. Dr. Schnunın her ------------~---, 
hangtbir §Ckilde Reemtsma firmasının Çocuk bahçeleri ne-
mübayaalannı idare etmekte olduiu ? 
doğru değildir. Reemtıma firmaıınm bü rede BÇl/BCBk • 
tün mübayaaları bizzat firma tarafın-dan Bu yıl şehrimizde açılmasına karar 
ve bu itler, için yegane mesul tiı-ket verilen ilkokul talebelerine hususi kamp 
müdiranı mecliıi azasından Hamburg • Jnr çocukların tatil aylarında sokak
da ge-nel konsolos Kurt Wenkel tarafın· ta boş gezmemeleri için açılacak çocuk 
dan yapılmakhdır. . bahçelerini tesbit etmek üzere dün kül· 

Doktor Schnur dört ıenedenben tür direktörlüğtJnde Bay Tevfik Kutun 
Reemtsma finnaıiyle alikaıı kesilmit • başkanlığı altında bir tQPlantı yapılmıt
tir. Kendisi, duperleri vasıtasile, m~~- tır. Toplantıya bütün ilk tedrisat ispek• 
haaıran tütün, tekniğine ait iıler ıçın terleri iştirak ederek meseleyi görüt-

--KURUN-~ 
Hizmet kuponu 

Bu kuponu gazete idaresine getirenler: 
ı - Küı;Uk 116.nlarmı parMlZ bastmrlar. 

2 - Kurunun hekimlerine parasız baktm
lırlar. 

müılerdir. 

Himaııe heyetleri için . . 
ııızamname 

1lkokularm himaye heyetleri için bill 
nizamname vücuda getirildiğini evelciı 
yazmr§tık. Bu nizamnameyi tetkik et:. 
mek Üzere diin Partide bir toplan~ ya. 
pılmı§tu: 
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Viyanada geni bir skandal 

Meşhur Ortans tacı 
40, 000 dolara· Amerika ya 

satılmış 
ı ra z d alları 

Tac! Emniyet sandığının kasala

Balı.ar geldi, Nihal!.. Kırları gi.i 
zel ciçekler kaplamağa başladı. Kö
pür~ İ.İş deniz dalgaları sahili nasıl 
kaplarsa yeşillik yamaçları öyle sa
rıyor. Ağaçlar çiçeklendi. Kiraz dal
ları ılrk ve göz okşayrcı bir h'iizme ile 
kaplanmış ... Sema saf, açık; her ta
rafta bir canlılık bir yenilik göze çar· 
pıyor. 

muhakeme rından çalan suçlu 
edilmek üzere 

Bahar geldi .. Seninle mazide ge· 
çirdiğimiz bahar günlerini ve onların 
en tatlısını hatırlıyorum. 

Viyana, Mart (Hususi) - Bu
rada bir müddet evvel her tarafa dal 
budak salmış müthiş bir sjyasi skan· 
dal ortaya çıkmıştı. Bugünlerde A· 
vu!turya adliyesi huzurunda hesabı 
görületek olan bu skandal'm mahi• 
yetini anlamak için en büyük rolün 
on senedenberi memleketin hazine
lerini elinde tutan bir nazır tarafın -
dan oynandığını söylemek kafidir. 
Bu nazır devletin varmı yoğunu ken. 
'eli hususi işlerine kullanmış; en so
nunda hileli ifla~a kadar varmıştır. 
Bu adamın hususi işlerine tahsis et -
tiği memleketin parası kifayet etme
mi§ , tarihi kıymeti pek büyük olan 
Otran! d'Buarne namile Rusya ha
nedanına ait birçok mücevheratı da 
Amerikaya satmıştır. 

Bir na~ırııı yrıpt1ğ1 skaııdlllda isnıi 
geçen Dol/üs 

~ ::. * 
Bir bahilr sabahıydı ... O vakit he• 

nüz biz de ömrümüzün baharınday
drk. Başımızm üzerinde yüklenen 
yirmi senelik bir hayat bize heni.iz 
yük olmamıştı. Ruhlarımız saf ve 
temizdi. Bugün ancak çiçekle örtül· 
müş kiraz dallarında gördüğüm be
vazhk, saflık. cazibe o vakit bizim· 
iclerimizi kaplıyordu. Aşk denilen 
p.eri ruhlarımızı hafif hafif gıcıklı· 
yor; onun ihata edemediğimiz tesi
rine kendimizi mest bir halde kaptı• 

. rıyorduk. . . 
Bir bahar s«bahıydı.. Evlerımız 

yanyana idi. Biribirimizi pek sık 
g<.irmezdik. Fakat ruhlarımız birdi. 

Birlestiğimiz zaman kalplerimi ~ 
zin beraber attığını duyardım. Dü • 
si.inceleriıniz o kadar biribirine muta
bık idi ki uzun müddet konuşmadan 
dururduk! Fakat düşündüğümüzü 
karşılıklı anlardık. 

Dünyanın hiçbir devletinde şim
diye kadar görülmemiş derecede bü· 
vük ve cür'etli olan bu hırsızlığı ya- 1 

pan Dolfus hükumetinin maliye na
zırı Burch'dır. Bundan sonra eski
den hükumetin satın alma bürosu te
fi ve sonradan dolandırıcıların kralı 
olarak Avusturya ordusunun müte
ahhidi sıfatiyle milyonlar kazanan 
ve geçen sene yakalanan Bosel gel• 
wektedir. Meşhur dolandmcr Ay· 
tinker "cumhuriyet emniyet sandı
ğı,, direktörü hapiste bulunan Halla.. 
mo ve pek me.ruf elmas tüccarı Kar
vin çetenin efradmdandrr. Henüz 
bir müddet evvel me.rifetleri tafsila
tiy)e meydana r;ıkan bu çete ta 1925 
seneı;indenberi faaliyete batlamış 
bulunuyordu. 

Dolfus hükumeti istifa edince Buher 
kendisine gelecek halkın emniyet 
sandığında işini karıştıracağını tah -
min ederek kendisini buraya direk• 
tör tayin ettirdi. Bu suretle çete 
gene yakayı ele vermekten kurtul -
du. 

Nihal benden iki yaş küçüktü. 
Babası genç yaşta ölmüştü. Annesi 
ile yaşardı. Sıksık evimize gelirlerdi. 
Böyle bir arada büyümüş olmakla 
beraber kücüklüktenberi tanışırdık. 

Nihal küçükken san çilli yüzlü 
bir çocuktu. Büyüyünce serpilmi~ 
ipek gibi ?arif ve penbe yüzlü bir 
genç kız olmuştu. Ben liseyi bitirmİş 
Hukuka devama başlamıştım. 

O vakit cenubi Avusturyamn 
,·alisi "~ ziraat bankası direktôrü bu
lunan Burch birp;iin yazıhanesinde 
otururken Ay~inker hemşehrisi Bo
sel'in bvsiyesiyle gelip kendisini 
bulmuı:;tu. 

Aytinker bu ilk yaptığı müla
ka.ttan sonra bankadan çok .mem • 
nun olarak çıkmıştı. Çünkü tam 
istediği adamı bulmuş emrine iste
diği sermayeyi almakla beraber hı
ristiyan sosyalistlerin lideri gibi kuv
vetli bir şahsiyeti de eline geçirmiş • 
ti. 

Birkaç gün sonra ziraat bankast 
bu a<!amm Bosel ile imza ettikleri se
netlerini iskonto yapmağa başlamıştI. 
' F.~ alı~ veriş bir müddet iyi gitti. 

Biraz sonra Öanka senetlerin bedeli
,ni tediye edemez oldu. Bosel'in iflası 
ilan edildi. Bu muamele bankaya 
çoğa mal olmuştu. Herkes Avus • 
turya meb'usan meclisinde Buher'in 
vereceği izahatı bekliyordu. Fakat 
bu kürsiye çıkarak kesik kesik Ay
tinker, Aytinker diye bağırdı mesele 
de kapandı. 

Bu arada Buher ile Aytinker'in 
foa liyetleri devam ediyordu. Bu de
fa Buher'in tavassutiyle İsviçre ban
kasiyle muamele yapmağa başladı -
lar. Fakat bu banka bazı senetlerin 
muntazam tediye edilmemesi üzeri• 
ne elinde bulunan diğer senetleri pi
yasaya çıkardı. Senetlerin mecmuu 
pek büyük bir yekuna baliğ oluyor· 

Fakat bir müddet sonra meşhur 
ve kıymeti milyonlar tutan Otran' 
tacının saklı bulunduğu emniyet 
sandığı kası:ılarında bulunmadığı or
taya çıktı. Bu da çetenin mahvına 
sebep oldu. 

Aksamları eve dönüsünde oda
ma cekÜir calısırdım. Nihalle ancak 
tatil .günlerind~ karşıla~ırdık. 

Fakat her karşılaşmada sanki be· 
raber yaşamakta imiş gibi bir his du• 
yardık. Fikirlerimiz, ruhlarımız da
ima beraber değil miydi? ... 

Yapılan tahkikatta eski yüzbaşı 
şimdi elmas tüccarı bulunan Karvin 
tarafından 40.000 dolara Amerikaya 
satrld~ıJı ve buna benzer daha bir ta· 
kım mücevheratın da aynı akibete 
uğradığı anlaşıldı. Bunun üzerine 
Bosel ile Karvin yakalanıp hapse tı
kıldı . Buher müddeiumumilikten 
davet olunduğu zaman başvekil Şuş. 
nig' e gelip bir takım dalavere ile ya
kayı kurtarmak istemişse de para 
etmediğini görerek büyük bir tees· 
si.lrle evine gitmişti. Ertesi gün oda· 
smda ölü bulundu. 

Bir bahar sabahıydı.. Bir tatil 
giinü .. Erkenden bahçeye çıktım. 
Bahcemiz oldukça büyüktü. Babam 
ağaç' yetiştirme meraklısı olduğu için 
birçok meyve ağaçları diktirmişti. 

. En ziyade ihtimamla baktığı ağaçbr 
arasında iiç tane kiraz ağacı vardı. 
Bu ağaslar bahçe .·n cyjr köşesindf'! 
müseles halinde dikilmi~ ve öylece 
yerleşmişti. Çiçeklendikleri zaman 

Şimdi diğerleri adalet huzurun • 
da hesap vermektedirler. Yakında 
muhakemeleri olacaktır. 

aralarındaki b0r.h1k Üzerine bir tente 
geriyorlardı. Bu boşluk iki kisinin 
oturabileceği kadar bir peyke kon-
muştu. 

25 sene evvel Kurtdereli ile güleşen 

Pehlivan Çaya 
Peşi ede yapf ığı bir güreşten 

sonra öldü 
Yirmi beş sene evvel lstanbula ge

lip o zamanın meşhur pehlivanlarile 
güreşen Macar pehlivanı Çaya Peşte
de bir Fransız pehlivanile güreşirken 
58 inci dakikada fenalaşmış, hastaha
neye kaldırılmışsa da on dakika son
ra kalp sekte.sinden ölmüştür. 

Çaya birinci teşrin ayında 1stanbıı
la gelmiş, Türk pehlivanlarına mey
dan okumuş, fakat fazla para istedi
ği için boy ölçüşememişti. 

Çaya o zaman şöyle demişti: 

\ 

Yazan: 

Hasan Bedreltin 

0LGEN 

J. • • • ) 1 '·~ • • • .,,. 

Bu peykeye oturarak sabahın ıhk 
serinliginde hayale kapılmağı ne ka
dar severdim?. 

O sabah da kiraz ağaçlarının kame 
riyesine doğru gittim. Peykeye otur
dum. Fikrimde düşünceleri adeta 
silmiştim. Baharın olanca ruhu da
marlanma işliyor bana bir nevi mr .. 

" hoşluk veriyordu. 
Bir aralık ön taraftan yaklaşan 

br ayak sesi duydum. Başımı sesin 
geldiği tara fa çevirdim. Nihal yak -
]aşıyordu. Üzerinde bir toz pem~.~ 
renginde rop vardı. Rop onun hu· 
tün güzelliğini tamamen meydana 
cıkanvordu. 
~ Y~klastı. Yanıma oturdu. Biribi
rimizi bir ~nzle bile ~elamlamağa lü-

zum hissetmiyorduk. Ruhlarımız, his· 
}erimiz, düşüncelerimiz, ~melleriıniz 
hep bir değil miydi? y 

Ogün Nihalin gözlerine baktıgım 
vakit bi.\yük bir heyecan hali gör• 
di.im. Bu gözler sanki gözlerimi arı
yor; hem de onlardan sakınmak İs· 
tiyordlt. Onlar da başka bir canlılık. 
başka bir parlakhk hissediyordum. 
Ellerini tuttum. Ve sord\,1m: 

- Ne var Nihal.. Seni heyecan
lı görüyorum? ... 

- Bilmem. dedi. Üzerimde ga· 
rip bir his var. Bağırmak, koşmak. 
gülmek ayni zamanda ağlamak isti
yorum ... Kalbimde garip bir tazyik 
yar. Hem müz'iç, hem tatlı .. Sonra 
gözlerini y:ere indirdi. Pembe yakan
ları al al oldu. Söylediğine pişman 
olmuş bir hali vardı. 

O vakit bir elini bırakarak kolu
mu yavasca omuzlarına sardım. Göz-
lerini tek~ar kaldırdı; ıslak ve yor -
gun bir bakışı vardr. Onu kendime 
doğru çektim; ilk defa dudaklarım 
dudaklarına dokundu. rüzgarın ok
şadığı dallardan bir beyaz çiçek yap· 
rağr Nih;ı lin kuca9,ına düşüyordu. 

}erimizin birliğine o kadar emin ol• 
duğum halde maddi hayatta birleş
memize imkan yoktu. 

Bundan iki yıl evveldi. Birgün 
haber aldım. Çocuğumuz hastalan· 
mış. beni görmek istiyormuş. On ya. 
şına gelen yavrumuzun ecel yatağı 
önünde Nihalle karşılaştık. !kimiz 
de onun hastalıktan kurtulmasını İs· 
tiyorduk. Belki o ölmemiş olsaydı 
tekrar birlesecek, ona ana bab:ı 
muhabbeti t~ttıracaktık. Fakat ka• 
der buna imkan vermedi. Yavru -
muz öldü. 

... :{. . 
Felaketten birkaç ay sonra Niha· 

lin bulunduğu eve gittim. Nihalin 
nerede olduğunu sordum. Odasında 
olduğunu söylediler. Yavaşca giirül
tt\ yapmt1dC\n, rıerdıveJ}!en 5rıcrn::· 
Nihalin bulunduğu o aya dogru yu· 
rüdüm. Odanın içerisinden bir piya· 
no sesi geliyordu. Kapıya biraz da• 
ha yaklaştım; kulak kabarttım. Ni
hal piyano çalıyor ve ikimizin pek 
sevdiği bir şarkıyı söylüyordu. 

Son nefesim ah olacak 
Mahzun kalbim duracak 
Hela!t oldum insaf ile 
Fazla dinliyemcdiın. Merdivenler

den kendimi a~ağıya Clttır.ı. C:özle -
rimclen yaşlar boşanmış; ağlıyor • 
dum. 

* * 
Birkaç giin sonra Nihalle tekrar 

karşıla~trm. Havatımrzı yeniden bir· 
leştirmeyi teklif edecek4tim, bunu ba 
kışımdan anladı. Hüzünlü bir tavır -
ln: 

- Olamcız .. dedi. Seni gördükçe 
yavrumuzu daha şiddetli hatırlıycı· 
cağım ... 

İkimiz de azap çekelim. 
"' :{- . 

Seneler geçtik"c kiraz dallamır·1n. 
ki beyazlar başıma yağmağa başladı. 
Artık içim o kadar üşüdü ki hiçbir 
bahar mtmryor. 

Buyıl da bahar geldi .. Kiraz dal
ları beya7.la örtüdü. Fakat benim i• 
çin artık yalnız kış, yalnız soğuk 
Ye "yalnızlık,, var ... 

r-- KURU N 
i GÜNDELiK SiY ASI GAZETE 

- Nihal. dedim. Bu yaz evlcni. 
riz; gelecek bahar bu kanar.ede biri , 
birimi?:in olarnk oturac::ığrz !. 

Gaz.etPm!ze e;llnrlerlteıı vıı.7.ılar cıı. ?t>te 
ve 1{1rnıek için ıııe ıarfınrrı l<rlşeıılne ( ı:a· 

>.ete ı ı.e11mı•11ı \'a1.11r111ı.lıdır 

K ıı.r~ılık rımvetı okurı11r mektuplannıı 
ı O kuruşluk pul koyrr.a:ıdırlar 

~-t~ılııııyıan ~·aıılnrı ı;en ı.;ön•Jormekten 

ıuyıııet'4l2 yollanmı~ mektııplıınn ıcıne 

konuııı.n pa raJA.~lD ırny hcılnıll.qırıdA.n ll~ıı 

OIFLrııJ; çıkan yazılnrdan '1nlavı tlltPktor • 

!ilk, llı<tllne 'oru 'IOrı:'lJ llfOlll?. 

Nice baharlar geçti. F cı.kıü bir bn. 
har düği1nümüz olmuştu. Bununla 
beraber altı ay sonra Nihnlle anlaşa· 
mamağa basladık. Ertesi bahar 1rn· 
merivcnin altında kirr.se oturmadt. GUııii geçmiş ,'jayılar 10 kuruştur 
Çünkü biz artık biribirimizden ayrıl- ı - 11 
mı~trk. Saadetımi gören o köşede Oa7.t•tı•nıtzıll' ~ıkıın rımıarl:ı rı·~ırıılt>rlJI 

<lu. Eğer bunlar toplanmazsa çetenin 
yakalanması ihtimali baş göstermi,. 
ti. O vakit Buher Avusturya eko
nomi nazırını kandırarak Avusturya 
emniyet sandığının parasiylc piyasa. 
dan bunları toplattırdı. O vakit 
başvekil bulunan Zaypel'in Buher'e 
büyük bir emniyeti vardı. Senetle -
rin toplanmasına bu da muvafakat 
etti. Fakat emniyet sandıklarının ka. 
spları bo~aldığı halde hala senetlerin 
sonu gelmemişti. Bu suretle 123 
milyon İ ngiliz lirası dolandırıldı. 
fakat biraz eonra unutulup gitti. 
Bu~er' in mevkiine halel gelmemişti. 
Hatta o sırada Başvekil olan Dolfus 
m ıf' ~:ne.Zır "ına bile etirilmişti. 

"- Kurtdereli, Adalı Halil, Filiz 
Nurullah, Recep Bingal ve daha bir 
çok Türk pehlivanlarıle güreştim. 

O zamanın en meşhur pehlivanla
rından olar. Kurldereli ile berabere 
kalmıştım. 1stanbula her gelişim Ra
mazana tesadüf eder, bir ay zarfında 
on bin kadar sarı lira alırdım. Yirmi 
yedi senedir güreş yapıyorum. Şimdi
ye kadar sırtımın yere geldiğini bil-

miyorıım. Kırk dört yaşındayım. Daha 
birçok seneler güreşeceğim ... 

h L h0 r hakkı ~:llt kı-ndl11l ı1:(nıllr. -- ~ı 
yeis ve yalnızlıkla yaşnmağa ta am.. _ ~ 

Nice baharlar gc ti ... Nihnl ço - 1- 1 IDI e.se e mül edemiyordum. • [ A F l f 

1 B~ sözlerden de anlaşıldığı gibi da
ha birçok seneler güreşmek istiyen 
Çayaya. ömrü vefa etmemiş ye 45 ya
şında olduğu halde güreş mind~rinde 
can vermiştir. 

cukluğumuzln bcrC'ber annesinin Y.a· il Dün ve Yarın Kitaplarındandır 
nında yaşıyordu. _Onu~~a.~tekmr bır- ı Fiyatı 40 kuruştur , 
leşmek için yaptrgım butun teşeb· 
büsler bo~a gitti. Ruh ve düşünce-



, 

Radyo.da kimleri dinlig.o'4u.z~? 
GUzide hanende Bay Nuri Halli 

• -,;>: • 

musılilye liüskiln! 

"Onun güzünden bütün 
emeklerim heba olduğu 
halde kendimi musıki-

den alamıqorlım,,_ 
Tatlı ve ahenktar sesini haftada 

bir akşam dinliyebildiğimiz güzide 
hanende Bay Nuri Halil ile kon
aervatuverd~ görüştüm. Kendisi kon- t 
servatuvar ıcra heyeti azasından ol- tt 
duğundan oraria kolayca b ld 

k d 
u um. t 

Konu§ur en e, birisine okur gibi ' 
tatlı ve çok cana ''akın k 
B

. .. J onuşuyor. 

ır saat suren görüşmem· d ı .. .. d b' ız esnasın a 
yuzun e ır parça olsun b' t b .. b 1. d . ır e es -
sum c ırme i Dalgı b . . 
den gelen hisl~re tabı' onl. akşı ıçın : 

ara nevmı-

dane yana doğru bük\"ılm" A k 
UŞ.. Z O· nu§uyor.. __ 

Şöyle konuştuk: ,'' 
- Nerelisiniz i 
-}ncboluluyum. 
- Koç Yaşındasınız? 
- 302 tarihinde doğmu~um. 
- 0 ed ' ' :t İ crınız kimdir? 

d 
-h ncHboludn yorgancı esnafın· 

ım acı alil. 

h 
- Musikiye nasıl ve ne zaman 

eves ettiniz? 

h 
- Musikiye daha cok küçükken 

eves t · · d' e mışım. Ağzımla "vıy vıy,. 
ıyeB taksim Yaparmışım .. 
. abam çok sofu olduğundan he· 

nım bu halim karşısında kızar: 
d' -:. Bu ~ocuk çalgıcı mı olacak 
ıye soylenırmiş .. 

d' Yalnız validemin sesi çok güzel· 
ı. Besteler okurdu. Sesimin bana 

oradan irsen geldiğini zannediyo. 
rum .. Ağabeyim de kanun çalardı . 
<?n. hır Yaşında iken ağabeyimle mu. 
•ıki top~~tılnrı~a giderdina. Oralar
da bana ogrendıgim besteleri okuttu. 
z:.ırlardı. Sesimin calibi dikat oldu. 
gunu da 0 zamanlar söylerlerdi. 
... 31 7 senesinde musıkii hümayun 
ıçın yer yer güzel sesli çocuklar ara. 
yorlardı. Bana ders Yeren Rasim 
be~ musikii hümayuda bulunan Is. 
Iaıl Hakkı beye benden bahsetmiş .. 
stanbula gelip imtihan heyeti huzu

runa çıktım. Sesimi beg"endiler. 87 5 
kur l • 
D 

hU§ rnaaş a buraya talebe oldum. 
a a anlatayırn rnı? 

Hancıulc Bay Nuri Halil 

Yazan: 

YEK1A RAGJP -
ÖNEN 

rabcr musikimi o kadar severim ki .. 
Onun uğrunda bütün emeklerim he. 
ba olduğu halde gene kendimi musİ· 
kiden alamıyorum. 

- Nezamanları daha güzel, da· 
ha iyi teganni edebilirsiniz? 

- lştihamm en kuvvetli olduğu 
zamanlar .... 

- Musikimiz hakkında dü§Ün· 
düklcriniz? 

- Alaturkanın beğenilmemesi 
bunu çalıp söyliyenlerin nota bilme
melerinden ileri gelm~ktedir. Tek. 
mil ~laturkacılarımız nota bilseler 

Gandi yeni 
planını anlatacak 
Bu sene Nobel mUklfatına 

namzet gösteriliyor 
Hindistanda dün "Hartal .. denilen 

dini matem günü münasebetile nüma-
yişler yapılmış ve yeni kanunuesasi a
lcyh :ndc tc:r..ahüratta bulunulmuştur. 

Diğer cihetten 10 nisanda yapıla
cak içtimaa büyük bir ehemmiyet at
fedilmektedir. Çünkü bu toplantıda 
Gandi zannedildiğine göre yeni planı
nı izah edecektir. 
NOBEL MVKJ.FATINI GA.NDI MI 

A.LACAK1 
Oslo, ı (A.A) - Gandi bu sene No

bel mükafatı için gösterilen namzetler 
arasındadır. 

bu, musikimizin ıslahında pek büyük 1ı bir amil olurdu. 
- Musikiye \'e dolayısiyle her 

şeye küsmüş bulunan değerli san . 
atkara veda ediyordum, sordum. 

- Neden musikiye ve hayatn 
küskünsün üz i Sustu. Cevap vere • 
cek diye bekledim. Ba§ı öne dü~ti.1. 
Söylemiyordu. Odadan çıktım. 

: · . ıJ!::JN 2NISAN rn::;7 
-------- ---

Hem eğlence, hem istifade: 

Dost edinebilecelc 
bir adam mısınız? 

Buradaki yirmi sualin halla on beşine lazım 
gelc·n cevapları verirseniz kendinize 

emin olabilirsiııiz .• 

Tek başına mı yemek yemesini 8C1J ersini:, yoksa arlooilaşım:Uı mı 1 

Çok dostu olan adam vardır, ne lazım gelen cevabı verdinizse, iyi 
az dostu olan adam!. Kimisinin de arkadaş edinecek bir adam olduğu• 
hiç iyi dostu yoktur. Demek ki nuza hükmedebilirsiniz. 
dost edinmek biraz da insanın ken- İşte sualler: 
dinde olan birşeyin neticesi imi~... 1 - Fikrinizi olduğu gibi ve hiç 

Acaba nasıl insanlar iyi dost e· tereddüt etmeden söylüyor musu· 
dinebilir'? Bunu siz de merak eder· nud 
siniz tabii. işte size bunu hallet- 2 - Kendinizi en iyi arkadaşla 
meğe uğraşırken çok hoş vakit ge· rınızdan ii: iine üsti.in buluyor mu· 
çireceğiniz bir eğlence. sun uz i 

Burada iki liste veriyoruz. Bun· 3 - Tek başına yeplek yeme· 
lardan birinde birtakım ıınıaller ~ar. sini sever misinizi 
Bunlara kendiniz cevap vereceksi- 4 - Daima konuştuğunuz şey 
niz: Evet _ Hayır. etrafında alaka görecek birşey ol-

ikinci listede hangi suallerere e· masına dikkat ediyor musunuz'? 
5 - Emellerinizi ve tecsürleri· vet, hangi suallere hayır demek la· 

zım gelediği gösterilmiştir. Eğer nizi başkasına açar mısınız'? 
verdiğiniz cevaplar bu s'ln listeye 6 - T anıdıklarmızdan borç pa• 
uyarsa siz iyi arkada~ edinecek bir ra ister misinizi 
adamsınız. 7 - Başkalarından ayrı hareket 

Bunun için verdiğiniz cevapların ve huylarınız var mı i 
· 8 - Anlattıklarınızı kısaca biti· ni.ımune listesine tamamen uyması 

da lazım değil: Yirmi sualin 15 İ· rir misiniz İ 
9 - Misafir sever misinizi 

- Ll'ıtfcderseniz! 

f 
- Bu heyette alaturka ve ala -

ranga musiki ö.. . 
klarnet çald grendim. F ago, 

d' ... ı~: Hatta F ago imtihn· 
nt ''erlfıl?.m. gun onbaşı oldum. No·,, 

Dünya buğday vaziye
1 O - Samimi hnrckette bulun• 

mağı aşağılık göriir miisünüz i 
11 - Söz verdiğiniz yere g~ 

kalır mısınız'? 
1 2 - Başkalarının çocuklarını 

sever misinizi ve so e1ı rıyaseti h 
fi Bay y l'dd cum ur. bandosu 

§C eı enö"r d ' 
ka hocalarım ise L .. g. en ım. Alatur-
kı beylerdi. Bu htfı ve lsrnail Hak. 
sine kadar kaldım ~~tt~ 341 sene· 
maa§ aldım H · uz lıraya kadar 

· · CYetten a 1 d evvel vazıfcm ] yn ma an 
1 
.... 'd' a aturka kısmının ııef-
ıgı 1 ı. :.· 

- Bestekarla d . 
siniz i r an kımleri sever-

- Etri, Farab D 
Şakr ve Sadullah •.. ede, Nazim, 

_ Bunl agalar. 
arın eseri . d .. 

te tuttuğunu h . 7r~n en en ust-

B 
z angısıdır? 

. - u sayd ... 
b .. .. ıgım be t k" I utun eserler' . s e ar arın 

.. ını sever· H' b' . ni digerine te 'h ım. ıç ın· 
rcı edemem. 

- Eserleriniz? 
- Brfnç ufak · 

yan bir insanın b eserım var. Oku-
raftnr değilim ı. este yapmasmn ta-

. - Besteleri nota! 
mı okursunz? 1 mı, notasız 

-Daima not d 
tasız okumayı da ;

0 
~n okurum. No-

bovlc okunan gru bulmam. Ve 
d • · eserlere de uydurma 
erım. 

-Bcı::telcrden h 
ne kndard ır ~ nfızanızda olan 

- Azdır. Hep . d . • .1 okurum. N '\ c aıma nota ı e 
yalan söyl' ota) sız beste söyliycnlcr 
b .. l ıyen er gibidir. Buoiin 

oy e, Ynrın öyle s " l 1 ., A oy er er. 
- s·nlatacnk bir hatıranız? 
- .'~e deşilmek istemem. Ya!. 

nız musıkiye kü k.. ·· o .. .. d s unum. nun yu-
zun en bhıe uğradım. Bununla be-

tinde tehlike mi var? 
Bir lngiliz qazetesine qöre müsteh
lik ve müstahsil memleketlerde • • 

stoklar en aşağı dereceye inmiş 
Dünya şiddetli bir buğday buh. 

rnniyle karşılnşmak Üzeredir. 
Dünya buğday vaziyetinin n~ 

kadar sıkışık bir hal almış olduğunu 
takdir edenler pek azdır. Bundan al
tı sene evvel di.inya zahire anbarla· 
rında, tarihin şimdiye kadar kaydet· 
memiş olduğu derecelerde azim mik 
tarlarda buğday birikmişti. Şimdi 
ise vaziyet biisbi.itün değişmiştir. 
Gerek müstehlik, gerekse müstahsil 
memleketlerde ihtiyat stokları en a
şnğı derecelerine inmiş bulunmakta. 
dır. Buğday fiyatları son sene için
de yüzde elli nisbetinde yükscJmiş· 
tir. Daha da yiikselmesi ihtimaliyle 
birlikte buğday kıtlığı tehlikesin2en 
korkulmaktadır. 

Son üç senede rekolteler o kadar 
fena idi ki, buğdayla dolu zahire an
b:ırları siirntle boşaldı. Hde Alman
ya ile ltalyanın birdenbire fazla mi.i. 
bayaata başlamaları bütün hesapla
rı alt üst etmiıtir 

Bu aylarda yeni buğday mahsul· 
lerini idrak etmişolan Avusturalya ile 
Arjantinde neticeler tahminler hila· 
fına az çıkmıştır. Kanunuevvel ayı 
nihayetinde harmanlarını bitirmiş 
olan Arjantin bütiin sene zarfında 
yapacağı buğday ihracatının yansı
nı mart ayı ortalarına doğru yiikle
mis bulunmaktadır. Hükumet faz
la ihracatı men ve buğday tahmila· 
tını kontrol altına alan bir kanun 
çıkarmıştır. 

Bundan birkaç sene evvel mem· 
leketine ecnebi kaınbiyosu ımkmak 
için boyuna buğday satmış olan Sov 
yet Rusya şimdi paraya ihtiyacı kRl
madığı için artık ihracat yapmamak· 
tadır. 

Amerikan hükumeti daha R7 

buğday yetiştirsinler diye çiftçileri· 
ne tazminat vermekteydi. Şimdi ise 
ayni hükumet dahilin yüksek fiyat
ları karfısında duyulan memnuniyet 
sizlik dolaY.ısi:r.le hariçten buğdar, 

ithali mecburiyetini hissetmektedir. 
Şimdi bütün gözler Kanadaya 

çevrilmi§ bulunmaktadır. Orada ha· 
sat ağustos ayında yapılacaktır. Fa· 
kat memleket yağmursuzluktan sı· 
kıntı çekmektedir. 

Ortada.bir mesele daha var: Hü 
kumetler korkarak buğday stokları 
birik tirmr.ğe kalkıştıkları takdirde 
buğday vaziyeti büsbütün altüst o· 
lacaktır. 

yız. 

Vaziyeti şöyle hulasa edebiliriz : 
"f.ehlikeli bir devre yaşamakt\\-

Amerika yahut Rusyadan diin· 
yaya buğday gönderilmesi mevzuu 
bahis değildir. 

Buğday ihtiyatları yoktur. Kana
da, Arjantin ve Avusturalyada huğ. 
day azdır. 

Eğer 193 7 senesi kıtlık devresi· 
nin son yılı değilse 1938 de çok dar 
bir vaziyete dütülecektir. 

- SandeY. fkaP.ret - den 

13 - Gülünçlükler yapmağı !e• 
ver misiniz? 

14 - Yedi kişiden fazla kalaba• 
lıktan sıkılır mısınız i 

1 5 - Kin güder misinizi 
16 - "Son derece!,, "Müthişi,, 

"Dünyada görülmemiş, işitilme• 
mişl., gibi sözler kullanır mısınız'? 

1 i - F\.1:irlerinizi kabul ctmi· 
yenleri ahmak ''e d;ıkasız diye kü 
çük görür müsünüz'? 

18 - Vadinizi unutur musu· 
nuz? 

19 - işleriniz fena gittiği za· 
man canınız sıkılır, asabileşir misi· 
niz? 

20 Sizin canınız sıkılmışken at• 

kadaşlarınızın mÜvaffakiyetine sevi• 
nir misiniz~ • . · 

Şimdi gelelim cevaplara: 
1 - Hayır. 1 1 - Havır. 
2 - H,ayır. 1 2 - E, et. 
3 - 1 !ayır. 13 - Hayır. 
4 - E\'et. 14 - Hayır. 
5 - Evet. ·15 - Hayır. 
6 - Hayır. 16 - Hayır. 
7 - Hayır. 17 - Hayır. 
8 - Hayır. 18 - Hayır. 
9 - Evet. 19 - Hayır. 

l O - Hayır. 20 - Evet. 

"TUrk Tarlhöncesl,, 
Fransız Hayırpcrvcrlcr Cemiyeti 

(Union Françaisc) ıdc 5 nisan pazarte
si akşamı saat 18,30 da B. Françoiı 
Psnlty tnrahndan "Türk tarihöncesi: 
dsane ve muhaceretler,, hakkında, pro• 
jcksiyonla bir konferans vcrilccckt\rA 
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Balkan bozgunundan 
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Mehmet Bey kararını verdi ve emretti: Yazan: Bir 1ürk Subayı 

-At 
c;nu..~ KI$ThlLARIN HULASASI 

6!7 yıl eooeı RfJdos §OOalys
~ Türk kıyılanrıa 1ıiicsm 
ediyorlar. O tarafların hü
küm.dan SaMJ Beyl.e 'baflıca 
kum.Gttdanlardan Aydin <>#· 
lu Mehmet~ imdada geU. 
yorlar. Şöooıyelm gem.UMi
~kaçıyorlar. Pa.ra ~ 
&Jaa Beyden yer almak t.tti
yorlar. Sa.aa Bey Budnt~ 
bir yM verm..e~ m.n oluyor. 
Mehmet Bey itimi ediyor. 
Sö:!iinü geçiremeyince u1tl • 
r:ni alıp ayrılıyor. Ayni -. 
manda &ı.a Beyk fÖ1J'Jlye. 
Zerin att.ıapıalanM mani ol- ı 
nt4k ~tiyor. Şöoolyekr ... 
ft.nfl Budrum ~nı ba
aamk yakıyorlar. Kale yap. 
fNJğa baflıyorlar. Jlehm« 
BeyMI yt:lfttndaki kumancbe
lar OKU Jr,ii.kümdarlt.k İlflnt· 
flıtJ t~ik ediyorlar. 'Jl'aJmt 
Jf'~Jı.!Mt Bey aon Mfa S48a 
Beyi lol;tü 1oımıntldon V<U~

~ 'Jcara.r veriyor. 

~zcülerden biri koprak geldi: 
- Şövalyeler körfezin ıimal kıyı. 

lan boyunca uzaklqıyorlar ! 
Dedi. 
Biraz BOnra da ellerinde birer bal

ta veya eski kılıç tutan üç dört köy
lii arka arkaya Mehmet Beyin önüne 
çıktılar. Şu haberi verdiler: 

- SU& Bey esirleri bır&ktı. Her 
biri i~in ellişer altın aldı. Budru.md& 

nlara. yer vermeye razı oldu. Şövalye
ler denizden Ye Sa.CJa Bey karadan o;. 

raya gittiler. Verilecek yer için de an
lattıktan sonra be§ bin altın daha a
lacak: 

Y.....hmet Bey yerind~n kalktı: 
- Bu aptallıktrr. 
Diye homurdandı. 
Biraz geride bir 8etl, daha. sert ola

rak, adeti bağırdı : 

bin .•.• Gidiyoruz ! . 
yorlardı. Berzaha ve yarımadanın en ı' 
ytllulek noktuma yapılmakta olan dı> 
varlar bir adam boyu .kadar yübel
mi~ti. O gün alqama doğru qağı yu
karı bir kale- haline ıelecekti. Zaten 
Sasa Bey de ondan IOnra bura.ya va
racaktı. Eğer kendine güveniyorsa eC> 
va.iyelerin ya.ptddannı kabul etmesin! 

Mehmet Bey çabuk davranmak ll
znngeldijini analmıttı. 

Verdiği bir ip.ret üzerine üç bin at
lı tepelerden &fi.İl ael gibi aktı. 

Kaaa.bada, kırbaçlanru vura vura, 
esirlere taş tatıtan töva.lyeler neye uğ
radıklarını bilememielerdi. 

Fulke Villa.re iae kendi kendine 
§Öyle diifUnmil§tU: 

- 83.sa Bey kurnazlığımı aesmiı 
olmalı! Fakat artık onu kartılıyabili
rim. 

Biraz aonra, gelenlerin J&hmet 
Beyin atlılan olduğunu anlayınca ~ 
nı sıkıldı. Ka.radaki d&t yUs .kadar fÖ 
valyeyi Berzaha dofnı aürdtl. 

Mehmet Beyin athlan ellerpıd• ya
lın kılıçlarla birer ejder gibi 11aldır
mıtlardı. GörUmnelerile ıtövalyelerin 
üstlerine varmaları ara111ndan ancak 
bir kaç dakika gec;mifti. 

Mehmet reiain gözleri denizdeydi. 
Aydmoğluna yanmada He gemile. 

rin arasını gösterdi. 
- Karadakilere yardım için gemi

lerden bafka uker de çıkaracaklar. 
Ben bunun önüne geçmek ic;in gidiyo-
rum. 

Dedi. Sonra. kıyıda. attan inerek bü
yücek -balıkçı kayıklarındıan birine at. 
ladı. • 

Askerlerden ve Budrumlula.rda.n bir 
çoğu da yatın kılıç onun ardma. takıl
mışlardı: Şimdi limanda kalmış olan 
ve JıenUz f(>va.ly~lerin yakmadığı u.n
dalla.r bile ite yanyordu. 

Mehmet Beyin yiğitleri berzahı ka
pıya.n duvan &§11Utla.rdı. Ya.nmada.nın 

üstünde korkunç bir bofu§ma vardı. 
Y a.tağanlann, bal tatarın, kılıç ve mız
rakların zırhlarla kalkanlar üzerine 
hızla inmeebıden çıkan eeeler, haykı
rışlar, inleyifler ortalıfı dolduruyor
du. 

Gemilerden çıkan ve karaya çıkmak 
istiyenleri de Mehmet reia karşılıyor
du. Şövalyelerin Al'lda.llan ikide bir 
devriliyor; denir.e dökülüyorlar ve ıırt 
larmdaki a.ğtr zırhlar onları bir anda 
denizin dibine götürilyordu. 

Büyük gemiler kıyıya eokularak 
şövalyelerin ımda.dma gelemiyorlardı. 

Çünkü hem kay&hktı, ht.m de derin 
değildi. Onlara yardım edelim derken 
karaya oturmak ve batmak, yahut 
Tlirklerin ellerine geçaıek korkusu 
Vardı. 

Fulke Villa.re bulunduğu geminin 
kasaraaında tepiniyordu. 

Başlıca kumandanlar onun etrafını 
almışlardı: 

- Düşman Uç binden çoktur. Çe
kilmeliyiz. Bu gidiıle hepei kmlaca.k ! 

Diyorlardı. 

Fulke Villa.re denizi i11kandil ede
rek kıyıya. BOkuluyor, gemilerdeki man 
cınıklan (1) çalıştrnyor: Tilrkler U
r.erine taş y&ğdırma.k için elden gele
ni etir~emiyordu. 

Fakat ikide bir atıla.bilen ve hepsi 
de hedefe vurmıyan ~larla bu bir 
stlrii Anadolu Mlanmr Urkütmeğe im
kln var mıydı? 

Şövalyelerin reisi, zabitlerin zorla
maları Uzerine neden BOnra yola gel-
mi§ ve 

- Gfmiye dön! 
Kumandasını vermişti. 

M~hmet reilı bee on kilçilk kayıkla 
bu dönüş sıraamda büyük yiğitlikler 

göeteriyor; bir çoklarını denize dökü-
yordu. ( Arluuı var) 

(1) O 2'CH'Mn henüz top kullanılmı
yordu. 

Talim ve terbiyenin ikinci kıı· J 
mı: Neferin silahına ve nefsine iti· 
madını kazandıracak ~e bütün yor· 
gunlukların sırf harbe hazırlıktan 
ba,ka bir§ey olmadı~nı ve ancak 
bu hareketlerin iyi bir surette talim 
ve tatbiki sayesinde düşmana gal~
be çalınabileceğini efrada telkin e · 
decek. ufak, buit ameliyat ve tat -
bikatı cami olmalıdır. 

Efrad, talimi bqka, muhare· 
beyi de batka birteY sanmamalı. 
Binaenaleyh böyle bir zan hasıl e
decek lüzumıuz yorgunluklardan 
ve ıuni hareketlerden çekinmelidir. 

Her nefer muharebe makaadına 
göre ve takımın~ tahsis kılman çer
çeve dahilinde münferiden veya 
müstakilen muharebe edebilecek, 
icabmcla derhal dağılarak ilk fırsat· 
ta derhal toplanacak, araziden hak· 
kile iatifade edecek, müessir ate, al
tında bile aüratle kendiaine bir aiper 
vücude ptirecek, topçu ve maki
neli tüfek ateıleri altmda emin ve 
salim bir aurette hareket edecek ... 
veçhile Yetittirjlmeai talim ve terbi· 
yenin eaunu tqkil etmelidir. 

Lüzum ve ehemmiyeti meydan
da olan atıf talim ve terbiyesi hak· 
kında t'ÖZ söylemek fazladır. Çün· 
kü ordunun tan ve ıerefi. elindeki 
silahın iyi kullanılmasına bağhdtr. 

Attığını vuramıyan, dütmanı 
daha uzaklardan korkutamıyan bir 
ordunun muntazam açılıp yayılma
sı maksadı temine kafi gelebilir mi} 

Yalnız bu atıf talim ve terbiyesi 
esnasında her nefer silahının iyi kul
lanmakla beraber iyi muhafazasını 
da bilmelidir. Cephane ikmalinde
ki zorlukları ve cephanesiz kalmak· 
takı muhatara ve t~hlikeyi nazan 
dikkate alarak boşuna ku11un sarf 
etmemesine (muharebe atıtlan) 
sayesinde ahıtınlmıt olmalıdır. 

Düşmanın müthit ıerapnallerile 
tehlikeli kurıun yağmurlan altında 
aıhhiye heyetinin hakkile vazife ifa 

- Aptallık değil, alçaldılrttr. •• • k k 
Bunu eöyliyen adam Radoetan güç- Karabuk fabrıkasını karaca şir etin 

edemedikleri tahakkuk etmit oldu
ğund1tn bundan sonra her nefer ya
rasını kendi elile aarmaıını bilmeli 
ve aargı bezini beraber taşımalıdır. 
Bölükler yanında portatif ve tarif. 
nameli birer ecza kutusunun bulun· 
ma11 tavsiyeye §ayandır. 

JUk1e gemisini buraya getirebilen ve h .b • Jı • • 1 k A k "tt · 
fiııldi bir at Uatünde harbe hazırlanan sa ı ı şe rımıze geıere n araya gı ı 
MehJnet reisti. 

Beyler ve askerler arumd& mml
daıimalar, konuşmalar oldu. 

- Doğru söylüyor! 
- Alçaklıktır •. 
- Bundan büyük fenalık ola.mu: 
Diyorlardı. 

Sonra da.ha yükselen aesler devam 
ediyordu: 

- Onla.r üzerine yürümeliyiz. Bu
.nun önüne geçmeliyiz. 

- Artık buralarda uyku bile ha
ram olacak! 

- Sasa Beyin keyfine bağla.nma
malıyız. 

Epeyce gilriiltü oluyordu. Fakat 
M!hmet Bey buna aldırmıyordu. Çün
~ onları duydukça. kuvvet ve cesareti 
vtıyordu. 

Wafta.n gelen köylüler de çoğe.lı
yordu. Aksakallı bir a.daro, dizleri tut 

an bir kocakarı, Mehmet Beyin 
ihıiltı.de yalvardılar: 

- Canımız, malımız, hefleyimiz 
senin olsun! İlle bu yağmacılardan bi
zi kurtar! Bizi ve çocuklanmm onlara 
çiinetme! 

Mehmet Bey kararını verdi ve em
retti: 

- At bin: .. Gidiyoruz. 
Ytizlerce, binlerce halk da yaya ve
&tlı olarak ellerinde dUtman öldür

meje yarıyan herhangibir 'eyle, atla
rm a.rdma. takılmıştı. Fakat bunlar 
eok pçmeden geride kalmı§la.rdı. 

8ua Bey vaktin geç olduğunu dü
fÜJlmilf, yakındaki büyük bir köyde 
~ek için yolunu değiştirmişti. 

Fakat Mehmet Bey geceye rağmen 
yıldız &)'dmlığında yoluna de,·am et. 
~ 

Sa.heba ka.reı Budrumun arka ta
~ tepelere ula.ftı. Şö\·aly~ler ı· 
·ııeıı )ıwl)&yı Y8'ma ediyor ve yıkı-

Türkiyede çelik Sırası gelmitken küçük zabitler 
hl'lkkında da birkaç söz söylemeyi 
vazife bilirim : 

Diğer memleketlerden daha (Talimatname madde - 267, 
268). 

(Bir kıtanm dahili imibab kü-ucuza mal edilecek 
MevlOI 

Karabükte inta edilecek muaz· 
zam demir ve çelik fabrikalarımızın 
temel atına meraaiminde bulunmak 
üzere, intaat itini teahhüt etmi, 
olan lngiliz Brassert firketinin sahi
bi ve genel direktörü B. Brusert 
dün şehrimize gelerek Ankaraya 
hareket etmittir. Beraberinde ge· 
len direktörlerden B. Makenzi, se" · 
mayec:larlarclan B. T ovı ve B. 
,Mayls kendisine refakat etmıtlerdir ~ 
Antaraclan doğruca Karabüke gide· 
ceklerdir. 

Dün yazdıimuz gibi, Karabük 
fabrikalarının temelatma merasi· 
minele Batvekilimiz ve lngilterenin 
Ankara büyük elçiıi de bulunacak, 
mühim birer nutuk ıöy\iyecekler· 
dir. 

Kurulacak fabrikalar 150,000 
tonluk demir ve çelik teaiaatı ola
caktır. 

F abrikalanb in,.at direktörü o· 
lup dün tayyare ile Ankaraya giden 
Hopkinson evvelce bir kere daha 
söylediğimiz gibi, Karabük fabri
kalarının dünyanın en büyük demiı· 
ve çelik fabrikalarından biri olaca· 
ğını ve en modern eaaalara dayanı
larak infll edileceğini, söyledikten 
aonra ·Türkiyede çeliğin diğer 
memlek~tletden daha ucuza mal e· 
dilebileceğine,, itaret etmektedir. 

SOn ay içinde lnsriltereden kafi· 
le halinde ıelip Karabüke ıiden in-

giliz mühendisleri orada muntaza· 
man çalışmakta idiler. Şimdilik 
toprak tesviyesi ve temel kazma it· 
)erile uiratdmııtır. Son defa bazı 
intaa.t malzemesi ve makineleri d~ 
Kar~büke varmı§ bulunmaktadır. 

lngllterede tam on alb büyük 
müessese, Karabük fabrikalarının 
levazımını hazırlamakla metguldür
ler. Bu makinel~r Hr bu-:uk sene 
içinde tamamc.1 .-d11,1i§ ve yerleş· 
mit bulunacaktır. 

Bir iki ıene içinde, Karabükte 

senevi 1 50,000 ton demir V'e çelik 
istihsal eden muazzam bir fabrika 
göreceğiz. 

·~_,,, Gün 1 u k '=-

RAD Y Q 
--- Programı 

ÖÖU: NEŞRİYATI: 

Trabzon valisi merhum Bay Rifat 
Danı:mendin ruhuna ithaf olunmak we· 
re Niaanın dördüne. miitadif ~zar gü
nü öile namuım müteakip Fatih cami
iterifinde mevlüt okutturulacağmdan 
merhumu ıcven cı ve doıtlanmn mev
lüttı hazır bulunmaluı aileıi tarafından 
rica olunmaktadır. • 

• • • 
Mülga Hariciye nezareti tercüm~ 

kalemi müdürü ve Vınderr.ı §İrketi m·ı 

dür ve mütercimi merlıum babamız Sa
dıkın altrncr yıldönümü dolayısile U
Jcli Cımiiıerifinde Yeraltr camii imamı 
Hafrz Ali tarafından 4 Nisan pazar (Ü

nü ötte namazını müteakip Mevludu
nebevi okunacaktır. 

Merhumun mektep ve mealtk arka· 
datlarile arzu buyuran r.evatın t~rıf
Jcrini diliycn e9i ve otulları. 

Hayriinnİ6a. J 'nhdei, Alişan, Payidar 

P18*1ıa:u1111nıım11m1111At1111U11111111111111" 

Cengel kitabı Saat 12,30 Plllda Türk musikisi. 12,50 
Ha\•adiı, 13,05 :Muhtellt pllk neıriyatı. 14.l'O 

ıon. Rudrard fUpllng'd• 
AKŞAM NEŞRIYATI: dlllm ze c;evlren: 
Saat lS,30 Pllkla c:an.ıı muaiiluıi. 19.30 

Spor mU.&habcleri; Etref Ş~flk. 20,00 Türk nurettln Artam 1 
muıı~ki heyeti. 20.so ömer RI%& taratmdan lngiliz edebiyatının pheurleri 1 
arapça aöyll\" 20,4~ Vedia Rıza ,.e arkadl\!• ara.ımda olan bu eler Ulus net-
lan. Saat ayarı. 21,1~ Orkeııtr. ı . D 

22 115 Ajıuıı ,.e bonıa haberleri ''e ertı-si • rıyatı aruında çıkarılmıştır. H 
' 1 •: güntln programı. 22,30 PlAkla eolol&r, open mmm&nWlllllllL 1 911'111 lllllUISlris 

.... opeert patçaları. 23,00 Son. 

çük zabitlerin itimada pyan ve va· 
aifeperver obnalanna bajbcbr ••. Mu· 
harebenin heyec:anb zamanlannda 
ceaaret ve metanetini kaybedenler, 
zabitine bakmalıdır. Artık ubit 
kabnurufl& küçük abitlerle ceıur 
neferlerin hareketlerine uymalıdır.) 

Devşirme usulü ile yetiştirilecek 
çoluk ve çocuklardan - bHhasaa 
sefer vaktinde - hizmet ve cesaret 
beklenemiye~eği tabii tecrübe edil· 
miş olduğundan küçük zabitlerin 
hizmeti askeriyeııini ifa etmif, iyi ta· 
vırlı, metin kalpli, vazifesever ef· 
rad arasından intihap ile yeti9tiril
meainin daha muvafık ve ordumuz 
için daha faydalı olacağı zannında· 
yım. 

Bu harpte talim ve terbiye nok· 
tasından en ziyade dikkati celbeden 
cihetler: 

A - Topçunun manevi kuvvet 
üzerinde tasavvur fevkinde tesir 
yaptığı, 

B - lstihkamlarm zamannnızd11 
büyük bir ehemmiyet kuancbğı ve 
kazma, küreklerin top ve tüfekler 
kadar kıymet peyda ~ttiği, 

C - Gece hücum ve muhar~ 
helerinin artık içtinap edilemez bir 
devreye girdiği ve gece hareketleri· 
nin hususi bir kıymeti haiz bulun· 
duğudur. 

Maddi teairlerinin pek az olma· 
sına rağmen topçu atqlannın bu 
derer .. ~de korku salması cidden teea· 
siif edilecek birıeydir. Buna sebep 
sefer vaktinde efrad ve mbitana bu 
hususa dair lazım olduğu kadar bir 
fikir verilme:ni, olmasıdır. Her ne 
kadar sabit ve kesif hedeflere kartı 
topçunun tesiri muhakkak ise ele 
müteharrik hedeflere, h ttA' a~nt 
Yazİyet alan seyrek avcı hatbmna 
ve hele siperleri içerisinde sokulmut 
piyade neferlerine zarar vermesi na· 
dir vaki olmuttur. 

Hakikat halde arzu edilen bir 
noktaya isabet zor olmakla beraber 
§erapnallerin muvafık bir irtifa va
ziyetinde patlattınlması da imkan· 
sızdır. Mümkün olsa bile cephane 
sarfiyatı istihsal edilecek teıir ile 
telifi edilemez. Bu noktayı izah için 
şuracıkta hakiki iki misal göstermek 
isterim: 

Bindirilmiş bir makineli tüfek 
bölüğüne takriben 3000 metreden 
yirmiden fazla clane ve terapnel a· 
tan bir dütman betaryuı yalnız bir 
hayvanı yaralamaktan batka bir te· 
sir s;tÖsterememiş, gene bunun gibi 
4000 metre mesafeden bir bölüğün 
avcı siperine 500 den fazla menni 
atan düıman topçusu yalnız iki şe· · 
hit ile bet kadar yaralıdan fazla te
lefat vr.rdirememittir. 

Bununla arzettiğim mütaleat ile 
top~unun ehemmiyetini t~nkis et• 
mek fikrinde değilim. Bilaki" ta· 
biye noktasından topçunun harp 
kabiliyeti ve kıymeti eskisinden çok 
ziyadedir.· Maddi teairatınm azltiı· 
na railmen topçu, muharebenin ka· 
ti n .. ti~f'-İnc mühim tıa:ıir icra etmif 
\'C c'•:eri nıcydan muharebeleri yal· 
nrz topçu düellosu ile neticelenmit
tir. 

Demek ki bundan sonra top-u 
tarafından himaye edilrniyen piya. 
delerden iş beklemek zamahı geç· 
miş olduğuna ve piyadenin topçu 
ile muharebesi maddesinin talimat· 
ni'lmeden artık silinmesi lazım gel-· 
diğine emin olmalıyız. 

Piyadenin tabiye usulüne vakıf, 
cephanesi bol bir batarye kuman· 
danı (tarama) atışı sayesinde hat· 
ta mestur bulunan istinad ve ihtiyat· 
larr bile rahatsız eder. Bunun için 
mestur dahi olsalar istinad ve ihti
yat kıtalarınm avcı haline geçmele
ri, hatta siperler içerisine girmeled 
tavsiyeye şayandır. Aksi takdirde 
gerideki kıtaların atef hattında bu
lunanlardan ziyade telefata maruz 
kalacakları muhakkak ve mpcerreb· 
tir. 
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Alanyada Muzculuk 
25 Senenin Resimli Tarihi Muz Alangaya ve vakit geldi, 

nasıl yetiştiriligor ? 
-11-Medeniyet yüksekliği ile harcı ve re

vacı çoğalan bu değerli meyva:un ülke
mizde yetişebildiği belli başlı memle -
ketlerin önünde Alanya -gelir. Muz ye· 
tiştirmeğe çalışan Mersin, Tarsus, An
talya, Fethiye gibi yerlere zaman za • 
man fidan yeti tirmekle Alanya haki -
katen muz ziraatinin ülke içeri;inde ya
yımına ve geniş'emesine hizmet etmek
tedir. 

Alanyada iki muz nev'inin ziraati 
~a~ılıyor. Birisine, mahallen yr;rJi veya 
adı muz digerine Hindiye muzu veya 
bodur muz ismi verilir. 

Yerli muzun boyu 4-5 metre yük • 
seklikte sakı ince, yapraklarının irtikaz 
noktası topraktan 2-2,S metı e yuka
rıöa yaprakları dar ve yapral, saplan 
uzundur. Salkımları iri, meyvalan bü
yük, kalın ve düzdür Bu ne . h · vı er ne-
kadar kurak ve soğuklara daha daya • 
nıklr. bakım ve yetiştir·ı . k 1 . 

ı mesı o ay ıse 
de meyv~sının lezzeti ve nefaseti nok -
sad n ve bkılhassa rayihası bulunmadığın-

an ma bul say 1 k d . . ı mama tadır. Alanya-
a ~uz zıraatınin % 10 nunu bu muz 

te~kkı!. etmekte ise de gün geçtikçe zira
atı orleşmektedir. 

Hindiye mu zu veya bodur muz de-
~ılen·~~iğer nevin meyva kabuklaıının 

bı~lchelıgı tat ve lezzetinin nefaseti ve 
ı assa rayihasının .. ıı·-· ·ı guze ıgı ı e her ta-

rafta bel!cn·1 · 
., 1 mış ve makbul tutulmuş -

tur. Alanyanı 1 w n muzcu ugunu bu çeşit 
muz te§kil eder. Bu muzun boyu kısa 
yapraklan da dahil old w h 1 ::ı "k • 
8 krw· . ugu al.le yu 

c ıgı nadıren 2,5 metreyi tecavüz e-
der. Yapraklan:ıın sakına irtikaz yeri 
topraktan 1,40-1,60 metre yukarıda, 
yaprakları kısa 50-60 santim genişlik
te, yaprak saplan pek kısa meyva sal· 
kı~ları orta cesamette mcyv.?lan tarak 
?alınde hafüçe kamburdur. Boyunun 
ıtı., hgı yaprak, meyvalarının şekil ve 
vas fl rı itibarile dünyanın en makbul 
muzu okn - Musa sincnsis, Sweet, -
ba"ka adı ile M. Covandishii, I.amb. ne
vine çok br.nzerlıği görülmektedir. E • 
soscn iamine Hindiye muzu denilmesi 
de bu ~nımızı kuvvetlendirmekte • 
d:r. Bu muzun yüksek kıymet ve va • 
sıflarına l:ar§ılık bir mahzuru varsa ta
biatının çok nazik ve soğuklarla su ve 
bakım ic:lerinde fazla hassas olması ve 
yeti nesi için yüksek bir mecmuu ha . 
raret istemesidir. Bu sebepten her te -
nebbüt ettiği yerde meyvaya yatırıp 
ınahsul almak mümkün olamıyor. A • 
lanyada en iyi yetişti;:;i yer Günegiyc 
kar,.ı bir s t .. . b • " ~ır uzerınde mikaşistlı kaya • 
ların "arı:- 1 .. • • •· ::ıa anmasından muteşekkıl kum 
lu-kıllı topr.,;:; ı. 1 .... . . .. bı uu unan Sugozu mahal • 
lesıdır. Tab' . 

ıatının nazık ve m!iskülpe · 
sent olmasına w ~ 
faset v k r~gmen meyvası:ım ne -

e ıymetınden ötürü Alanyada 
ol:lu u g·b· · 
n . 

1 1 cıvar mıntakalarna da bu 
cvı muzun yetic:t' ·ı 

c . .. . ı: ırı mesi için bir hayli 
1.şıldıgı gorulmekted' 

ır. 

liindiye muzunu Al 1 
buradan etrafa wn anyay-ı girişi ile 
kikat . dagılr§ı hakkında tet • 

ve tahkıkata · · 
len bit · d ısttnaden elde edi -

gı şu ur: 
Alanyan ·1 . 

Ali oğulJ ın 1 en gelenlerinden Şerif 
tem ve .;rından iki kar<Ieı olan Rüs • 

osun (Beyi ) b ne cvvcı k er undan 70 se-
. crcste ve d"~ . . . 

içın iskend . ıger tıcaı et ışlerı 
erıyeye 't • 

yerleşmışlcrdir. ı ~ı .~.t§lcr ve orada 
ve bahçelerin' b § bırlıgı yaparak arazi 

1 akmak .. Al bıraktıkları a· uzere anyada 
ıger karde l . E . 

ğa} ya İskcnd . § erı mın (A· 
zere mahallinccrı~~c~ hediye lllmak ü-

. c cıındıyc m d ·ı muz fıdanlarınd uzu enı en 

gönderiyorlar ~n 1 
O - 1 S tane kadar 

• Umi 1286 J d 
len bu fidanları E . Y1 ın a ge • 
çelerine dikmekle ~ın (Aga) kendi bah-
.. d imdi Al craber birkaç tane -

sını e 1 1 anyanın en usta ma • 
rangozu o an badın d . 
oglu 1bad (Ağa) :Ya ~csı ~ostancı 

hedıye edıyor Bu 
suretle ilk defa olarak ._,. a· · 

k 1 cıın ıye muzu 
Alanyaya no u :nuı olu H' d' Yor. Bu tarih _ 

b
ten so~ra ınk '~.ek muzu şunun bunun 
ahçe!ınde te tu göze 

b . . . Çarpıyorsa da 
akımına ve yehştırıl111esi h . 

. . . ne e emmıyct 
verılmediğınden ıktısadi b' 
t . . 'l'k b. ır varlık gös· 
ermeksızın sı ı ır :Yaşayı . . . 

ı 'k • b' . 1 § ıçern:ınde 
stı lal Har ının son :ınna k~a 

] ~ ar ka • 
ıyor. 

K~rtuluştan ~onra~~~llllcket halkı
nın gorgil ve gorcnegının art 
hük" . • . h 11 • nıası ve 

umetımızın ma su erımize ka 
1 rşı a • 

mıı olduğu koruma tedbirleri taycaln • 
de bu zamana kadar kıymeti bilinme _ 

yen bu değerli mahsul yavaş ya~a§ a -
ıanmaga ve dikkat nazarlarını üzerine 
toplamağa başlıyor. 

340 Rumi yılında görülen !üz.um Ü· 

zerine İskenderiyc ile geniş tkaret i~i 
yapan Azak oğulları tarafından Alan • 
yaya buradan çok mikdarda muz fida
nı getiriliyor. Bu iki defadan gayri Alan 
yaya muz fidanının sokulduı:u Lilinmi· 
yor ve i,;itilmemiştir. 

Alanyad muz mahsulünü:ı ıl~ ihra
cı 929 yılınua başlamış ve o ?.aman -
danberi geçen yılların mcteoroıojik gi
dişatına uygun olarak mahsultin \'C 

mahsul ihracının azalıp çoğal:lığı ala • 
kadarlardnn tahkik edilmisse -::e maa • 
lcsrf buna da'r tutulmuş bir i:;tatistiğe 
ı augelinmemi t:r. Ge!;en yılki is• ihsa . 
lat mecmıııı 35.000 kilo olarak tahmin 
edilmektedir. 

Büyük Harp 
başlamıştı 

Dört sene sürecek olan Bü· 
yük Harp 191 ~ ele başlamış

tı. Ordular harbe şchirlc~den, 
b~yiik geçit resimlerile geçı· 
rorlar. cephelere gidiyo::l?l dı. 
O z.ım .. n harbin dört sene miı· 
t::madiyen süreceği ve büttin 
Avrupa icın bir felaket ol:ıca
gını kimse dü~ünmem:~ti. 

Alanyada he ,;·z ba ·lı başına muz 
zıra::ıti yapılan bahçeler yoktur. Her 1 
bahçl\an ve bahçe sahibi bahçcleıinin T •1ıt 
veya evlerinin kuytu bir kenaıını muz ~ arı en bir vak'a: 
ziraatine ayırarak rastgele ve hiçbir -----------------------~ 

takayyüdü fenniye lüzum görmeden Jkı·ncı· MahmuaJ. U damdan yctiştırmeğe çalışır. Bu çeşit muzluk • 
ların sahası 20 - 25 hektar kadardır. 
Bu mikdarın hemen beş hektarı bu ıc- • 

~:~:n:~~7p~:::s;~~:~:~~i::~~ı:t;e:~ ı·ndı·rı·p tahta çıkaran adam 
alışmaktadırlar. Halen birçok muzluk • 
1arın topraklan iyi hazırlanm~yor, yıl -
Irk tımarları iyi yapılmıyor, çok çabuk 
büyüdüklerinden ötürü fazla gıdaya ih· 
tiyaç gösteren bu nebatın gübre ve su 
ihtiyacı hakkilc temin edilemiyor. Bil -
h:.,sa muz salkımlarının kemal devre -
sinden çok evvel devşirildiği görülü • 
yor. 

Alanya Hindıye muzunun yetişebil
diği mmtal:amn son hadleri kenarında 
bulunması itibarile klimatolojik arıza • 
lardan (kış soğuklan, sert rUzgarlar, 
gece ayazları ve donların tesiratı) ötü· 
rü bazı seneler mahsul çok bozulmak
ta ve ticari kıymeti olmıyan az bir ürün 
alınmaktadır. Bundan maada kazadaki 
l)U kıtlığı yazın pek bol suya ihtiyacı o· 
lan bu nebatın yetiıtirme vaziyetinin 
gcni!lcmcsine ve mahsul mikdar ve ne· 
faseti.1e tesiri görülüyor. 

H iılasa: bir taraftan iklimin kısmen 
müsaadesizliği. diğer taraftan yetişti • 
ricilerin lakaydi ve vukufsuzluğu muz 
mahsulünün Alanyada nefis ve çok 
mikdarda istihsalini müşkül kılmakta· 
dır. Maamafih iklim arızalarına karşı 

yarı cebri tedab;r ve vescıJt kullanılır 
ve l:esif hir ziraat sistemi takip edilir
se Alanyada hu değerli meyvanın si -
gortalı. yüksek kalıte:ie ve bol randr -
manh bir mahsul olarak istihsalinin her 
vakit mümkün olacağı kanaat inde bu -
lunuyoruı. 

Faha.ın Duysu 

/ngilterenin beş mil
yon açığı var 

Londı·a, 1 C A.A.) - Ma.U sene, diln 
5.597.101 lngiliz lirası açıkla nihaye
te errniRtir. 

Masarif umumi yekunu, borc;lann 
amortismanına tahsis edilen 13.127.000 
İngiliz lirası cla dahil olmak üzere 
902.193.385 1ngiliz liraaıdır. 

Umum varidat yekunu ise 896 mil-
yon 596.194 İngiliz lirasıdır. 

ita/ga Londranın 
davetine gitmiyor 
Londra, 1 (A.A.) - Daily Tele

graph gazetesinin bildirildiğine göre, 
lngiliz kralının tac giyme meruimi 
dolayrsiyle Spitheadda yapıJacak de
niz geçit resmine hiç bir İtalyan ge
misi iştirak ctmiyccektir. İtalya, bu 
merasime da.vet edilmiş, fakat bu da
vete cevap vermemiştir. 

Lindberg Atinada 
Atina, ı (llusust) - Tayyareci 

Lindberg diln akşam yanınd~ kansı 
bulunduğu halde ta.yya.resile Radostan 
buraya gelmiştir. Meşhur tayyareci 
Tntayi hava iı;tasyonunda Yunan as
keri ve shi1 tayyarecileri1e Atina Ha
va klübü tarafından karşılannıı§tır. 
Lindbcrg karısile birlikte Büyilk Bri
tanya oteline misafir olmuşlardır. Tay 
Yareclnln bugün hareket edin etmiye

ceği belli değildir. 

Alemdar kendisi ile beraber iki yüz 
nasrl havaya uçurmuştu ? 

zorbayı 

Alemdar .Mustafa Paşa, üçüncü Se
limi kanlar içinde ölmüs gi.>rünce: 

- Vah efendim! Ben sizi tekrar 
tahta çıkarmak için bu kadar uzun 
mesafelerden gelmiııken, bu gözlerim 
şu hali mi görecekti? Şimdi şu En
derunu baştanba~a kılıçtan geçiren·k 
senin intikamım alnyım da millete ib-

ret oL•mn. 
Diye etrafa saldırml.§, ikinci Mah

mutlu damdan indirip tahta oturttuk
tan sonra, kendisi de Sadrazam ol
muştu. Alemdar, etrafındakilere sert 
muameleyi hiç elden bırakmadı. Sad
ri.zam olduktan sonra, lbu huyunu da-

- Pa~a, meseleyi anladı. Drşarı 

ç:kıuıyacak, bi?. yhrüyclim .• diye Ba

bıaliye doğru ilerlcmeğe başladılar. 

l\:onak. tamamile sarıldı. Her tarafta 

delik açmak is:in uğraşılıyordu. Bir 

kısmı da dama çıkmışlar, oradan gir· 

meğc uğraşıyoı lal'dı . Alemdar kurtu-

ltış yolunun kapandığını anlamıştı. 

Piştovunu muayene etti. Ağır a-
dımlarln. pencereye yaklaştı. Kala.ba

lığa doğru ba§ını uz.atarak seslendi: 

- İçinizden söz anlar bir iki ki§i-

yi ı:ıuraya gönderin, onlara söyliyecek 

sözüm var. Dedi. 

Asiler, bu dileği kabul ettiler. Da
ire halkı, birer birer asilere teslim e
dildi. Yalnız ba~kadın, birinci Hadı
mağası ile on sekiz yaşında genç bir 
kız çıkmak islemediler. 

Alemdar: 
- Çıkınız ... diye yalvaraı. 
Bu yalvarış, blüm kar§ısındn bile 

bır an korku duymıyan cesur Pa~aıun 
ilk ve son yah'arı5ı idi. Sözlerine şöy

le devanı eUi: 
- Ben bu rezilJcre nefsimi teslim 

ctmiycceğim. Bunu hiç bir vakit ka
bul etmem. Maksadım fazla vakit ge
çirmek. Son derece aciz k2ldıktan son 
ra dairenin alt katındaki cephaneyi a-ha ileri götUrdü. Sonraları konağını 

cariyelerle doldurduğu rivayet cdiJdi 
\ 'C halk her vesile ile aleyhinde tahrik 

Pcncerenin önüne gelrmlcre de: teşliyerck öleceğim ... 

- Çıkacağım. Teslim olacağım. de- Son cümle, Paşayı dikkatle dınli-
olundu. di. Yalnız evvela dairem halkının çık- yen her üçünü de ürpertmişti. Fakat 

180~ yılı Ramazanında cesur Sad- Harcınağası bir defa baş kalfaya bak-
..1. l" A 'f f d' · k masını isterim. Onlnı ı ocab<Yın nnmu-razam, Şeyhu 18 anı fl C en ının O· tıklan sonra: 

nağına gidiyordu. Divanyolunda kala- suna tevdi edeceğim. Buna razı oluyor _ p~~a. Paşa dedi. Bizi hadim ve 
b&hk bir kütlenin birikmiş olduğunu musunuz? Irnclın r1iyc kilçilllme. Sizce hayatın 
gördü. Atını kuvvetle mahmuı.lıyarak kıymeti kalmadıktan sonra biz.im ha-

içlerinden geçti .. _ Aynttii_ sHüraU~ maiyeti Yenı• çık lı yatımızın ne kıymeti var. Sedakatimi-
de kendisini takıp e · atta birkaçı, zi isbat cdoccğiz. Bizi ayırmayın. 
kamçılarını etrafta birikmiş olanların 11----------------lııııııı. Kalfn: 
üzerine Eallıyarak bir ikisini yüz.Jerin- Dün \'e Yarın • _ Yalnız dedi. Şu kızcağız bu ah· 
den yaraladılar. :r-~cilme Külliyatı dimizc şahit olmak üzere buradan 

Bu kalabalık, Alemdar :Mustafa No. 61 
Paşanın kellesini uçurınağa and içmiş 
softalardı. Onlar: 

_ Alemdar gibi bir haydut, bir pa-
dişahı nasıl hal'edebilir... Diyor ve 
bütün lstanbulu onun aleyhine kışkır

tıyorlardı. 
Mu.staf a paşa, aleyhindeki cereya

nı hi88Cdiyordu. Fakat, softaların bir 
şey yapamıyacaklarına kanidi. Bunu 
gcJip geçen kuru bir giirültü farzcdi-

yordu. 
Aleyhinde kat'i kararın ''c>rildıği 

gün, lstanbulda. krrk elli bin kişi muh
telif semtlerden Ba.bıaliyc doğru iler· 
lemeğe başlamı§lardı. Kurulan plıin 
basitti. Sekiz on kişi ayrı ayn semt

lerden koşarak: 

MARSEL PRUST 

Haydar Rifat 

. 

Vikont'un ölümü 

dı. 

_ Yangın \'ar ... Diye bağıracaklar- , ••••••••••••• 111 
MusWa Paşa, feryadı duyunca, he-

men dışarı fırhyacak, yangının nerede 
V AKIT KlTABI!,"Vİ 

olduğunu sorduktan sonra oraya ko-ı--------------------------------------------
§aCaktı o esnada işini bitirecekler<li .......... - .......... 1 ....... •••:mıı-•:cum:nn:n1111 

Mu.s'wa Paşa, bu plan tatbik edil- r ....... C ..... e .... n ... g .... e ... l... kı:·t .. a.b 
1 meğe başlandığı dakika yapılacak sui-

kastten haberdar olmu§tu. Fakat bu Rudyard Klpllng'de 
haber, kendisine çok geç gelmişti. Ha-
diseyi ayni zamanda haber alan Ru- dilim ze ~eviren: 1 

meli askerleri Babıaliye imdada gel- rturettin Artam J 
dikleri vakit kırk cm bin kişilik kala- Ü lngiliz edebiyatının şaheserleri H 
balığı görUncc, canlarını kurtarmak i- ii arasında olan bu eser Ulus neş. h 
ç;in geri dönüp kaçmışlardı. 1 riyatr arasında çıkarılmıştır. n 

Zorbalar "Yangın var!,, sadasmın µ=::::::::::s::Hm1• • ...,. 1f1 
klr etmediğini görünce: 

çıksın. 

Alemdar: 
- Peki, dedi. Çıksın. 
So.iwların ellerinde mah\·olmak ü

zere olan memleketi kurtarmak için 
lstanbula. yetişerek büyilk işler yapan 
Alemdar, kalfa ile Hadimağasma faz.la 
ısrar etmedi. Genç kız da çıkmak iste

miyordu: 
- Paşa, dedi. Ben de sizinle ölmek 

istiyordum. Ama büyiik andmızg, beni 
şahit bırakmağa karar ,·erdiğiniz ıçin 
razı oluyorum. Allah yardımcınız ol
sun ... 

Genç kı?. yaslı gözlerle sonuncu o
larak Alemd:ır Pasa konağından çık· 
tığı vakit, konağın çatısı sökülmüş, 

etraftan deJikler açılmıştı. Alemdar 
tekrar pencereye yakla'}tı. Kırk ikınci 
bölüğün odabaşısını çağırdı. 

Odabaşı pencerenin önüne gelir 
gelmez, Alemdar beynine doğru ateş
lediği piştovla. onu cansız. yere serdi. 
Artık ok yaydan çıkmıştı. Mustafa. 
Paşa, ağır adımlarla barut mah~nine 
doğru ilerledi. Metanetini hiç kaybet
memişti. Mahzenin kapısını açtı ... A
lemdarın son hareketi piştovunu ateş. 
lemek olınu§tu. Müthiş bir infilak, ko
nağı toz bulutu içinde havaya yilksclt. 
ti. Etrafa birikmiş olanlardan iki yüz 
kada'" asinin de parçalanmış \'Ücudü 
birkaç dakika sonra. il'lfilakla etrafa 
daiılm.ıstt 

Niyazi Ahmet 
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• 
areşallzzet 

Dün merasimle Karacaahmet 
şehitliğine gömüldü 

Koca Mustafayı 
öldüren katil 

lılar('~al /::.:::;ctirı Umumi llarıı 

Eski Sadrazam Mareşal 1z.zet Fur
g c'm ölüm haberini dünkü sayımız
da teessürle bildirmiştik. 

Merhum, dün sabah, saat 11,5 da 
Modadaki evinden kaldırılarak Osman 
ağa camiindc namazı kılındıktan son
ra Knracaahmct 5ehitliğindc biraderi 
general Saidin yanına defnedilmiştir. 

Cenn.z.? merasimine Sclimiyo kı~la
sından gelen bir tabur asker, polis 
miifre1..esi iştirak etmiş, tabut Tiirk 
bayrağına sarılarak top arabasile nak
ledilmfa, bando mezara kadar matem 
marı:ı calıruştır. 

Merasime Harp akademisi komu
tanı general Ali Fuat, İstanbul komu
tanı general Halis, Erkanıharbiye ikin 
ci r ısi g ncral Asım. fırka kumanda
nı "'Cncral Osman Tufan, general Ce
vat, encrcl Rü tü, general Sabri, eski 
Bursa valisi Azmi, saylav Salfıh Cim
coz, vali ve belediye reisi namına İs
tanbul Yali muavini Hüdai Kadıköy 

kaymakamı llısa.n ve daha birçok as
keri ve mülki (ımirler gelmişlerdi. 

Cenaze merasimi çok hazin olmuş, 
merhumu sevenler bliyük bir teessür
le tabutu takip ctmif,ilcrdir. 

MAREŞALiN SON GÜNLERi NASIL 
t:EÇTlf .. 

Mare.sal f zzct. son günlerde dinçli
ğıni birden kaybetmiş bulunuyordu. 
Her z man ~n olmakla beraber müp
u-ıa olduğu §Ck'er hastalığı ani suret
te kendisini sarsmıştı. Ölümüne kadar 
yanında bulunan akrabalarından bir ı 
zat merhumun rahatsızlığı ve son gün 
ler.i hakkında bir muharririmize şun
ları söylemiştir: 

- o, daima şen r,örünilrdü. nahat
sızlığile başkalarını hiç bir vakit ra-

/{URUN doktoru 
Necaettin Atasagun 
Her gun 16,30 dan 20 ye kadarı 

Lalelide Tay} arc apartımanlarında daire 1 

2 numara 3 de hastalannı kabul eder.' 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye k2.dar 
muayene parasızdır. 

Dr. lbrahim Erdeniz 
Birinci sınıf Çocuk Hastalıklan 

mütehassısı 

llascld ve Çocul. lıastarıclcri sabık 
asistanı 

Aksaray Millet Caddesi No. ro da 
Her gun saat 9 dan 18 c kadar 

hastalarını kabul eder. 

KURUN 
ABONE TARlFESl 

Adrc.ilnl d 

-- 112 jiE 

l\Iemlel•ct l\Jcnıleket 

lr;lndo dı~mda 

ı;;o ... --.. ,., 
4CO ;ıo 

750 1 ' !lO 
ı•co ~~JJ 

nl r için a) da otuzar ı. ı· 

\, 1 ine sım1iven yer
er 1 uruş z:unrnedfllr, 

\ 

i<·iwlc alınmrr; bir rcmıi . -
hatsız etmezdi; en yorgun zamanların
da bile şendi. I{ilçük oğlu Haydar Al
manyada lisan dersi öğrenmekte idi. 
0.:-ada rahatsızlanmı~tı.. Evlatıarmı 
çok sevdiği için bu haber Mareşali çok 
i.izmüştü. Doktor Akıl Muhtar, Nec
mettin Arif, Ömer Ali, Kemal Ce
nap muayene etmişler, konsültasyon 
yapmışlardı. İdrar tahlilinde şeker gö 
rülmediği için ilk zamanlar ehemmi. 
yet verilmemişti. Fakat dediğim gibi 
Mareşal kendi rahatsızhğile başkala. 
rmı rahataız etmek istemediği için 
hastalığını büyütmczdi. Yalnız çok 
seviştiği general Samiye bir aralık: 

- Ben kurtulamıyacağım, galiba 
demiş. 

Sonra benim çocuklarımı pek se
verdi. Üç dört gün evvel haber gön
dermiş: 

- Çocuklarını alıp gelsin ... 

Diye. Halbuki çocuklarım daha bir 
knç gün evvel orada idi. Bu arzu, mcr 
humu yakından tnnıyanlar için çok 
manidardı. Sevdiklerini son defa gör
me.k arzusunu izhar çcijyor,..fakat baş
ka hiç bir şey hissettirmiyordu. 

Mareşal yaya gczmeği çok sever 
\'C okumayı hiç bırakmazdı. Fransız
ca ve Almancayı çok iyi bilirdi.,, 

Merhumun Almanyada tahsilde bu
lunan 18 yaşındaki oğlu Haydaı·dan 
başka Sümer.bank tarafından Stud
gardda okutulan Süheyl ve general A
rifin oğulları Abdullah ile evli Naime 
ve Osman ile evli Bedia adlarında iki 
kızı vardır. 

E.~i Bayan Nesibe çok büyük tees
sür içinde olduğundan dün kimsevi 
kabul edememistir · 

~ . 

Zalıire Borsası 
1 - lTHALAT: Buğday 276, çavdar 105, 

arpoı 7fi, yulaf 45, yapak 7 un 30. mısır 75, ı 
irmık 13, nohut 2, mercimek s, keten tohu
mu 2ı, pamuk 6, iç baclem ı, kaşar l, iç fır) 
dık 6, :ı:eylln yağı 3, UfUk 2 beyaz, peynir l I 
ton. 

İHRACAT: Tt!tik 12, arpa 60 ton. 

2 - SATIŞLAR: 

Buğday yumu§ak ldloııu 6 kuru§ 22,5 pa-
1 rnd::uı 6 kuruş ~o paraya kadar, arpa Ana • 

dol kilosu 1 lnııw1 30 pare<lruı 5 kuruşa ka- 1 

dar, çavdar Anndol kilosu 6 kuruş 10 parr-

1.Sehiz sene yedi aga 
ınahküm oldu 

Adann, (l lususi) - Çağışııı 
Yenice köyünden lsmail oğlu lb
rahim adinda biri bundan birkaç ny 
evvel aralarında gerginlik bulunan 
ayni köyden Koca Mustafa adınd-i 
birini öldiirmek kastile tabanca ile 
ateş etmişti. Çıkan kurşunlardan 
biri, bu sırada oradan geçmekte o· 
lan ayni köyden Ayşe adında bir 
kadını yaralaını~tı. O zaman Koca 
l\ lustafo bu halden korkarak evin•! 
kaçmışsa da lbrahim onu takip et
miş, evine de girerek Mustafayı ya· 
ralamıştı. 

Davanın muhakemesine dün ha· 
kılmıştır. Mahkemede müddeiu
mumi muavinlerinden Necmettin 
Yeşil iddianamesini serdetmiştir. 

iddianamede İsmail oğlu lbrahi
min Koca Mustafaya öldürmek mak 
sadile ateş ettiği ve bu sırada Ayşe
yi de iiç ay işinden kalacak derece
de yaraladığı zikredilmektedir. 

Su· hı İbrahimin. Koca Musta· 
fonın kansı Emine ile cvveldenberi 
gayrimeşru münasebette bulundu
ğu, vakadan birkaç giin evvel de 
gene Eminenin evine girdiği anla
şılmıştır. Bu yüzden iki taraf ara· 
srnda gerginlik doğmuştur. lbrahinı 
ile Mustafa o gi.ini.i yekdiğerile kar
şılaşmışlar ve ağız kavgasına başla
mıslardır. 

J Bu sırada İbrahim, yanında ta
şrdığı tabancasını çekerek Mustafa· 
ya ateş etmiş, böylece lbrahim karı
sı Ayşe de kolundan yaralanmı§ltr. 
Koca Mustafa evine kaçtıktan sonra 
da İbrahim ardını bırakmamış, evin· 
de de tabanca ile ateş etmişıir. 

Müddeiumumi bu izahatın şahit
ler taraf mdan da teyid edildiğini ve 
doktor raporundaı1 anl~şıldığını söy
liyerek suçlunun ceza kanununun 
52 inci ve 62 inci maddeleri delale
tile 193 iiuncü maddesinin ikinci 
fıkrası ve 449 inci maddesine tev
fikan cezalandırılmasını istemiştir. 

Muhakeme, bir saatten fazla SÜ· 

ren miizakereden sonra reis B. Is. 
mail Hakkı Tüzemen kararı tebliğ 
etmiştir. Suçlunun sabıkai müker
rere ashabından olduğu da zikredi-
1P.rek bütün cezaları birleştirilmiş ve 
8 sene, 7 ay, 12 gün hapse, ve 
3800 kuruş muhakeme masarifini 
ödemeğe mahkum edilmiştir. 

Kültür Seriai'IP 
24 ~ 

MARSEL OUESSANT 

HAYDAR RIFAT 

Karagöml~k111er 
JhllUlll 

Faıistlik nedir? 
Müsolini nereden, 

Naııl gelmiıtir? .. 

dan 5 kuruş 12,li paraya kadar, çavdar Trak 
ya kilosu 5 lmru§tnn. mısır beyaz kilosu 5 

l•uruııtan, keten tohumu kllosu 9 kuruştan.! 
At yon ince kllosu 6SO kuruştan, iç fındık ki· ı 1 O O 
losu 56 kuruş 20 parad n. ı K I". 

Zerdeva d<'risi çlCU 4600 kuruştan, sar- , 
sar derisi çıftl 2600 kuruştan 3200 ırnruşa 

Nereye gitmek iıtiyor? 

kadar kurt derisi C'ifU ıoo kuruştan 700 l•u- 1 1937 
ruşa kadar, por .. uk derisi çl!U 620 kuruştan 1 
625 kuru~a kadar, kunduz derisi çifti ıaooj 

kuruıtnn, 'filkl derisi çifti 600 kuruştan, tay. --------------
gınn deriıd adedi 22 kuru&>tan 25,6. J 

3 - TELGRAFLAR: 

Loııdra mısır Laplata nisan tahmlli kor• 
ter! 27 §İ. 9 pc. ld. 3 ltr. 03 sanUm, Londra 

~tetcn tohumu Lnplnta mart tnhmlll tonu rn 
rt~r 1 O et ki. S 1,r. 21 c:ıntim, Am cırıı arp:ı 
Lehistan nisan mayıs tahınill 100 kilosu ıısl 
B. frnnlt ki. '5 kr. 6G cruılim, ı..h·erpul buğdayı 
mayıs tabmili 100 Ubrcsl 101,5 pc. ki. 6 kr. SU 

santim, Şıkago bu~d:ıy Hnrtvinter ınnyıs tah 
ınJ'i buşell 142 :i 8 scnt ki, G kr. 61 san -

Um, Vinlp~k buğd:ıy Manitoba mayıs tah -
mlllbu§cll HG 1/8 scnt lti. 6 kr. 67 santim. 
Hıımburg iç f'ınclık Giresun derhal tahmll 
JOO kilosu 160 R. mark ki. 81 kr. 36 ııan • 
Um, Hamburg iç fındık Lc\'an derhal tahmil 
100 kllosu 160 R mark sı 36 :santim. 

Z AY l 

1935 yılında Trilye Şehiryetı ol:u -ı 

lundan almış olduğum ~ehadctnamemi 

kayb:ttim. Yenisini çıkaracağı:ndan es-
kisinin hükmü yoktur. İhsan 

Z AY t 
fotanbul ithalat gümrüğünden al::ıı~ 

olduğum 25884 No. lu bcyann:ır:ıcye ait 
423297 numara ve 14-11-935 tc:rihli 
141 l ,69 liralık makbuzu zayi ettim. Ye· 
nisini çıkaracağımdan eskisini.'1 hükmü 
ol.maclığını ilan ederim. (V. N. 21586) 

M. U. Mayer 

lzmirde yeni hareketler 

Kültürparkta bu sene 
bir göl yapılacak " sunı 

Odalar sergi sarayı ile Vilayet 
pavyonlarının inşasına yakında 

başlanıyor 
fzmir, (Hususi) - Nafia Veka- ı 

leli lnrafından İzmir park işlerinin 
t~tkiki için şehrimize gönderilen 
Fransız parklar miitehassısı B. Lö· 
ree belediye miihendislerile birlik-
te yapmakta olduğu tetkiklerini bi
tinnİ§tir. Yarın şehrimizden ayrıla
caktır. 

Pmfesi.irün gösterdiği lüzum ii· 
zerine Kültürparkta bu sene birçok 
yenilikler yapılacaktır. Bu meyan
da vücudc getirilecek suni gölde 
muhtelif kanallar ve adacıklar yapı· 
lacak ve göl biber ağaçlarile gölge
lendirilerek su ctraksiyonları vücu· 
de getirilecektir. 

Fuarda vilayet tarafından dokuz 

b;n kiisur liraya inşa edilecek olan 
pavyonun inşaatı ihale edilmiştir. 
yakında inşaata başlanacaktır. 

Bundan başka bütün ticaret oda
larının birleşerek elli bin liraya inşa 
ettirecekleri odalar sergi sarayının 
da inşasına yakında b~lanacaktır. 

Bunun bir planı yapılarak Veka· 
lete gönderilecektir. Vekaletin tas
vibini müteakip işe başlanacaktır. 
Sarayın geni§liği 25 ve derinliğ de 
60 metre olacaktır. 

Dış memleketlerde ticaret mü. 
messillerimiz ve konsoloslarımızın 
çalışmaları neticesi olarak Avrupa 
gazeteleri şimdiden Fuarın propa· 
gandasmı yapmağa başlamışlardır. 

lzmir Vilayet Umumi 
Meclisi toplandı 

Yeni Maarif bütçesi ile 27 
mektep açılacak 

lzmir, (Hususi) - Vilayet u
mumi meclisi vali B. Fazlı Cüleç'in 
başkanlığında toplanmış ve nafia, 
maarif adi bütçelerini müzakere et· 
miştir. 

Nafia adi bütçesi 98318 lira ola
rak kabul edilmiş ve maarif adi biit 
cesi de 833,303 lira olarak tesbit 
olunmuştur. Fakat bu bütçenin ba
zı · fasılları bütçe encümenine iade 
edildiğinden değişmesi muhtemel
dir. 

Maarif adi bütçesinin müzake
resi hararetli olmuş ve bütçe madd,. 
madde müzakere olunmuştur. Blit 
çedeki birinci fasılda ilk tedrisat mü 
fettitleri maaşatı 1O5 7 5 lira olarak 
gösteriliyordu. Maarif müdürü söz 
alarak mektep adedinin tezayüdü ve 
bittabi talebe adedinin nisbeti ziya
deleştiğinden mevcut on bir rnüfet· 
tişle istenilen mürakabenin temin 
edilemiyeceğinden bir müfettişliğin 
daha kabulünü istedi ve mektep v~ 
talebe adedini de göstermek suretil~ 

esbabı muciheaini izah etti. Bu J-iu; 
sus hakkında birçok üyeler söz ala
rak neticede bir müfettişliğin daha 
maarif kadrosuna ilavesini kabul ve 
bu maddenin bütçe encümenine İa· 
desi muvafık görüldü. 

21 inci faslı tC!kil eden .muhtelif 
maddeler üzerinde de söz almaralf • · 
bu faslın da diğerleri ile tekrar tet· 
kik olunmak üzere bütçe encümeni· 
nine iadesi muvafık görüldü. Kül
tiir bütçesi müzakere edilirken mu· 
allimlerin kıdem zamları da mevzuu 
bahsedilerek Vekaletten cetvellerin 
gelmemesi ve merasimi kanuniye-
nin ikmal edilmemiş bulunması do· 
layıaile bütçede bu tahsisat konul
masına maddeten imkan görüleme• 
di. 

Neticede tesbit edilen maarif 
bütçesi ile 19 3 7 senesinde 19 tane 
mektep açılacak ve geçen sene açı· 
lamıyan 8 mektep daha ilavesile 27. 
mektep verilecektir. 

~; 

Değirmenderede güzel 
bir sürek avı yapıldı 

lzmir, (Hususi) - Halk ve av· 
cılnr kolu pazar günü Değirmen 
Dere nahiyesinin Y eniköy mm taka· 
smda bir siirek avına çıkmışlardır. 
Bu ava lzmirin kıymetli dahiliye 
miitehassıslarından B. Ekrem Hayrı 
ile operatör B. Adil de i~tirak et
miştir. Sürek neşeli geçmiş, on dört 
yaban domuzu öldürülmüştür. Bu 
vesile ile Y eniköyü ziyaret eden av· 
cılar, köyliiler tarafından coşkun bir 
neşe içinde karşılanmıştır. 

Dr. B. Ekrem Hayri, köylünün 
sıhhi vaziyetlerile alakadar olmu§, 
birçok evleri birer birer gezmif, bir 
evde bir tifo vakası müşahede et· 
mi~tir. 

Değirmen Dere nahiyesi müdii
rünün himmetile köyde icab eden 
sıhhi tedbirler alınmıştır. 

Köylüler, çiftçiyi belalı bir dü~
mandan koruyan avcılarımızın ayni 
:zamanda kendi sıhhatlerile alakadar 
olmalarından sevinç duymu~lardır. 

""=~===-==~"""===========~-===========--P. 

18 ghş111da bir hız 
aldatıdı 

Adana, (l lususi) - Çay mahal· 
lesinde oturnn Hasan oğlu tek ara· 
bacı F cvzi karakola müracaat ede
rek kız kardecıi F ıtnatm evden elli 
lira ile bir B;ovnig tabancasını ve 
diğer bazı eşyayı alıp kaçtığını id· 
clia etmiştir. Yapılan tahkikattı:s 
Fıtnatın on altı yaşında olduğu ve 
kendisinin Bcirckçiler mahallesinde 
oturan lsmail kızı Kadriye tarafın. 
dan aldatılarak Şahap isminde bir 
gence kaçırıldığı anlaşılmıştır. Suç· 
lular tevkif edilmişlerdir. 

Tarla yü.zilnden 
cinayet 

Ödemiş, (Hususi) - Odemi~in 
Birgi nahiyesine bağlı Çayağzı kö· 
yünde bir cinayet işlenmi§tir. 

Latif oğlu Mehmet enittesi Şey· 
tan oğlu Şakiri çifte tüfengi ile ya• 
ralamak suretile öldürmü,tür. 

Y npılnn tahkikata göre, hadise 
bir tarla meselesinden çıkmıt ve 
kavga biiyiiyerek Şakirin ölümü ile 
neticelenmiştir. 

Katil tüfengi ile beraber yakalan· 
mıştır. 



Ve Hiya devletinin paytahtı önihı-ı 
de kArargth kuran Cengiz.i, şimdi en 
zıiyade diişündUren Çin meselesidir. En ı 
ziyad• ehemmiyet verdiği mesele, bu- ı 
d~r:. ~aten öt.edenberi, mütemadiyen 
zıhnını burguluyan, düşünceleri ara
eında ve planlan üzerinde yer tutan 
bir meeeledir bu: Çin meselesi! 
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prensiydi, ne de nüfuzlu bir Mongol 
generali: O, sadece bir harp esirıydi! 

Cengiz, yirmi senedenberi, bu uzun 
saçlı nuı.hluklan kıpırdanamıyacak 
derecede ezgin bir hale getirmek ma.k
Badile, eIMaisiz huşunetle silahlı fa,. 
aliyet halindedir. Yirmi senedenberi, 
Çin nıel9ele8ini kökünden halletmek, 
Çini, d~lerile iyice çiğnenmiş bir lok. 
ma haline getirip, yutmak emelinde
dir. 

Higa palJİtahtı kapılarında Çinin 
mukadderatı ve: }' eiu Çutsa1JI 

Onun ismi, şuydu: Yelu Çutsay! 

Bu adam, çok yakışıklı, heybetli 
bir adamdı. İlk Çin seferinde, esir e
dilmiş ve yakışıklı, heybetli görünüşü 
,.c bilhassa ur.un, gür.el sakalı, Cengi. 
zin hoşuna gitmişti. Bu sayede baııını 
kurtarmıştı. Cengiz. mutadı ürere, o
na sinsice bazı sualler sormue, fakat 
hiç de beklemediği halde, öyle civan. 
mertlik ve asalet ifade eden özlii ve 
pcr:nsızra cevaplar almıştı, ki bu Man 
çurili Çinliyi şahsi hizmetini gördür
mek üzere, maiyeti arasına katmıştı. 
Mongol 1rkmm imparatoru, bu hare
ketine aslı\ pişman olmamıştı. Hatt!, 
onunln dostla.c:mıştı. Ve bütün seferle
rinde. bu zeki alimin istişari reyini so
rar, onun sôz1erine dıkkatle kulak ka
bartırdı. 

Fakat, bu işte tam bir muvaffaki
yet elde edememiştir. Durup durur

ken, Çin ülkesinin herhangi bir köşe
sinden bir ayaklanma baş gösterir. 

Zapted.ilmiş olan şehirlerden herhangi 

birinde, günün birinae bir menfi ha

reket göze çarpar. Bu hareket, hazan 

ıiddetlice bir kalkıntı şeklinde teza-
hür eder. Bu, yirmi sen d' d . .. . e ır, aıma 

böyledır. Bir isyan bastırılır kısa bir 
araverişi m"te k ' ' 
8 

• u a ıp, başka bir isyan 
~ sarar. O ateş de kanla söndü-

ur, derken bir başka yerden yük~ 
len alev Ceno-ior; ç· .. . 
liikUnu ' o~n ın ulkcsıne temel-

tehdit eder. Mongol bovundu-
ruğundan k rt - · u ulmaga karar vermiş 
Çın çeteleri, dişlerine kadar silahlan
~ olarak, beklenilınedik bir taraf. 

al ortaya çıkrı:erirler ve Mongol iş
g kuvvetlerinin canına okurlar! 

"' . . 
~ngiz, romatizmadan şişkinleşrniş 
lem. Parmaklarını biribirine kement
. ış, §Unu tasarlıyor· Demin ordula

rdıle Y'eniden istila ettifi Hiya ülkesin-
e oldugu· ·b· . 

tila ~t :• ordularile yeniden ıs-
"'ld "' edeceğı Çın ülk~inde de rastgele 
0 

llrecek, sadece öldürecek ve bu ~u-

Kadıköy ikinci 

retle bütün Çinlilerin topyekiın kökü
nü kazıyarak, topunun zürriyetini ku
rutacak! 

Cengizin generalleri, bu fikri kıvanç
la karşılıyor, içten alkı§lıyorlar. İçle
rinden birinin, bu fikre ek olarak or
taya attığı bir fikir de, kocayan hüküm 

dara içten kıvanç duyduruyor. O ge
neralin bu cazip, sihirli teklifi de ne
dir? O acayip Mongol generali, şöyle 
diyor: 

- Çinlilerle hesabı, bu sefer büs
bütün temizlemeli, onlann işini tasta
mam bitirmelidir. Bu göz kamaştırıcı, 
grandiyoz bir son veriş olmalıdır. Tek 

mil ahaliyi, tam mana.sile tekmil aha
liyi, tek eksik, tek fazla olmadan, to-

punu birden, kıyasıya vurup kırmalı

dır. En dehşetli, en azaba uğratıcı şe

kilde, bu fikri tatbik sahasına geçir
melidir! 

Modern devrin herhangi bir 
0

harp 
erkfını heyeti önüne, eğer böyle bir 

düşünce ve duygu baknnmdan mah
zurların umursanmadığı farzolunsa 
bile, gene bazı güçlüklerin ihtirazi ka-

yıtlarla bahis mevz\ıu edileceği, hatı
ra gelir. Meselii., böyle korkunç bir 

planın icrai safhaya getirilmesindeki 
teknik ıgilçlükler! Fakat, 700 sene ev
velki bu Mongol harp erkanı heyeti, 

sulh hukuk 
· hakimliğinden: 

Terekesine el konul.an Tevfik kansı Seherin mutasarrıf olduğu İstanbul -
da llııirU&feaari mahallesinin eski Ettirpa zan yeni Kür~üler .sokağında 1S-17 
numarah Han'ın nrııf hi s · . k . 

b d r . s esının açı ar txrma ile satılarak paraya çevırlimesine 
=~n: e ~nlın vereı;e beyninde taksimine karar verilmiıtir. 17 No. lı mahal, han, 

ı 
1 1 

en marangoz dükkanı olarak kullanılmaktadır. Bu dükkanın yanındaki 
5 No. lı kapıdan merd' 1 k . . . . 

k . ' ıven c yu arı çı kıldıkta ı ıncı katda 2 oda ı hela; 2 ıntı 
atda yınc 2 oda ı hela. .. k d 1 • • . 
. , uıt at a yanız 3 oda vardır. Bınanın tamamı kagır • dır. 

. Yeminli ehlivukuf tarafından 38 metre murabbaı ana üzerine inp edil -
mıı olan bu han ve dükkanın nısıf hisscsine (1090) lira kıymet takdir olunmu§
~ur. S~tıı bedeli pc§irn:lir. Arttırmaya iştirak etmek isteyenlerin, muhammen 
ıym~tın % 7,5 nisbetinde pey akçesi vermeleri icap eder. Delliliye resmi ve 20 

aenelılı: Evkaf ta . . . . 1 E 
k . . vız bedeli alıcıya, vergı ve saır resım t!r ve vkaf icaresi tere -

eye aıttır. Satı• 3 5 · ·· ·· t 10 dan 12 k ·· 
Y' - -937 pnartesı gunu saa Ye adar Kadıkoy 

Sulh Hukuk hk . · d'I k · 
d • kıd' ma emesınde yapılacaktır. Takdır c ı en ıymetın % 7 5 ni bulma-
~~ı ta ırdt! '" Çok artıranın taahhüdü baki kalmak ıartilc açık arttırma 15 

gun uzatılarak ıs 5 d 12 k .:ı. 1 
ve f - -937 salı günü saat 10 an ye lucr devam edecek 

en azla artırana k ·r 'h k th 1 bedel' • ·· f .:ı_ • at ı aleai icra kılı naca tır. a e ı azamı 5 gun zar -rn-.. te1Vıye edil d ' w• b ·· d 
rar v • . mc ıgı takdirde ihale feshedilerek u yuz en vaki olacak za -

e 711 S faız ve bil u · t h makı . c mle masraflar feshe sebebıye verene ük~ hacet kal-
ırın tazının etf ·1 k · d T 

gayrih\U . ırı ece tir. Bu gayri menkul üzcrın e apuca müseccel veya 
•tı'b•• •eccel bır hakka ıahip olduklar ını iddia edenler varsa ilan hrihinden 
1 ~en 20 ·· 

caıt gun zarfında mahkemede t;sfiye memuru avukat Sırrı Celile mü-
ra etlnelidirle Ak · h' 1 • taktimirıde . r. sı takdirde gayri müseccel hak 11 ıp erı satı§ bedelinin 

htetr~ı harıç tutulacaklardır. 
937 den · .~ t!r her gUn hanı ve dükkanı görebilirler. Satı§ ıartnamesi 10-4-
------•tı :ren mahkeme kal~minde herkes için açıktır. (lS39) • 

Kadıköy ikinci sulh hiıkuk . 
hakimliğinden: 

Terekeıine el k f 
.~ r b lı'•· onulan Tevfik ka rm Seherin mutasarrı olduğu İltanbul-ua 'Yem er .. ita ~· . 

k ~ d 15 "' ınıar Hayrettin mahallesinin eski Krababa Yenı Doğramacı ıo a •• n a ~,o, lu e . ·ı t 1 k 
. · hk vın nısıf hissesinin açık arttırma ı e 61 ı ara paraya çev -nlmesıne ma emece. k 

• . arar verilmi§tir. 1 
Mezkur evın ze . . . "k ı 

d mını kagir üst katı ahşaptır. Kömiırlu o arak kullanılan 
bodrum katın an baık 1 . d'k b' · · ı_ • 

}ıL td b' a o arak cümle kapısından girıl ı te ırıncı Katta hır 
taı •. ve so a k ;r oda, aıağıda bir hela, kc:rşıda bir oda solda bir mutfak 
merdıvenden .ç• ı ınca bir sofa üze:inde 3 oda bir hela ve üııt katta 1 çatı arası 
ve hahr-~ ycrınc dar b' f d · 
h. . ır • ır aralığı vardır. Yeminli ehlivukuf tara ın an evın nrsıf 
ıssesıne 1150 lıra kıynı · · d' A 

. . . . et takdir olunm U"h: r. Satış bedelı peşın ır. rttırmaya 
l§tira~ ~tmck ıstıyenlerin ınuhammen kı y~etin % 7 ,5 nisbetinde pey akçt!si ver-
ın~lerı ~cap eder. ~~11~1 resmi ve 20 ıe nelik evkaf taviz b:deli alrcıya vergi ve 
•aır resımler ve e\ kAf ıcaresj t k . . S 

3 
s-937 pazartesi günü ere eye aıttır. atı§ -

saat 10 dan 12 ~e k~dar l<adıköy sulh hukuk mahkemesinde yapılacaktır. Mu
hammen kıymctın c 7 5 ini bulm~dı;:;.ı takdirde en çok arttıranın taahhüdünün 
takası prtile açık c:rttınna 15 gün u~at ılarak 18_ 5_ 937 sah günü, saat 1 O dan 
l 2 ye kadar devam edecek ve "n fa 1 tt k t'"ı 'halesi icra kılınacaktır. 
ı .. ·• z a ar ırc:na ·a ı 
hale.~edeli azami 5 gun zarfında te5viyc edilmediği takdirde ihale feshedilerek 

bu yuzden vaki olacak zarar ve faiz ve bilcümle masraflc:r feshe sebebiyet ve -

ı;n~. tazmin ettirilecektir. Bu gayrimcn kul üzerinde tapuca müseccel veya gay
tımuıecce~ bir hilkka sahi.p olduklannı i:ldia edenler varsa ilin tarihinclen iti~a
ren 20 gün zarfında cllerınde bulunan vesikalarla beraber mahkemede .tasf.ı_ye 
memuru avukat Sırrı Celale müracaat etmelidirler. Aksi takdirde gayrı m~ -
seccel .~•k ıahiplcri &atı~ bedel'nn taksiminden hari,Ç tutulacaklardır. İsteklıler "'° C n evi görebilirler • . ( 1840). 
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100 milyondan fazla bir in.san toplu
luğunun, 100 milyondan fazla yekun
lu bir kütle.nin kökünün kazınması 

hususunda müzakere ve münakaşa ka
pısı açmağa, bu işin nasıl yapıla.bile-

ceğini konuşmağa lüzum görmüyordu. 
Teknik cihet mi? Bunun üzerinde mU-

za.kere ve münakaşa kapısı açılmağa, 
bu işin naaıl yapılabileceğini konuş
mağa lüzum yoktu ki! Mongol harp 

erkanı arasında mahv ve imha deha
ları, düşman sayılanların kökünü ka-

zıma mütehassıslan vardı; her gene

ral, öldürmekte, kök kazımakta, mahv 

ve imhad:ı. bir spesiyalistti ! 

Cengiz, bu vaziyet karşısında fev
ka ladc memnundu! 

~ . . 
Bu iş başarılınca temin edilerek 

menfaatler, apaçık meydandaydı. Gö
ze görünür, koskoca menfaatler: Bir 
kere, Mongollar, daima ayaklanan Çin 

lilerden kurtulacaklardı. Hem de ço
lıık, çocuk, kadın, hayvan v.s. her şey 
dahil olmak üzere hepsinden; öyle sa

dece erkek ve muharip Çinlilerden de.. 
ğil ! Sonra da, böyle enine, boyuna, uc
suz, bucaksız. gayrimeskun hale ge
tirilecek olan Çin ülkesi, Mongol bey-

BORSA 
31. 3 ~ 937 

mır.aı&rmda jıldm ltareW olan.Lu, be 
rt.de muamele sörenlenllr. Bakam ... 

uaı 1% de upaıı.q •be ıl,raUanur. 

PARALAR 
•Sterlin 619 - Pezeta 
•Dolar 126 - •Mark 28 -
•Frank 115- •Zloti 2250 
•uret 1..25 - • Pen.ıo 24 -
•Belçika Fı 8'- •Ley 14-
•Drahmi Z-1 ·- •Dinar 52 -
• tmçreFr 5;5 - Yen 

•I.Ava ~3- • Krorıtneo 3~ -
Flortn 66.- • Altıa 

1Q.i3 -
•Kron Çek. 76- •Banknot 2'-S -
•Şilin Avue 23 -

ÇEKLER 

• Lıondra 618 - • l'l)'&U ' 2'165 
• N"""" O 7910 • Kadrto 114644 
• PaN 17 ~ • Buun 1 976 

• Klllılc 15 Ol • v~ '1660 
• 8rQbeJ ' 7012 • BudaP91t9 ' 00~ 
•Atma 88 '3 • Btlb. 108 09 
e CeneTn Ui:ı<l • Bdrrad M 62i5 
• 8otya 64 4012 • Tolcob&JM 2 ;740 
• A.materdıun 14"'55 • MoekOTa 24 69 
• Pral 22 6i80 • Stoklıotm a 1353 

ESHAM 

ı .lş Ba:ı kuı 24 40 Tnm .. , 
• Aaadt>IU 23 60 • Clıneato uso 

Reji ,- L"lay0a Del 

'11'· Rayrty - ~lıı Del. -
• lıferkes Sa.alı ~- Blll,.. .-

rı. Slıtorta - Şark llL ecr.a 
Bomontı - Teletcıa 

••tlkr•zl•r T•hvlller 
• 1813 T.Hor. J 21 Oi5 ı:lektrllr 

e • • • D 20 "5 Tram .. J 
• • .. • m 19 w Rıııtnn 
uttk.Dahnı ~ • AııAdoJu ı atı 90 

• Erıenı latik 100 • A.ıl&doıo D 39.90 
19~ " lıl Anadolu llJ 

• 8. Erzurum !l5 • MUmaaatı A 44 SO 

CUMA Cnmartf!ılf 

Takvim 2 Nisan a Nisan 
======! 10 M· rf'm 2 I M· rem 

.'i42 5 40 Glln doğur..ı 

GUn baUfl 
sabah namazı 
ogıe nam .. 
Iktnd.I oaıııası 
>..kşam o&ması 

Yatsı naması 

r.m..Jı 
rıım geçen ıtıııler1 
YıJm klllaıı g11nlrrl 

!8.36 18~6 
500 .'i,00 

1218 1217 
ı 5,~J 1 5,5.~ 
18,36 18 ı:i6 
2008 2009 

3 59 3}·7 
9.! 9.3 

27~ 272 

Dahiliye mütehauraı 

Dr. Hüseyin Usman 

Laleli Lutüf apartunanr 4-7 ye kadar 

girleri ve koyunları için, muhteşem 
ve ideal bir mer'a olacak, .Mongol bey
girleri ve koyunları, bu geniş çevreli 
memleket arazisine salınacaklar, ve 
otiakta rahat rahat otlıyacaklardı ! 

Cengiz, gö1Jerini kapatınca, eski bir 
hulyayı, hakikileşmiş görüyor: Bütün 

...yeryiizli, biricik bir stepten ibaret. bu 
step sadece M.ongollarla meskun ve 
bu ırkın sürüleri ve çadırlarile kaplı! 

• * * 
Dünya tarihini ilgilendiren bilytik 

ehemmiyeti haiz zamanlar: Büyük 
bir memleketin mukadderatı, bahis 
mevzuudur. Bu planın tatbiki, .Mon-

ı;ollara. Asya k1tasında he.:- zaman ha
kim olrnağı temin edebilirdi. Geniş ve 
nüfusu çok Çin ülkesi, 10 sene içeri
sınde sadece geniş ve bom boş ibir ot-

lak mahiyetinde kalacak ve 100 sene 
sonra da. baştan başa bir çöl olarak, 
ıs.~ızla~ıp, çoraklaşmış bulunacaktı! 

* * * 
Dtrken Cengiz Harun başkanlığı 

altındaki bu harp erkaru heyeti top
lantısında hazır bulunanlardan bir n
dam, tek bir kişi, doğruldu. Ve sesini 
yükseltti: Çine karşı tasarlanıp ha
zırlanan öldürüci.i plana karşı! Bu 
müthiş plıina esastan muhalefet! 

Bu cesareti gö~tercn bu adam, M.on 
gol değildi. Ne itibarlı bir Mongol 

• • • 
Bir zamanki g~be bır kabile re

isi Temuçin, yani şimdiki M.ongol ır

kının imparatoru Cengiz Han, bu sa
kin duruşlu adama. sırasına göre yar
dımını diliycrck, tutunurdu. Onun bir 
gün kendisine dobra dobra söylediği 
dosdoğru bir söz. Cengizin iliklerine 
işlemi§ti. F...sir aldığı bu Çinli, "Kud
retlilerin en kudretlisi,. Mongola, şu 
ihtar ve ikaz yollu nasihati venn~ti: 

- Aklını bruıına topla, akıllıca dav 
ranmağa çalış, Cengiz! Sen, bir çok' 
memleketi eyer üstünde zaptedebilir
sin fakat, hiç bir memleketi eyer üs
tünden idare edemezsin! 

Cengiz Han, bu nasihatin ne kadar 
yerinde olduğunu derhal anlamış, doğ· 
rulduğuna aklı kesmişti. 

O zamandan beri de bu Yelu Çutsa.y, 
Mongol devletinin bütün dahili teşki· 
lat meselelerinde, büyük nüfuz edin
mişti: Mongol de,· Jetinin bütün dahili 
tc§kiliı.t meselelerinde! 

(Arkası t:ar) 

VAKiT 
Propaganda Servisinden: 

ı ilanla alakadar Bankalar, mües- I 
sesat, şirketler ve tüccaranınl =

Nazan Dikkatine: 1 KURUN v~ HABER gazetelerinde nC§reclilecck ilanlara ait tarife 
a§ağıda gösterilmiştir: 

Birinci aayıfada batlık 
Birinci aayıfada santimi 
ikinci aayıfada aantimi 
Üçüncu ve dördüncü aayıfada aantimi 
llin aayıfalannda aantimi 
Reami ilanların aantimi 
Kitap, kitaphane, mektep, gazete ve 
hayır müesaeaeleri ilinatı aaııtimi 
Tüccari mahiyeti haiz olmryan küçült 
ilanlar yirmi kelimeye kadar 

1Küçük ilinlann bet defası 
Muhtaç san'atkirlar ve İf anyanıarm 
ilinab 10 kelimeye kadar meccanen 
Devamlı y~ılacak ili.nat için tenzilat 
yapılır. 

Kurut: 
,, 
,, 
il .. 
" 

,, 

" ,, 

500 
300 
100 
50.35 
30 
30 

20 

30 
100 

00 

ilanlar için yalnız Ankara cadde-
sinde V AKIT Yurdunda 

PROPAGANDA 
Servisine mUracaat edilmelidir. 

J Telefon: 24370 

\Başka hiçbir ilAn müessesesinin bu 
8 gazeteler namına uan almak 
ı . salAhiyeti yoktur. 
"i -= 

BiR TASHiH 

1-4-.-937 tı:rihli nüshamızın 11 inci 

sahifesinde Türkiye Cümhuriyet Mer • 
kez Bankasına ait vaziyet cetvelinin 
Aktif kısmında senedat cüzdanına ait 

ticari senetler yekunu 22.248.039.20 ol

dutu halde bir yanlışlık eseri 
22 .048.039.20 olarak intişar ctmi§tir. 
Tashih olunur. 

• ' . ,. i .. _. 

. . . . ' 

Beıiktaı ikinci Sulh Hukuu H~ 
liğinden: 

937/ 169 

Ortaköyde Karadağ· mahallesinde 

Mandıra r.okağında 38 sayılı hanede o • 

turan Yaşar kızı Küçük Neclaya ayni 
hanede aturan halası Gülsümün vasi 
tayin edilmiş olduğu ilan olunur. 

.(V. N. 21588) 
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Görülmemiş Fırsatı Kaçırmayınız 

G AL ,"- l-ADA: 

MEŞHUR EK_SELS_YOR 
Elbise mağazasının tekmil dairelerindeki tenzilatlı satışından ıstıfade etme nız menfaatınız ıcabıdır. 

12 - KURUN 2 NiSAN 1937 

ilk okullar için lüzumu olan 60 ta ne 4 ayaklı masa açık eksiltmeye konul· 
muştuf. Bu masaların beherine (8) lira bedel tahmin olunmuştur. Şartnamesi 
levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N. lı kanunda yazılı vesika ve 
36 liralık ilk teminat makbuz veya mek tubile beraber 16-4-937 cuma giınü 

14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (i) ( 1846) 

Şu cedvelden bir fikir eciinebilirsi niz: • Şile köylerine dağıtılmak üzere Vi !ayet Baytar müdürlüğü namına alına -
KUMAŞTAN pardesüler 11 ! Liradan: ERKEK KOSTÜMLERİ 15 ! Liradan cak 15 tane İnek c:çık eksiltmeye konul muş ise <le belli ihale gününde giren bu· 
TRONÇKOT ,, ,, 15 ; ,, ,. KADIN MANTOLARI 13 " '' I 1 lunamadığrndan eksiltme 9-4-937 cuma gününe uzatılmıştır. Bir ineğe 65 lira 
GABARDlN ,. ,, 17 ! ,, ,, KADIN YAZLIK BE. bedel tahmin olunmuştur. Şartnamesi levazım Müdürlüğünde görülebilir. istek -
MANDLBERG ,, ., 23 ! ,. ,, YAZ MUŞAMBALARI lO i " " liler 2490 N. lı kanunda yazılı vesika ve 73 lira 12 kuruşluk ilk teminat r.lakbuz 
MUŞAMBALAR YAZLIK \·eya mektubile .beraber yukanda yazılı günde saat 14 de Daimi Encümende 

BEYAZ 11 ! ,. ,, bulunmalıdırlar. (1) (1847) 

İEİİİİİRIKIEIKILIEmRIEIIISİM•AIRILIAl~l~IA•EILIBltlSIEl"LIEIRliııliKli•PIRIO•VIA•tıl.EI• •2181!•LltlRIA•DIAIN•Ylallnlılz~blillr lklalçllglüln.içlin•Glal-··•ıl Vila"·et hıfzıssıhha 1r.boratuvarı-iri-n latada E K S ~ L S y O R elbise mağazasında bulacaksınız. • J d ;;ı I".tuhammen be:leli tık teminatı 

24 kalem kırtasiye GZ,52 4,69 

. Devlet Demıryolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi iltznları . 

'ı Dr. Suphi Şenses 
idrar yolları hastalıkları 

mütehassısı 

Büyükderc mcyva cnstitüsU:ıe tuzu • 

1 mu olan 3 ,parmak boyunda 250 metre 
boru (beher metresi 140 kuruş) 350 26,25 

Muhammen bedeli ( 19728,50) lira olan bakır ve pırınç levha, bakır boru Beyoğlu Yıldız sineması knr· 
ve pirinç çubuk 18-5-1937 salı günü scıat 15,30 da kapalı zarf usulü ile An - şısı Lcklcrgo Apt. i\lunycM' 
karada idare binasında satın ah:ıc1caktır. 4 ten sonra 

Bu işe girmek isteyenlerin ( 1479. M) liralık muvakkat teminat ile kanu - Cumartesi fakirlere parasız 
nun tayin ettiği vesikaları, Resmi gazetenin 7-5-1936 gün ve 3297 N~. lr Tel. : 43942 nüshasında intişar etmiş olan talimatna me dairesinde alınmış vesika ve teklıf - •• • •••••••••••ili 
}erini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara da Malzeme dairesinden, Haydarpaşada 
Tesellüm ve sevk şefliğinden d:ığıtılmak tadır. ( 1854) 

P. T. T. Levazım müdürlüğünden: 
Kumaşın 

Cinsi Mikdarr Muhammen Muvakkat Münak:ısa şekli 

TiF O BiL 
Or. iHSArt SA Mi 

f°i!O \'C J ar:ıtılO htstaJık l ırtna lUlU I 

nıama\c ıçin ağız.dan ııınan tifo hap 
landır f liç rıh:ıtsızlıl:: vnme7.. l ler 

kes alabilir. Kutusu 55 Kr. 
metre bedel teminat ._ ..................... . 

Posta gerisi 4500 180 00 1350 Kapi1lı zarf 
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1 - 1dare ihtiyacı için cin!, mikdar. muhammen bedel, muvakkat teminat ve 

münakasa şekli yukarrda yazılı iki cins kumaş ayrı ayrı münakasa ile satın alı • 
nacaktır. 

2 ,_ Eksiltmeler 19-Nisan-937 Pazartesi günü saat (15) de P. T. T. 
Umum Müdürlüğü Satınalma Komisyon t.:nda yapılacaktır. 

3 - İstekliler teminatlarını idare veznesine teslim edecekler alacakları 

makbuz, veya kanunen muteber Banka teminat mektubunu, şartnamede yazılı 

vesikalarla 3297 sayılı Resmi !!azetede yazılı müteahhitlik ehliyet vesikaısını ve ı 

teklif mektubunu ihtiva eden kapalı ve mühürlü zarflarını o gün saat ( 14) e 
kadar mezklır komisyona tevdi edccekl erdir. 

4 - Şartnameler Ankarada P. T. T. J.;evazım Müdürlüğünden, İstanbul Be- Sahibi: ASn.l us 
yoğlunda P . T. T. Ayniyat Şubesi Müdürlüğünden verilecektir. (776) (1822) ~~rlyat Dlrelttörtı: Refik Ahmet Sevengll 

--------------·----------------
İstanbul 3 üncü icra Memurluğun dan: 

htanbulda Mahmutpaşada Abut Ef . hanında 14,20 numarada mukim iken 
halen ikametgahı meçhul bulunan Meh met Osmana: 

Avukat Şeref Adoramn 13-Nisan -936 tarihli ve Cirolu bir kıta emre mu· 
harrcr senede müsteniden matlı:bu olan 350 liranın 12-8-936 tarihinden iti -
baren faiz ve c:vukatlrk ücreti ve bilümu m masarifile birlikte tahsili hakkında -
ki l 3-S-936 tarihli takip talebinde ta rafınıza tebliği muktezi ödeme emri ma
halli ikamctinizin meçhul olması hasebiyle tebliğ edilememi§ ve 20 gün müddetle 
ilanen ödeme emrinin tebliğine karar ve rilmiJ olduğundan bu müddet içinde iti
raz etmediğiniz takdirde borcu ödemen iz ve mevcut mallarınızla kazanç ge -
lirinizi bildirir mal beyanı vermeniz lazımdır. Bu müddet içinde borcu ödemez· 
ıeniz cebri icra ile tahsili cihetine gidile ceği g!bi mal ~yanı da vermediğiniz 
fakdirde hapııen tazyik olunacağınız 936 / -2680 numaralı doııyanın ödeme emri 
2fiakamrna kaim olmak üzere i12n olunu r. ( 1813) 

----·~------~~~~~-----~----------------~~ 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye l< adar binlerce kjşiyi zeng·n etmişt ir 

6. ıncı keşide 11 Nisan 937 ded r. 
Büyük ikramiye: 200.000 Liradır. 
Ayrıca: ' 40.000, 25.000, 20.000, 15.000 10.000 
liralık ikra miyelerle ( 50.000 ve 200 COO> l i ralık 

iki adet mükafat vardır. 

Dikkat: 
Bilet alan herkes 7 / Nisan 937 günü akpmma kadar biletini 

öeiittirmif bulunmalıdır. Bu hırih~en &onra bilet üzerindeki hakkı sakıt 
olur. 

. ~iktaı ikinci ıulh hukuk l•akimli· j tıtanbul Birinci l cra memurluğun • 
tinden: · dan: 

937/ 5 37/ 940 
Beıiktaşta Vişne zade mahallesinde 

Çekirdek sokağında 9 sayılı hanede o· 

formakta iken tedavi edildigi Haseki 

hastanesinde ölen Manastırlı Hacer tc

reliesine mahkememizce el konulmu§ -... 
tur~ MütcveHiyeden alacaklı olanlarla 

borçluların tarihi ilandan itibaren biı 

2Y. ve mirasçıların üç ay içinde Beşik • I 
'91 !kind 9ulh hukuk mahkeme~ine mü
racaatları ve i§bu müddet geçtikten son-

ra Te:-cltcden bir hak istcncmiycreği ilan 
olunu r. ' (V. N. 21593) 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi mu • 
kitrrer 2322 plaka No. lu bir Doç mar-

ka binek otomobili İstanbul Divanyolu 

Binbirdirekte 12 "No. lu Güven gara -
jında 6--4-937 tarihine müsadif salı 

günü saat 15 de ve diğerJ 201.0 plaka 
No. lu Buik marka bir binek otomobili 

Çarş•kapı.da Yeniçeriler caddesinde 6 
No. hı Türk garajında ayni günde sa -

at 16 da birinci arttırması yapılacaktır. 

Taliplerin mahallinde bulunacak me • 
muruna müracaatları ilan olunur. 

(V. N. 21589) 

Yukarıda cinsi mikdarı v~ muhammen bccle11cri yLızılı olan kırtaoire ve bo· 
ru ayrı ayrı pazarlı~a konulm••şlaıdır. Listesi Encümen kalc!T'inde görülebilir. 
istekliler 2490 numaralı kanunda yazılı ve:;ika ve hiza'ar:r::la gösterilen ilk. temi
nat makbuz veya mektubile hcraber G. 4. 937 sah günü saat 14 de daimi En· 

( cümcncle bulunmalıdırlar. (1) ( 1849) 

Jandarma G~nel [(omutan'ığı Anka
ra Satınalma kom;syonundan: 

Metresi Altmış kuruş değerlenen eldeki evsaf ve örneğine uygun on bin 
metre yazhk elbiselik kumaş 19-4-937 Pazartesi günü saat O dla kapalı ek -

ı 
siltme usulile satın alınacakt:r. Şartnam esi parasız komisyondan alınabilecek o· 
lan bu eksiltmeye girmek isteyenlerin c!ört yüz eli! lira ilk teminat makbuz ve

I ya bıınka mektubunu ve şartna:nede ya zıh vesikaları muhtevi teklif mektup -
lannı belli günii saat dokuza kadar komisyona vcrmi§ olmaları. (779) (1820) 

Hetonarma
1 

köprü inşaatı 

Nafıa Vekaletınden: 
19-4-937 t:ırihli Pazartesi günü sa at 16 ela Nafia Vekaletinde Şose ve köp

rülc'r Reisliği eksiltme Komisyonu odcıs ında 34.000 lira keşif bedelli Sinop Vı -
!ayetinde Sinop - Ayancık yolunda Be tonarme Karasu köprüsü inşaatı kapalı 
zıırf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müte fc-rri d!..:!er evrak 170 kuru,S mukabilinde 
Şose ve köprüler Reisliğinden verilece!: tir. 

Muvakkat teminat 2550 liradır. 
Eksiltmeye girebilmek için istekli lcrin yoı ve köprü inşaatı yaptıklarına 

öair müteahhitlik vesikasını ibraz etme !eri meşruttur. 
Teklif mektuplarının 19-4---937 Paz«rtcsi günü ııaat 15 cL.kadar komla• 

yon reisliğine verilmesi lazımdır. (767) (1792) 


