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Demir ve Çelik fabrikalarımızın temeli atılıyo 
Karabük'te bugün büyük merasim yapılacak 

Başvekil mühim bir nutuk söy liyecek 

lnönü yarın da Kon .. lJa Ereğlisinde 
bir fabrikamızın temelini atacak 
Bugün, Başvekil İsmet İnönii sanayi 

hayatımızda büyük bir devrimin teme
lini atıyor: Kara bükte kurulacak olan 
demir ve çelik fabrikalarının temel at
ma .merasimi bugün yapılacak ve Baş
vekıl, mühim bir nutuk söyliyeccktir. 

Dün de bildirdiğimiz gibi, merasim 
çok parlak olarak tertip edilmiştir. Me
rasimde bulunacak olan heyetin h2reke
tine -dair olan haberleri aşağıda 'eriyo-
ruz: 

Ankara, 2 (Telefonla) - Karabük-

Karabük qolunda 
----------....:~------------

y eraltında unutulmuş 
adenleri · şletiyoruz 

. 
Bugüll birhaç yüz ııüf11slu bir köy 

• y lan Karabiih bir güıı elli, altnıış 
, biıı ııüfuslu bir şehir olacaktır. 

Yazan: 
--~~------ AShH US-------------

(Yazısı ! tıci sayfada) 

emil erimiz 

l' eni in1'a cd"l - . . - ~ 1 cock gcmiZcrimi::c7cıı ı.tarıoora saroısuıc tahsis olımacaJ; tipin 
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yapıldıl~tan sonra ouwaiiı §clcil 

O'a.:ıcı 5 inci :~ayıfad.a) 
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Bugünkü il3vemiz i 
3 re.nkli güzel bir kapak f 

ıçinde intişar etti ( 
Bu sayıda okuyacağınız yazılar l 

-1-
Saraya giden tünel 

Yazan : Kadlrcan Kafh 

-2-
Jngiltereye hazineler kazandıran 

bakkal çırağı 
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D~klafö,.f erin ha gaf [arın da 1 
muşterek cihetler nelerdir? ~ 
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te yapılacak olan demir ve !fClik fabri -
kalarının temel atma merasiminde bu -
lunacak heyet bu akşam saat 21 ve 
22,30 da kalkan iki trenle hareket et -

mi§ tir. 
Başvekil, İsmet inönü ile Jktısat, 1 

Hariciye ve Gümrük.: inhisarlar .ve -
killcrimiz, İngiliz scfırı, Brassert fımıa· 
sı ~irket idare meclisi reisi ve diğer er· 
kanı son kalkan trende idiler. 

Heyet yarın (bugün) saat 11 de Ka
rabüke varmış, olacak ve merasim ya • 
pıldıktan sonra İngiliz fi~ma:a milmeı -
silleri ile davetlilerden bır kısmı Anka

raya döneceklerdir. 
(Sonıt, sa 4 SU, 5) 

------
Mükafatlı araş-

• • 
tırmanın netıcesı 

~ alındı 
Ceyb ve teceyb'ln IUrk-

ıl ç eler l sinüs ve 
ft koslnUs'tUr 

* * Ankara, 2 (A.A.) - Türk Dil 
Kurumu Genel Sekreterliğinden: 

29 : 3 : 1937 de ceyb ve teceyb
in Türkçelerinin bulunması hakkın
da ilan edilmiş o la n müsabakanın 
müddeti bu ak§am bitmiştir. 

Yüzlerce cevaplar alındı. Ekseri
sinde isabetli n oktalar vardır. Bu 
cok istifadeli ve c iddi a lakaya teşek
kür ederiz. Kurumca e n isabetli ol
duğu kabul edilen cevap a yn en aşa
ğıya dercolunmuştur. .Bu ~~~~ya 
ait şekiller Ulu~ gazete~mde gorule
cekt ir. Vadedılen hedıye, eser sa
hiplerinin adına olarak İt Bankası
na yatınlmışbr. 

Türk Dil Kurumu Genel 
Sekreteri adına 

H. Re~it Tankut 
(Sonı!: Sa. 4 Sü. 4) 

iş Bank"!lsı 1:ııml>a1·asınııı 1000 liralı1; 
miikô/atını 1.!l.Zruuın Erdo{tcm 

Haftada bir 

Diilıya SlJ,'asasına 

toplu bir bakış 
Başmuharrlrlmlzin 

siyasi icmalini yarın 
okuyacaksmız 

-1\araViHc ç.clik ve demir fabril:alanıırn in§(ı ptojcsi 

Küçük Anlaşma müzakerelerinde 

Fransanın karşıhkh 
yardım teklifi 

Kabul edilmedi, geriye bırakıldı 
Romen ve Çek Hariciye nazırları mUzakerelerl 
esasını anlatan beyanatlarda bulundular 

Bclgrat, 2 (Hususi) - Küçük An 
!aşma daimi meclisi bugün çalıgmnla
rına de,·am etmi§ ve bir çok mesc!el -
ri müzakere etmiştir. 

Siyasi mahnfildc, gerek dün 'e rr 
rek bugünkü müzakerelerde ı:ıu m 
~çlciln görüşuldUğU so:ylenmekt dır: 

ı - ~{üçllk Anlant.ı, Fransız . So • 
yet paktı sistemi içine almayı ıs~ h
daf eden bir Fransız • Sovyet planı. 

2 - J{Uçük Antant, Avusturya ' 
Macaristan arasında, büyük devlctlcrı
nin herhangi bir müdahalesinden ta
mamiylc müstakil sıkı bir siyasi, eko· 
nomik ve tedafüi bir ittifak yapıma. 
sr hakkında B. Şuşnig tarafından ıl rı 

sürülen plim. 

lln7grat a11]41J11U'ı.'IUUl karşı Çekoslovak· 
ya ile a11la~mak istediği . 8öylcnen 
,Avu.-rturya Başvekili B: Schu~hnigr 

Romen ve Çek hariciye nazırı, mil· 
1.akcrelcrin sonunda gazetccilc:ı;c bu. 
lundukları b"yanııtta görüşilkn mev
zuları ve Yarılan neticeleri izah ctmı(}
lerdir. 

, (Sonu: Sa. 4 Sü. i> 
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l Gazetemizin salıcı/arına qardımı J 
I Kuponumuz bugUn 7 inci saylfamızm i 
r: sonundadır f 

l Gazetelerin okuyuc:ulan için tiirlü t~r.l ~ ~iikafat tertip } 

_=_=:=~_:=:: ettiği İ•ald~. gazete ile okuyucuyu bırı.bırıne. ulaştı~an -_-==_:_-= __ =_
ıniivezzi veya ti.itüncüniin bu miik~fat, ık~.amıye, hedıye 
tertiplerinde hemen daima unutuldug~ınu gor:rck bu d~~:.ı 

-

-_§ da satıcılarımız için bir mükafat u~ulu "kk?Yk~~~.ıkımuzuk ~un ~ 
yazmrştık: Mükafatımızı almak içın ı ·ı uçu · Ye o ay ~ 

~ şartımız olduğunu, bunun: 1 - Gazete satıcuu olmak, -=---==-~~-~~ ~ 2 - Buna mahı::us koyduğumuz kuponu toplamaktan 
E-~ ibar~t bulunduğunu anlatmıştık. 
~ Müv('.zzilerimiz bu kuponu bugün gazetemizin 7 inci 
!§ sayı fasında . bulacaklar ve bunu isterlerse ve şüphesiz ~. 
~ okuyucumuz da isterse kesib alncaklardrr. f 
~ Kupon gördiiğünüz gibi küci.iktür ve snyıfa cizg~sin;n !: 
~ üstünde kalan boşluktadır. Kesildiği halde gazetesinı kol· 
-==-~ lekı;iyon yapıµ ciltliyenlcr için bile bir kusur. te"'.kil. etmez: 

_::::==~-=::~: hHsmı;le hcmt'n hep kendimiz için ve kendı clımızle yap
tığımızı bu defa da kendi müvezziimiz için yapmayı clbett~ 
ho"'lukln karşıları7.. 

:ı Sayısı ne kadar ol~rsa ol~un, bu kuponlar, VAKiT 

) matbaası veznesine g~tirilirse mi.ikafat olarak: 

~ Kupon başına 20 para 
f 
~ 
g 

''erile,.ektir. Tutarını alan satıcımız bununla kendi diledi
ğini bizim mükafatımız olarak alır. 

Bu miik6fat şimdilik lstanbul satıcılarımız iç.indir Ye 
Kuponlan her gün saat 1 O dan 12 ye. 14 ten l 6 ya 
kadar idaremize getirenler bedellerini alabileceklerdir. 
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* "' 1 Z Z E E - " Günlerin peşinden : Kasım paşadaki 
vaka Karabük yolunda } 

Y eraltında unutulmuş 
madenleri işletiyoruz 

Bugün birkaç· giiz nüfuslu bir köy 
olan Karabilk bir giln elli, altmıı 
bin nüfuslu bir şehir olacaktır. 

Yazan: 
.__ _____ ASIM US-------

nkara, 2 Nisan - Bugün 
Karabük'e gidiyoruz. İsmet 
lnönünün batkanlığı altmcla 

· heyet yann burada demir ve çew 
endüstrisinin temelini atacak 

u kelimeler uzun zamandanberi 
etelerde sık sık görüldüiü için 

pimize pek tabii §Cyler gibi geli· 
or. Üzerinde zihin yormağa lü

görülmeyince Türkiye için 
demir ve çelik,. mefhumunun ne 

ek olduğu da pek iyi an}afıl· 
yor. 
Anadolu o memleketlerdendir 

·, daha tarihin ilk çağlarında yap· 
n milletler bu topraklardan demir 
deni cıkarmışlardır. ilk çağ ta· 
i bize bunu şöyle anlatıyor: 
••Anadolu sahillerinin ilerisinde 

latya ve Kapadoka yaylaları u
nıyordu. Buralarda bol koyun, 

eçi, at ve c;Uğer hayvanlar bulu· 
uyordu. Bu hayvanlar üzerine bü

k bir ticaret muamelesi oluyordu. 
Cene bu yerlerde Türlü madenler, 

'lhassa demir madeni vardı. O 
· rcle bu madenden çelik yapılı

ordu ve dünyanın her tarafında 
"yük bir rağbet görüyordu . ., 

Ne kadar acınacak bir haldir ki 
adoluda ilk çağlarda bile iflenil· 
'ni böylece tarihlerde okuduğu. 

uz bu madenler sonradan ihmal 
•dilımiştir. Koca Osmanlı impara· 

rlu • u bütün Anadolu üzerinde 
asırlarca hakim olduğu halde bu 

adenl".dcn istifade etmek fikri 
deli l kimsenin kafasında yer 

m· tır. Bir kı~ım madenler 
_ .._ .......... ,·1 re bırakılmı_ştır. Garip olan 

e i u ki memleketin altında de· 
r madeni bulunduğu tamamen 
utulmu§tur. O kadar ki daha 

rkaç ) ıl evvele gelinceye kadar 
u 1;iye demir madeninden mahrum 
lan memleketler arasında sayılı

rdu. 
işte simdi .Karabüke temeli atıl

mak i in gidilen demir madeni 
umhuriyet hükumetinin uzun a· 
tırmalar neticesinde bulduğu, 

et yoktan keşfederek ortaya çı· 
rdığı bir demir madenidir. Bu
denin meziyetlerinden biri pek 

.-rllAlınlannda kömür de bulunması
. Demirle kömürün böyle biri· 

rine yakın olarak bulunmasıdır ki 
denin kıymet ve ehemmiyetini 
rmaktadır. 
Bugün icin temeli atılmak üzere 
unan demir endüstrisi büyük id· 
b bir teşebbüs değildir; daha 
rusu Karabükte bu endüs· 

mütevazi bır derecesi 
urulacaktır. Fakat bu derc-

e olan bir teşebbüsün tahak· 
k etmesi bile memleketin sanayi

esi bakımından kıymeti takdir 
lemiyecek kadar büyük bir mu
ffakiyet olaca1'tır. Bugün ilk 

lede elde edilecek muvaffaki· 
tler, tabii olarak bundan sonra 

blacak ileri adımlar için bir istinad 
li teşkil edecektir. 

Karabük mevki itibarile Irmak • 
ılyos hattı üzerinde bulunduğu 

burada bir demir ve çelik endüs· 
inin kurulması hattın da iktısadr 
dımanmı artıracak, bugün Ana-

lunun nisbeten en hareketsiz gö· 
n bu yerinde bir müddet sonr~ 

yuk bir medeni Eanat şehri vücu-
relecektir. Bundan da bütün 

m, Kastamonu ve Bolu ha
• halkı faydalanacaktır. Yakın 

zamanda Irmak • Filyos hattı Ü· 
rinden lstanbula kadar uzatılacak 

clemiryolu· buralardaki t"'rakki 
dadına ayn bir inkişaf verecek-

Ahnanyada bir demir ve kömür 
düstriai yeri olan Essen bundan 

eene evvel ancak otuz, kırk bin 
ufu.Ju bir k•Mba idi; fimdi J<rup 

fabrikasının faaliyet merkezi olan 
bu yer bq, altı yüz bin nüfuslu 
büyük bir Avrupa tchri olmuttur. 
Bu misale göre timdi birkaç yüz 
nüfuslu bir köyden ibaret olan Ka
rabükün bir gün elli alt?nıt bin nü· 
fuılu bir ıehir glmaaı mübaliğalı 
bir hayal gibi görülemez. 

Karabükte kvrulacak demir ve 
çelik endüstrisinin haddi zatinde 
memleket için temin edeceği türlü 
iyiliklerden başka bu itin lngiliz sa• 
nayi adamlarile teşriki mesai sure• 
tinde batarılması da ayn bir fayda 
olacaktır. Çünkü bu teşriki mesai 
bir taraftan ilk defa Ti.irkiyede iktı· 
sadi ve sınei sahada bir teşebbüse 
giren İngiliz i§ adamlarını memleke· 
timize alakalandıracak, diğer taraf· 
tan umumiyetle Türk - İngiliz 
dostluğunun inkipfımi yardım ede· 
cektir. 

Bay Fethi 
Sıhhi vaziyeti ümit 
vermeye başlamıştır --Ça.!'§amba akşamı Ankaradaki 

evinde merdiven batından dütmÜ§ 
ve bir yara abnq bulunan Yaman 
Şirketi direktörü Fethinin sıhhi 
vaziyeti, dün ıeç vakit ıelen ha
berlerden memnuniyetle öfrendiği. 
mize göre, ümit verici bir Mfhaya 
girmi§tir. 

ı<endisile lJmsc:nin ~onuıması· 
na müsaade ed.ilıncmekle beraber, 
B. Fethi dün açılarak etrafmclakile· 
ri tanımı§ ve tedavisile meıgul olan 
hekimlerden Profesör Netet Omere 
teıekkür etmiıtir. Fakat nasıl olup 
da sağ kulağı üzerinden ve atağı· 
dan yukan bir tabanca yarası almış 
olduğunu anlatacak halde bulun· 
mamaktadır. 

Öte taraftan B. Fethiyi mali bir 
mütkülün sinirlendirdiğine ima yol· 
lu çıkan şayialar dahi daha o gün 
imzalanmıt ve mali ciheti banka ta· 
rafından teyid edilmiş olan bir mu• 
kavele karıısında tezad teşkil et· 
mektedir. B. Fethi o gün Ankara• 
palasa yeni bir muvaffakiyet kazan· 
MI§ olanların nC§CSile gelmiıti ve 
esasen mütetebbis, çalıtkan bir genç 
olan Fethi, iş aleminde sevilmif ve 
kendisine lüzumu kadar müzaharet 
temin edebilmiı bir mevkide bulu
nuyordu. Kendisinin yaralanması 
hadiıeeinin hakikatini - çünki.i 
merdiven başına düştüğü zaman 
yukan katta yalnız bulunuyordu -
iyiliğe döndüğü zaman kendi dilin· 
den öğreneb;Ieceğiz demektir. Her 
halde kendiıine çabuk !ifalar dileriz. 

B. Fethinin sıhhi vaziyeti hak· 
kında Ankara muhabirimizden şu 
haberi alıyoruz: 

Ankara, 2 (Telefonla) - Ev
velki gece, tal;>ancasını düşürerek 
müessif bir kazaya uğrayan B. Fet· 
hi Yaman'nın sıhhatinde hafif bir 
salah ümidi olduğunu öğrendim. 

Şahsi nezaket ve meziyeti mes
leki ve ticari hayattaki dürüstlüğü 
ile tanınmış ve sevilmiş olan 8. F et· 
hi Yaman'ın uğradığı bu kaza An
kara muhitinde geniş bir teessür U· 

yandırmıştır. 

Bu kazaya atfedilmesi muhtemel 
olan bazı düşünceleri bertaraf etmek 
için, ıirketin mali vaziyetini şehri
mizdeki müesseselerden sordum. 
Salahiyetli kaynaklardan öğrendi· 1 
ğime göre, şirketin vaziyeti 71ormal 
olup herhangi bir yanlış mutalaaya 
asla meydan vermiyecek kadar sağ
lamdır. 

B. Fethinin sıhhatinde görülen 
ümit verici hal, kendisini sevenleri 
memnun etmİftir. 

Bir yemek listesi 
İtalyan Hariciye Nazırı Kont Cia no Yugoslavlar ile yaptıiı son anlat· 

mayı imzalamak için Belgradda bulunduğu sırada ,1erefine verilen tölen· 
deki yemek listesi siyasi mahafilde merak ve alaka uyandırmıttır. Çünkü 
bu listedeki yemek isimlerinin hepsi Fransızca olarak yazılmı~tı. Fakat 
hiç biri herkesçe malum yemek isimlerine uymuyordu: Mesela listede 
çorbaya "ittifak çorbası,. deniliyor, yemeklerden batka birine "Sicilya 
bombası,, bir diğerine de "Roma Sürprizi,. Rdı veriliyordu. 

Yemek listesindeki isimleri bu şekilde kaydeden şüphesiz yemeği pişi· 
renler ve sofrayı kuranlardır; yani Yugoslavya protokol direktörünün 
bile bu işte bir müdahalesi yoktur. Bununla beraber "ittifak,. corbasmm 
yanma "Sicilya bombası,, ile "Roma Sürprizi.. ilave edilmif olması latife 
şeklinde bir dedikodu uyandırmıştır. Acaba Yugoslavyad'). imzalanan itti
faka rağmen Romanın bir sürprizinden endişe edenler mi var, diyenler 
olmuştur. 

Nasıl, bu dedikoduyu beğendiniz mi} Şu siyaset oyuncuları buluttan 
nem kapan ve memleketler araama süphe sokmaktan .adeta zevk alan 
garip mahluklar değil mi~ 

lranla aiti anlaşma 
Jmzalandı 

Bu anıa,malar hudut emnlyeU, mUcrlmlerl 
iade, kartıhkh adlt yardım, ikamet, tek gUmrUk, 
telgaf ve telefon itlerine aittir 

Tiirk ve lran murahha.8 

Türkiye ile Iran arasındaki mü· 
nasebetlere bir kat daha vuzuh ver· 
mek emelile iki devlet murahhasları 
tarafından Tahranda hazırlanmakta 
olan muahedelerin imzalanması 
dost ve kardeı İran matbuatı tara· 
fmdan efkarıumumiyeye büyük bir 
debdebe ile bildirilmit bulunuyor. 

Muhtelif meseleler üzerinde ya· 
pılan anlaşmalar lran Hariciye na· 
zareti binasında imza edilmiştir. 
Merasimde iki tarafı temsil eden 
murahhas heyetler hazır bulunmuf· 
lar ve merasim büyük bir dostluk 
havası içinde geçmiştir • 

Merasimde, İran namına Maliye 
nazırı doktor Defteri, Hariciye nazı
rı Samii, Maliye müf8viri Bader, 
posta ve telgraf müsteşarı Hakimi 
ticaret müsteıarı Vasıki, Hariciye 
protokol umum müdürü Nuri lafen
diyari: Türkiye namına baı murah· 
has Cemal Hüsnü, murahhas Kemal 
Köprülü, sefaret müsteşarı Salahat. 
tin Arbel ve Türkiye büyük elçisi 
Enis ve murahhas heyet katibi idris 
Akaygen Cura ham bulunmuılar
dır. 

Tahranda iki dost ve kardq dev
let tarafından imzalanan vesikalar 
§unlardır: 

1 - Hudut emniyeti muahedesi 
2 - Mücrimleri iade muahedesi 
3 - Karşılıklı adli yardım mua· 

hedesi 
4 - ikamet muahedesi 
5 - Tek gümrük muahedesi 
6 - Telgraf ve telefonlar için 

anlaşma 

Bu vesikalar İran namına Harici· 
ye nazırı tarafından imzalanmış ve 
her muahedeye aynca alakadar me
sul nazır imzasın·ı koymuttur. 

Vesikalar Türkiye namına baş 
murahhas Cemal Hüsnü ile ikinci 
murahhas Kemal Köprülü tarafın
dan imzalanmıştır. 

heyetleri bir .ara® 
miş, Iran Hariciye nazın bu nutka 
mukabele etmiştir. 

imzalanan vesikalar gerek Iran 
siyasi mahafilinde gerek kardq mil· 
lette büyük bir sevinç vesilesi ol· 
muştur. 

C. H. P. umumi idare 
heyetinde 

C. H. Partisi umumi idare heyeti 
azalıklarında inhilal eden mevkiler· 
den adliye işleri bürosu şefliğine 
Trabzon mebusu Raif Karadeniz, 
matbuat bürosu şefliğine Tokat me• 
busu Nazım izzet T oray, ziraat it
leri tefliğine Manisa mebusu Y aıar 
Üzeyin getirileceği haber alınmııtır. 

Yalova daha ziyade 
gtlzellef•cek 

Y alovanm daha ziyade imar e
dilmek suretile yeni tesisat yapıl· 
masma karar verilmiıtir. Hazırla· 
nan projeye göre kaplıcalarda bü
yük bir yüzme havuzu, eğlence 
yerleri ve yeniden birkaç otel yapı· 
laca,ktır. 

Geçen yılki rekoltenin azlığın
dan dolayı Yunanistan hububat kıt· 
lığına maruz kalmıttır. Bundan do
layı Yunanistan bu yılki hububat 
ihtiyacını ithalat ile kartılamak ve 
bu ithalatın bedelini döviz ile tediye 
etmek mecburiyetindedir. 

Yunanlstanın bujiday 
lthalltı nakadar? 

Yunanistan; Romanya, Yugos
lavya ve Arjantinden 7000 vagon 
buğday ve 3000 vagon mısır alma
ğı kararlaştırmıotır. 

Diğer taraftan, Almanyamn Yu
nan maddelerinin başlıca alıcısı ol· 
makla beraber ithalatını döviz ile 
tediye etmiyerek harp malzemeaile 
karşılaştırdığı • rin ve bundan başka 
Yunanistanın lngiltereye olan yaş 
ve kuru üzüm ihracatının, Kalifor
niya ve Avustralya .malının rakabe· 
tine maruz kaldığından dolayı aza. 

Dava ba,tadr, bltth 
karara baDlandll 

Kasımpaşada iskeleye giden U• 

zun yol üstünde gece vakti olan bir 
vakanın durutması, dördüncü ceza· 
da diin akşam geç vakit meşhut suç
lar kanununa göre yapılmıt ve ka· 
rara bağlanmııtır. 

Ahmet ve Hayim isimlerinde 
iki kişi uzunyolda yürürlerken, kar· 
tılarına Cemal ve Hamit isimlerinde 
iki kişi, sarhoş olarak çıkm1ılar. 
"Ne arıyorsunuz siz burada?,, yollu 
bir takım sözlerle onlan durdurmUf• 
lar. Derken polis Sadettin ve Hik· 
met, gürültüye koşup gelmi~ler. 
Cemalle Hamit, polislere karıı gele. 
rek, bu arada kanunlara ~övüp 
saymışlar. 

Dördüncü cezada bu davanın 
durufması netic .. inde, Cemale iki 
ay bir gün, Hamide bir ay yirmi 
dört giin hapis cezası verilmi§tir. 

Seher kadın 
Emine Berini fuhfa 
lefvlkten ceza , ... ı 
Beyoğlunda Emine Berin isimli 

km fuhp tqvikten suçlu Seher 
adlı bir kadnUn İstanbul asliye Ü• 
çüncu ceza hakyerinde yapılan du· 
ru§ması bitmi~. Seherin suc;u sabit 
olmuf, suçlu bir sene hapis cezuı 
yemiftir. 

Kemal Kitaba/ 
öldü 

Şcbrimiıdeki Sovyet ıcncl konso 
loıluiu batkltibi B. Kemal Kitabof' 
evvelki akıam öldüğü teessürle hab 
almmııtır. 

B. Kemal Kitabof Amerikan hasta 
nesinde apandisitten ameliyat olmut. 
fakat, kurtulamıyarak perşenıue günil 
akıamı saat 11 de vefat etmiıtir C• 
nueu ha ... tıt*n 'lt\ıgttn Jnddtı"tım.~ 

tır. 

Ailesine ve dostlarına taziyet be~ 
ederiz. 

Hallçtekl gemi ankazları 
çıkarıhyor 

Ôirendiğimize göre hükumet. 
Haliçte batmıt bulunan gemilerin 
ankazını çıkartmaia karar vermif• 
tir. Buradan çıkanlacak hurda de
mirler Karabükte kurulacak demir 
ve çelik fabrikasında iptidai madde 
olarak kullanılacaktır. 

Haliçte mühim bir yekuna baliğ 
olan gemi ankazı bulunduiunclan 
haylı demir çıkarılacağı muhalckalc. 
tır. 

Bir apartıman dalreelne 
girene ceza keelldll 
Harbiyede Hidayet sokağında 

"Ferah,. apartımanında Arak.ini 
dairesine, gündüz, ev sahibi içer~ 
iken, kapıya maymuncuk uydur. 
mak suretile girip eşya topladığı 
sırada Arakai tarafından görülüp 
kovalanan ve yakalanan Akif, öteki 
ismile Atıf, dördüncü cezaya veril· 
miıtir. Duruşması baılamı§, bitn1i9, 
hakkında bir ay, yirmi bir gün ha
pis cezası kesilm1ıtir. 

Sipahi ocağında bug 
müsabaka 1Jar 

Bugün Sipahi ocağında, Avrup3 
claki müaabakalara ittirak ede~e'• 
takımm seçme müaab&kalan yap!· 
lacaktır. 

Müsabakalar 18at 3 te ba"lıyaca 
ve manialı Ya?l§lar yapılacaktır. E 
ıeçme müsabakalannm çok heye 
canlı olacağı tahmin edilmektedir. 

Müsabakalara giri~ 20 kuru~tur 

Geçmiş Burunlar 

~ Nis:ı.n :roıs 

tRAN TAHLİYE EDİLD1 Türkiye murahhas heyeti bundan 
sonra Giilistan sarayında Şehin§a• 
hm yıldönümü miınasebetile Kor 
diplomatike verilen büyük ziyafette 
hazır bulunmuşlar ve Cemal Hüs· 
nü Şehinşahın şerefine kadehleri 
idare ederek kısa bir nutuk söyle-

larak Y unarti'ataftıa kafi miktarda Ajana Havaa iatih.bar ediyor.• 
döviz temin etm~iği icin memle· lranın Rus kttaatı tarafından t 
ketin bir memnuniyetsizlik buhranı liyeai hitam bulmU§tur. Rua cwık"i 
geçirmekte olduiu vc#Jahili fiatların J a.'/4y aand1k1.annda büluMn ~ mtı 
yükaeldiii ıörülmektedir. rubleyi aklim etm4flerda-, 



Dört senedir izini kay
bettiren bir mahkiim 

R izede jandarmalar tarafından yakalandı 
Rize (Hususi) - Üç dört senedcn,

beri izini kaybederek yakayı ele ver. 
miycn İsmail oğlu Hasan Rize jan • 
darma bölük komutanı Hamdi Alku. 
nun başkanlığındaki müfrezeler tara
fmdan yakalanmıştır. 

Hasan doğalıdnnberi köyüne, mu 
hitine fena bakmış komşunun evmı 

b~smış akrab.al~n~n yolunu kesmiş 
bır soyguncu ıqı. )' aptığı bu f eııalık. 
lardan dolayı yedi buçuk seneye mah
kum. ol~uştu. Dört senedenberi gizli 
ve tıUzlıkle aranıldığı halde yakayı 
ele vermemekteki fcraset"ı . d .. sayesın e 
dort sene yalnız b:ıama 1 d . . . ~ orman ar a, 
evmın ve tarlasının içindeki muhtelif 
mah~nlcre gizlenmekle kalmıştı. El. 
de cdılmesı'nd ·· · en umıt kesilmiş ve Ha-

l'cdi bııç-uk seneye nıahl.-ünı 

Rizeli Hasan 
sa.nın dosyası çok kabarmıştı. Rize • 
mıze ~enüz gelen Bölük komutanı 
~aı:ıdı Alkun maiyetindeki müfreze 
ılc I§i tatlılığa boğmak suretile Hasa -
nı g . ecenın yarısında evinde yakala • 
mıştır. Harp silahından ba§ka ayrıca-

da tabancası o1an azılı bu baskında 
büyük bir cinayet işlcmeğe yeltenme. 
den yakalanmıştır. 

Narlıderede kuyuya düşen bir çocu~ 
boğuldu; suçlu aranıyor 

İzmir, (Hususi) - Narlıdere kö
~ civarında Selanikli Bay lİhamiye 
aıt ve Bay Rifatın kira ile tuttuğu 
sebı.e bahçesinde feci bir kaza olmu§, 
o~altı YB!iında bir çocuk, su kuyusuna 
du~ck boğulmustur. Kuyuya. düşüp 
bogulan çocuk, Antalyanın Gündoğ . 
du köyünden Abdullah oğlu Mustafa 
adındadır, bir hafta evvel Antalyadan 
lzmire gelmiş ve i§ aramağ:ı çıkm13 -
tı. Mustafa. bah!;cvan Bay Rifatın ya. 
nına.Jşçi olarak girmiş ve orada ça -
lJ§tnağa ha:slnmışt.ı. Evvelki gün an • 
•ızın orta.dan kaybolan M"ustnfa, aran 
dı~ halde bulunamamı~tı. Dün ce -
scdı , b:ı.hc::enin kuyusunda bulunmuıı, 

Gönende ---
Bir alış poligonu 

8{'tldı 
.. Gönen, (Hususi) - Ker·eler kö . 

YUndcki okul her vıl fazlnla~an \'C O· 

kulmn.k ~stiycn köy ç;cukla;ma k;if i 
gc mcdlgind"n k" k . b' ~ oy ·urulunca ycnı ır 
okulun yapıl 
'Köy bUtç, . nıası kararlaştnılnrnıtır. 
tahsi::at ~:~ne .bu yıl yeni bir okul için 
~ mu~tur. Okulun yapılaca 
gı :rc:r t spit edil · . • 
g.. k nu.,tır. 1nsaata bir iki 

une ·adar b:l§lanacakt 
ır. 

Gcınen, Uius . 
kışJaJann ark usı) - Pazar günü 
zırJadığı at ası~da Halkevinin ha • 
kiıte181• .. ..15dyerı kal::.bahk bir halk 

onun c tö 
nun kordeı· renle açıldı. Poli"'o-

asını K o 
Aslancr kcst'kte aymakam Nurettin 
Hnlk Part· . 

1 
n sonra Ciimhuriyct 

atıcılığın 1~1 Ba.:knnı Osman Gönen 
söyledi. e ernnııyeti hakkında söz 

SbyJcvden 
defe ilk rnu fsonra J:;Q metrelik he

va fakiyeu· 
Halkcvi .. 1 atış yapıldı. 

· Gonen g" ,.~. 
ycrı ve Sı>or \'as nc;;ugınc bu atış 
kaz-.n" temin rt~lnrııe çok büyük b:r 

D ctmıstir 
everek te .. 

Denek, Oi a~ koşuları 
iki r.ıayıs pa ~ .. r us.~sı) - Kazam ızda 

...... gun" n 
na at koRuları ve u ızılay yararı. 
Yapılacaktır. J>clılivan güreşleri 

Bol ikra.nıiyeİ· 
halara b!rçok nıuh\ 0

1
1
.an ?u müsaba -

iştirak ettirileceği ('/~ e•ns hayvanlar 
zin tanmmifı ünıu :e~ı. memleketimi . 
güre !ere itıtirakleri telı~anı~:mı~ . da 
izmlrde ekrn kının eaılmıştır. 

e fabrika İzmir, (Hususi) Si 
frnd:ın Halkapmnrd; ~lediye tara • 
fabrika ı civ::ırınc!a b,Jcdiycnin un 

ınc;~ tt· ·ı 
o!an ekmek fabrikası t e ırı ecck 
ilerlemiştir. Bu husust~~ebbüs.ü epey 
İktisat Vekfilcti nrasında be!edıye ile 
cereyan etmektedir. muhabere 

Rusyadaki fabrikalard t 
teslim ~rtlle ekmek fab 'k an zmire 
t.. rı asını bil 
un makinelerinin fiyatı i.::ı\ n • 

'>nnıiştir. 

derhal jandarma karakoluna ve ora 
dan da müddeiumumiliğe haber veril: 
miştir. 

Müddeiumumi muavini Bay Ce. 
Yat Özpay, tahkikata başlamış ve 
Mustaf anrn, kimse görmediği bir sı -
rada kuyuya düşerek boğulduğunu tes 
bit etmiştir. Bahçelerdeki su kuyula. 
rının etrafına korkuluk çevrilmesi la
zımgeldiği halde bunun yapılmadığı 

göriilmüştür. Muddeiumumilikçe, bu 
noktadan alakadarlar hakkında taki • 
bat yapılacağı söyleniyor. Bahçe sa · 
bibi B. !!hami de, mUddeiumumnikçe 
ifadesi alınmak ü1.cre aranmaktadır. 

1 Polls haberl~rıj 
Demirle mi yaralandı? 

Hahcıoğlu Demir fabrikasında ca. 
lışan Vasil polise başvurarak ayni 
fabrikada ~ahı;an Scrkis tarafından 
demirJe başına vurulup yaralandığını 
iddia e~miştir. Serkis hakkında tahki· 
kata başlanmıştır. 

l'ERE l'UVARLANMJŞ - 3.Si nu
maralı vatmanın idare ettiği tramvay 
arabasından inen Sakızağacmda 15 
numarada 60 Ya§larında Eleni tram
vayın birdenbire hareket etmesi yü
zünden yere yuvarlanmış, vücudünün 
muhtelif yerlerinden yaralanmıştır. 

ATLAMAK i STERKEN - Fatihte 
Çörek fırını sahibi 58 yaşlarında ls. 
mail Edir11ekapıdan tramvay arabası
na durmadan atlamak ist emis fakat 
müvazenesini kaybederek yer~' yuvar
lanmıştır. 

KôFTE YÜZÜNDEN KAVGA -
Tahtakalcde Kebapçı hanında ya~n 
Rahimle köfteci Kadir arasında köf
te meselesinden kavga çıkmış her iki
si de biribirlerini döğerck yaralamış. 
)ardır. 

ıstanbul Ticaret Odası 
bir program hazırladı 
Ticaret odalarının turizm işlerile 

de alakadar olmaları için lstanbul 
Ticnret Odası büyük bir program 
hazırlamıstır. Ayrıca diğer ticaret 
odaları il~ de muhabere edilmekte
dir. Odaların teşebbüsü ile yurdun 
muhtelif yerleri ucuz ve kolayca zi· 
ynret edilecektir. 

Kıdem zammı a lacak 

öğretmenler 
İstanbul ilkokul öğretmenlerin· 

den 1 60 öğretmenin kıdem zammı 
aldığını yazmıştık. Bu öğretmen
lerden baRka 450 öğretmen daha 
kıdem za~mı alacak tır. Bunlara ait 
listeleri Kültür Bakanlığına kültür 
yardirektürü B. Neşet götürecek ve 
kıdem zammı listeleri hakkında ba· 1 

kanlı2a izahat verecektir ' 

Kopye yapan 
talebe 

lnzıbat Meclisi tara
fından tardolundu 
Haydarpaşa lisesinin bir sır.ıfmda 

ikinci yazılı yoklama esnasında çok ga
rip bir hadise olmuş ve bir talebenin O· 

kuldan tardı ile neticelenmiştir. 

Hadise etrafında öğrendiğim~~e gö -
re sınıf imtihanı esnasında bir talebe 
öğretmenin sorduğu sorgulara cevap 
yazarken aldığı vaziyetler öğretmenin 
dikkatini çekmiş ve kendisinin bt.lundu· 
ğu sıraya doğru gitmiştir. Bu sırada öğ· 
retmen talebenin kopya yaptığım göre· 
rck kendisine ihtarda bulunmuş ve ka • 
ğıdına işaret etmek istemiştir. Fakat 
talebe ile öğretmen arasında işaret me· 
selesi yüzünden bir münaka~a çıkmış, 

talebe kendisine karşılık vererek ka -
ğrdı imzalatmak istememiştir. Sınıfta 
bu kopya işi münakaşası fazla ilerle • 
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2,300 Lira drahoma! 
Hakyeri salonundan çıkar çıkmaz 

öyle bir kavga ki .. 
Koca, karıslle yanmdakl adamın koridorda 
kendisine sövdUklerlnl lddfa etti; Meşhut 
Suç Kanununa göre, takibata szirl'i~di ! 

İstanbul adliye dairesinde, birinci 
Hukuk hakyeri .salonunun önünde dün 
akşam geç vakit bir ka\'ga çıkmıştır. 

l\avga, Nikola Kalaycı oğlu iel 
karısı Olga ve Sirkecide "l{afkas" bi
rahanesi sahibi Barba Yorgi arasında 
geçmıştir. Olga, üçüncü hukukta ko . 
cası Nikolil Kalaycı oğlundan dava -
cıdır. Geçimsizlik dolayısile, boşan . 
ma istiyor. Kocası. boşamamakta is
rarla duruyor. Arada bir de kızın ev· 
lcnlrken Nikolay:ı vC'rdiği 2.300 lira 
dırahoma meselesi var. Olga bu para. 
yı da geriye almak isteğindedir. Fa • 

kat, Nikola bu miktarda bir drchgma 
nldığmı inkar ediyor: 

işte, dün koridorda geçen hadiE:e, 
duruşmanm bu cekcsini müteakip ol
muş ve Nikolanın idcliasma göre, ka. 
rısı Olga ile Barba Yorgi, kendisini bu 
inkardan dolnyı müaheze edcr:eı i<cn, 
ayni zamanda sövüp saymı5hır! 

Adliye polisi Nu:ati, iiçünü ce 
meşhut suı; müddeiumunıiJifrinc gö -
tilrmüş, d:n·ncı \'C daY:ı o!unnnlnr, 
meşhut suç lınkycrinc :;ö11dcri:nı;~:cr. 

dir. 

miş ve talebe öğretmen~e yakı~k al · ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
mıyacak vaziyetlerde bulunmuştur. 

Bunun üzerine öğretmen tı.ılcbeyi 
dışarıya çıkarmıştır. 

Hadiseden birkıç saat sonra inzibat 
kurulu toplanarak talebeyi sorg•.ıya çek 
miş ve öğretmene karşı gelmesinden Ö· 

türü okuldan tard cezası vermiştir. 
Vaziyet Bakanlığa bildirilmi~tir. 

Koca zehirleyen 
Cevriye, Muğladan getirild i , 

mUtah edeye konuldu! 

Muğladan lstanbula Hüseyin kt· 
zı Cevriye denilen bir zehirleme 
maznunu getirilmiştir. Bu kadmm 
kocasını zehirlediği iddiasile orada 
hakkında takibat ya;ıılmaktadır. Fa
kat, delilik arazı gösterdiğinden , 
dün adli tıp işleri umum miidürlüğü 
müsahedehanesinde ın üşahcdeye 
ko~u]muştur. Deli olup olmadığı· 
na dair rapor verilecektir. 

Profesör Servet için 

yapllan ihtifal 

Dün Profesör 8. Servet için Diş
ci okulu talebeleri tarafından mer· 
hum un Mcrkezef endideki mezarı 
başında bir ihtifal yapılmıştır. 

ihtifale iştirak edenler saat 1 2 
de Di~ci ve Eczacı Okulundan ay
rılarak #Merkezefcndiye gitmişlerdir. 
Evvela Dişçi okulu profesörlerin· 
den Ziya Cemal, merhum Servetin 
yaptığı kıymetli işleri uzun uzun 
anlatmı~, grne profesörlerden B.B. 
Rüştü ;e Kazım ~sat ~'l söz alarak 
birer söylev vermışlerdır. Talebe
dcn de Eczacılar cemiyeti namına 
B. Nevzat, profesörün talebesini 
yetiştirmek hususunda yaptığı de· 
ğerli çalışmaları anlatmıştır. 

Bundan sonra F akü]te ve ecza
cılar namına getirilen çelenkler mer 
humun kabrine konarak merasime 
son verilmiştir. 

Bir tayi n 

Edirne ilk tedrisat ispekterlerin· 
del} B. Ahmet 1-.lamdi Gir~in lstan· 
bul ilk tedrisat ıspckterlerındcn A· 
masya kiiltiir direktörlüği.ine tayin 
edilen B. Nazım Hakkının yerine ta
yin edilmiştir. 

El çaW1tası v e para 
kapıp k açanlar! 

Beyoğlu meşhut suç hakycri, Fi
ruzağa - Cihangir arasındaki yol· 
da, geceleyin komşuya giden bir 
ana, kızın el çnntalarını kapıp ka
can Aliyi. altı ay hapse: Galatn· 
;aray - Tiinel :ı~n~rnda~i "Baznr 
dö Bebe .. nin vıtrınındckı bebekler 
ile cocuk esvaplarını ~cyre dalan 
Sira~10şun elinden düşi.irdi.iği.i için· 
de 70 lira bulunan çantayı kapıp 
kaçan Yalo,·ah Havdan iki ay hap
se: Tophane - Salıoı:ıznrı ı::m:ısm
daki pazar yerinde alış veriş eden 
Nimetin ~ı çantasından yere düşür
dÜğii iki liranın iizcrinc balıklama 
suret 'le atlayıp, parı:ı!arı kaoıp ka· 
C'an Seydo oğlu Mus~afoyı bir ay 
h::ıpse mahkum etmiRtir. 

Be,lktaf H a lke v inde 
Bu akşam Beşik taş 1 ialkevinde 

bir mu!ıahabe yapılacak ve Halkev· 
temsil grupu tarafından da İ kizler 
piyesi oynanacakt ır. 

<'Beni eleverirseniz 
canınızı alırım',, 

Esrar sattığı adamları tabanca ili! 
tehdit eden Başkıran Hasan 

Ladik kazasına sürülecek 
Dün, dokuzuncu ihtisas mahkeme • 

sinde çok şayanı dikkat bir muh&kcme 
yapılmış. Başkıran Hasan adında bir 
eroin kaçakçısı mahkum edilmiş~Jı. 

Hasan hakkında ilk ifade veren fb· 
rahim şunları söyledi: 

- Ben kaçakçılık şubesind'c iken bu 
adamı yakalamak için emir aldr11. Bi
ze yapılan ihbarlarda Başkıran Hasa -
nm gençlere esrar ve eroin sc.tmakta 
olduğu bildiriliyordu. Fakat kendisini 
b:r türlü cürmiimc~hut halinde yakala· 
mağa muvaffak olamırorduk. ÜT.erinde 
esrar ve eroinle yakalananlar : 

Otomobil altında 
kalan çocuk 

Sapasağlam meydana 
çıktı 

Dün çok garip bir hadise olmuş: 

otomobil altında k:ılnn bir çocuk oto
mobil kaldırıldıkt:m sonra sapasağlam 
meydana çıkmıştır. 

Hadise etrafında ôğrendlğimizc gö
re vak'a §U §ekilde olmuştur: 
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- Bunları bize Hasan verdi. Fakat numaralı otomobil Balat caddesinden 

biz onu yakalatamayız. Çünkü Lıze mal geçerken dört ya§larında Yusuf adm
vcrirken tabancasını da kafamıza da - da l:üçük bir çocuğun üzerine doğru 
yıyor, eğer beni ele verirseniz canını - gelmiş \'C zavallı ya,Tuyu altına al-
zı alırım .. diyor. Eğer Hz yc:ka'atırsak 
muhakkak surette ö!dUrür .. diycrlardı. 
Sonrı Balııtıı ne vakit gitsem. adamla
rı kendisine haber v~riyorlar, bu su · 
retle !hım gelen tertibatı alryordu ... 

Bundan sonra emniyet diı ektörlüğü 
sivil memurlarından Nezihi dinlendi. 
Nezihi de Ba~kıran Basanın eroin ve 
esrc:r kaçakçısı olduğunu. tabanca ile 

grzerck eroin sattığı adamlaıı tehdit 
etmekte olduğunu söyledı. Yakalandığı 
vakit üzerinde parabellum tabancası 

çıktığım söyledi. 

Hasan: 

- Ben iki sene evvel lıir cahiliik yap 
tım. Fakat şimdi k·çakçı değilim. Ev
ı: barklı adamım. Nezihi bana iftira e· 
diyor. Hatta biraz evvel yanıma geldi: 

- Bana beş lira ver .. lehinJe !Öyle -
rim .. diye rüşvet de al rrıak istedi, jan· 
darma şahittir! 

Reis Bay Atıf bunun üzerine jan -
darmanın şahit olarak dinlenme!'>: için 
çağırttı. Jandarma Mehmet : 

- Nezihi geldi, Hasan burada mıdır? 
diye sordu. Başka hiçbir şey söylcmet!i. 
Konuşmadıl::r .. dedi. Bunun üzerine }fa 

san: 

- Bana iı:arct etti .. k:ış1a gözle ko -
nuştuk, dedi. 

Mü;ldeiumumi Hakkı Şükrü Talim· 
cioğlu. iddianamesini söyledi. llasanrn. 
miı'ltakbclde ve halde Türk gençliğini 
zelıirliycn bu uyuşturucu maadclcri 
k~sten sattığı sab:t olduğunu. !:t'nclisi • 
nin ayrıca memura iftira etmekte bu -
lundıı~tınu söyliyerek sözlc~ine ~öyle 
devam etti : 

- Hasanın eroin sattığı anlaşılmış • 
tır. Cezasını çe!ce·cktir. Bu bir dcna -
ettir ... 

Müddeiumumi. esrar ve eroin sat · 
maktan cezalandınlmasını istedi. 

Neticede Hasanın bir sene beş ay, 18 
ı::iin hapsine, 269,5 lira para cezasına 

ma!1kum olmasına ve bir sene de Si -
vasın Ladik kazasına sürülmesine ka -
rar verildi. 

mıştır. 

Hadise ü~rine derhal pol's habt'r. 
dar edilmiş ve hemen yetieen itfaiye 
otomobili kaldırm:ığn çaltşmı~tır. Bu 
sırada ctr:ıfta to9lananlar otomobil 
atlında kalan zav:ıllı ynnunun nasıl 
parça parc:a çıkacağmı beklemekte ı

tlilcr. 
1'"'e kat otomobil kaldırıldığı d:.ltika

da Yusuf otomobil altından birden
bire knlkfırnk yilrümc~c ba~1amıst r. 
Çocuk hastnhlneye kaldmlmıs ve o·o
mobil h:ık1cında takibata bnşla:ımrntır. 

. 7000 çocuğa 
bakılıyor 

ilkokul himaye heyetlerinin ye· 
ni yıl i inde yaptığı çalışmalardan 
cok giizel neticeler elde edilmiştir. 
~ lstanbulun bütün okullarında 
kurubn himaye heyetleri bugün 
7000 çocuğu doyurmaktadır 7000 
çocuğa yiyecelt ve sıcak öğle yeme· 
ği verdiği gibi bunların pek fozb 
muhtaç obnlarınn da ayakkabı cJa. 
f.ıtmai: tadır. 

Pla n ö r talimleri bugUn 
ta~Jıyo'r 

Tür!dn.~u ı !:ınor talimleri bu. 
giinden il baren ba5lnyncaktır. Geçe-na 
yıl olduju gibi bu y.l da ders baş
lanın mtinnsr~etile bir tören yapıla

ca:{ \'C bir söylev verilecektir. 

N isan yc:aJimurları başladı 
lki gundcnberi n'san vn"'murları • o 

b:ışlndı. Havaların biraz da soğuk ol-
masına raf;'tllen yağmur b~klıycn bah· 
çe sahipleri vaziyctent e,:o!{ memnun
dur. Rn:mthnnenin hava vaziyeti hak. 
kında verdi3i rapora gür<' har:ırct a
zami asgari 9 d~recc::c idi. 

Rüzgar yıldız ist;kamctinde poyraz 
olarak esmiş \'C sürati saniyede G met 
reyi bulmuetur. 

Yağmur miktarı 1,5 milimetredir. 
Yağmur devam edecektir. 
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Mükifatlı araştırmanın 
neticesi alındı 

ispanya nota verdi HATAWıf (Vslya.nı 1 inciae) 
TfJRK DİL KURUMU GENEL 

SEKRETERLtG1NE 

f bir yayda sinüs düz bulundukça, ko
sinüs yoktur. Ok, kirişin ortasına 
getiri1erek genye çekildikçe, kosinüs 
meydana çrkmaya ba§lar. Yani ko
sinüs, okun, yayın, ilk bulunduğu 
vaziyette!-: ortasm<ian geriye doğrn ltalya ispanyayı "adeta,, 

istila ediyormuş 
Franko kuvvetleri taarruza geçtiler 

Valencia, 2 (A.A.) - lspan· 
ya hükumeti, dün Fransa ve İnııil
tereye bir nota vermiştir. Bu no
tada Guadalajarada geçenlerde vu
kua gelmiş olan muharebelerde 
cumhuriyetcilerin bu mıntak.adaki 
harekatı idare etmekte oJan lta!yan 
yüksek kumanclanhğmm birtakım 
emirnameleri ve sair vesaik ele ge .. 
cirilmistir. 
~ Notada netice olarak şöyle deni· 
liyor: 

"Bütün bu hususat, İspanyanın 
İtalya tarafındar1'adeta istilasına mu 
adildir ve garbi Avıupanın emniye
tini ve umumiyetle sulh davasını 
ihlaldir . ., 

MEKSiKA Y ARDlMDA 
DEVAM EDECEK 

Vaşington, 2 (A.A.) - Meksi-

ka sefiri Meksika hükumetinin Va
lcncia hükumetine "manen ve mud
deten., müzaharette devam eyleme-
0.e katiyen azmetmiş olduğunu bil-
"' dirmiştir. 

FRANKO KU\TVETI.,ERl 
TAARRUZA GEÇT1 

Avila, 2 (A.A.) - Havas ajan· 
sı muhabirinden: F rankist kuvvet
ler Guadarrama cephesinde hüku
metçilerin mevzilerine taarruz etmiş 
lerdir. Asiler, hükumet hatlarına 
girmifler ve oradan milisleri çıkar
mışlardır. 

Bu esnada F rankistlerin tayya· 
releri, hükumet kuvvetlerinin geri· 
de tecemmii etmiş olan kuvvetleri
ni bombardıman etmiş ve bilhaı:sn 
Villalha yakınında bir zırhlı treni 
tahrip eylemj_ştir. 

Anayasası , Ceyb ve teceyb'in tüı-kçe!ezl sinüs ve 

Tanzim komitesi toplantı
smı tehir etti 

Cenevre, 2 (A.A.) - Milletler 
Cemiyeti sekreterliğinin bir tebliği
ne göre, Hatay anayasasını tanzi
me memur mütehassıslar komitesi, 
Türk delegesi cerrahi bir amdiyat 
geçirdiğinden 22 nisana kadar top
lantılru-mı tehir etmiştir. 

Hatay zaferi üzerine 

Orduya selam 
Kararın sureti kıtalara 

gönderildi . 
Ankara, 2 (~elefonla) - Hatay 

anlaşmasının umumi esaslan tesbit 
edildikten sonra orduya selam gön
derilmesi hususunda Büyük Millet 
Mcdisinde yapıhn teklif üzerine 
Meclisin verdiği kararın metni tab
edilmiş ve Genel Kurmay Başkan
lığınca, garnizonların koğu_ş ve ders 
hanelerine asılmak üzere, krtalara 
gönderilmiştir. 

Meclisin dünkü 
toplantısı 

kosinüstiir. "Sinüs,, 
Kınca izahı ~: Sinmek, Yakut )eh· 

çesinde sadece sin sözü, çökmek, çe -
lölrnek deme-lctir. "Pckanlci,. bug:'iin A
nadoluda elastı1cif manasmda lnillaJ:ul -
nıUta olan ••sün~ ve bunun cEğcr te 
laffuilan olup ayci manayı t.ıpyan 

··~ - siniiJ - $ÜlÜf'' sözleri •csinımk" 
sörü.nün bir tüf'Cvidir. Sinilı::, s.1mi ~ 
iplik m.anasm.ı olan singir "'PibrSki", 
e!asnlci~ olan sinir hep ayni o:ijicin tü
revleridir. Sinmek ıwözün'lin etimolojik 
~de bapd& bulWYn 'VOW, yeri -
ne konursa., kelime .. sinmek - eli!emek .. 
§eklini altr. Bun un m.anu: d.a: ••Elasti
ki.f otm.k" ttr. Esnek tc dutik:iğ de • 
mtktir. Sinmek ile ıesncmek, orijirıde 
aynı l!Üi!ür. 

Vay, Türiclcrin en ıeS]Q sava} ,silfilıı 
olduğu dünyu.a bellidir. Türk...~ı- yay ı 
lannm kirq ipine "sinüğ., y~hut "si -
nüs., c!cmişlcrdir. Çünkü o elastikiğdir, 
oku atmak için ortasından ç~kilerek 
Çf.1k'Jrlaştmlır. ~·wn c, -, _ş. z, be .bunun 
kate"'oriEi ile de.iiştiği Türk dilcilerin -
ce bellidir. 

Yayın kirişi ile beraber olan şekli, 
herhangibir kavisin veteri ile h<-raber 
olan Jc.ldinden ba1}ka bir şey cı:.gildir. 
bunun içindir ki bir kavsin veteıi ile o
nun bir müselleste veter otan dıl'a m · 
nüs denmiştir. Metamatiktc koJaylık ol
mak için sonralan tam vetcr y~ ine ya
rı veter alım:rut: onun da adt ~ini.is ola

cekilebildiği uzunluğun adıdır. Ok 
~ckildikc-.e kosinüs büyür ve yaym 
kenarla;r biribirine yaklaştıkça ~i
nüsün ~lk izi olan hat .küçülür. Bun
dan, sinüsle kosinüs arasındaki 
münasebet ve ahenk kolayca an1a§I· 
lır. 

Kosiniisün "Ko., unsuru "Dicbon
nairc ethimOlo.g:quc de la Langue La
line,. de yoktur. İngilizce b.üyük \Vcb::ı 
ter lfıgati, "Ko,, yu ~ulı i;;in, onu Si
nüs.Un komplcmanı manasına gelen 
"Complem&ıtis Sinüs" den gelmi5 ol. 
duğunu yazr}•or. HıJbuki yukarda söy
ledlğim.iz. gibi, "Ko,. sözü "Comple. 
ment,, kelimesinin ilk hecesi değildir. 
.Müstakil bir Türk .s5...."'iidilr. Eğer ya
kıştırma yoluna sıqulma.k mccburi}·cti 
ol.saydı, "Ko., sözünüq.. ••ccmplcrcent., 
elen ziyade, l«>ll§u, komşu sötlerilc 
tanı alikasını kabul etınek hiç ıd0 ha
ta olmazdı. FiJha.kil~a. s:nüs ile lfo"'i. 
niis, kaim .zıı:ı:iyenin birer dılını t.e§kil 
ccle.n., a.rala.rmcla tam kcmşuluk müna
sebet ve ahengi bulunan dılılardır. 

Derin saygılarımızı sunarız. 

A'ık:ıı'tı Dil, f'arilı ve O<>ğmf ya. Ji'n. 
1~iilksi f'iirho!oji EtiidyanZ..:ırmdaıı 

Fehmi G:iin:n l'.ocike Kılıcofjlıt 
Hü$eyin Arıtiirk 

F ransanın karşılıklı 
yardım teklifi 

(t18tymu 1 inci.de) l Belgrad, 2 {Hususi) - Çekos
lovakya hariciye nazın B. Krofta, 
Küçük Anla.fma daimi konseyinin 
bu devre baı:ıkanx sıfatile, konfe
ransın neticesi hakkında gazetecile
re beyanatta bulunmu,Ş ve üç devlet 
arasındaki i§ birliğini, Küçük AnR 
laşma siyasetinin Milletler Cemiyeti 
çerçevesi dahilinde dünya sulh pren , 
siplerinden mülhem olduğunu işaret 
ederek §öyle dem~tir: 

Ankara, 2 (Hususi) - Medi-
1 

sin toplantısında, Kayseri saylavı 
Faik Sılaym Meliye V ekaieti siyasi 
müsteşarlığına tayini hakkındaki 
Başvekalet teskeresi ve Büyük Mil
let Meclisi 1937 yılı şubat ayı he
sabı hakkındaki Meclis hesaplarının 
tetkik encümeni mazbatası okun-

rak kdmr§tır. Elbise yakasr, sadır ve Yeni siyasi müsleşar-
k.alp manaların.a olan ccyb "Ahtcriğ vc1 ~ f i l i 

'A.NTONEBKO YAPILJIJ..K !STENi.' 
LEN! ANLATIYOR 

Pa.rJı, 2 (A.A..) - Ro:m.a.nya hari
ciye nazırı B. Antonesko, "Petit Jour
nal,, gazetesinin hU6UBi muhabirine 
bulunduğu ~"anatta şöyle dem.i§tir: 

Bugün mevzuı:ıba.bia olan keyfiyet, 
Xii~ An.tantm tetnclinin, üç devlet 
arasında umumi bir karuılıklı yardım 
paktı ile .genişletilmesidir. Bu, ürerln. 
de düşün~yi icabetti.ren. bir ınese-1 
J.M..iT. Bu mesele, da.ha. ziya.de Tuna 
hu'ZUlDJ alaka.dar eden i:ıir iştir. 

Romanya il~ Yugosla.vyaya gelince, 
bu iki memleket, hanedan bağlarile 

v.e karşılıklı dostluk hialerile biribiri
ne bağlıdır. Stoyadinoviç, kinunuev. 
Yelde Ya.p.Jlan Bulgar - Yugoslav pak
tından beni haber:dar etmiştL Nitekim 
Çekoslovakya da, bu meseloclen haber. 
dar edilmiştir. Atin.ada. Balkaıı .A.nta.n
tJ iz.alan, bu mesele üz.erinde tam su
r.ette anl.ae.mıştır. Kiiçük Antant dev. 
Jetlerinin ·karşılıklı olarak göstermek! 
te oldu.klan düriiat hattıhareket na.za-1 
rı dikkate alınxrsa, bunlann içlerinden 
birisinin kendi ko~ulannd&ıı birisile 
mÜlJ.uebrllerinin iyileşmem, ancak 
sulha yardım e:dcr. 

FRANSIZ PROJESi GERi 
AUNDI 

Berlin, 2 (A.A.} - Be1graddan 
bildiriliyor: iyi malumat alan ma
hafilde söylendiğ;ne göre, Küçük 
Anlaşma hariciye nazırlan toplan · 
t11ının en mühim neticesi, Küçük 
ti.ulqma misakının umumi bir kar· 
!ılıklı yardım muahedesine tahvili 
huauıundaki F ran.sız - Çek proje
sinin eaflara atılmış olmasıdır. 

ALMAN - 1TALYAN tHTt
LAFI MI? 

Paris, 2 (Hususi) - "Figaro,, ga • 
zetesi, Yugoslav - İtalyan anlaşma.sı

na kar§? Viyarıada B. Sehuschnigg'in 
Çek Ba§vekili B. Hodza ile yapmakta 
oldukları anla~mayı mevzuubahscde • 
rek diyor ki: 

Acaba, bugün Balkanlarda büyük 
bir Alman - it;lyan ihtilafımn bat • 
langıcrnda mr bulunuyoruz? Zira, bu 
yeni komb;nezonuııun arkuında İtalya 
vardır. 

Belgrad, 2 (Hususi) - Başvekil 
\'e Hariciye nazın B. Stoyadinoviç. 
"7.abitler mahfili,, nde misafirler şe 
refine verilen ziyafette bir nutuk 
şöyliyerel.: Bclgraddaki hu toplantı
nın ehemmiyetini anlatın?§ ve ah· 
rı:ıc(l.k i~:j neticeleri isarct etmiştir. 

B. Kroftn hu nutka cevap vere· 
rek aynı fikirlere iıtirak etmi~tir. 

Hükumet naibi Prens P~ul bu. 
gün misafirler ferdine bir ziyafet 
vermiştir. 

Kamusu AralJiğ", türlcçe sinüs sözünün ıBrrmızın 89 n er 
anlattığı manayı kapoay.amaz.. El~ Yüksek laadiktan geçit 
yakası, bir daire veya bir kavis hatır -
lat;:bilir; fakat sinüs kavis eleği!. onı.m 

veuı-idir. Sadır ve kalp, sinme!c sözil -
nün bir türevi olan sinenin ancak ter -
ci.irnts.i olabilir. Sine, her nefes alıp ve
rişte, viicudü11 esneyen kam:ıörr Kalp 
dahi daiına şiıen ve büzUlen yani e&n.e -

:ren bir uzuvdur. Bunu, yc.ka de 
mek olan ceyb'lc ilgilendirmemek doğ
ru olur. 

muş ve 1936 yılı mÜYazenei umumi
yesine dahil bazı daireler bütçeleri 
tertipleri arasında 36,720 liranın . 
miin11kaiesine dair kanun kabul edil
miştir. Gümrük tasarruf kanununa 
ek kanun layihasırun da biiinci mü
za~eresi yapılmıştır. 

Merlis pazartesi günü toplana
caktır. 

"Emniyet sisteminin t~kili, halle~ 
dilecek en mühim meselelerden birini 
teşkil etmektedir. Bu t.e.,ki1at, emniyet 
meselesinin kendini hissettirdiği bütün Tapu tahririne tekrar 

1 Dünya ctimologları sinüs sözünü 
1 , başlıca lat;nccye irca eder1er. Hakilbtin 

.Avrupa. bölgelerini ihtiva etmelidir başlanıyor 
Fantldığr gibi olmadığım bi-: dı:.ğil, .. Dic.. 
tio::-ımire Ethimologique de la langue 
Latine" .söylci.İn: 

Konsey, milli emniyetin alakasını he. Ankara, 2 (Telefonla) - Tapu 
.saha, katmıyarak her türlü tarzı hal- ve kadastro umum müdürlüğü ö
lin ancak yeni zorluklar ihdasrna }'la- ni.imüzdeki aydan itibaren tapu tah
dim olacağma ve ancak barış daY3.5I- ririne yeniden ba§lıyacaktrr. Çorlu 
na zarar vermekle neticeleneceğine ka· kasabasının 11 mahallesinden 8 İn· 
nidir. Buna binaendir ki, Küçük An- de tapu tahririni bitiren dört posta 
la.şma devlelleri yeni bir Lokarno nıu. ona çıkarılacaktır. 

"Sinüs,, ayni ile "mukaar vev:ı ya • 
rrm daire şeklinde kat veya rJi;Jtıüm,. 
demektir; manası: Bir elbisenin mey -
dana getirdiği yarım daire şehlindc kat 
veya büklüm ki 13Jtn'Un içinde anaiar 

alıedesi iqin büyük devletler arasında 
cereyan. eden müzakcr.elerio neticelen- , .. !Jtl••••lll!I•••••• - • 
::;;;~:~~:;;:~ELE. Denizyolları 

çocuklarını taşxrludr. Bundan lı' ma • 
nalar türemiştir: "Sadrr,. yani iltica c
ııelilt-n. üzcrirıe eğilinen yer, "meke, hi-

RlN SONUNDAKi SÖZLER! 

B. Krofta'nm beyanatından sonr::ı. 

Romanya hariciye nazırı B. Antoncs
ko söz alarak üç devletin noktainazar 
larındaki birliği ve Küçük 1'.ntantm, 
aleyhinde bulunanları bile nihay.,,t 
müdrik olmağa mecbur eden hayati . 
yetini kaydctmişlir . 

B. Antone.sko, müteakiben, İtalya -
Yugoslavya ı:uılaşm.asmdan dolayı ta .. 
mamcn memnun olduğunu ve bunun 
Küçük anlaşma.um görili;lerine tama -
men uygun bulunduğunu söylemiş ve 
demiştir ki: 

İtalya -- Yugosalvya paktı AYru -
panm bu bölgesinde ban~m muh:ıfa -
zası için kuvvetli bir zaman teşkil et 
mektedir . ., 
~~~~----~~~~--~~~· 

Lindbeı·g Atinadan 
Londraya dönüyor 
Atina, 2 (Hususi) - Anıerik[' l. 

tayyareci Lindberg dün buranın tem::ı.
§aya değer mahallerini ve Akropolu 
geı.mi§tir. Öğleden sonra da Tatoy tay 
yare istasyonuna. giderek son uc;u~wı
da bazı hasara uğrıyan tayyarcsb'l!::-
t:ımirile meşgul olmu~tur. . 

Lindberg bütün dünyada büyük bir ı 
teessür uyandıran oğlunun k:ıçmlrp i 
öldürülmesi üzerine Amerikayı terke. ! 
derck !ngiltcrede yerle~mi~ti. Bu dc
fakj seyahatini Londra. - Hindistur 
arasında.ki kestirme ve emin tayyare 
yolunu bulmak için yapma!<tadır. T<~y 
yarecinin yarın buradan hareket et 
mesi muhtemeldir. 

iŞLETME S i 

Acenteleri: Karalcöy - köprüba~ : 
Tel. 42362. Eirkcci Mühürdar Zade '1 

'SDll!• Han tdefon : 22740 •••••• 

Trabzon Postaları 
Pazu, sruı 12 de Perşembe 16 
da. 

lzmir Sür'at Posfajz 
Cuı:n~rt~i 15 de 

Mersin Postaları 
falt, Perşembe 10 da Kalkarlar 

Diğer Postalar 
Bartın -- Cumartesi, 

Çıuşamba 18 de. 

maye", v. ı. 

Teknik manalar: }fa ağm dibinin 
teı?kil ettiği cep; bir yelkenin ka't-artrsr; 
bağcı brçağmm eğri kısmı; ya<r daire 
~eklinde koy. Etimolojisi yoktur,. 

Bu izahtan anlaşılabilen tek mana, 
s;nüs'ün anlattığı kiri! yerine onun ya
yını, veya veterin yerine onun kııvsW 

aJmış olduklarıdır. 

lngiliz ilim adamlarımn kı!!!men 
hakikate temas cttil<leri anlaıılıyor. 
lnı:tilizce büyük Vebster luğati, Si
nüs sözü hakkında ~u izahatı veri
yor: 

1 

"lngiliz-ce "Sine,, ltalyanca "Si
nus,. tur; ve sadtr manasma nelir ki 
bir elbi~enin göğsü demek olan A· 
rap~a "Jaib,, t tercüme için kullaml 
mıştır; fakat bu manac!a y<ln1ış1rk
la "Jaib,. diye okunan "Jiba,, sek
linden alınTm~trr. Bu Arnpr;a keli-

1 mc "Ok mi, havsin veteri,, mana· 
• sına olan Sanskritçe "Jiva., dan g~ 

ludanya - Pa:!ll, S:tlı, Perşem , 1 lir ki, bu da Cre1cce "kavsin veteri,. 
. b~. Cumo. 8.30 da. J n~anas,ndA olan .. Hordi .. nin ter<:Ü· 

·- Pazar. SaJı, Per
şembe 9.30 da. ' 

lzmit 

.3znthrmı- Pazartesi . Sah mesidir. Hint\ile't, yar' ,·eteri na· 
zan dikkate almak terakkisini gö~· 

Çar4.1:n!Ja . Per. 
temıi!}lerdir.,. 

şernhe . Cumartesi. "KOSiNÜS,, 
20 de 

C 1 d 1 Kosinüs. "Ko =--: Sinüs .. müre~t- , 
((arabi.go - Salı. uma 9 a J kep teriminden yapılrru~tır. Sinüs'ü 
Ayvalık - S;:ılı, Cuma 19 da biliyorur.. 

lmroz _ F~ar 9 da J ''Ko., ya gelince, bu söz Türkçe-
de miit"!nıv•i,.,, tibenktar manasm:ı

fR ABZON ve MERSiN posta· İ dır. "Radolf, kitap It, Televüt le!1-
!arına kalkış günleri yük a1m· 1 

1 

-11~a~u.~:.mıım(~l•86a1 m)m11 .. ..-I .. !A.1 ........ 

ÇCSl.,. 

"Kosinüs,. a<Iı ve:rilen drlı ile si
ni.15 ara11nda değiırniyen bir müna
sebet ve ahenk vardrr. Filhakika 

Ankara. 2 (Telefonla) - Mn. 
liye Vekaleti siyasi miisteşarhğma 
B. Faik Baysalın Hariciye Vekaleti 
siyasi rnüste_şarlığma da Haric~ye 
Vek.aleti genel sekreteri B. Numan 
Rifat Menemencio,ilunun tayın1eri 
Yüksek Tasdika iktiran etmiştir. 

Balkan 7 icaret Sergisi 
açılacak 

Atina, 2 (Hususi) - Sofyadan alı. 
nan resmi haberlere göre Filib2dc ma
yısın birinden on altısına kadar devam 
edecek beynelmilel bir sergi açılacal:
br. Bu sergiye Almanya, Çekoslovak
ya, İsviçre ve Macaristan iştirak ede
ceklerdir. 

Ayni haberlerde önümüzdeki son. 
baharda bi.iyük bir B::ı.lkan ticaret Ye 
sanayi s~rtiisi a.çılaca.ktır. Bı.ı sergiye 
Türkiye, Yugoslavya, Yunanistan ve 
Romanya. davet edilecektir . 

Demir ve Çelik 
fahrikalarımızın 
temeli atılıyor 

(Üslya,m 1 i11c:de) 
Daşveki.1 ismet İnönü ile Vcki!Jeri • 

mi.ı, Kayseri yolile .Konya Ereğlisine 

gidecekler ve oraca, pazar günü raat 
16,30 da mensucat kbrikasınm temel 
atma mera:>imini yapa •akhrdrr. 

ismet İnönü ile Vekiller ve davet • 
l!~er /'.n~r:.ıya paz::.rtcsi E.abalu ~azt 11 
de dönrnü:} bulunacak:a:dır. 

tNGtLlZ BUYUK ELÇiSt DE 
I~~rtl\!l!J:~t:: GiTTt 

tn,;iliz bü!riik cli':;i d~ bugün K.a • 
ı·ab~!e :ra::nhu.k rm:::-a:im.':'e huluar.ak 
ve evve:cc bildi.'.f ği;:a::: r;i::,i, bir natuk 
&öylemek üzere K...rabü'ce gitmi§tir. 

Merasimde büyi:~~ elçinin bulun • 
masr, İngiliz - Türk iş birliğinin r.e 
dere:c l:uvvct1i bir ~ekilde tezahür etti
ğini göitcrmckt .. dir. 

l!~TISA T VEKiLi ZtYAFF. T 
VE:ilDi 

Ankaroı. 2 (Telefonla) - tktısat 

Vekili B. Celal Bayar bugün İngi ;ız he· 
yeti şerefine Anadolu Klübündc l,ir öğ~ 
1c yemeği vermiştir. 

Yemekten sonra BB. Brassert ve iles 
birer nutuk söylemişlerdir. B. Celal Ba· 
yar bu nutuklarına cevap vererek Türk 
İngiliz iş birliğinin krymet ve samimi • 
yetini tebarüz ettirmiştir. 
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Veni • • • • • • 
gemı erı iZ DIŞI iBLiS 

Marmara servisi için ısmarlanan gemi
lerimiz hangi esaslar Üzerine yapılıyor 
içinde lıer tilrlü istirahat imlı'Bnları mevcut 

olan gemilerimizle Mudanya yolunu 2,5 
saatte almak ınümhün olacak 

Yazan: 

Mühendis Naci Halil Ark 

Yeni ısmarlanan muhtelif yük ve 
yolcu gemilerimiz cem'an 10 parçadır. 
Bu gemlle:r Denizyolla.n idaresi için 
sipa:ri§ olunmu§lardır. Ayrıca Akay 
idaresi için mevcut "Heybeli,, tipinden 
ha.cim itıbarlle nz büyük ve süratli 
ve lAkin daha denizci v~ modern iki 

gemi ile l~ir .Liman işletmesi için 
tairlben .~ı~e~ıw Hayriyenin {54) nu
:maruı büyuklugünde dizel motörlü 
lki yolcu gemisi sipariş edilmiştir. Şu
nu d~ aynca büyük memnuniyetle kay 
d~elım ki, bu gemilerin bedelleri ka. 
~ılcn Ti.irk ihracat malı He ödenecck
tır. 

Sipariş muamelatı ilk olarak ik
mal olunan tip, Marmara ~si için 
yaptırılmakta. olan gemilerdir. 

Bu gemiler, Alman Loidinin bu tip-
ler i"in mutad "k ıı en yu sek sınıfı olan 

/ ./IJO~ K + ~ F,.~i.J.o.t.ti 
aırufına göre yapılacaklardır. 

Esas ölçüJ.er: 
. Biltün UZunluk 80,00 metre 

Kaimeler &.rasında uzunluk 75,00 ,, 
Postaıar üzer.inden genişlik 11,00 ,, 
Borda irtifaları: 
Ana güvertede .. 60 
Uat güv-~- ,,90, ,, 

~~ 6 '' Çektiği BU 
3,40 " 

Ma.iınahreç 150il T<>n 
Ded''eyt ?80 
Sürat 18 ~niz ;ili 

lstanbul - Mudanya ve İstanbul . 
Bandırzna seferlerine tahsis olunacak 
olan :bu gemilerden üç adet y.ıptırıl•• w.-... Buııiar mllldiııır ~Dflt Ve 

huuısi~ ihtiva ettikleri gıöi gt\
r.elllk itibarile de Ma,...,...,.__

1
zm . . 

l ri 
, __ ,_ ·~G.lll ıncı-

e O~lardır. 

Bu gemiler sayesinde Mudanya 2,"5 
saa.tte ~e ayni günde Bursaya gidilip 
gelınebıleccği gibi Bandırma tarikile 

~ 12 ili 13 saatte lzmire gidilebilecek 
tir. Yalnız Bandırma seyahati 4 saat 
sUrecektir. İznıirle Bandırma ve Hin

~ın ve Bursa ile M.udanyanm 
Y&klattırı zaınan itibarile bukadar 
mes'ut +ı..1_~1 hiç §ilphesi.z ki pek 
· .. ı..ı--~ ~t ve Turizm imkinlannm 1~uıa ibüyUk 1.:-
YEN/ GBMJL .-..u.wctlcr edecektir. 

Okuyu ER. VE FERiBOTLAR 
rijinaı pl~ neşrettiğimiz o-

nn fotoğr.afil . d d 
&nlıyacaJcları ··--ı.·ı erın en e 
ti ~~ı e lbu g"""il h 

Uınumiye itibari! 1 . -u er eye-
sa &raaında • . e .~Itere ile Fran 
Jara !k.. ışliycn suratıi "Feribot" 

·~nzemektedir: 

Seyahat müddetlru 
Yesinde ka.ınaraı n az.altılması sa. 
mele lnihnkUn l ardan sarfınazar et. 
gemi hac:nu ~ ~~ ve bu suretle ayni 
cunun llaklol ılınde daha çok yol
ra daha. fatıa 111Unasın~ ~e bu yolcula
lerck feraıı esbabı jstjraha.t ve müş-
nine imkan ~~ Ye .güverıe1~ teml
ahval tahtıncıa. .. olmu§tur. Hususi 
nülerck i'eıni 1

\lZ\unlu ola.cağı düşU. 
6 birinci nıe~~ ::vnca 2 ter yataklı 
ıniştir. 1 anıara. da ihtve edil-

PromeJıad gilvertesirı.de 
rinci mevki saıOllda. bulunan bi
cerclerin kenarıarın' büyijk camlı pen 
salar bulunan kall ~· ~nnda ma. 
gcniı:ı k&napeler ~rkJı ıki~er kişilik 
turd w nuz yercı ı> olunınustur. 0-ugu en den· . 
a~'Ili zamanda cayın 121 seyreder ve 
nlı:i a.labilirsinb: · b' 

121 
':Ya apcretifi. ' ıre.z llerd k. 

l'eme.k salonunda a.Yrıı e ı ferah 
bekler. Yarım .saat ,_an Yeriniz ~izi 

l{a.dar da • 
Promenad güvertesıncıe dol~ gen~ş 
deniz havası aldıktan ~P temız 
danya veya Bandırma~nra. 1~ık Mu
sunuz. ge ını., olur. 

Uzun seyahat ve kanıara k 
m mecburiyeti olmadık ... :a ~pab~-
gn-. • • 1 ded' ı. asrı ır ....... mm ~o cu a ı ve ınevk·ı ini 
taksiınatında da.ima: 1 er n 

<Mümkün mertebe fazla. 
milmktın mcrteb b .... k l-'olcuyu, 

• e uyu ve rahat m . 
kanlar dahilindn, servisin iktısadf b c 
kundan müsaade edebileceği a.za~i 

sürat.le mı.klctmek) düsturu amildir. 
BugUnUn ucuz, rahat ve konforlu bey
nelmilel denız seyahatlerinin sırrını 
da yine bu düsturda aramalıdır. 

Asri (turizm) bilhassa bu :sahada 
muvaffnk olmuştur. 

Bu gemilerin yedeğini teşkil edecek 
olan üc;Uncü gemi de kendi cürmüne 
göre bilhrussn. Marmara dahilinde bir 
tıı:rimıin başlamasına '\"C inkigaf ına va
sıta olacaktır. 

Ufak bir ücret mukabilinde sabah 
1ste.nbuldan hareketle Tekirda.ğı; bi~r 
güzellik harikası olan Marmara ada
ları, Kapıdnğı '~ Erdek dolaşılarak 
akşam mehtapta lstan'bula dönme'lt; 
vücut ve dim"ğm bir haftalık, hatta 
bir aylık yorgunluğunu g1dermclt iÇin 
kilidir. 

Bu baltmıdan Marmara. tipi gemi
lerin ıkinci mevki 'Salon ·ve güverle1e. 
rl ele çolc ferah ve pratiktir. 

Burası yeri olmamakla beraber, bu 
gemilerin SportıJl da inkişafına yapa
bilecekleri bizyük hizmetleri nazarı 
ilıbara alarak İstnnbul sporcularına 
sevinçle söylemek isterim kı, spor fa
aliyeti baknnındnn tek mevsimli oiıın 
şehrimiz, yeni gemilerin sürati ve u
cuz \•e ferah olan birinci ,:e ikinci mcv 
ki salon te&kllatı sayesinde ikinci 'bir 
spor mevsimi kaza.nacak '\e kışın bü
yük sporcu kafileleri, gerek zaman 
ve gerek ucuz seyahat baknnlarınaan 
Bursa :ve Uludağım ziyarete koalyca 
imkan bulacaklardır. Gönül isterdi ki, 
Bursanm müt:cŞ,cllbis ve senntcyt!dar. 
lan, lıfilôımetin bu bityük 1ıimmetin
den istifade ile daha şimdiden l938 
kış :mevsimi için hazırlansınlar \"e U
ludağm 1aş sporlarma müsait \"e gü
zel ma:nzaralı mevkilerinde bir k&.l; 
yüz kişiyi ba.nndırabilccclt elektrik 
ten,'iratmı ve sıhhi tesisatı (sıcak '-e 
soğuk müşterek duş ve banyolar, si
foolu halalar, ve kalorifer tesisatı) 
ve büfelerle 4 ila 10 yataklı od.alan ih. 
tiva eden pavyon 'tarzında basit ve te
miz otcller yaptırsınlar. Bu iş, Burna 
belediyesi için de nıühim bir varidat 
membaı olacağı gibi halkın sıhhat ih
tiyacına cevap verebilecek mühim bir 
teşebbüstür. Unutulmamalıdır ki, va
ziyeti .r.anıarunda. kavnyarak ilk adı
mı atan daima kazanır. 

Bu gemilerde.ki tertibat ve tesisnt, 
tahsis edilecekleri Eer\ · se nazaran ge. 
rek yolcu ve gerek zabitan ''e müret
tebatın asrl her türlü ihtiyacatı nar.a
rı itibara alınarak Yapılmıştır. Sıhhi 
tesisat mükemmel Ye boldur. Mütead
dit ve elektrikli l&tıeı \•e soğutucu a
letlerle mücehb~ .büfeler mevcuttur. 
Her mevki ve salonda radyo hoparlör. 
Icri vardır. 

Gemilerin denir.cilik ve müvazene 
kabiliyeti yüksek, emniyet ve cankur
tarma tertibatlan zengindir. Otomatik 
yangın mUş'iri de ınevcuttur. Mutad 
v~ıtaıarda.n gayri ayrıca yüksek se
dalı kumanda ve ınuhabere telefonları, 
telsiz ve kerteriz aleti ve projektör tec 
hizat mey:ınmdadır. Gemilerin yolcu 
girLs ve çıkış tertibatı1c yüklerunc ve 
boşaltma keyfiyetleri de iyi etud edil
miı:;tir. 

Dablbotun tankları gnyet zengin 
tutulmuıı, geminin te\•z.inine ve deniz
cilik kabiliyetinin ayarlanma.sına çok 
müsait bir tarzda. tanzim olunmu~lar. 
dır. Ambar yüklerinden gayri güver
tede kUf e dahilinde yaı:ı sebze ve mey
va. ile knf es dahilinde kilm~ hayva
natı nakli icin a)TI ve mahfuz yerler 
mevcuttur. tc:ı.bı halinde, yo!cuları h'ç 
bir Ve<'hile tnciz ctmis•ccrk 't.a.n.da tec
didi bavası temin cd"lmi~ kapalı n1". 

haller dahilinde koywı, $ığıl-~ \'e Enirc 
dahi naldcdilcbilir. 

Simdi biraz da bu gemileri ~vke
decek olan makine ve kazan tcssiatın
dan bahsedelim: 

Gemiler çift uskurludur. Her usku - ı 

nı, 1800 pf t beycir kuvveti istihll.l e
den bir tür.bin erupu _çevirir. Hu .erup,, 
bir yüksek ve bir alçak tazyik türbini 
ile bir de geri hareket türbininden mü-

. rft" rckkeptir. Türbinler "Germanaawe 
sistemindedir. Yıüksek tazyik türbininin 
dakikadaki devri 4500, alçak tazyik tür
bininin devri 37 50 dir. Gcre1c bunların 
ve gerek geri hareket türbinin devirle : 
ri husuSi çelikten ıimal edilmiş ve yag 
mahfazaları dahilinde çalışan dişliler 
vasıtasile azaltılarak penanc :pftma 
naldolunnr. Pervane ş&ftmın azami 
.sürattcki devri cWcikada 250 den iba -
rettir. Pervanelerin •tme kuvvetini ce
miye nakleden tazyik yakatlan ·~i -
clıel,, mişel sistemindedir. Süper hiter
Jer vasrtalasilc 350 derece :santikrata 
kadar nıtılmış <>lan stim untimetrc 
murabbama 21 kilo tazyikle yüksek taz
yik türbinine girer ve oradan alçak ~z
yik türbinine g*r. Beher cr.ubun yuk
sek ve alçak tazyik türbinleri o tarz~~ 
tanzim olunmuşlardır ki bunlardan hırı 
arıza gösterdiği takdirde diğeri yalnız 
başına çc:lışabilir. Her iki tür~in ~r~b~
nun kondenserlcri ayrı oldugu gıbı bır 
de yardımcı kondenser mevcuttur. 

Geminin yardımcı makineleri çok 
zen(!İndir. fstir.ıle çalışan c1cktrlk mü -
vellitleri çift o1up \ıeheri 35 kilo.,·at is -
tihsa1 eden birer Turbo dina
modan ibarettir. Ayrıca 20 kilovat is -
tlhsa1 eden bir ihtiyat Dizeldinııımo da 
mevcuttur. Müteaddit hava, 'kuan, 
sintine, yangın ve sıhhi tesiut tul~rn • 
balan ve saır cihazlar ve ana makın~ • 
lerle beraber mevcut bilciimle makine 
ve cihaz adedi 42 par~adır. Bu adet, a
na ve yardnncı makine veya cil:aılarda 
vaki olabilecek bir anza karşısında bun
lann yerine derhal yalnız .~inin ;eya 
yedeğinin çalıştınlabilc~nı ve bina -
enaleyh denizde yüksek bir selamet ve 

emniyeti il.de eder. 
Gemide iki adet su borulu ana ve bir 

de alev borulu yardımcı kuan mCTCUt• 

,. -

(Parisin en kölü kadmi) 

Herecanh facialar ve ibret 
sahnelerHe dolu, halclkl 

bUyUk zabıta hlkAyesı 
Nakleden: H i M 
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Gabriyelin birzamanlar Guf ile sıl fena yola. süriiklediğini uzun uzun 

çok dost oldukları herkesçe malum anlatma;ğa ancak o zaman fırsat bu 
du. Şüphesiz ortada bir9ok Gabri- labilecekti. 
yeller vardı. Fakat herhalde işi ta· lrod, müfettiş .Gorona yazdığı 
kip etmek boşa ç.ıkmıyacaktı. mektubuna gazetelerde cevap bck-

Çok geçmeden Goron, Gabri- lediğini söylüyordu. Mektubunda 
yelin lrodla teşrikimesai ettiğini öğ- ndrcs yol..-tu. Fakat tarfın Nevyork: 
rendi ve vaziyet enikonu aydınlan- tan postıt)a verildiği iizerinAckı 
mağıl OO§ladr. Müfettiş Goron· damgadan belli idi. 
lrod'ıı gayet iyi biliyordu. Müfeth~ Coron, derhal Ncv· 

1rod. onun teşhisine göre adam y-0rkla muhabereye ge~ti. Ve ~~ 
öldürmek istidadında bir hayduttu. rnurlarmdan birkaçını da lrodun ıu· 

Mi~l lrod ile Gabriyel Bomtar'ın ni takibe gönderdi. 
Londranm Soho sokağmdaki eve lrodun mektubu geldiğinden an· 
yerleşen iki Parisli olduğunda şiip· cak birkas gün sonra, Paris emnİ• 
he yoktu. Kendilerile beraber bir reti umumiye dairesine kim ıirsc 
de büyük yeni sandık getirdiklerini beğenirsiniz: 
haber vermemişler miydi~ Gnbriyell 

Eğer Gufu bu iki kişi öldürmüş Gnbri)cl, kapıdaki memura P 
ise cinayet planının gayet aoğuk- li.imsedi. Kendisini sorguya çeken 
kanlılıkla Ye şeytani bir dikkatle ha· komi ere gülümsedi. Ve nihayet, 
zırlanmış olduğu anlaşılıyordu. Goron ile buluştuktan zaman, ona 

Fakat şimdi bunlar nerede iai- da :ayni neşeli yüzle baktı. . 
tur. • " ler). Emniyeti umumiyeye, Guf cına· Ana kazanlar ''Schulz - Germanıa 

bba l~te ce:v:ln vcrilec:ek nq_kt~ bu idi. etinin esrarını ıaçmafu\ gcldiiini. s'ıstemi ve beheri 300 metre .mura t :r ....,... b 
ed 'L.--tiı Cerri müfetti. Goron, her tarafa, ve kendi "ni çok sıkan u ~rarm teshin sathını ihtiva en su U\N u ·r _ _.J;JI&.. 

k'azanlardır. Bu kazanlar süperhiter1er1e .. ARANIYOR!,, yaftaları esdırt· günahını üz~rinden atmak ist~ 
mücehhez olup kaıan dahilindeki sitim mışsa da muvaffak olacağından pek ni ısöylüyordu. 
tazyiki santimetre murabbaına 23 ve emin değildi. Pnristen, uzun boylu uzakta 
süperhitecden aonraki tazyik de 21 ki - ~ • • kalamamıştı. Müfettiş herhalde bu 

Dimor taraftan Gabriyel ile lrod masum kızcagw ızm sözlerine inanır-lodan ibarettir. e-
Alev borulu kaı:an 25 metre :ı:nurab - poliae yakalanmak için sanki hazır- dı değil mi? Gabriyclciğin hiç lca-

baı teshin .. tıuıu ihtiva eder. Bu 'ka - lanmakta idiler. Garif\>tir ki. her bahati )oktu!. O, canavar lrodun 
:z:anm üç -naifesl vardır: ikisi de aynı tuzağa dôfinek yüzün· dinde ma um bir 8.letten batka bir 

1 _Ana Jı:panlann tqdiyc suyu den yakalan1llJflardrr. Gabriyel, ve şey olmamı tı. 
neli bu uı:andan seçerek tenuiba- lrod. cinayeti itlcdikleri memle· Gabriycl kendisini bu yolda an· 

e Wuaı bir lmmmı Ol'ada bua - ketten uzak, çok uzak yerlere git· )atıyordu. Sonra sandık meselesine 
ttmn m miflerdi. Fransa nerede, Amerika gecerek, onun Londradan alındı-
kxr~ _Tatlı au ayiatl, bu kuaıun ia - nerede!. ğmı, fakat bunun bir cinayetle, he-
tihıal ettili iıtina tıekiaüf ettlrileftk te- San Fr-anailltoya aitmiflerdi. le Guf'un öldi.irülmesHe bir müna· 

Ve binbirlerinden aynkbltlan, scbeti olac..'lt7mı asla hatırına bile lifi olunur. ...LL! • L -L: 1 6 

3 - Liaıı.n4& lclhaen yarclraıcllar, yer umu lfte o romanti11; ~ur o. getinnediqini söyledi. 
vinçler ve aJodfel' ~ iN k_.. muttur. Ellerini dört yana heyecanla fır. 
... ~ iattihW ettlll llti•le ~. y ekdiierile kavga etmiılerdi. btarak 'e çabuk çabuk konufuyor• 
.au&& -ıı-ı ı.u-- Çok aünneden Gabriyel, kendi 

K•wnlar. haft11 ~ Ue • -- b da du. 
kelilmif apaJı bir baa dalrMi da- mizacına KÔre. zengin ir a m Miifettiş birşcy söylemiyor ve 
hWılde ve a.mt 100 milimetre au aU. bulmut ve onunla yqamağa baılıl· giiluı,nsiyerek din!iyordu. w 

tunu ~i taJıtlllda cebri cere,anla IDlfb. ihayet Gabrıyel ayaga kalktı .• 
fa edilJrlel'· Kuuı -.ehalan Ancak burada garip bir tesadüf Artık kendisini daha rahat buluyor• 

yrap __ ... , __ ..__ ~ ıae. daha olmuıtur: Gabriyelin buldu-
Türk köınUril ,,,....._..._ .-.. .. . A k 1 da A du 

k gerek gu %engın meri a ı i~ a mı, v- · _ Nı'h.,.yet , 1'cdanım müsterih sap edilmiş ve gere : ızgara ve ... 
t t 1 tur rupaya gitmek zaruretini duymuş- oldu artık, dedı'. Şı'mdı· L,:~ bi,,_y. teshin satıhları 7,engın u umuş . 1 l r :r ·ır-

.1 ,_ tu. ş eri, onun ora ·a gitmesini den korkmamalrynn, deg-il mi mü· ":ırmara. tipi gemı erimiz A .... an.. · b · · d Gab li d b 
.ıu.;. d k.1.. b k bU ıca ettmyor u. riye e era· feth' •... Bunu bana temin edeniniz 

Yada "Kicl,, şehrin e aın ve u a be .. .. k . d' \! 'i' 

ihti b' 1 r gotunne ıste ı. e: herhalde). 
gemiler inşa.smda su sahi 1 0 an Cabriycl razı oldu. • 
''Knıpp,, müeeaoseısine. bağlı "Gtrma- B J Gabri·· 1· polis müfettişi Goron a 
niaverft,, tarafmdan lll§& o.lunacakl. ar- u sırada rod daha ziyade ş::ış- ümit ve itimatla bl'lkıyordu. Fakat 

odel tecrübel km vaziyete düşmüş, 0 yolda ha· mu··fettı's, red makamında ba•mı iki dır. Gemilerin m 1 ~ mt rcket ediy-0rdu. Bir sabah polis mü- :r 

vaffaklyetıe ikmal 0 ~ut v~ ı~p.a a fcttişi Coron, lroddan bir mektup yana s il dı ve: l 
ba.ela.nnn;:;tır. Bu ilç yenı ~en: aldı. - !\faale ef Matmazel, dedi. 

Birinci gemi ıs.3.93s, iltmcı gemı Uzun ve tafsilfıtlı bir mektup. Mevkuf unuz! 
18 5 938 üçUncU YC ihtiyat gemi de içerisinde, polisin kendisini ara- <~.u meraklı hakiki hikiye ya. 
ıs:ı2.9sS tarihlerinde "Kiel,, §ehrinde dığından haberi olduğunu yazıyor, nn bıtıyor.) 
tcscllUm olunacakt.U'· ve hulasa olarak kendis'nin masum ı ( Ar1'·mı var) 

Bu "azımızla ok.uy.uc_ulaıım. ıza, Mar· ld v •1 . .. .. d Pol's' 
J klf ced o ugunu ı en suruyor u. ı I~ Kanuneuz iane topl•yanlar 

ma.ra tipi gemilerımı&ı l dere e Asıl yakalayıp mahkemeye verme ı . . 
tanıtmağa ve bunların. filomuza ilti· lazım gelen mahlukun kendisi Kıl de tabak gezdırmek sure-
hakile elde edilecek mühim faydalan değil, Gabriyel olduğunu yazmakta t~le i.~ne topla~ık~a.rm~n .. dola~ı 
imha. çalıştık. Gelecek yazımda Mersin idi. Netice itibarile, polis, kendi· Kııdıkoy Ermem kıhsesı mutevelli· 
hattı için inşa. olunmakta olan ve ke- sini serbest bırakacak olursa, gelip lcri iane kanununa muhalefetlerin· 
za mühim yenilikleri ihtiva eden dört onun aleyhinde şehadette buluna· d~n dolayı mahkemeye verilmişler· 
yeni gemimizden balıscdccek .ve bun- caktı. O Dişi iblisin, kendisini na- dır. 
~a~~~~d~a~ı~~~-~==~~==~===================~ tc ncşrcdcccğis. 

NOT: 
Nari [Ja?il Ark tara/md.:uı ~1l.a1t 

bıı ı:r.tcressan yazıyı b11gJu çıkmı§ o
l.aıı "Den:.:,, 'IJıccmNa.tnıdan ih.-tibao! et· 
tik. J\·aci HalAl Arl; yeni gcmilerimizbı 
i'lc projelerinin 1:a.:ı:ıa~.mCJ.$1~ ~~§· 
mış olaıı çok clc9crlı muhendıslerimız. 

dendir. 

Radyo Müsabaka Kuponu 
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1 - KURUN 3 NiSAN ım 

Yazan: Kadlrcan KAFLI 

I! liiCE!l 
KA51RCASI 

Tefrika:• 

Balkan bozgunundan 

__ k_im_l~rT.~~,~~l_d_u_· r_?_I 
Yazan: Bir 1ürk Subayı i\tleh met Bey herhangi bir rrürkün silahıvla diğer bir 

-' § Bugünkü silahların tesiri açık ve 

Tiirkün btırnunun kananıasına razı olamıvordu. Bu işte Ör~ü.sü~arazidençoktetefatvermek-
derecesile mütenasiptir. Bunun i in 
ecnebi ordularının hazer vakti mı'\· 
nevraları ve tatbikatlnrı icin ihtiyat 
ettikleri büyük fedakarlıklar göste· 
riş icin değil, ancak hakiki bir se· 
fer hazırlığı, daha doğrusu küçiık 
ve biiyük herkesin hatasını ve hıt.•· 
lann her suretle noksanını meydann 
çıkarma'~ için yapılm<?.lıdır. 

..... . • •• . sızın ılerlemek hususunu fevkalade 
J{abahatli Sasa Beydı, yalnız 0 ceza gormeJ i,rdı.. zorıaştırmı~oımakıaberaberekseriya 

ÇIKAN KISIMLARIN HULASASt: 
627 yıl önce Raclos fÖvalye

leri Türk lnyılarma hücum e
diyorlar. O taraflann hüküm • 
dan Saaa Bey en aeçme kuman
danı ve Türkmen qireti reisi 
Aydm oifu Mehmet Beyle bir· 
likte im:lada yetifiyor. Şöval • 
yeler sesnilerine kaçıyorlar. Bu 
ıeler para ile Budrumda bir yer 
istiyorlar. Saaa Bey razı olu • 
yor. Mehmet Bey itiraz edi -
yor ve aynl,ıyor. Sua Beyle 
Şövalyeler yeri teslim etmek ve 
parayı almak üzere sidiyorlar. 
Mehmet Bey ıövalyeleri kov • 
malc için ondan eYVel vanyor. 

Mehmet -Beyin aynldıinu sö • 
ren ıövalyeler orada kale yap
maia batlryorlar. Fakat Meh· ı 
met Bey hücum ediyor. Şövlll· 
yeler t.oızuluyorlar. Gemiye dön 
rneie batlıyorlar. 

otleye ıdoiru, 1övalyeler karada ve 
denizde iki yüz kadar ölü bırakarak ge· 
milerine çekilmiı ve açılmı1Iardı. Fa -
kat henüı: engine gitmiyorlardı. Biri • 
•ini beJdedikleri anlaıılıyordu. Bunun 
Saea Bey olduğuna §Üphe yoktu. 

Akıama doğru Sasa ,Bey göründü. 
Kasabar.ın halini ve yanmada üzerinde
ki ölü §Övalycleri görünce birdenbire 
durdu. Mehmet Bey Dündar Beye em
retti: 

- Git, bu adama ıöyle, çekilip git· 
•in. Yoksa piıman olur! 

Hoca Selman onun yanına sokul • 
du: 

- Sasa Be1in serbest bırakılması za· 
rarMır. ıler ~man bize ha! bellsı ola· 
biJiJ. 

- J işgal edilen mevzide gecenin gir· 
göstermek için §U teklifi yapıyorum: 

Yalnız ikimiz çarpı~lım. Eğer benden 
korkak ve alçak değilse bunu kabul e
der. 

-3-
DOELLO ! ..• 

Hoca Selman bunu büyük bir kor • 
kuyla karııladı. Gitmek ıstiyen Dün -
dara seslendi: 

- Dur, acele etme! 
Mehmet Bey ona baktı. Bir şey ıöy· 

lcmedi. Fa.kat bakıılarile: 
- Niçin bırakmıyorsun? Fena mı 

yapmıı olurum? 
Diye sorduğu belliydi. 
M.:hmet Bey henüz otuzuna gelme • 

miı olan bu genç, zeki ve bilgiii adamın 
öğütlerinden çok fay~a görmii§tü. Onu 
her zaman dinlemek için çoktar~ kendi 
kendine söz vermi§ bulunuyordu. 

Hoca Selman Mehmet Beyi merak
ta bırakmamak için acele etti: 

- Yapmak istediğin ıey çok yiğit • 
ç~ir. Senden zaten bunu umuyordum. 
Fakat bence doğru değildfr. Yenilmen 
ihtimalini düıünmüyorum bile .• San 
Bey haksız olduğu için daha kolay ye· 
nilecektir. Fakat bu arada ya sana da 

bir ıey oluru? .. 
- Allah nasıl iıterse öyle olur. 
- Evet. alnmuzm yazısı neyse onu 

eörürüı:. Fakat Allah her zama11 ted -
birli olmamızı emreder. 

- iyi ama, Mehmet Beyle aramda 
çıkan bir antaımamazlık yüzün<ien bu 
kıtda:: adamın hayatını tehlikeye ata -
marn. Binlerce kitinin canı yanacağına 
varsın benim canım yansın 1 

- Sen biı:e lazımsın! · 
- Dünyada herkes bir baıkas:na li· 

zımdır. Haydi hocam, bu işin üstünde 
çok durma. Dündar Bey çab:.ık gitsin 
ne olacakıa olıun ! 

Hoca Selman Mehmet Beyin elini 
• tuttu: 

- Hayır, bırakamam. Doğru değil

dir. Aydın oğlu Mehmet Bey bir tane • 
dir ve bizim içimizde bir tane daha yok
tur. 

- Aydın oilu Mehmet Bey, sizi ya· 
tatmak-, yurdu düımana çiğnetmemek 
için yatıyor. Kendisi uğrunda baıkala • 
rının ölwnüne razı olamaz. 

Hoca Selmanın canı sıkılıyordu. 

( Arkmı var) 

S lP. () R 
Bu haftaki Milli Küme 

maçları 

mesine kadar sebat ve mukavemet 
mecburiyeti de hasıl etmiş, bu se· 
heple ka-:.ma ve kürek ameliyatı 
müdafaacılardan ziyade mutaarrız • 
lar için ehemmiyet ve kıymet almış· 
tır. 

Bununla beraber ara:;:iye uydu
rulmıyan siperler nişan almağı ve 
hassaten dütman topçusu tarafın. 
dan görülmeği kolayl8§tırdığmdan 
tehlikeli ve mahzurludur. Sipcrl~
ria tesis edileceği ateş hattının ta· 
yin ve intihabı da mühim bir me· 
seledir. Her nekadar siperlerin ta· 
mamile hattıbala üzerinde ve yahut 
yakınında tesisi, geri ile muvasa . 
lanın süratle temini noktasından 
faydalı ise de Burgaz - Karaağaç 
hattında olquğu gibi 

0

müdafaa hattı· 
nın gerisindeki vadi ve hattı içtima· 
)ar hafif bir meyil ve inhitatta bu· 
lunursa siberlerin üzerinden ve ya· 
hut yan taraflanndan a§acak kurtun 
larla mahrekleri zeminin meyli ile 
tevafuk eden dane ve şcrapnallar 
doğrudan doğruya istinad ve ihti
yat kıtalarınt ve onların yakınların· 
da bulunacak olan cephane hayvan· 
larını oldukça mühim zayiat ve te· 
lefata uğratacağından bu usul mu
vafık değildir. 

Eğer siperlerin bu suretle tesi:t 
ve İnfa!l herhalde lazım geliyorsa 

bu takdirde ihtiyat ve istinadlarla cep 
hane ve saire için mahfuz mahaller 
siperler vücude getirilmesi ve hay. 
vanların daha gerilere sevki lazım 
gelir. 

Her iklimin arz teşekkülatı her mil. 
Jetin harpçilik ha!sası ve kabiliyeti 
nasıl baska ise her ordunun harp 
vesaiti, harp usulleri ve kaideleri de 
biraz başkaca olmak lazım geleceği 
için talimatname ve nizammımele· 
rimizi tercümeden ziyade tercümele. 
rimize istinad ettirmek, askeri teş· 
kilat ve seferi teçhizatımızı ecnebi 
ordularına uydurmaktan ziyade ken 
di harpçilik iktidarımız ve milli ih· 
tiyacımızla mütenasip bir hale ge· 
tirmek, hulasa talim ve terbiyemi· 
zi, manevra ve tatbikatlarımızt 
foraziyattan ziyade filiyata, naza· 
riyattan ziyade hakikate tevafuk 
ettirmek daha muvafık olacaktır 
ümidindeyim. (~) 

Belki bu sayede zabitan heyeti· 
miz tercüme ve nazariyatcılık ille
tinden artık yakasını kurtarır. ordu· 
muz her§eyi ameli ve hakiki olarak 
öğrenir de hiç olmazsa iki yüz se· 
nedenberi unutmuş oldugu galibi
yet neıesini bir kerecik olsun daha 
tatmağa, babalanmtzdan miras ola· 
rak aldığımız Türklük adını yeniden 
yükseletmeğe ve en nihayet Balkan 
harbinde lekelemiş olduğu askeri 
namusunun tekrar iadesine muvaf· 
fak olur. Tevfik Allahtandır. ( .. ) 

-S O N-

Mthmet Bey hocanın gözlerin:.n içine B •• 'T" k • i d J ı::r b /ı ·ıe 
baktı. ugun .1 a sım s a ınaa rener a çe ı . 

En iyisi ateş hatbnı ön tarafa 
yakla§tırmak ve a§acak mermilerin 
saplanmasına kifayet edecek kadar 
siper gerilerinde bir zemin kısmı 
terkctmektr. Lakin böyle bir hal
de de geri ile muvasalanın emniyet· 
le tesisi için geniş ve derin ittisal 
hendeklerine hususi bir ehemmiyet 

(•) Bu mutlllh ... Alman 
limatnamesinin muvafık olmnoıgı"' 
istidlil ve iddia olunmamalıdır. Çün· 
kü biz talimatnamenin birçok mad· 
delerini istenildiği gibi tatbika mu
vaffak olamadık. Yalnız tahakkuk 
eden bir cihet varsa o da milli ter· 
biye ve harpçi kabiliyetimizle mü· 
tenasip surette bazı m:ıdde!c:inin 
tadili herhalde lizundrr. - Muhar· 
nr. 

~~r. tey düıündüğü fakat karar vere- ··,_ok karşılaşıyor yarın da Beşiktaş 
medı~t anlaııhyordu. Uy ' 

Hoca Selman devam etti: takımı ü1-okla Oynayacak 
- Sası Bey hükümdarlık vazifeıini r •~ 

verilmelidir. 
vapmamıştır. Dü§manla anlatmaya ve 
yurdun bir parçasını onlara vermeye 
kalkışmıştır. Böyle bir adamın en hafif 
cezasr ölümdür. 
- .... 
- Hepimiz seninle beraberiz. İçi • 

mizde hükümdarhğa en layık olar sen -
sin 1 İdareyi ele almak borcundur. Mil
leti böyle bir adamın eline bırakmama· 
hsın! 

- Sasa Bey bana boyun eğm;yecek. 
Tepede harp için hazırlanan 2tlılan 

cösterdi ve ilave etti : 
- Kardeş kanının dökülmesini iste-

mem. 
Doğru söylüyordu. 
Dündar Beye döndü: 

- Git! 
Dündar Bey gitti ve geri geldi: 

- Sa&a Bey bana dedi ki .. Mehmet 
Bey artık bir hayduttur ve ceusını gö· 
recelctir. Eğer mertse savaıa huır ol -
ıun! 

Saaa Beyin askerleri henüz onun 
emrini dinliyor gibiydiler. Fakat onlar 
da çoktan Mehmet Beyin tarafından ol
muJlardı. flk çarpışmada karıı tarafa 
geçece1derine tüphe yoktu. Ancc:k kırk 
elli kiti Sasa Beyin yanında kalırdı. On· 
lar da akrabalarıydı. 

Etraftan biriken halk Mehmet Be • 
yin tanfında toplanıyor: Onlar da Sa· 
sa Beye kaqı harbe hazırlanıyorlardı. 
Mehmet Bey zaten halkın sevgilisiydi. 
Fakat ıirndi bu sevgi son dereceyi bul
muıtu. 

Fakat Mehmet Bey herhangibir Tür
kün ıilihla diğer bir Türkün burnunun 
kanamasına bile razı olamıyordu. Ma • 
demki bu itte kabahatli olan tek adam 
Sası Beydi, yalnız o ceza görmeliydi. 

Mehmet Bey timdi onun da kolayı. 
nı bulmuıtu. Dündar Beye 1u emri ver
di: 

Milll küme maçlarının üçüncü haf 
tasını te§kil edecek karşılaşmalar için 
şehrimi7.e gelen Üçok takımı, ilk ma . 
çını bugün Fenerbahçe ile Taksim 
stadında, ikinci maçını da yarın Be • 
şiktaşla. Şeref stadında yapacaktır. 

ütok takımı, geçen ha!ta Beşik. 
taşı lzmirde 1 - O mağlüp eden•ve bil. 
hassa Altay ve Altmordu gibi bmi • 
rin en kuvvetli kuvvetler te§ekkül . • terinin birleşmesile vücuda gelen çok 
tehlikeli bir kuvvettir. 

Halbuki, Fenerbahçeliler yarın bu 
kuvvetli rakiplerine karşı Cevat, Ali 
Riza. ve E-sa.ttan mahrum bir kadro 
ile çıkacakları söylenmektedir. Sarı . 
lacivertliler bugUnkü maçı noksan bir 
kadro ile oynarlarsa. bu vaziyet Üçok 
lular için oldukça mühim bir avan . 
taj olacaktır. 

recejiz. Ve Fenerbahçeye kar~ı çıka -
racağı oyun bu takımın kuvveti hak . 
kmda biı:e esaslı bir fikir verecektir. 

Üçok'lular yarın da ikinci maç • 
larmı Şeref •tadında Be§iktaşla ya. • 
pacaklardır. üçoklular bir hafta evvel 
İmıirde Be§iktaşın Şeref, Hakkı ve 
Nazım gibi <;ok kuV'·etli üç elemanın. 
dan mahrum takımını 1 - O mağlup 
etmiftlerdi. Binacnaelyh yarınki maç 
Beşiktaşlılar için ayni zamanda ge • 
çen haftaki maçlarının revan~ı ola. • 
caktır. 

Siyah Beyazlıların bu maça tam 
kadrolarile çıkacakları nazarı dikkate 
alınırsa.• yarınki maçın da çok zevkli 
ve .enteresan olacağı §imdiden kestiri
lebilir. 

ANKARADAK.1 MİLLİ KÜME 
MAÇLAR 

§ Mi.idafaacılar her zaman atıs 
meydanı olarak geniş mevziler in: 
tihabına gayret ettiklerinden böyle 
bir mevzie gündi.iz icra edilecek ta· 
arruz hareketi' nekadar dikkat ve 
maharetle yapılsa da gene büyiik 
tr.lefatı mucip olduğundan gecenin 
karanlığından istifade noktası mcc· 
huri, gec;eleyin düşman mevziine 
yakla~arak siperler kazmak veya 
hücum yapmak zaruridir. 

Usulü icrası oldukça müşkül bu· 
lunan ve şiddetli bir zaptıraptı 
icabcttiren gece hücumları talim ve 
terbiyesi mükemmel olmıyan kıtaat 
ile yapılırsa şayanı teessüf bir ka
zaya veya bir felaket ve inhizama 
sebep olması da muhtemeldir. 

Her ne kadar dikkatli olmıyan, 
yah\Jt manevi kuvveti bozulmu17 
bulunan bir dü§mana karşı gece 
hücumları çok defa muvaffakiyetle 
neticelenirse de herhalde mevziin 
gündüzden ve :rahut akşam karanlı· 
ğmda keıfolunması ve yaklaşma İs· 
tikametlerinin tayin ve tahdit kt· 
lınması icabeder. 

Bundan ba§ka müdafaacılarm 
bir mukabil taarruz yapmasına ma
ni olmak ve zaptolunan mevzid~ 
kuvvetlice yerleıebilmek veya mu
vaffakiyetsizlik halinde hiicum ktt· 

( MiJli m ücade!e harbinin muzaf • 
fer a.ıfhaları ordumuzun, Atatürkün 
ba!kumandanlığı altında, sonradan 
kendine mahsus bir harp usulü tesis 
ettiğini iıbat etmiştir. - KURUN) 

( ~:&·) Hamdolsun Muharririn bu 
temennisi tahakkuk etmi§tir. Bu e· 
ser yazıldıktan s:mr;ı Umumi Harp 
oldu. Umumi Harp!en sonra ayrı· 
ca T ürk milleti tehlikeye dü~en n~r
lığmı ve istiklalini kurtarmak i'"İn 
Atatürl<ün Önderliği ile ~~nlı · bir 
milli müc'ldele ı?eçirdi. Hamdolsun 
Türle milleti milli hududu ile ~ra· 
ber m azide mislini görmediği bir 
hüriyet kazandı. Ordumuz büvük 
tekemmüller gördü. Bununla be
raber harp sanatı bir an c!urmuyor. 
Her gün yeni icadlarla yeni terak· 
kiler görülüyor. Bilhassa Umumi 
H arptenberi gecirdiğimiz sene'er 
İçinde tayyarecilik harp sanatını f,a
tır ve hayale gelmez derecede değiş· 
tirmiftir. Bu itib:ırlcı bu yazılan o· 
kurlcen bu cilıeti nazan dikkate al· 
mak lüzumu tabii<lir. (KURUN) 

Almanca - 7Urkçe 

TEHNIK LÜGAT 
alarını himaye etmek üzere müna · Adnan Halet TAŞPJNAR 
sip mesafe gerilerde kuvvetli ihti· Almanca - Türkcc tercüme i~1crile 
yatlarla makineli tüfekler ve hatta meşgul olanlar ve teknik kitaplar oku· 
bataryalar tertip edilmesi unutulma· yanlar için B. Adnan Halet Taşpınar'ıl'I 
malıdtr. (Talimatname 390). tertip ettiği bu güzel ve pek faydalı lu" 

§ Hulasa ordunun sefer vaktin- gatin çıktığını bütün okurlanmıza sevi-
deki kabiliyet ve istidadı, hazer nerek haber veriyoruz. Muharririni teb 

İzrnirden Milli kümeye ayrılan vaktindeki talim ve terbiy~inin, rik ederiz. Kitap Kan<:at, ikbal, Hatet 
Doğanspor takımı da bugün Ye yarın hazırlıklarının ve askeri faaliyetinin kitapevlerinden aranabilir. 
Ankarada Ankara. Gilcü ve Gençler ----- - - ----------------------

Birliği ile ka.rııla.:.cıacaktır. si l)U h i Ocag"" 1 n dan·, 
Geçen hafta. tmıirde Beşiktaşla t 

berabere kalan Doğansporun da An • 3. 4. 1937 tarihine tesadüf eden C umartesi günU saat 15 de Harbiyede Si-
karada yapacağı bu karşıla.~malar her pahi CXağı meydanında Avrupaya gide cek binicilik ekipinin atlama müs:ıhaka • 
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- Hemen git, boı yere kardeı kanı 
alcıtmıaınr fıtemiyorum. Bu it ikimizin 
ara11nda batladr, ikimizin araıında bit • 
Iİn ! .. Brn nnct.n daha mert olduğumu 

Fakat şunu da kabul etmek la •. 
zımdır ki, !7.mirlilerin de saha ve se . 
yirci ya:bancıhğı Fenerbahçe lehıne 

bir avantajdır. Altay ve Altmordu ta
kıml"a.nnın ayrı ayrı müteaddıt oyu.'l. 
lannı seyrcttiğimiwert bu takımla • 
rın oyunlarını a~ğı yukarı biliyor • 
duk. Fakat bu iki kuvvetli teşekkil • 
lün vücuda getirdiğ! Ü oku bu · n ö. 

bakımdan çok enteresandır. 1 ları yapılacaktır. 
· Duhuli c 20 kuru tur. (1775) __________ ~---------



'• 

. Yel~ Çutsay, k~skoca bir devleti çe-J 
kıp çevınn:kte i:izumlu görülen büyük 
ve sonsuz bir "Ka~rt, kalem muharebe
ıi,. ni idare hususunda, yektadı. Mon
gol hizmetine ahnan bu Çinli, sanki 
kırt_asi İ§leri kumnndası altında evıl'ıp 
çevırmek için, doğmuştu. Onun harp~ 
ııhısı kağıt üzeri ve silahı da kalemdi. 
Toprak i.istilnde nt ko~turup kılıç ıalh
yan ve bu suretle memleketler zapt ve 
iı.tila eden Cen~iz, bu yerlerin idari te~ 
kılatını tesis etmcği, ona havale edc:r
~i. Bu Yelu Çutsay değil miydi, or.a 
Aklını başına top1a, akılbca davranm:ı. 
ğı çalıı, Cengiz 1 Sen, birçok memleketi 
eyer üstünde zaptedebilirain; fakat 
hiç bir memleketi eyer üstünde idare e
demezsin!,. diyen? O, bunda yerden gö
ke de~in h:ıkliydi. Monı:ol ırkının im
pıratnru, onun bu görüıündeki ,_, .. d 

Muhalif Y elu Çutsag, vatanını ve 
vatandaşlarını ölümden kurtardı l 

\İ%. ~JZ C 
Y ınbeti takdir etmit. sözünü dinlc-

miıtl. Kendiıi, toprak üzerinde kıl 
1..... ıç sa, 
.... ,..arak harbetmekte onun rey .. 

. . ve ınu-
taleaaına ıhtıyaç duymazdı B h 

· u ususta 
reıen hareket edebilirdi M·· 
ih . d bil · uıavcreye 

tıyaç uy&a e, büyUk har 
heyeti araaında P erkanı 0 mevzuda vuk rı b 
:a Jdmıeler dol d u u aı-

uy u. Fakat "d • · 
tesis etmek .11k , 1 arı.teşkılit 

' m ... i organ' .•. ba§artnak b . . • ızaıyon ıJını 
h ' u Çınlının ehil olduğu bir 

usua, caulı vuku! edind"ğ" b" 
du D 1 . 1 ı ır mevzu-. o ıyısıle de "K•ıı; ~-
harebeııl ' a6ıt, 1.11:alem mu-
rin en k~d~:tl~ı~a geldi mi, ''Kudr~tlile· 
rederd' C . sı .. , kumandayı ona dev-

ı. engız Han, 
ilıtUn1uıı;u u onun bu sahadaki 

6 n adeta re 
nun bu üıtilnlU U smen tanımı§, o-
tnif, kendi • .ğ. ne zımnen boyun eğ-

ııne ıtıınat ve .. 
rek, manen b ğl aaygy goııtere· 
_ _ a anmı§tr ı. 

Sulh ve sükun kahramanı Yelu Çut
say, ı:.istelik arada bir sırasını getirip, 

§U veya bu harp iş:ne de yerinde ve yo
lunda müdahale etmesini, zaman zaman 
§ırı ve aykıri zulüm ve gadrın önüne 
almasını bilecek kadal\ kurnaz ve dip
lomattı. Daha evvel de insani düşünce
lerle, duygut~rla hareket eden bir in
sandı. Kültür, insaniyet, insanlık vakar 
ve şerefi v.s. gibi yüksek mevzuları, bu 
sert askerlerin sohbet mevzuları ortasına 

fırlatmak cesaretini göstermekten çe
kinmezdi. Fakat, bu cesareti gösterişte, 
münevver bir insan gibi davranır, dt:i
şilndiiğil ve duyd.uğu şeyi olduğu gibi 
açığa vurmaı:, ku§ku uyandırmak, aksü 
Hlmel yapmak ihtimallerini daima hesa
ba katarak, düşündüğü ve duyduğu şey
lerin üzerine onları saklıyan bir örtü 

atardı. Yani bir ıeye mani olmak ister
se, asrl mani olu§ sebebinin reaksiyondan 
ba~ka bir netice ortaya koymıyacağını 
kestirir, matlubu olmaktan çok uznk, 
kendisince fer'i bir sebep göstererek, 
mesela Mongolların taalluk eder bir mev 

~~~~~~~~~--

Senelik muhammen 

~ra~faç nıczbahaaında ı numaralı ot deposu 
kiraları İlk ..teminatı 
104lua 7 ,80 

.. .. 2 •• .. 107 ,, 8,25 .. ! ,, ,, l83 13,73 

.. 
,, 

.. .. .. 104 7 8 
" 5 • o 

Kıraataç " ha " " 162 12,15 
k:irarı v ·ı ır.ez hasında bulunan ot depoları birer sene tnUdd tl 

erı tnek Uıe k e e ayn ayn 
nıüdUrlüğUnde · görut~. ~ç.ı :t arttr.nnay~ konulmuılardrr. Şartnameleri Levazım. 
~ya mektubile b be ılır. stcklıler hız alarmda göııterilen ilk teminat makbuz 
• • era er l~:-937 Pa zart • .. " 
ae.'8ul\ın.&ahdrrlar. (ıa63~ esı gunu saat 14 de daimi encümen-

Beher met 
·- M re murabbaına 8 lira h ~ 
ae ustafa Bey nıahalles· d ta rnin olunan Fatihte Cırçrr yangın yerin _ r· 8 ın e Kızta" k ğ 
u metre 40 ısantimetr , :ı a ında 18 inci adada 70 santimetre yüz· 

tılınık u e muraboaı sa h d k' zere açık arttır • asın a ı arsa allkadarlan arasında aa-
&Örlll b'I' ı maya konulmuı tu ş e ı ır. stckliler 504 k . r. artnameai levazım müdUrlüğünde 
19.-4 9 uruşluk Jlk tem· t kbu · . - 37 Pazartesi gU .. ına ma z veya mektubıle beraber 

nu saat 14 de daimi encümende bulunmalıdırlar. (B.) 

l:tueki haat . Muhammen bedeli 
kilo gox180 b anesuıe lüzumu olan 320 
kiloeu ıg Jc oyunda 9 lu siyah saç (bir 

1lk teminatı 

uru1). 
Yukarıda cinı· . 60,80 4,56 

konulrnuııardır ,.,. 1 mıkdarı ve :nuham men bedelleri yazılı olan sa,. pa 1 ğ kan d • .c..vrakı e ·· · • .. .. . . " zar ı a 
b" un a Yaırlı vesika nc~men kalemı nde gorulebılır. istekliler 2490 numaralı 
ılc beraber ~-n ve hızasında göı terilen ilk teminat makbuz veya mekt' • 

:ı37 salı .. .. • • .. u 
-.. . gunu saat 14 de daımı ~nc~mende bulunmalıdırlar. 

euı lLA°N (B.) cıs12) 

keıne11.ııı::~t nttıneö 8uUı RUkuk Mah.ı· Zahire Borsası 
937/16 l - 1THALAT: Buğday 240, çavdar 120, 
Sa.nı.ı Akit, Nut yapak 17 kepek 15 beyıu; peynir 15 zeytin 

nltt, Scıaını re, LCıttiye, li . yağı 12 3/4. mrsır 30, kqar .ı, arpa lf, yu. 
ve nıu le • Sadiye ve ş adiye, Mi:· laf 56 nohut 15, l<U§yemı 2 pamuk t ton. 
köyde 1 teken nıutasarr e~ettın•ın §•Yian lHRACAT: Ynpak 64 ton. 
25 nurnŞekercıotıu soka~ Oldukıan Orta • 2 - SATIŞLAR: 
hel4, bı:-r~ iki odıı. bir ııor:\ı eski ve yeni Buğday yumuşak kilosu 6 kuruş 24 pa -
nenJn iz runı ve balı ' r ı:nutbak, htr radan 6 kuru§ 29 paraya kadar. bu<'l-day ıert 

aiti tU:ruu çeyı havt bir bap ıw. 30 eı 
rUr ederc}c ınu zunnıncıa :t:U h kilosu 6 kuruş pnractan 6 kuru§ 3~ panı. 
met! muh %ayedeye v ru tu takar~ ya kadar, mısır beyaz kilosu 4 kuru&' 37,r, 
artırması a:ınıe11e.sı 1200 ~lunınu§tur. l\:ı:ı· paradan, mısır sa_n kilosu il kuruııtan, ...... n 

'-a.-10 radtr Blrtncı k ·· -,., 
µmba gUnQ 37 tarihi · açı kilosu 4 kuru§ 2ı,5 paradan 4 kuruş 30 pa-

Baat on ne mUııadıt ı,;al'" d k"I 
dar icra kılınacak•·r. d~rttcn 0~ altıya ka • raya kadar, rıw ar ı osu :i kuruş 6 paradan 
,_, "' "'",_ 5 kuruş 10 paraya ltadar, afyon lnce kilosu 

ııı.ı:un yllzde Yetrnı- be ...... cu :nu'lnrnmınc. 
~ lh lcl '9 tini -;r;o kunı~tnn, tıttlk deri kllosu 100 kur•Jt· 0 

a kat'lyeaı . bulduğu takdlrJc 1 tan 10. kurufa kadnr, tl!tlk derlU kiloau 115 
dığl takdirde en 1 ~apı!acalttır Bul 

on art · ma • kuruıtan, yün tnbak kilosu 70 kU'"''"lan, 

. 
- 43 - kit, bunun tatfıikine kimin engel olma· 

ğa uğraştığını bilirlerdi: Daima ayni 
zuu müdafaa perdesi a,tında, matlubu rakik ve nafiz ııes, mülayim ve DJukni, 
olan esas mevzuu müdafaaya girişir ve alçsederdi. Bu Çinli profesörün, kuvvetli 
tehlikeyi o mevzudan, gayet ustalıklı mantığa dayanan ilzam edici tonlu sesi! 

olarak, uzaklaştırırdı l Y elu Çutsayın tatlı, munis sedası! 
"" • •, Bu sedanın aksisedası, generaller cep-

Gerek fdari teıikilat i;lerincıe, gerek he:ıinden gelirdi. Generaller, ondan haz

insani mevzulnrı kor.umak hususunda zetmezlerdi. Zira o asker değil, sivildi; 
emsalsiz bir varlıR olan Yelu Çutsay, başıbozuktu 1 

ba;ı" bazı bu muhi~ içerisinde bunalır; Ve ne türl>:.i, ne garip halle bir baJı
bu tabına zıt ınu'hitten bıkar ve hemen bozuktu bu Çinli profesör? Mongol ge
hemen,.bu harp ve darptatı başka birşey nerall.eri, hatırladıkları vakit, iki elleri
gö.ileri görmiyen Mongollara, sırtını • le kasıklarını tutar, katılasıya, gülmek. 
çevirip gidecek olurdu. punalışı, bıkkın- ten kendilerini alama~lardı: Bu acayip 
lrğı o raddeye van;dr. Fakat, .... Kendi- adam, yakılıp yıkılan İran şehirlerinin 
ni zapteder, nefsine ,iradesine hakim ol- yer yer duman tüten harabeleri arasın· 
mağa gayret ederdi. Ve hakirn olurdu da, eski kitaplar ve eski musiki aletleri 
da: ÇUnkü, eğer burada ,onların arasm- meydana çıkarmak ümidilc, kül yığınla
da kalmağa katlanırsa, bazı bazı, kül- ntfi eşelcrdi O, bunlara derinden derine 
t'ür nam ve hesobına bir şeyler kurtara- merak sardırmııtt. Eski kitaplara, eski 

bileceğine :inanç besle;di içinde 1 musiki aletlerine 1 Mongol generalleri, 

l/o • • • , altın. ve kadın avına çıkarlar, fakat, bu 
Askerler, harp erkanı heyeti toplan- Çinli profesör, onlarla beraber gelmez, 

tısında e,1siz bir pHin ortaya atıldığı va. bu sevgililerini avlamak emelile dola· 

; 

~ , 
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şıp -aururdu: Eski kitapları, eski mutild 
aletlerini! 

Yahut da, mesela öteyanda öUürüJ
müı yüz binlerce lcitinin cesetleri yer· 
lerde yığınlar teıkil ederken, Çinli pro
!esör, bir kıç yüz cilız mahlüku kolera 
hastaltfından kurtarmağa çalışırdı. 

Ne vahi alaka, ne boıuna zahm~t 
Hayır, bu Cengiz Hanın maiyetinde 

gezdirdiği ve toz kondurmadığı Yehı 

Çutsay, onların ahengine uymuyordu; 
onların "dengi değildi .. ve onlar da, on· 
dan hotlr.nnuyorlırdı, itte 1 

411 

.y. • • 

Ve Çin •ülkesinin mukadderatının ~ 
nuşulduğu büyük harp erklnı heyeti 
toplantısında, i§te bu hiç hoşlanmadık· 
lan intJn, kısa, veciz ifadeli. zekice bir 
dü§ünü~ü canlandıran tek bir cümleyle, 
bu ülkeyi bir çırpıda kurtarıverdi: 

- Ey Cengiz, aklını ba§ına topla, 
iyi dü~ün 1 Sen efer Çin milletinin kö
~·'..inü kazırsan, ne kadar külliyetli ve 

fantastik vergiler kaybedeceğini hele 
bir hesapla da, ondan sonra kat'i kara-

rınr veri 
• • • 

İhtiyar hükümdar, irkildi. Puruk· 

sadı. O, bunu hiç de düşünüp hesapla· 
mamı;tı 1 Onun J\lra a.lma~a. daima avu• 
cu açıktı. Memleketinin avuç avuç, ha• 
yır küme altınlara ihtiyacı vardı öteden• 

beri ve daima l 
Hesaplatttktan ıonı:.a, Cengizin kat'! 

karan: Yelu Çut&ayın vatanı ve vatan• 

da1larr kurtulmuJlardıJ 
(Arkan ı·ar) 

o 

BIRE', 
1000 

\ 

. ...... . 
"-.l'İ1. .. •• 

• •• Qr .. 

ki kalmak üzere "r "'-· rranm laahhUdU ba- . ..,, 
-•• uev gU peynir beyaz k!IOSU 25 kuruş 35 paradan 30 -------------------------------------------------..--dit.edilerek lklncı açık n müddetle terr. kuru;, kuru" 23 paraya kadar, peynir kaşer 

t&rlhlne mllııadlt P artırmaaı 2()....;..
5

_
19

.,-, ı " J Jal••···························· creeınb .. kllosu 110 kuruııta.n 55 kuruııa kadar, Zerde· ::::ı::ı Birinci sınıf Operatör "::ı.o::: • 
dartten on alt:ya ltadar ı e ,g(lnU saat on '"a derisi çLftf 4~ kur~tan 3000 kuruµ.ı• • ı 1 
etin en eok nrtırann Ilı era kılınacak ve o kadar, eansnr derisi cım 2600 kuruştan ~000 i~ o r. c A FER 1 A y y A R s . k . H . . d 
dar::ı:~,:~~y~ı:~~~~a:~ı~~~~~r~Aka _ kuruşa ~ndar, Yarşak derisi çl!tı 2600 kıl- , !~ . Umumi cerrahi ,.c Siı~ir, dimağ $i ır. etı ay .. vzye en 
la'rtnı hususile faiz ve -~at Uzenndeki hak • ruştan, kunduz derisi çifti 1600 kuruşta!l, f! cerrahisi mütehassısı 5: I ı 
d ..... rnt 1 tilki derisi c;lftl CiOO kuru~tan 6:SO kuruşa k r - !! . ..1 • S • :: 
dlBJarmı c\Tnkı mUab1tcı('rııe ~.dair oınn id-ı dar, tn\'§&n derini nclcdl 23,5 kuruştan 26 ku ji Paris Trp f aku te~ı • Ası~taru $ 
e bildirmeleri ltızıındır .lı. .nrmı gUn lçlr:- ruşa lıadıır. 

1 
Erkek kadın amelıyatları, dımağ :; 

tapu 81clllclerlle ııabıt oİrn ksthntde h:ı.kııı.rı 1 3 - TELGRAFI.Alt: 1/4; !l37 • estetik ~ "Yüz, meme, karın . bu- fi.: 
4 Nisan 1937 pazar sabahından itibaren Araba Vapuru 

!bin pıı.yı~mruıınd:ın ha~dıkça ııatıı; bcdc-
l.lUteraklm \'ergi borçlan nç•- lialacakıardn-. Londra mrııır Laplata nltı'!11 tabml,11 kor·ı ,: roşuklukları,, J\'isaiye ve doğum fi 
d .. bcu 

1 

teri 27 §llln 4 1/2 peni kilonu .. lcuruş ss sa"- :: "'t ha5SU>l • 
arlara ve te11ı'Ulye \'C Vakm !\de hisse • Um, Londrn krtcn tohumu Lnplata nisan :: mu e M . ff 

• seferleri arttmlmt9 ve mevsime uyıun bazı deiitiklikler yapıl. 
tnı§tır. ilanlar iakelelere aaılmıttır. 

ı:lbfnce verilmesi IAzımı;elen ar K:ı.nunu mu- lahmll! tonu ıs ııtt:rlln 7 1/2 !Ji'ln 1dlosu 8 g Muayene: Sabahları e c c !I n e n ;ı 
tıı.vtz bedeli ve ihale pulu ve t Yirı:nı renemt kuru§ 13 ıuınUm, .Anvcrıı arpa Lehistan nı • ;: · s den 10 a kadar U :! 
mü~tcr1ye altUr. apu rnaaratıan •• .. tl' •• • u.-ı mayıs tahmlll ıoo kilosu 135 B. frank :: öğleden sonra ucre ıdir • U • 
ıu~:~r::b::·~~ıı~~~~ıtuı tarthlnden kilosu fi kuruş· 74 oantım, LiverpuJ bUğdny :: Beyoğlu Pnrmakkapı-, Rumeli Han ·~I· 
nııstır. ne taıık kılır. mayıs tahmlll 100 llbrcııi 9 §llln 11 3/4 penı !! N' 1 Telefon: 44086 .. _ .. : 

• kilosu 6 kuruş 79 santim, Şlkıı.go buğday ::::m;:: o. . ....... . 
Talip olanlar.n kıymeti nıuııarn 1 Hart\·lnter mayıs tahmlll bu§cll 141 3/• ııent .. ,.y.. • 31-3-937 tarihli nüshamızda Be -

~il::d Yedi buçuğu nl!ıbcUnde Pey rnlnesinfnl ltllosu G kuruş 58 ıınnUm, Ylnlpck buğdııy Galata ithalat gumrugune aıt 6183 ~ı V ktfl l 759 1 "fi 
hamilen o gtln ve l!aattc İslanbu akc;asını :Manltoba mayıs tahmlli bu§ell 14.4 1/2 S"nt numara ve 27-!J-934 tarihli beyan • • yog u a .arı~ın . . numara ı. ı -ı 
~°;;!e OUlbenkyan Hanında Su~t;rnınö ., kilosu 6 kuruş' il santim, Hamburg Jç fır:- namenin birinci nüshast zayi olınuştur.J nın:ia ve beşıncı 11endınde 216.09 lıralık 

cü Sulh Hukulı :Mahkemesi E ,naıunet, dılt Gire.sun darbal tahmil 100 .kilosu 160 n.I Yenisini çıkart.ıcağımızdan eskisinin ınikdar y.:nlrşlıkla 116.09 olarak yazıl-
Un\ e 937~8 numara ile mUracaatıall.§Kltabe ., mark kilosu 81 kurue 31 santım, Hamburı; (V N 21 ı: ) • . 
unur. rı llA.n <>- {ç !mdık LJ.!\·an derhal tahın1l 100 kilosu 1601 hükmü yoktur. : 

8
: vlO mıştır. 216.09 olarak tashıh edcrız. 

R, mark tdloau Sl kurut 31 santim. Mizrahı ıraderler 

TASHİH 

., 

20 PARALIK~f(OPON 
Bu kuponlan kesip VAKiT 
baSlmevine getirsn satıaya 
~~biri içi.n 20 ~!~e.ırı~~mi~ 
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Henşel (Hensehel) 
Mazutıu-Dizeı-Kam

yonetleri geliyor 
Müracaat : Galata SeIAnik Bankası binasında 2nci kat SSN. ya 

----~--------------------............................ _ 
D(.'v/et l>en11r1Jollan ve Limanları işlrtme 

L'mun1 idart• ~ı ilan farı 

Muhammen bedellerile 'Jlikdar " vaaıflan apiıdı yazılı (7) ıurup mal • 
zeme •e qya her ıurup ayn •yn ihale edilmek üzere hizalarında yazılı ıün ve 
uatlerde Hayıdarpqada ıar bina11 dahi tindeki komiıyon tarafından açık tkıilt· 
me ile utm alınacaktır. 

Bu ite • sinnek iıteyen~erin hizı lanndı yazılı muvakkat temin1ııt ve ka -
nunun tayin ettili veuikle birlikte ebilt me ıUnü saatine kadar komiıvonı mil -
racaatlan lbımcbr. Bu ite ait 11rtname ler komiıyondın paraaıı: olara.k dıtıtıl • 
maktadır. 

1 - 47 kalem (kilit, mentqc, iıpan yolet, kapı kotu, kapı yayı, çelik bilya 
ka111 raptiyni ıibi) hırdavat mılzemni :·Muhammen bedeli 2496 lirA 99 kuruı 
ve muvakkat teminatı 117 lira 28 kurut olup ıçrk eksiltme 5. 4. 37 pazartesi 
;unu aut 10 dı yapılacaktır. 

2 - 600 kilo kıra d8temKi çiYiıi, 550 kilo ıılvaniı:e tavan örtür.U çiviıi. 
220 kilo camcı Ye modelci çiriai, 10 kilo baktr çiYi 20 kilo Elektrik ıçın 
üole çatal çivi muhammen bt-deti 729 lira JO kuruı ve muvakkat tem;nat: 54159 
bnıt olup açık elniltme 5-4-37 Paz1rtesi cUnU aut 10 da yapılacaktır. 

3 - 50 adet moletais bilet kompoa törii mltbammen bedeli 1500 Hra ve mu
ftkbt teminatı 112 112 lira olup açık ekıiltme 5-4-37 pazarteıi cUnn lllt 

lO a yapılacaktır. 

4 - 3250 adet muhtelif ıelril ve eb' 'atta boya hrçaıı muhammen bedeli 2404 
lira •e muYübt teminatı 180 lira 30 kuruı olup açık ekıiltme 8. 4. 37 per -
ttmbe rUnU nat 10~ yapılacaktır. 

5 - 10 adet 20 metrelik çelik meta hı ıericli muhammen bedeli 3915 lira ve 
munkkat teminatı 2970 lturuı olup açık ebqtme 1 4 37 perıembe gUnll 11 -

.. 10 da. 

6 - 100 kilo taraıl11Uf kenmr, 400 kilo lnce 100 lrilo kalın amballj tidmi, 
500 kilo baı.t ıicimi, 1000 kilo 1 J/2 mim tn,ını: ıicimi muhaımllfll bedeli 
2415 lira ve munkkat teminatı 112 lira 63 kurut olup açık eksiltme 8. 4. 37 
pe!tembe cilnll IUt 10 da. (1485) 

SULTANHAMAM 
KEBAPÇI KARŞISINDA: ··~ PiPO PAZARI 

Kapalı zari usollle ekılltme llAnı ı 
Hariciye Vekiletinden : 
ı - Elniltmeye konulan it: Tahranda Ye cinrmdald Şimranda yaptınla • 

cak yulık n kıtlık mpıik binalarL ıteıif bedeli 223,753 liradır. 
2 - Eblltme J2 t 1937 tarDUade Puartal pG aaat 15 de Hariciye 

Vôlletinde milttftkkil Ebiltme Komisyonu od11111da kapalı arf uaulile yapıla
clldir. 

-S - hteklltr: ektlltme prtnameal, mullnele projesi. Bayıhchrhk itleri ge
nel prtna1M8i. lnpata alt mmnnt" hUIUll ~er, apf emeli, ıilıilei 
S.t cemll ve projeyi Hariciye V ekA1etl lMUaa Jl&ldUrlflllnclen tedarik ede -
hmrler. 

4 - Bbiltmeye p.bilmek için il tekU1er1n ıs.ooo Ura muvakkat teminat 
ftl'IMli Ye lıraaU.. u7pa mGteahhltlik veliblz ibru etmeli Ye 150 bin liralık 
it Jlpallt o1muı llsmidır. 

llteldilerin tekJU mektuplanm Ud nci macldecle JUlh .. tten bir ıaat evve
Jine bdar Huldye Vötlld Lnum Jlfldtlrlilliine makbu mukabilinde ver-
9'eleri Jbnndır. Postada otan ıecikmeler kabul edilmez. (760) (1793) 

Türk Hava Kurumu 
BOY k lyangosu 

Şimdi1e lcadar binlere& kiıiyi zengin etmiştir 

~ ıncı kqitle 11 Nisan 937 dedır. 
Büyük ikramiye: 200.000 Liradır. 
Aynca: 40.ooo. 25.000, 20.000, 15.00J ıo.ooa
liralık ikramiyelerle ( 50.000 ve 200 000) liralık 

iki adet mükafat vardır. 

Dile kat 
Bilet aJu herke. 7 /Nian/ 937 tünü akpmma kadar biletini 

* '8tinait .............. Bu tarihtm IOlft bilet üzerindeki baldo sakıt .... 
1a1111ı1: AIDıl ua 

Kömür Sergisini Görünüz 

Milli kömür davasının, her safhası ile a'akadar olan 
Beynelmilel Kömür Sergisi, yurddaşlarımızın şahsi 

menfaatleri bakımından da görülecek bir yerdir. 

23 Nisan Ankarada açılıyor. 

KiRALIK APARTIMAN 

Beıilctaı Vekıf akarlar iclaresinden ı 

Beıiktaıta ikinci Abdülhamit vakfı 
akarlarından olup ahiren apartıman ha
line konulan 86/ 1, 6812, 86/ 3 numaralı 
Uç daire açık attırma suretile kiraya ve
rilecetkir. Oç daireden ikiıi dörder ve 
birili Uç odalıdır. Her dairenin hamamı, 
mutfağı, elektrik, ıu ve havagazı tesisa-
tı vardır. Teferruatı sairesi hmamchr. 
Müzayede ve ihalesi 12- 4- 937 paı:aı. 

• te~i günü saat 13 den 15 şc kadar ~ 
tiktaşta akaretlerde 54 numaralr milte
velli kaymamakhiında yapılacakıır. O§r 
mek ve teraitini anlamak iıteytnlerin 

her gün saat 9 dan 12 ye ve 14 den 16 

ya kadar mü~velli kıymakamlıiına mü
racat etmeleri. ı 

S apah zarf usullle eks:ı tme 1 Anı 

Nafia Vekaletinden: 
ı - Eksiltmeye konulan fi: Dl.rar be kir Numune llıat&ı)eai pıyYon in 

tidır. 

Kqif l>ed~ll.: 111634.03 Jir.a• 
2 - Ekıiltme 15---f-.;1037 tarihin Jt Pef§elnbe ,nno sat 15 ae Nafıa 

kileti Y'apı itleri Umum MüdUrlüğü Ek&iltme Komisyonu oda11nda kapalı 
qıulile yapılacaktır. · 

l -.. ~Utme tartnaıneai •e buna müteferd evrak 558 1nırq bedel ıiu 
bilinde ~ ifleri umum müdllrlülilnde n alınabilir. · 

~ ~~eşe girebilmek için Ulipterin 6831.70 liralık munkkak t 
nat vet~ :v- ~fıa Vekiletinden alın aut ve en •ı: yüz bin lir&WE bir it )'I 
oldu~ i&*rlr müteahhitlik vesikası ibraz etmesi limndır. 

isteklilerin teklif mektuplannı ikinci maddede yazılı aaatten bir ıaat e: 
line kadar makbU% mukabilinde komiıycn reiıliğine vermeleri muk.tuidir• 

Poıtada olacak cecikmeler kabul edil.mu. (73g) (1752). 


