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BUGÜN 

Çocuklar için 
Gazete11ıizi11 içiııde 

güzel iki sayıfa 
bulacaksınız 

Fabrikaların temeli atıldı 
Başbakan ismet inönün'nü nutkundan: 

'Demı v ehk fabrikaları ı e- ket 
il 

u 
oktasında yüksek ehemmi etin dik alinizi e im, 
"Bu fabrikaların kuruluşlarını tahakkuk ettirebilmek için 

Atatürk'ün bitmez tükenmez müzahereti olmuştur,, 
"Bugün, Türk • ingiliz dostane münasebetlerinin iyi bir gösteriş manasını 

almakla hususi bir ehemmiyet ve kıymet arzeder,, 
"Milletlerin takatleri sonuna kadar 
sılahlanmalarına dayanan bir sulh 
sistemi kendi kendine kurulacaktır,, 

~~~~··~~~~-

.. Böyle mühim bir geçit devresinde 

VJ,~'liyeye diişen hendi miidafaası için çok 
~ ssas ollıuuudır. Bu11a ötedenberi 

t · büyük bir dilıhat atfediyoruz ... , ... 

Dün lia.ra-0 .. • 
ul.tc nutuk söyliycıı Başvc1dl ismet foönü 

1 

( Yazrıır 4 Ünr.üde) 

Haftada bir 
Dünva s· ____ ıvasasına Toplu Bir Bakış 

ispanya dahili harbi 
Devletler arasmda gizli bir harpten 

başka bir şey değildir 
ltalya, Yu~{oslavy~ ile IUaca ristanın 

arasını bulmaya mı ~alışıyor'! 
( Ba§nıakalemi:i>ı tamamı 2 incide) 

Başvekil 
1 1 

Ereğliye 
, gidiyor 
Fabrikalar için 
22 milyon lira 

harcanacak 
Karabiik, 3 (Başmuharirimiz

den) - Baş,•ekıl ile diıer vekiller 
\'e İngiliz heyetini getiren tren sa· 
at onda Karabüke geldi. Karabük 
Her tarafa hakim tepelerle çevril
miş geniş bir vadidir. Yedi muh
telif fabrikadan teşekkül edecek o· 
lan tesisat burada bir milyon metre 
murabbaı bir !!aha üzerinde kuru
lacaktır. Bunun için 22 milyon lira 
sarfedilecektir. 

Bartından ve etraftaki 1 i '.tün. 
köylerden gelen binlerce halk bura· 
da toplanmı~tı. Her taraf görülme· 
miş bir bayram manzarası arzedi
yordu. Birçok çadırlar kurulmuş, 
ameleler grup grup kazma kürek
ler e çalı§ıyorlardı. 

Temel atma töreni çok samimi 
ve heyecanlı oldu. Başbakanın 
nutkundan sonra lngiliz büyük el· 
cisinin söyledi~i nutuk iki memleket 
;rasında yeni bir dostluk ve teşriki 
mesai devresinin açıldığını pek va
zıh surette gösteriyordu. 

Biiyük elçi nutkunu Fransızca 
s(ivledi. ~onra· Tiirk ~cye terciime 
edildi. Bu terdimenin biitiin köy
lüler tarafından şiddetle alkışlan· 
ması Tiirk - lngiliz. dostluğunun 
mem,leketin en derin tabakalarına 
nekadar girmiş olduğunu herkese 

nnlnttı. 

Merasimden sonrn hususi tren
ler öğle iizeri bir saat ara ile karrı- . 
bükten kalktı. Başvekil ve vekil· 
ler yarın sabah Kayseride buluna· 
rak kombinayı ge7.ec~kler, oradan 
Konyn Ereğlisine doğru yoln devam 
edeceklerdir. Başvekil Ereğlide 
mühim bir nutuk söyliyeccktir. 

Sefir ile lngiliz heyeti bu gece 
Irmak istnsyonundan kalkacak hu
susi trenle Ankaraya dönecekler
dir. Başvekil ' 'e refakatindekiler • 
pazarte8i sabahı Ankaraya dönmüş 
bulunacaklardır. 

Gazelenıizin satıcıla
rına ııardımı 

Dünkü Milli Küme maçmda 

Fenerbahçe üçok'u 
1-0 yendi 

Lord Loyd 
Bu ay Atina yolu ile 

lstanbu/a geliyor 

(Yazısı 6 mcıda) 

Logaritma 
Söziinün 11arşılığ11u 

bulana 100 lira 
11erileceh 

Ankara 3 (A.A.) - Türk dili kuru. 
mu genel sekreterliğinden: 

Logaritma sözünün turkçe karşıhgr• 
nı bulanlardan en isabet edene yüz lira 
hediye c:iilecektir. Bu hediye şimdiden 
tş Ranbsma tevdi edilmiştir. Cevaplar 
nisan altı akşamımı kadar verilmiş ol
malıdır. 

İngiliz Lordlal' 
Kamarası azasın

dan ve muhafaza
kar fırka sının ılcri 
gelenlerinden Lcrd 
Loyd bu nisan a. 
yı içinde Atina yo 
liylc lstanbula gc
lcc..:ktir. 

Lord f~yd Malumdur ki f}cnel sekreter adına 
Lord Lo d T .. k. · · b b' M. R. Tankut 

Y ur ıye ıçın ya ancı ır ,----- --------
şahsiyet değildir. Zira, okuyucuları. R d d k • l • 
mız pek iyi hatırlarlar ki bu zat bun- a yo a zm erı 
dan C\'VCI de memleketimize gclmiR ve d • 

1
. ? 

Büyük Önder Atatürk'ü ziyaret et- zn l907UZ • 
mişti. 

Lord Loyd lstanbula gelmeden ev
vel Atinada bir kaç gün kalacak ve 
orada Yunan kralı Yorgi tarafından 

kabul olunacaktır. Esasen Yunan kra 
1ı l..onclrada bulunduğu esnada arala. 
rıncln samimi dostluk teessüs etmiş ol
duğundan biribirlerini yakından tanı
maktadırlar. 

Muhterem misafir resmi hayata 
bundan otuz ıki sene C\'\'el lngiltcrc
nin İstanbul sefaretinde fahri ata~

militcrlikle girmişti. Az bir zaman i
çinde süratle ilcrliycn J..ord Loyd Hin. 
distanda Bombay eyaleti valiliği gibi 
pek mühim bir vazifede bulunmuş \'C 

burada iktidarını gösterdikten sonra 
1ngilterenin Mısırda siyasi mümessil
liğine tayin ohınmuı:ıtur. Bir müddet 
sonra İngiltcrcyc dönmiiştür. 

11ayan Vcd:a. Rıza 
Dokuzuncu ~ayıfamızdaki kupon. 

!arın sayısı ne kadar olursa ol.sun gc· 

tiren müvezzi kupon ba.~ma 20 para 

müka.f at alacaktır. 
l..ord Loyd'un Mısır hakkında çok 

l değerli tetkikatı ve tclifatı da vardır. 

Yedi scncdenberi radyodn okuyan 
Bayan Vedia Hıza ile görlişen ınuhar
rimizin yazısı 7 inci sayıfamızdadır. 



Haftada bir 

Dünya Siyasasına Toplu Bir Bakış 
. 

ispanya dahili harbi 
Devletler arasında gizli bir harpten 

başka bir şey değildir 

Jtalya, Yugoslavya ile Mocaristanın 
arasını bulmaya mı -:alışıyor'? 

'Yugoslavya - İtalya: 

Yugoslavya ile İtalya arasında 
yapılan anlaşma her tarafta büyük 
bir alaka uyandırdı. Avusturya gi
bi bazı memleketlerde bu alaka he
yeçan şeklini almıştır. Çünkü Yu
goslavya ile Jtalyanm anlaşmasını 
temin eden en mühim esas, Avus
turya.da Habsburg saltanatının ye· 
niden kurulması tesebbüsünün Ro
mada himaye gö~·emesidir. ltal
va daha evvel bu nokta üzerinde 
Almanyaya söz vermiş olduğundan 
Bcrlin - Roma anlaşması bu iti
barla Yugoslavya - İtalya anlaş· 
masım kolaylaştırmıştır. Fakat bu 
vaziyete bakarak Roma itilafı ile 
Yugoslavyanın Berlin - Roma 
mihverine iltihak ettiğini iddia et
mek doğru değildir. Unutmamak 
lô.zımdır ki Yugoslavya ile ltalya 
arasmdaki anlaşma İngiltere ile İtal
yanın Akdeniz anlaşması ile başla
mıştır. 

Bununla beraber bazı Fransız 
gazeteleri Yugoslavya - 1talya an· 
laşmamnm yaşama kabiliyeti bulu
r.up bulunmadığını, bu anlaşmanın 
gerçekten ciddi olup olmadığını so
ruyorlar. Bu gazeteleri anlnşmanm 
kuvveti ve ciddiyeti hakkında şüp
heye hüşüren §ey şudur: Yaktile 
Mussolit•i Roma \.tzerine yürüdük
ten ve ltalyada iktidarı kendi eline 
nld&ktan pek az zaman sonra Yu
gqt]fvyanm büyiik devlet adamı 
Pa i ile mi.ilakat yapmıştı ve iki 
men• lekct arasında bir t~riki mesai 
temdi ntılmıştı. Fakat o zaman 
Yugnslavyada faşizm aleyhtarı olan 
gizli kuvvetler harekete geçmiş, bu 
ıınlü.!lrnanın Yugoslavya parlamen· 
tosunda tasdik edilmesine engel ol
muştu. Bundan sonra Mussolini 
Yugoslavyaya karşı siyasetini deği§· 
tirdi. Arnavudluğu kendi eline al
dı. Küçük Antantı parçalamak için 
vaziyet aldı. Yugoslavyada muha· 
lef et partilerini tahrik etti. Nihayet 
1 q 3 4 senesi Fransız Hariciye nazı· 
rı Bartu Yugoslavya ile ltalyayı an
laştırmak için çalışırken Kral Alek· 
sandrın Marsilyada suikasta uğra· 
ması yüzünden bu teşebbüs de akim 
kaldı. 

Şimdi ltalya büyük bir koloni 
Gt-\ leti olmuştur. Akdenizde ken· 
di hesabına emniyet çareleri anyor. 
Jngiltere ile anlaştığı gibi Adriyatik 
komşusu ile yeni bir itilaf akdetmiş 
bulunuyor. Fakat ltalya Hariciye 
m:ızırı Romaya döner dönmez Bel· 
grndda bu anlaşma aleyhinde bir 
takım ni.imayişler olduğu haberi de 
ı;z:cliyor. Onun için acaba vaktile 
Pasicin eseri bozulduğu gibi tekrar 
hu yeni anlaşma da neticesiz kal· 
masm, diye şüphe edenler görülü
yor. 

Orta Avrupada kaynatma: 

İtalya bir taraftan Avusturya ile 
Macnristana, diğer taraftan Alman· 
yaya siyaseten bağlı olan bir devlet
tir. ltalya ile Yugoslavya arasında 
imzalanan son anlaşma bilhassa bu 
memleketlerde büyük bir hareket 
uyandırmıştır. Almanlar Belgrad 
anlaşmasından memnundur. Zira 
bu anlıışma ile Habsburg haneda· 
nınm Romadn müzaharet bulmaları 
ümidi artık nihayet bulmuştur. Fa
kat aynı sebep nasıl Almanyayı 
memnun ediyorsa tamtersi Avus
turyayı ve hatta Macaristanı mü
leessir etmiştir. Onun irin Yugos· 
}avya ile ltalyanın anlaşması üzeri

e Avusturyanı~ artık Romadan 
:ız cçl•rek diğer Orta Avrupa dev· 

Jetleri (Çekoslovakya, Macaristan) 
ile bir Tuna birliği yapmak teşeb
büslerine girdiği §ayiaları çıkmıştır. 

Avusturya Başvekili Şuşnig Peş
teye bir ziyaret yaptı. Fakat bu zi
yare' ~en eli boş olarak döndüğü an· 
lnşıldı. Şimdi Romaya gidecektir. 
Bmada Mussolini ile konuşacak, 
Vatikanda bir takım teşebbüsler ya
pac<lktır. Avusturyanın Orta Av· 
rupada bir katolik devlet olduğu 
düşiiniilürse 'bu teşebbüslerin ma
hiyet ve manası daha iyi anlaşılır. 
Bu arada gÖ7.e çarpan ikinci seyahat 
hareketi de vardır ki Ru da 1 tal ya 
Kralı Emanue1in yanında Mussoli· 
ninin damadı ve Hariciye nazırı 
Kont Ciano olduğu halde Macaris
tan kral nnibi Hortiyi ziyarete gi· 
dişleridir. Kolayca tahmin edilir ki 
Avusturya Başvekilinin Romaya 
gidişi ile ltalya Kralı ve ltalya Ha
riciye nazırının Peşteyi ziyaretleri 
arasında sıkı münasebetler vardır 
ve her iki seyahat de Orta Avru· 
panın siyasi vaziyeti ile alakalıdır. 
ltalyanın Yugöslavya ile Macaris
tan arasını bulmağa çalışacağı hak. 
kında şayialar çıkmasını tabii bul
mak lazımdır. 

Akdeniz anlatması: 

1 talya ile lngiltere arasında ya. 
pılan Akdeniz anlaşmasından son
ra bunun tesirini aza1tan birtakım 
hadiseler oldu. Bilhassa Mussolini
nin Trablus seyahati ile bu seyaha
tin akisleri: "Jngiliz - ltalyan an· 
laşması suya düşmedi mi?,, suali
nin her tarafta tekrar edilmesine se· 
bep oldu. Fakat Yugoslavya ile 
İtalya arasında imzalanan anlaşma 
gösterdi ki lngiliz - ltalyan anlaş
masının hükmü araya giren hadise
lerle !lUyn di.işmüş değildir. Zira 
Yugoslavyn - ltalya anlaşması, 
İngiliz - ltalya anlaşmasının bir 
neticesidir. Gene bundan dolayıdır 
ki yakın bir zamanda ltalya ile 
Yunanistan ve İtalya ile Türkiye 
arasında yeni anlaşmalar olması ih
timali vardır. 

Yalnız şunu da itiraf etmek la· 
zıındır ki Jspanya bugünkü vaziy~t
te bulundukca Akdeniz muhitinde 
hakikaten bir sükun devrinin baş
laması sadece bu denize sahil olan 
diğer devletler ~arasında ~tatüko esa· 
sına müsteni31ıl>ıt anlaşma yapmak 
ile de temıı=ı eClile'~ez. Netekim is
panyadaki gönüllülerin geri çağrıl
ması meselesi azkaldı Akdeniz an
laşmasına rağmen tehlikeli bir saf· 
haya giriyordu. Zira İtalyanın 
Londra büyi.ik elçisi Grandi, harp 
nihayet bulmadıkça ltalyanın kendi 
gönüllülerini geri alamıyacağım ka
ti bir dille ademimüdahale komite· 
sinde söyledi. Vakıa bundan son
ra Mussolininin lngiltcreye bu gö
nüllüler mesdesi hakkında teminat 
verdiğine dair bazı haberler gelmiş· 
tir. Bununla beraber göni.illiiler 
me~clesi üzerinde resmen müzake· 
re acılmasına bile henüz cesaret e
dile~ediği göz önüne getirilir~e va· 
ziyetteki vahametin henüz bertaraf 
olmadığı anlaşılır. 

işin hakikati şudur ki İspanya 
dahili hnrbi hakikntte devletler ara
sında gizli bir harpten başkn birşey 
de3ildir. Bu harb:·.ı resmi ve aleni 
bir Avrupa harbi şekline girmeme- I 
si daha ziyade lngiltercnin böyle 
bir harbe mani olmak için ihtiyatlı 
hareket etmr.sindendir. Ademimü
dahale komitetinin Cenevrede Mil
letler Cemiyeti C"erçevesi iC"erisinde 
yapılmıyarak Londrada teşkil edil
mesinin hikmeti de budur. Nitekim 
ispanya hiikumeti $lÖnülli.iler mcse· 
lesinden dolayı Milletler Cemiyeti· 
ne müracaat etmek İstediği halde 
devletler, bilhassa lngiltere buna 
muhalefet ediyor. Çünkü Milletler 
Cemiyeti müzakereleri muayyen 

Günlerin peŞiriden . 

Deliler ve Akıllılar 
Bürhan Felek doktorlardan birine: "Kaç türlü deli vardır? bun

lardan hangisi insanlara zararlıdır?., demiş. Bu suale karşı doktordan 
şu cevabı almış: 

- Hallerinden deliliği anla~ılanlardan hiçbiri zararlı değildir . 
.L\sıl zararlı deliler akıllı gibi görünenlerdir . ., 

.G~rabete bakınız ki bu sözü söyliyen doktor akıllı gibi görünen 
delılerı tanımok, yahut bunların zararlarından kurtulmak çaresini 
göstr.rmemiş. 

Eğer lıakikaten bu doktorun söylediği doğru ise memlekette 
deli!eı için bir tnkım hususi hastahaneler, tecrithanelcr yapmak ta
mn~en !a:rd~sızdır. ~unkü bu hastahanelere götürülen deliler hep 
delılıklerı bellı olan kımselerdir ki esasen bunlar zararsız olduklarına 
~öre haklarında ' ··- tecrit suretinde bir ihtiyat tedbiri almağa hacet 
yn\:tur. Akıllı gibi görünen deliler~ tnmmak ve muhafaza altına 
alrnfık müşkül olduğuna göre bunlardan selebilecek zararlara karşı 
her.ıen herkes az çok tehlikede demektir. 

Bu hakikat gözönüne getirilince hatıra gelen ~ey F rankocular 
ve hükumetçiler diye ikiye ayrılarak biribirleri ile harbe ~irişen ve bir 
seneye yakın zam~ndanberi boğuşmnda devam eden ispanyalılar 
oluyor. Herha~dc hıç?ir insana akıllı işi görünmiyen bu dahili harbi 
yapanlard~n bır taratın akıllı gibi görünen deliler elinde olduğu an
laşılıyor. f-aknt ~kıllılar hangisi, deliler hangisi? Bir türlü anlaşıla . 
mryan bu nokta adeta bir muammaya benziyor! 

Hasan Kun1çayı 

0- l:JN lJN AKIJ'LER İ 
Almanyada kllavuzlar 

diplomah olacak 
Almanyada evlenmelere tavassut 

eden te~ckküllcr veya tek başına çalı~an 
şahıslar şimdiden sonra • eskisi gibi • 
serbest "icrayı meslek,, eylemiyecekler. 

Kanun çıktı: 7 nisandan itibaren. bu 
gibi i§lerlc her uğra§an hususi derslere 
devama mecburdur. Bu derslerde on. 
]ara ve nüfus meseleleri, nasyonal 
sosyalizm umdeleri, evlenme k;ınunla. 
rının ahkamı öğretilecek. 

Derslerden sonra diploma alan ''kı. 

lavuzlar .. çiftleri Alman ırksıiığı um· 
deleri i~inde evlendirmekle mükellef 
olacaklar .. 

On bin liraya bir konser 
idar e eden adam 

Bu~~nün en meshur ork~stra efi 
(Toskanini) Toscaninidir. 

Son zamanlarda İstokholmda bulu· 
nan Toscanini, şimdi memleketi olan 
Milanoya geldi. Orada, 70 inci yıldönü. 
mlinli kutlayacak. 

Fakat, ondan sonra sanatkarı Ameri. 
ka bekliyor: N evyork, önümüzdeki kıı 
için, on konserlik bir program tertip 
etti. Bu konserleri Toscanini idare ede· 
cek. 

On konser için Toscaniniye verilecek 
para bizim paramızla 100,000 lirayı ge· 

Kemal Kitabof 
~---· 

Cenazes lSovyetRusyadan 
gelecek ilk vapurla 

memleketine götUrUlecek 

çiyor. Demek ki bir konseri idaıe etmek 
için 10,000 lira alacak J 

Güzellik nerededir ? 
Nurullah Ataç dünkü "HABER,, de 

tabiat güzelliğindeki sırrı şöyle anlatı. 
yor: 

Ben, işimden epeyce uzak bir yerde 
oturdugum İçin her ııobah güneş doğ. 
mad'.\n kalkarım: "Tulü,. u o kadar 
gördüm ki 11rtık gözlerimi çevirip de 
bakmam bile. Bunun için de, onu bin
de bir görmek fırıRtını bulanlan ıualle. 
r:ini gülümsiyerek kar,ılanm bile _ ta 
içimder. kıskanırım. Güncıin doğl'l"..ası da 
batmaıı da (güneı için bu "batmak,, 
kelimeai h iç de iyi olmuyor) elbette ki 
çok güzeldir. Bu da iıbat edeı- ki ;üzeL 
lik eıy~a değil, bizim ıönlümüzün ta.. 
:7.eliğindedir. Dünyanın aııl bah tiyar 

damlan da, en çok gö11;Jiiklcn, en nh
!ık olduklan teYlere bile hayret etmek, 
hayran olmak kabiliyetini göıl~renler
dir. Çocuklar, bir de hakiki ıairler .• 

Şubeye davet 
Kadıköy Askerlik §ttbcsüıdetı çağı. 

rılıyor: 

Mutad olan bu seneki (937) nisan 
celbinde nşağıda yazılan doğumlular 

ve sınıflar askere gönderilecektir. 
1 - Y~ıtları askere gittikleri hal

de §imdiye kadar askere gitmemiş o
lan 316 doğumludan 330 (da.hil) do

ğumlulara kadar olan zıiyrıüeıef.' 
2 - 316 Jogı.ımludan 331 (dahil) 

doğumlulara kadar olan muzika, jan. 
dama, ve gümrük sınıfına ayrılmış o
lanlar. 

3 - 316 doğumludan 332 (dahil) 
doğumlulara kadar olan deniz sınıfına 
R}Tılmış bulunanlar. 

Fransa Cumhur 
Reisinin maaşı 

~~• .. "' ... 1 ....... ? 
.IL.i'°'&t.U'-&Ui o 

Fransa Ciimlıurr<!İsi bir mf'ra'>İmıfo 

Geçenlerde artistlerin kazandık
larını yazmıştık. Şimdi de bir 
Fransız gazetesinde, F ransada dev
let adamlarının aldıkları paraları 
öğreniyoruz: 

Fransız Cumhurreisinin maaşı, 
senede 1,800,000 franktır. Bundan 
başka, ayrıca, 900,000 frank mea· 
ken bedeli alır; harcirah ve mera· 
sim ücreti olarak aldığı para da 
900,000 franktır. Mecmuu 3 mil
yon 600 bin frank ediyor ki bu, bi· 
zim para ile 200,000 lira kadar e
der. Yani, ayda 10,000 liraya ya· 
km. 

Senato reisile meclis reisinin ma
aşları ayni miktardadır: 276,000 
franktır. Mebuslar da 50,400 fra.:ık 
alırlar. 

Aınerihada bir Japon 
casusu yakalandı 
Amerikndn Los Ancelos lim~nı~ 

mn c;nlınmrş planlar• 1-J.,,"~i ::ırl~
ları tahkimatı haritaları, askeri es· 
rarı ihtiva eden diğer vesikalar 
ve kuvvetli bir radyo, Los Ancelos 
polisi tarafından bir Japon pansiyo
nund:& yakalanmıştır. 

Sıkı surette demir pannaklıklar 
ile muhafazalı bir oda içinde bu 
evrakı bulan polis, bir casus şebe
k«-~cıi de geçirdiğine kanidir. 

Polis. bu evi, sokakta iki Ja
ponu'l dc'ğt.iş'l'lesi neticesinde bas· 
ınIŞt'ı'. 

İki Japon caddede biribirile bı
çakla dövüşüyorlardı. Bir tanesi 
fena halde yaralanmıştı. Hemen 
hastahaneye götürüldü ve orada ya· 
rı baygın bir halde iken polise yu
kanki malumatı verdi. Kendisine 
saldıran Alllo isimli Japon tevkif 
edilmiştir. 

Üç akşam evvel apandisit ameliya. 
tını müteakip öldüğünü esefle kaydet
tiğimiz şehrimizde Sovyct konsolos mu 
avini B. Kemal I\itabof'un cenazesi, 
Sovyet Rusyadnn gelecek ilk vapurla, 
memleketi olan B::ışkırdistana götü
'rükcektir. 

Yukarıda Uç madde ile gösterilen --------------
doğumlulardan ve sınıflardan olanlar 
şimdiden hazırlanmaları ve askeri ka. SEZ AR ___ ,... 

Cenaze ile birlikte merhum füta
bof'un şehrim i1.dcki refikası ve iki ya
§ındaki kızı da beraber gidecektir. 

Merhum Kemal J{itabof, 1 !:ıi sene
sinde Ba.<ikırdistmıda doğmuş, liseyi 
bitirdiktcm sonra doğduğu köyde mu. 
allimlik yapmıştır. Bılfıhare Don hav
zasında amelelik yapmış ve büyük ih. 
tilfılc karışarak muhtelif cephelerde 
çarpışmış, ıhtilaldcn sonra birçok mü
esseseleri idare etmiştir. 1925 tc Lc
ningrada giderek Şark Enstitüsünü 
bitirmiş ve Hariciye komiserliğine in
tisap etmi§tir. 1930 danbcri Türkiye. 
de çalışan Kemal fütabof bir müddet 
J{ars ve lzmirdc üayı vazife ettikten 
sonra bir buçuk sene en•el 1stanbul 
konsoloshanesi başkatipliğine, bilaha
re de \'İS konsolosluğa tayin edil. 
mh'lti. 

prensiplere bağlı olduğundan Habe· 
sistan meselesinde olduğu gibi bu 
i~in bir çıkmaza sürüklenme!inden 
korkuluyor. 

ASIM US 

yrtlarını yoklamak Uzere 17.4.937 gii· E 
nüne kadar şubeye gelmeleri lazımdır. Dün ıe Ynr~n tercüme külliyatındaııdır 

4 - Toplanma günü ayrıca bıldiri. Fıyatı 40 kuruştur 
lecektir. 

SOGUK KANLJLJK 

l\<Ulııı - (içeri giren o
tomobildd:;lcrc): Safja dö. 
nii n, <lnğru giditı, b<ı hçe ~'l-

• pısı ka.r§ınıza gelir. 



Biııicilerimiz diln Sipa hi Oca
ğında müsabakalar yaptılar 

öhürgün atlarile .birlik
te Avrupaya gidiyorlar 

Dihık-ü atlı miisaba 7oalardlln bir göt:4nii~ 

d Beş ni anda Avrupaya hareket } cek olun binicilerimiz dör t büyük 
h" ecek_, olan binicilerimi?. dün, Sipa- , beynelmilel miisabakaya İştirak ,._ 

1 olcadgında seçme müsabakası yap- deceklerdir. llk müsabaka R oma · 
mış ar ır M·· b k d.. d f' . B .. k l L . . k · . usa a aya ort grup a, sonra ans, ru ·se ve on-
~tıra etmı , büyl.ik bir kalabalık drada yapılacaktır. Müsabakalara 

luzurunda muvaffakiyetli neticeler iştirak edecek olan yüzbaşı Cevad 
a ınlıştır. . Kula, Cevad G~rkan, teğmen Sa-

ST ANBUL MUKAF A Ti im Polatkan . tegmen Eyüp O n cü-
Birinci müsabaka y b l ye siivari miifettişi General Şemset· 
h 1 

arsu ay ara . . k k nu1 sus stanbul mükA f t .d. 9 tın ıle me ·tep aymakamı Saim 
maniada en çok ı 1 O ~.~ 1 ~r~ başkanlık edeceklerd ir. B. Toto n 
dakikada 400 met; .. yu. sde ı. ve da mütehassıs sıfatile bulunacaktır. 
l k e uzerın e yapı- D .... 1. b' .. 1 . 
aca ·tı. Bu müsab k M h eger ı ınıcı erımize beynelmi-

Kücük Arkanaçla Ô·~y: r{zw ar_ Jel müsabakalarda büyük muvaffa. 
la, Haydar Altın'l unEkar, logfan kivetler dileriz. 
d. a, · ·rem s en- • 
Tya~ Altayla, Kemal Macarla, ---=, =--------------
1 

evfik Baykuşla, Mehmet Horozla, Polis haberleri j 
Z7.et Ayd ·ı S Ak ·ı R . B a ı e, uat mcı ı e, B . 
eşı~ nkirle, Ziyn Cazible, Rıfkı ır yangın 

~e.ylc:nla, llhami Selr-uk Vural ile Yeşildirektc Karakol karşısında Ko 
k·lı}ak ettiler. Neticede Reşit Ba- ço hanında :Mehmedin kuma.5 boyaha-

Artistlere dadanan 
zat kimdir? 

EvtuArul Muhslnln ve Vasfi 
Rızanın evlerinden 

hırsızhk 
Son zamanlarda İstanbul Şehir tiyat. 

rosu sanatkarlarından bazılarının evleri 
geceleri münasebetsiz saatlerdt meçhul 
bir misafir tarafından ziyaret ~dilmeğc 
başlanılmıştır. 

Ancak sanatkarlar kapılarını öyle 
vakitli vakitsiz müsafirlerin haberli I 
habersiz gelmelerine imkan ver. 
miyecek surette sıkı kilitli lJıdundur. 

uukları için vakitsiz ziyarctçilrı girmc
ğe kalktıkl{lrı evlerde yalnız bahçede 
bulduklarını alıp götürmekle iktifa et.1 
mişlerdir. Bu cümleden olarak bay Vııs· 
fi Rızanın Mecidiye köyündeki evinin 
bahçesinden birkaç ge:e evvel biı kaç 
çuval çimento kaybolmuştur. 

Evvelki gece cle bay r:rtuğrul Mııhsi. 
nin Mecdiyeköyüncleki evine girmek 
istiyen biri alt kat penccrelcr•:cki tel· 
teri kes:niş. fak?t içeriden \;, tıkırtı j 
hissedince eve girmekten vu~cçerck 1 
bahçedeki garaja girmiştir, gaı iljda bu. 
lunan otomobilin saati ile c:yn:ısınr. ve 
isindeki şoför vesikalarım alm:ş, gider
ken bahçede gördüğü su hoı tumlarım 
da birlik te götürmiic;tür. Bay Ertuğrul 
Muhsin, bu meçhul ~'2:iyaretçinin alacak 
daha mühim bir şey bıılamay.nca kızıp 
otomobilin lastiklerini kesmemiş olma. 
smdan 1dolayr memnundur ve kendisi 
hakkında hürmetsizce bir lisan kuUanıl-
mamasını istemektedir. Onun ir.,indir ki 
§Oför vesikalarınm yenisini çılc:-tmak 
için gazetelere verilmesi lazım gelen 
ilanda şöyle demektedir: 

"213 nisan gecesi garaja habersiz gi. 
ren bir zat otomobilin saatile beraber 
bana ve Ncyireye ait şoför vesikalannı 
da yanlışlıkla almıştır. Y cnilerini çıka
ı acağıı:, eskilerinin hükmü yoktur. 
:Mecidiye köyünden: Ertuyrul lı1ulısiıı 
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Mahalle ve yer 
değiştirenler 

Nüfus cüzdanlarına yeni vazi
yetlerini tesbit ettirecekler 
Niifus kanununun 3 7 inci mnd

de:i niifus kiiti.iklerindc kayıtlı o· 
lunkırı yerleşmek suretile hir mev
kiden diğPr mevkie gittikleri zaman 
terke:-lecekleri yeri n\jfus idaresine 
mi.im.:nnt ederek hiiviYet cüzdanınn 
isarct ettirmek Ye gittikleri yerde 
nlelıısııl bir ilmiihaber alarak oranın 
nüfus idaresine vermekle mükellef 
tutmak tadır. 

38 .m.nddcsi ise ziyaret v~ seyn· 
hnt lar!kıle bir mahalden diğer mn· 
ha.ile ~ıdenlcr haric. tutulmak şartile 
1111s:lf ır olnrnk .. tebdili ınek:m .. e
denl<'ri de gittikleri yerde altı aydan 
ziyndc ikamet etmek mecburiyet in· 
de bulunduklnn takdirde sakin ol· 
d~kları mahal vcyn köyden a lacak
ları ilmühaberc istinaden muvakkat 

"yer d~ğiştirme., muamelesi yaptır· 
makla mükellef kılmıştır. Bunn 
rağmen birçok vatandaşların asıl 
kayıdlı bulundukları yerlerden uzun 
zamandanberi ayrılmııı bulundukla
rı halde bu kanuni Uı;,imeye riayet 
etmcmc.ktc oldukları göriilmüşti.ir. 
Bu vozıyct asıl memleketlerindeki 

kütiiklcıindc ikamet malmllerinin 
ve medeni hallerinin me hul l;:nhr.n· 
sına scbeSiyet verdiği için muhnta· 
rnlı görülmüştür. 

Onun için· daimi ikaınl"trtıhmı 
d,.ğiştirmiş olup da niifus h-munu· • 
nun 3 7 inci ve 38 inci madc!derin· 
de gösterilen şekilde yer dC' w•r.tirme 
muamelesini ynptırmamış olanlar· 
dan eski ik-.'11ctrı:ıhlarındaki aNı 
kiitüğii kaydı yanın k veya kn) bol
ıni'lk dolnyısilc kayıd harici knlmış 
olanların ellerindeki hiiviyc-t cüz
dllnlarımı ve yapılacak tahkikat ne· 

ticesine güre son daimi iknmcıg;ıh
larının bulunduğu yer nüfus kiitiik
lerine kayıtlarından önce Nüfus ka· 
nununun 40 ıncı maddesine istina
den n\ifus idareleri tarafmdan kesi
lecek bir irsaliye ile muktezi paru· 
cezası almdıktnn sonra yeniden tes· 
cillcri cihetine gidilecektir. 

Bundan sonra buna göre mmı· 
mele yapılmnsı, umumi mufettişlik
lerc, vilôyctlere, teftiş heyeti reis· 
liğine ve emniyet işleri miidürlüldc
rine bildirilmiştir. 

===-=~======~==~~~:-:==-:--'.=--=--:=~== 

Türkkuşu 
Plaı1ör talimlerine dünden 

itibaren . başlandı 

ır e, Mehmet Horozla birinci Zi- nesinden yangın çıkmış ve 500 lirahk 

~: Caziblc ikinci, Dündar Doğan 14 top kuma§ yanmıştır. Boyahane Çocuk 
1:'1..- Al~l •• •• •• 1 1 1400 )er. - "C:llnC'U a- n1. }İrayn SİgorttılI Olduğundan t;ıh. 

sayıfasında 
kazananlar Bundan sonra To T .... kikata basıan.mıştır. hediye 

Ce)lanlo, K:~al Cir:y1~ :~b~ DIKKATSIZLIIi. YVZVNDEN -
durrahman Cuvercin) .. b k İsmailin jdaresindcki 2714 numaralı o-

. d·ı B e musa a ·aya to b·ı Fah . gır ı er. inicilerimı"z tl mo 1 rmin idaresindeki 2681 nu-
• ı l . a arın ace· m 1 mı oıma arına rağmen sık k . ara ı otomobille Beyoğlu caddesin-

cilerin alkısları ile k ) 51 • seyır- <le .dikkatsizlik yüzünden <:arpışmı~. 
vaffak· 1. arşı nnan mu- laımr. Bu c;aııl:şmada, her iki!lı· de ha-
ler Nıye.t er ve iyi idare rrösterdi- -· ctıc d K l ro sara uğr:ımı tır. 
rınci gcldi.e c ema Ceyl.inln bi- nESl!J l"lJZÜNDEN l\A l'GA -

ık~NKARA MUKAF A Tl Arapcamide Yelkenli hanında oturan 
ıncı b . ..k Ahmet arkacln.cıı Cemnııe resin l k 

nialr aza • uy.~· müsnbakn 12 ma· yüzünden ka\·ga eık""'ı" C · 1
1 
Aalnıa 

. . rnı Yukseklik ı 30 • . "' '] cnıa 1nıe. 
genı!<ilık 3 5 · . azamı clı bıçakln yal'alamtı::t 

• metre ve d k·ı d AO ır. 
metre siıratli idi. a ·ı ;:a a "f 

Bu müsabukad A L • 1 Aşina ile 1 dakikaa 
1 

steğ~en Faik l S e Ve Orta oh u l 
hata ile, Tewm 6 5?nıye ve bir inıfi/ıa11l d 
nüllc 1 d k·k~ en Fahrı ilhan Gö- arın a 
·ı a ı a 37 . t tak ol ı ~· \vni Cin,.özles~nıye .beş hata llll llV811' anugan[ar 
nıye 'e 4 h ~) dakıka 8 sa 1···1tU 13 k l • 
F 

.k .., ata ı e, Cc A w - , ~u r a an ıgı harictch lisı> \'e 
aı d k.k ne stegmen . . . , 

k k.. a ı ·a 8 snniy Ç k . ortn.okul bıtırme ımtihanına 7 defa ..,.i-
on ur.u bitirdiler. e nn aya ıle ı r;p <le muvaffak olamıyan talebeler" i-

• Fethıe:de faik birin . A . . . çin yeni bir karar venniatir. 
cı, a rı llh cı, vnı ıkın B k .. Ay an i.içi.incü g ld"l • u ·arnıa gore bu talebeler dilc-

e .. ~ZACA Müd 1 er. dikleri takdirde hususi liselere devam 
. ~nun en müh. ~ATI cckbileceklerdir. Yalnız. tnlimn.tP.ame 

bu ıdı. 1937 b ım musabakası ueki yacı kn~·dinin dikkate.. l . 
· ·· evn ı ·ı l 'J .; " a mınası 

nın musabnkaları;, e. nı.ı e ntlı ma- Hizımdır. 
subay ve atla a ıştırok edecek 
müsabaka I '.> ra mahsus olan bıı .. nıa · ı 
seklik 1,50, n!a ı azami yük-
sürat dnkikad~~~ genişlik 4.S , 

Müsabakada .. metre i~i. 
la Akın ile 1 d~~~başı Cevad Ku
bir hata ile, Güç)·~·~ 17 saniye ve 
saniye ve 5 hata ~ ı e 1 dakika 21 
kan Yıldız ile 1 dak .. k Cevnd Cür-
2 hata ile, Ceylanı 1 f 15 _saniye 
saniye 2 hata ile, T w dakıka 22 
Öncü Savul ile 1 dak~kgmen Eyüp 
·ı ı ·a ?4 . ı e, Teğmen Saim p 1 .. sanıyc 

met ile bir dakika 5~ atka~ Kıs· 
konkuru bitirmişlerdir sanıyc ile 

Neticede Cevad Ak I .. 
Cüçlii ile ikinci, Eyü ıO a ~ırınci, 
vulla üçüncü gclmisle~· ncu Sa. 

Genel Kurmay Başkr 
Çakmağın Sa, ulu, kalab:Iı Fevzi 
ında ilk defa müsabaka .ık .k~rşı- ı 

Çocuk bahçeleri 
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ta

til aylarında çocukları sokakta oyna. 
maktan kurtarmak nıaksadile şehrin 
türlü semtlerinde çocuk b:ıhçeleri açı
lacaktır. Bu bahç:.cler için bir nizam. 
name hazırlamak ve açılacağı yerleri 
tesbit etmek üzere pazartesi günü kiil
tür direktörlüğünde ilk tedrisat ispek. 
terleri tarafından fevkalade bir top
lantı yapılacaktır. Toplantıya tanın. 
mış jimnastik öğretmenlerinden İlha
mi, Şeref, Neş·ct de iştirak edecekler
dir. 

Şımdilik yalnız geçen yıl açılan 15 
ilkokulda gene çocuk bahçeleri vücuda 
gctırilecektir. İhtiyaç g-örüldükçe ye
niden bazı semtlerde çocuk bahcelcri 
açılacaktır. 

Ço=uklar için tertip ettiğimiz ve her 
pazc:r günü intişar c-den sayıfalarımız· 

daki gocuk müsabakasında he:liye ka. 
zanan okuyucularımızın listesini neşr· 

ediyoruz: 
KOL SAATi - Erenköyüncle Bay. 

han; 
DOLMA KALEM - 1sta.1bul lise. 

sinden ı 002 İbrahim: 
YAYLI KURŞUN KALEM - An. 

karada 1nönü mahı:llcsi Akyol sokağı 
G numarada Birsen Muslu; üç:.incü okul 
öğretmenlerinden Şevket; kırk dördün P/(iııüı-cii Eaymıfardaıı biri ııçnı~ya fıa:ırlawr7:cıı 
cü okuldan Süreyya: 

Küçük Kemale 
mezar yaptırılıyor 

KtTAP - Uzunköprü:le Harmanlı 
okulu üçüncü sınıf öğrencileriı.dcn Yıl· 
maz Sener, Yüce "Olkü lisesi altıncı sı· 
mfından Sabri, Kadıköy ikinci orta oku 
]undan Suphi, Bskırköy orta okulun. 
dan Necibe. Yüce ülkü lisesi yedinci 
sınıfından Kurkut. Kıymetli sanatkarı kay-

KARTPOSTAL - Kadıköy Osman bedeli bi r yıl Oldu 
ağa mahallesi. Halit ağa so!<ctğmda 31 Şehir tiyatrosu .snn'alkarlarmdan 
numarada G. Yı1gör, Kadıköy Recai M. Kemal Küçiik, geçen yıl 23 nisan
zadc sokağında 62 numarada Melıha da gömülmüştü: bu acı ölumün Ustun. 
Akay, Edirne Karına orta okulu ikinci den geçen birinci yıl. yirmi gün som 8 

sınıf B subesindc SOS Sabahat Engin, dolmuş oluyor. 

Türkkuşunun plünör çnhşma işine 

dünden itibaren baı::lnnmıştır. Şehri 
miz Türkkukuşu şubesi çalışmalarını 

geçen yıl oldu~'lı gibi bu yıl da gene 

Onivcrs·te meydanı arkasındaki ikın
ci bir mP.ydanda yapacaktır. Bu is ic:in 

l:"tzım olan bütün ,·esait ve planörlerin 
hepsi gctiri!miştir Pl:in\ir tnlimkrinc 
ilk başlama giinü o!mak münm:ebetile 
dün bir torcn ynpılm:ştır. 

Tören~ saat 15 de askeri bandonun 
raldığı lstikllil marşilc başlanmıs, da. 
ha sonra Türkkuşu ımbcsi başkanı 13. 
Nuri biı· söylev \'Cl mi. tir. 

Ve h zır bulunan plünörcii tnkb~. 
lcr sırrr..ma hareketi ı i \'e pl~mörü i· 
de.re etme işleri üz rinde halka tecru
bel"I' yapnı·ı::l:ırclır. Ayrıca tnn·arc. ıle 
de uculmuı:;tur. 

Uru 1 r hın ronra onuncu •ıl mar-

Beykoz Akbı;ba okulu bcşin;:;i sınıfında Şehir tiyatrosu rnn'atkarlnrı. arka • 
12 numaralı Necdet Aktürk, Yüce ül- da!';lnrınm Eyüpte!d mezarını güzel \·c 
kü liset\ altıncı sınıfından İbrahim, Hay ean'atkarnnc bir Fekilde yaptırmağa 
riye lisesi yedinci sınıfından Şevki. kar:ır vermişler. bir proje hazırlnlml§
Turhal şeker fabrikasından Fethi oğlu lard1r. Kabrin üstüne sh·ah rncrmrr
Mehmet. Tajköp:-üden Şükrü km Fat. den bir kitabe konulmnktndır; bu ki. I 
ma, Şişli Samanyolu sokağı 66 numara· tabcde yalnız san'atkarın adı. dohum 
da Abdürrahman. ve öliim tarihleri vazılıdır. 1\:,..znra üc 
ALKIŞ BELGESİ - Yüce Ulkü li. basrımnkla <'"k lm;ktndır: ct.rnfmdn m çnlıııarn 'c rn"ras·mc son \'Crilmi tir. 

sesi altıncı sınıfıntlan 10 numaralı Edi· ciçekler vnr<lır. 
be, 95 Ahmet, 86 Umran, 5 Ali, yedinci Kabrin yapılmasına bn~alnmıştır; 
sınıftan 293 Zeki. 30 Vusalcttiıı. yirmi giin içinde bitirilmiş ola aktır. 

DtKKAT EDtNfZ - Taşrada olan _ 

okuyucularımıza k~tap. -~a~~W••\'e be~ge. Şt:·hir Tiyatrosu sanatkar-
den haşka bir heclıre dustugu takdırdc I h t" Ret b. . . .. armm seya a ı 
verilmek üzere bur.. a ırını gostermc- . . 1s 

d 
. 1 Nisandan ıtıbaren tanbulda 

sini rica e crız. temsillerini tatil ederek tatile ginnis 
olan Şehir Tiyatrosu s:ın'atkarlnrı i.i

: iimoye heyeferi için 
toplan eh 

lliınayc heyetleri iein yapılan yeni 
ııiz1mn::ım yi lel!dk C'~m"k ve r..!"ıka. 

darlnrına bıh3t verme'• üzere S nisan 
da bir toplantı ynpılma:::ma karar ve
rilmis!.ır. 

nürnüzdeki salı günü Ankaraya hare- Fuat KöprlllU b· Ü li 
ket edeceklerdir; snn·atkarlar Ankn. :Jg n ge y or 
rada on tcms.!1 verdikten sonra Adana- Ankara Edebiyat fakültesi profc. cttigwi h"ld .. t d·w· ;}a ıştırak Sanat okullarında iki tayin 

u e gos er ıgı mu, ff . j 
bi.iylik takdir uyandırmıştı~ akıyet .. İstanbul ~mta~~ı Sa.n·a~ o~ulu d.?· - ilmi F e!s efe l 

AVRUPA YA GiDECEK kum atelycsı şefl·gıne Basrı, ~adıkoy 1 Dun ve Yarın Kitaplarındandır 
BINIC1LER1MIZ Akşam San'nt okulıı Yemek pışirmek k 

A 
d · .. w 

1
. •· • S d t ta . Fiyatı 40 uruştur 

vrupaya öbi.ırgün harek t d crsı ogrctmen ıgıne aa e sın __ .... ____ ;--...:;;.;-....;;:;;g;=;;;;.;;;....;;.;;;;;;;;!Z 

ya gideceklerdir; orada d:ı on temsil söri.i ve Kars sn) la\, :qay 11ıat Köp
verilecek ve fzmirc geçilecektir: lz. rlüünün bir kaza neticesinde yaralan· 
mirde de on gün kahnncaktır. dığını yazmıştık. 

Şc_hir tiy~trosu rejisörü. Ertuğrul Bay Fuat Irnprülü tedavi cdılmck 

c c e. edilmişlerdir. 
Muhsın bugün Ankaraya gıdeccktir. üz:cre bugün şehrimize gelecektir. 
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Fabrikaların temeli atıldı 
; 

Karabük, 3 (A.A.) - Karabük 1 
demir ve çelik fabrikalarının temel 
atma merasimi bugün burada büyük 
tezahüratla yapılmıştır. Merasime 
riyaset eden Baı:bakan ismet lnöni.i 
ve refakatinde gelen Dııiıleri Baka
nı Tevfik Rüştü Aras; lngiliz bü
yük elçisi Sir Persi Loren, Gümrük 
ve inhisarlar Vekili Rana Tarhan, 
Büyük Millet Meclisi divanı azala
rile Meclisi temsilen gc.len heyet ü
yeleri Brasserd şirketi idaresi mecli11i 
reisi B. Brassard ile §İrket müdürle· 
rı, Devlet Şurası, Temyiz, Di
van daire reisleri, vekaletler er· 
kanı, bankalar müdürleri ve yerli. 
ecnebi matbuat miimessillerini ge· 
tirmektc olan trenler birer saat fa. 
sıla ile gece 1 O da buraya gelmiş· 
)erdir. 

Başvekil ile vekiller, lngiliz hü· 
yük elcisi ve diğer bir kısım davet• 
liler ikinci trende bulunmakta idi
ler. lnönii'nün bulunduğu trenin 
fabrikalar sahasına varı§ı burasını 
\ e bütün fabrikalar sahasını doldu
ran civar vilayetlerin bir kısım mi.i
mcssillerile Karabükc civar nahiye· 
leri halkından mürekkep binlerce 
kiri tamfmdan çoşkun tezahüratla 
karşılanmıştır. 

B::ışbakan yanında lngiliz büyük 
elcisi ve vekiller olduğu halde hal
kın sürekli alk:ıları arasında mera
sim yerine gelmiş ve burada yer al
mıs olan halk ile alfıkadar olarak 
he~ birisine ayrı ayrı sualler sormuş 
ve iltifatta bulunmuştur. 

Basbakan bundan sonra kürsüye 
gelerek, sık sık alkış ve "yaşa,, ses· 
)erile kesilen nutkunu söylemiş ve 
kendisini kürsüde biribirini takiben 
lw•ıliz büyiik clc;isi Sir Persi Loren 
V<" Rrü3scrd şirketi idare meclisi re
i i B. Br~sserd istihlaf eylemişlerdir. 
Hazır bulunanlar tarafından alaka 
ile dinlenen nutuklar Türkçeye ter
cüme edilmiştir. 

Nutuklardan sonra Başbakan te
m~le konulacak vesikayı imzalamlf 
ve temel tatma ilk malayı vurmut
tur. 

ismet lnönünü takiben Sir Per· 
si Loren ve B. Braaaerd, Tevfik 
Rüstü Araa, Celiıl Bayar, Rana 
Tarhan, Orrreneral Fahrettin Al
tay ve diğer zevat vesikaya imza 
koymuslardır. 

Çok samimi bir hava içinde ge
çen bu merasimden sonra miafirler 
b'r müddet istirahat etmi§lcr ve se
yahatlerine devam etmek üzere bu
radan aynlmı..~lardır. 

Korabiik, 3 (A.A.) - BaJba· 
k n ismet lnöniinün bundan evvel· 
ki tclgraftn bildirdiğim nutkunun 
ı ı ı a~ağıdadır: 

K r b · ktc demir ve çelik fabri
k:ıL r •. · n temelini atmak üzere top· 
lanmt!: buhrıuyorn7. Bu hadisenin 
bütün m,.mleket i in olan büyük 
eher.1:r.ı ·yetine işaret etmek isterim. 
Atatürk bu büyük müessesenin te· 
mel atma merasimine bizi memur 
etti. Simdi eserin ehemmiyetini gös 
terecek bir iki mLınru size ve mem· 
leket:: arzetmek isterim. 

Knmbük demir ve celik fabri
kalrır. adı dil•katinizi c~lbctmiştir. 
Demir ve cel;k fobril ... nları yedi bü
yük fol r·k..,druı mürekkeptir. Bun· 
lardan h,.r biri her memlekette baş
lı ba:m~ b'rcr kıımet envılabilir. 
Yübcl;: fmnbr, çelik f ırmları. kok 
fırm, h .... <ldehane, 20,000 kilovat 
kudre1inde bir elektrik ~ntralı, bü
yük pir atelyc ve tali maddcler fab
rikn.;ı. Bugün mc"d:m.a getirilmesi 
kara"'~ tırılmış olanlar bunlardır. 
Bu tc:Jcsse!:elere dı:ıyanarak yeniden 
hı ~ı' ,...,k fabrik lar fennin en son 
te::nkk.ilcr'ni ve en con ic-~ r:nı ih
ti ~ c;le~ k en kuv\·ctli mil~scse
lc· •·r. Bu fab i'~d3 günde bine 
y 1

• ".l "lne!" c ... lı :acaktır. Amelenin 
. ~ o.zL y ı kurulacal~ olan bu 

., :rn n :· 1 
.,. modern Ye me· 

c ··1m·ş oldu:unu gcstcrme
. '.J·r. 

ı:··t:n b·1 n .. ~~c .. lcre 22 mil· 
v n l:i, 1 n f. ı'l p a !arfdeceğ· ..... J 
Fab 0 1.'lhmn h r nün kullanacağı 

cld l . ·ı . .. t> alt ı na. c en ı.;ı yuz otuz ı vagon ı 

taşıyacaktır. Bu, her iÜn on trenin j 
buraya gelmesi demektir. 

ENDÜSTR1NIN ANA KISMINA 1 
GiRiYORUZ 'ı 

Arkadaşlar. 

HOKOMETJN DEVLETÇJUK .. f 
SiY ASETl OLMASAYDI-. 
Arkadaşlar, ! 

Endüstri hayatına hevesle gir
dikten sonra asıl endüstrinin ana 
kısmına, ağır endüstriye. bugün 
baslamış bulunuyoruz. Makine en
dii~trisine de buradan başlanır. Bu 
müessese içtimai bakımdan da ayn· 
ca dikkati celbedecek bir kıymeti 
haizdir. Burada çalışanların ikamet 
ve çalışma SThhat §nrtları, mektep 
ihtiyaçlan aynca hazırlanacak, bun· 
)ar için ayrı ayrı müesseseler kuru· 
lacaktır. 

Görüvorsunuz ki Karabiik de· 
mir ve c~lik fabrikaları ile memle
ketin he~ sahada çok kıymetli olan 
başlıca ihtiyadarına cevap verecek 
bir miiessese kurmakla kalmıyoruz. 
Cumhuriyetçi ve milliyetçi Türki· 
yenin manevi ve içtimai bir mede
niyet ve kültür müessesini de mey
dana getirmi§ oluyoruz. 

Demir ve celik fabrikalarının en
düstri bak1m1~dan, ekonomi bak1-
mmdan olduğu kadar memleket mü
dafaası için olan yüksek ehemmiye
tine de bilhassa dikkatinizi celbet
rnek isterim. Bu fabrikalar her ih
tiyac; icin istediğimiz demir ve çe
lik te~in etmekle memleket müda
faası bugünden sonra daha geniş 
temellere istinad etmif olacaktır. 
Her bakımdan memlekete bu kadar 
H.izumlu ve faydalı olan bu fabri
kalan viicude getirmek Atatürkün 
büyük bir ehemmiyet verdiği başlı
ca bir mevzu idi. Bugün temelini 
atmakla sevinç duyduğumuz bu 
fabıikaların kurulması için çok ra
lııılmış, uzun müzakereler ve tet
kiklerde bulunulmuştur. Bu yolda 
kararl8ftırılmış olan sayısız zorluk
ları gidermek ve kuruluşlarını tahak 
kuk ettirebilmek için batlıca istinad 
ettiğimiz kuvvet AtAtürkün bitmez 
tükenmez müzahareti ve yardunı ol
mU§tur. Memlekette csulı ve de
,.amJı her varbğın dü,ünücüaü ve 
yaıabcıaı olan Atatürkün y~ksck 
adını 90nauz aevgi ve saygılaıla hu
zurunuzda ve bütün millet karşı
amcla anmak benim için bahtiyarlık 
ve teıefli bir vazifedir. 

Biraz evvel bu fabrikaları vücu
de getirmek iç.in uzun bir müddet
tenberi yapılmıt olan hazırlıklara 
işaret ctmiıtim. Bütün bu hazır
bklarmuz arasında bu fabrikaların 
kurulmasını, ehemmiyetine istinad 
olunur bir müesae~ye vermek baş
lıca ehemmiyet atfettiğimiz bir nok
ta idi. Brasserd fabrikasından iste
diğimiz ehemmiyeti bulduğumuza 
kani olduğumuzu zikretmek benim 
için bir zevktir. Bu eseri vücude 
getinnek üzere Sümcrbank ile Bras· 
serd müessesesi kendi miinasebetlc· 
rini tayin eden mukaveleler hiiküm· 
lcri dahilinde beraber çal:şacaklar· 
dır. Buna ıüphe yoktur. Bir işe 
knrşılıklı vazife sahibi olarak bern· 
her çalışanların samimiyet havası 
içinde bulunmaları te~ebbüsün mu
vaffak olması için esaslı bir amil 
ve zorluklan yemneleri için büyük 
kolaylıktır. 

Modern ve ileri bir millet en-
d\ıstrisiz olamaz. "Endüstri bu za
man medeniyetinin esas umdesidir 
gibi mütearifeleri,, tekrar edecek de
ğilim. Ancak bir no'ktayı bir daha 
canlandırmak isterim. Eğer Cum
huriyet rejimi olmasa ve Cumhu
riyet Halk Partisinin devletci poli
tikası takip edilmese idi, endüstri· 
nin bu mem1ckette kurulması hiçbir 
znman tahakkuk e-demezdi. Bugün 
22 milyon liraya mal olan müesse
seler kuruyoruz. Bugüne kadar 
kurduğumuz fabrikaların en küçü
ğü dört beş milyon liradan aşağı ku
rulmamıştır. Eğer Cumhuriyet Halk 
Partisi ve onun hüklımetinin dev
letçi bir politikCl.sı olmasa idi, bu 
memleket hangi sermaye bu mües
seseleri .kurabilirdi. Cumhuriyet 
rejiminin yapıcı ve yaratıcı oluşu 
Partimiz prensiplerinin iyi tatbiki 
ıle kendini ~östcnniştir. Yakm bir 
zamanda burada vatandaşlarımız 
Cumhuriyetin iiç miihim eserini ve 
sene içinde demiryolunun açılışını 
üç büyük feyzini kutladılar. Bir 
gördük, iki üç ğün önce de kömür 
havzasının tamamen millileştirilme
si yolunda başanlmış büyük bir İ§· 
ten dolnyı millet vekilleri sayın ar
kndCl.şım Celal Bayara karşı Büyük 
Millet Meclisinde teveccüh ve tak
dirlerini gösterdiler. Bugün de Ü· 
çi.incii olarnk demir ve çelik fabri· 
kalarmm temellerini atıyoruz:. 

Bu münasebetle tekrar edeyim 
ki memleketin yalnız burası için 
değil, bütün diğer taraflan için de 
icraat ve ıslahat programlarımız 
vardır. Biz bu programlan bir ta
kım zorh:klam te5<ıd\1f etsek bile 
hususi bir itina ilr. totbikte sebat 
edeceğiz. Şimdiye kadar geçirdiği
ınız tecnihr-lerle huzurunuzda ken~ 
dimize giivenerek tekrar edebiliriz ki 
programlarımızı tahakkult -ettirm~k 
yolunda bi.itün kudretimizi snrfct
mekten al'la geri kalmıyacağız. 

BEYNELMiLEL SiY ASET SIK SIK 
HELECAN VERiCi BUHRAN
LARA MARUZ KALIYOR 
Arkadaşlar, 
Bu giizel toplant?da harici siya

sete ait bir iki kC'I" - söylcmeği, 
sevgili ve sayın d" 'fere kar~ı 
bir saygı eseri sn:, •ım. Umu-

. mi olarnk beynclm. sahada söy-
lenecek şey azdır. Beynelmilel si· 
yaset sık sık helecan verici buhran
lara maruz kalmaktadır. Fakat son 
zaımmlarda muhtelif eiyasi cereyan· 
lar daha ziyade sulh istikametinde 
SlİZÜlmeğe ba~lamıştTr. Ôylz elin• 
ler yaşıyoruz ki bir iki sene gibi kı
sa bir zaman icinde bile kati te~his· 
Jer koymak mÜmkün değildir. Fa
kat, biraz c'\rvel söylediğim gibi sulh 
yolunda birtakım iyi duygular ve 
hareketler hissediyoruz. Yahut his· 
setmek istiyoruz. 

SULH. MiLLETLERiN SiLAH
LANMA TAKA TlERINE 

KADAR DAYANACAK MI? 
Arkadaslar. 
Biliyor~z ki beynelmilel sahada 

son senelerin en mühim deği~ikliği, 
s\l:.hsızlanma tcscbbüsüni.in nknme· 
te uğraması ve her memleketin si· 
löhlanmaya var kuvvetile koyulmuf 
olmasıdır. Bu gidiş nereye varacak-

tır? Zannedilebilir ki tehlikeler ge
çildikçe Silalısızlanmaya dayanım bir 
sulh sistemi yerine. zaman 'ile mil
letlerin takatleri sonuna kadar si· 
lahlanmalarına dayanan bil' sulh 
sistemi kendi kendine ıkurulacaktır. 

Böyle mühim bir ıge~;t devresin
de Türkiye}"C düşen, kendini müda
faası icin çok hassas olması ve ha
zırhltlı bulunmasıdır. Bununla be. 
raber her fırsattan istifade ederek 
siyasetimİEC hakim olan sulh zih.
niyetini yürütmcğe Qtlışıyoruz. Sulh 
davadan ile samimi olarak berabe
riz. Beyndmild ihtilaf mevzula
rından her hangibirinin kalkmasını 
nıe8e11'Ctlc karfllıyoruz. 

Arkadqlar, 
Bucün toplantıya gelen vatandq. 

lanm ile Y'lkmclan tema.ıs etmek bana 
zevk ~ ııet•e "ftr'di. Canlı ve kudretli 
milletin geniş ve bahtiyar bir istikba. 
le kartı aanulmu itimadı bütün ba
kışlarda ca.nlanıyor. Her oey 'fürltiye.. 
nin daha büyük ve dalm ilerı hamlele
rinin delilidir. Sümcrbank. demir ve 
~lik fabriklarını ilk jfünJJ. simdiki • 
sin yan takatinde düşünmüş idi. Plan 
hazırlanırken tilki.ti bir misli artırıl
dı. Daha bir misli a.rtınlnbilmeai için 
de i~aat esnasında ihtiyatı tedbirler 
aldı. BUtUn bu misil artmaları sizlerin 
neş'c içincJe idrak edeceğinizi dü§ün. 
mek insana zevk guı-ur veriyor. 

Vatanda§larım, bu toplantımızı şe
reflendirmek için BUyUk Millet Meclisi 
sayın bir reis vekilini ve aziz Millet 
Vekillerini gönderdi. Şükran hislerimi
zi ifade ebnek borcumdur .Yakın ka. 
zalardan gelen kadın '\'C erkek vatan
dn.ılarıma da sevgi ve te§ekkür duygu. 
lanmız.ı sunarım. Demir ve çelik fab
rikalaı1na temel aWmwsını, millet ve 
memleket SC\'inilecek bir kutlu hadi:.:c 
saymakta haklıdır. 

ING/LIZ SEFIRlNIN NUTKU 

Kambilk, 4 (A.A.) - Başvekil ls
mct ln6nUndcn sonra İngiliz bUylik el
çiai B. Pcrsi Lorcn aşağıdaki nutku 
söylcmi~tir: 

Memleketimde, Xürkiyenın 

hayatında ve milli membalarının in 
§afına gösterdiği güzel tıa.mlcler, 
yük bir alikfl ile takip ıedilmcktcdir. 

V c pek iyi biliyorlar ki bu bti~ 

Türk ilerleyişınin nizlmı '-c ilham 
baı Büyük Başbutunu:ı Atatürk 

Azminin ve memlekete olan a•k 
kuv~tıle mılli hayatın her şubcs 
büyük bir teceddüt işine rmlmt§ 
buyuk bir adama, hıç bir tımsc. 
lngilı& kadar hilnnet edemez \"e h 
ran olamas. De\"let ~finin mesai 
yardım etmek ve onun dehasının 
difi yoldan yilrilmck hususunda, c 
huriyet hilk\imetinin \"e bahusus 
tum Sa,§\ ekilin.izin güzide bır ek 
disiplin~ ile çalışmasını hiç bır kım 
bir f ngiliı4en fazla takdir edemez. 

Bugün burada memleketin iktrsa 
hayatının easlı ve ~mli bir lm 
oları Türk atJr aanayünin temeli a 
lıyor. Bu bUyijk işi dostluğumuza i 
naden b• tevdi etmiş olduğunuau 
mek!c bahtiyarım. Buna şitap etmek 
kusur etmedik ve -ctmiyeceğiz. Hük 
metin ~crmaye için garantisiııi verme 
suretiyle kuvvetli ali.kasım göste 
tir. Vatandaşlarım inanç ve sevgi · 
işe saı ılacaklardır. 

Atatürk \"e hükfuneti memleketi 
ve en modern bir tesisatla teçhiz et. 
mek istediler. Elde edeceğini& budUJ'• 
lngilis deha, fen ve kudretinin liEe vtl' 

rcbileeeği en mükemmel esere mali 
olacaksınız. 

Bay Bra.ssert ile mukavele imzası
na takaddüm eden müzakerelerde baııl 
rolJcr oynamak fırsatı bana düşmilr 

tU. Bugün bu münasebetle, ckselanl 
Başveıdı:, ekselans Hariciye Vekili 'Yfl 
ekselans 1ktısat Vekilinin bu işte göıl-1 
tcrdıkleri büyük hüsnü niyet, genaş gö
rUş, \'C ayni zamanda realist ve do&~ 
tutumlarından dolayı çok samimi tak
dirlerimi arzctmck vesilesini kaybef-. 
mek istemem. 

Sözlerimi Karabük demir ve çelik 
fabrikalarının \'e verimli, yaaıcı TUrk• 
1n_glllz tefıriki mesai .. inin murnff 
~et ve ınKışatı hususundak:i samim 
mcnnilerimle bitiriyorum.,, "Eksclonslu.r, Bayanlar .. B:ıylar, 

Bugün aranızda bu merasime j~ti. 
rak için Cümhurlyet hükUınctinin ba· 
na bah~cttiği, ch'.!mmiyct ve kıymeti. 
ni kaydc mahal olamıyan imkandan 
dolayı pek mütehassis:m. 

- ~ 

Fethi Yaman 

Bu ovada <loğa.cnk olan, bu toprağı 
asırlık uykusundan uyandıracak olan, 
sürülerin ve ç<>!Janlarm yerine en rsri 
madencilik fenninin cihr..z:armı kura
cak olan, veya ve yıldızl::ırın gece pa
rıltısına yüksek bacaların larmızı ışı
ğını ekliycc~k olan bu t.c;~!Jbi.!§j,iP...oıiir 
kiye için haiz oldt~ bii: •irr-'ti1analan, 
ekselans B4>.~vcldl ~izlere benden evvel 
Jzah buyı..rduhır. 

Ben ise, bugün. İngiltere ve Türki
ye münasebetlerinde aştığımız mühim 
nıcrhaleyi lmydcdeooğim. 

İld millet tnrihindc hı:n p snn'ntla
rmdaki kudret! r:ni ;östc:-diler: Mert. 
~c müttefik wya mertçe m •hasım ol.ı
rak rarpıştılar. 

INGILIZ VE TÜRl(LER SUDH SA-, 
NATLAJUUDA. TEC'R/rt llESAI 1 

ED1YORL.'1R 
Bugün. biz İngilizler ve Türkler 

sulh 3an:ıtlo.rmcla te<;ril"i r:1 ::a.i cdi~·o
ruz, ve müttehit krallık modern Tür. 
kiye sınat ve iktı•ndi hr -.,~mtn yara
tıh9ın:ia, giind"n gUnc cc ıtı:ınktn ol. I 
duğu bariku1:.. .... ~yret:cri.1~ kardc~ 
çc elini uzatıyor. 

Ankara 3 (A.A.) - Evvelki gtin bff 
kaza neticesinde başından vurulmuş o 
Yaman §irl:cti milee&isi B. Fethi YamaA 
b:.ı akş:ım Ankara Nümune hastahanc
dnde Bhn~Hir. 

Fcthı Yaman iş Banka11run kurul 
,1unda bu milli milesseseyc intisap e 
miş. zel:i, kibar ve çol; tdilrüst bir genÇ 
ti. Bankadan ayrıldrktan sonra Yam 
f'irl.:etini kur:nuş ve ticaret hayatın 

da faal. müteşebbis kıymetli bir uns 
olarak tanınmıştır. 926 d~~beri Ankar 
Şeb ·r meclisi azalığına ve 930 d:ınbe 
de Ticaret odası ikinci reisliğine seçil 
Fethi Yamanm bu h<:tin ölilmU her 
rafta derin bir tecı;sür uyandrrmışur. 

lzmirlller Ankarada 
6-1 mağlup oldular 

Ankara, 3 (A.A.) - Milli kü~ 
menin üçüncü hnfta maçlarını yap• 
mnk üzere Ankaraya gelmiş olaO 
Jzmırin Doğanspor kJübü bugiiıi 
kapalı ve rutubetli bir havada ve n; 
bctcn az bir seyirci kütlesi önün 
ilk müsabakasını Gençler Birliği il 
yaptı ve sahadan 6 - 1 gibi v 

bir ma~l ubiyetle çekildi. 

Bu merasimin bariz olan diğer 
bir manasını da ifade etmek iste
rim. Tiirkiycnin en mühim endi' s
tri teşebbüsü bugün Tür!; - İngiliz 
dostane münasebetlerinin iyi bir 
gösterişi manasını almakla hususi 
b h . k d p ·------· :::: ···-G A B Y M O R L A Y ·:·······::·--···-··-····: .. ·--····:···-... ·-·· ir c emn1ıyct ve ıymet arze er. :.:aı.:::.::.-:::::-.. -:: •• " ................. :.-... •-- • •·••·•• •••••••• ............... ._ .......... - ........... . 

~ngi.li~ Export Cre~~ Cuara.ntte da· lii CHARLES V ANEL ve GEORG RlGAUD ile beraber te~;: ettiği 
ırcsının Brasserd mueıses,.sıne ynp- ıl STEF AN ZWEIG'' "KORKU d 
m:ş olduğu yardımın Jngilterece 1: ın • " romanın an muktebe3 

memleketimize karşı gö_::t<''"İlmiş bir ı! G IHI N A H G E C E $ ı• 
itima({ ve dostluk eseri olduğunu bil- ,! ~ 
hassa 'kaydetmek isterim. l Fransızca sözlü filminde gösterdiği HA KtKfı.TI hiçbir filmde goıtcrcm('miştir. 

Biz Türkler, mem~ek~timize rı B h s IA llA"' 4} (ES\~Q iN.. s· d 
maddi delillerle semputı gostercn !: u afta ~~~~ v ~ ınemasın a 
bir siyaseti, en itimad verici bir si· il tıavctcn ~örülr.1emi1 renkli canlı rcsim'c:-: "iLKBAHAR SERENADI,. ve Pa.amount Jurnal 
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1 s cisi Sir Per~i Loren. Muhterem bü- ıg 

yük c!ci, bu~ünkü toplantımızda H 
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tqekkur edenm. 
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DİŞİ İBLİS 
) ~A SELE~ kAR/ ISINDM TA Q İ U 1 Roma ve Belgrad anlaşması ile 

(Parisin en kötü kadıni) 

Heyecanh facialar va ibret j 
sahnalorlle dolu, hakiki 

bUyUk zabıta hlklyesı 
.N'aklcden: H 1 M 

-4-
Bir an i · G b · . 

h 
. çın a rıyel sessız ve 1 

areketsız kaldı Y " .. d k" .. 
ı ·· . · uzun e ı gu· ı 
1 u~seyış dondu. Bir müddet böy- ı 
e urdu. Sonra İrod ve h tt" .. 

fett' G . . , a a mu-
.. 

1
1t oron ıçın en ağır sözleri 

soy emeğe başladı. 
lk.i memur G b · ı· k 

tut 
Ad a rıye ı ollarından 

up a et .. "ki' 
k d l 

a suru · ıyerek dışarı rı-
ar ı ar O .. 1 G 1' 

kikad k: h rg~zc abriyelin o da-
a 1 a ını bir görmeliydiniz! 

"" . . 
· D~ğer taraftan lrod ise, adale-

tin elıne o kad k l b' . d " . . ar o ay ır şekılde 
uşmemıstı. Fakat onun dahi ya· 

kallan.ışı haylı gariptir. Polis hafi-
ye en .. d' ,. l dmutema ıycn izini arnştm-
,,or ar ı. 

On · · · tak un ızını takip etmek de bir 
tak!m dolandmcılıkları, hırsızlıkları 
ÇÜ 1e . etmek şeklinde oluyordu. 
m~· ~. İrod, geçtiği yerlerde işle-

ıgı suç bırakmıyordu. 

d lrot ~nadadan Meksikaya, o
da dn u . aya geçti. Her defasın-

a a polıstcn ~nvışmak imkanını 
buluvardıı.. .Bu la b b E 
mzwaozetolcrine ~~~tu era er n~n-
t~ ve kend' . . C P gondcrmelc-- ısının uf · . . 
alakadar olmadı.. cınayetı ıle 
d .. gını, masum bulun 

ugunu yazmakta devam d' d 
C b 

. e ıyor u. 
a rıyel ile k d ' . 

olan b' d ' " d' en ısıne meçhul 
ır ıger a amı 1 ld .. nu .. 
1
.. d n suç u o ugu-

soy uyor u. 

Nihayet 1 r d h' . ..,. bir . .' 0 • ıç akla gelmı-
Ru h dmunasebetle yakalanmı~tı. 

ay ut 1 ı le San F '}\~ B§ı amıyan bir sebep-
. ransıskoda k' T'" kl . gıydiği b' . d . • es ı ur erın 

nu~. belk!~ e b~r kostiim kirala
fakat bu k ~. ~~r baloya gitmiş. 
. d osh.ımu ald .. d ''kkA 
ıa e etmemi t' ıgı u ana 

B
. ş ı. 
ır .. ı gun ;avanad "k 

P;k sıkıntıya dü m" a ı ·en, paraca 
hala beraberinde ~ J .. ol~caktı ki, = §1 ıgı kıralık kos-

-

KURUN 
Par••ız m 

Huau
11 

uayene kuponu 
aaat oıı doktorumuı P 

t beı buı;ukt auırtcııl günleri 
u emb ldarehaıı ı an Yirınıye kadar ga• 
de ıaat 14 ten ı~ nde, Cumartesi gUnlerl 

' ttpartımanıarı ikin al kıı.dar U!ell Tayyare 
dalma oku:rucuıl\ c daire Uç numarada 
blllnde kabuı ede::m·zr Yedi kupon uıuk~ 

Çoeuk haata.ı 
k 

ıkıarı d 
uponun Yedi ta.ne oktonımuz da bu 

götUrUrtıenlı. cu alnı btriktınp kendlaln 
tını ı 9 • martesı e S' er 12 •ra91 A. • aaıı, pcrvembe 

dcstnde Muratpıqa kl!arayda Millet cad
ıı.yenehane.tlnde l:<>ccanııı karşısındaki mu- ,! 

UkJarını ı 
oı, dokt za bakacaktır 

orıarımı 
Ayni rkllde dl§ <lok z 

yucuıanmızın enıırıcr torıarıı::ıı7. da oku
tadır. Dl§ doktorumu:• hazır bulunmak. 
Parmakkapı İııUklll cad FaııretUrı Dl~men 
rada pazartesi gün•erı deaiııde l2i numa· 
unda bulunduğıı gibi a:a:t 14 ne 20 arıı. 
ıı de Karaköy Mnhrnudl tor Necati Pak· 
numarada salı \'e curna Ye <:addeııı 1- 2 
terde okuyucularrmızuı :nıerı ayni Hat. 
lar va ufak teda\'ilertnı ilerine bakacaJ..· 

YllJlacaı ı 
.Ayni zamanda Bc§lkta ' ardır. 

dt'!I Erip apartımanında ' tramvay cad- 1 

tümi.i satmağa karar verdı. 
Ev\ elki dükkana benziyen bir 

dükkan buldu. Fakat bu dükkanın 
sahibi olan kadın, kostümü hemen 
almıyordu. Ertesi günit tekrar dük· 
kana uğramasını söyledi. 

Fakat burada lrodun tamamen 
aleyhine çıkacak bir hadi~e cereyan 
ediyordu. Kadın dükkancmın ya
man bir hafızası vardr. Enikonu 
diişi.indi.i. Ve birdenbire, bu çeşit 
bir kostümden gazetelerde bahsedil
diğini hatırladı. Gazetelerdeki ya
zı, bu kostümle, San Fransisko 
polisi tarafından aranan lrod isimli 
bir adamı alakadar gösteriyordu. 
Acaba bu adam ayni adam mıydı? 
Mahalli makamlara haber vermeyi 
muvafık buldu. 

Bunu haber alan Fransız konso
losu derhal işe karıştı. Bu sırada 
kendisine gelmiş olan diğer bir ma· 
lumattan da istifade ctmeği di.işü
nüyordu. Fransız konsolosu, öte· 
denberi, lrod işile alakadar olması 
için Paristen zaten talimat almıştı. 
Hele Havanada, lrodu tanıyan Got· 
ye isimlı birisi bulunduğunu da öğ
renince, hemen onunla temas etme
ğe savaşmıştı. Gotye isimli adam, 
lrodu bir iki sene evvel Paristen ta
nıyormuş... Fransız konsolosu, el
biseci kadının şüphelerini işitince, 
derhal Gotyeye haber gönderdi. 

Bu sırada kendisine daha ente
ressan bir haber geldi. lrodun bu
l~nduğu .yerler tesbit edilmişti. Bel
lı_ b~J.1 1• hır kahveye sık sık uğradığı 
bıldırılıyordu. Bunun üzerine Got. 
ye ile bir anla~ma yapıldı. Gotye , 
bu kahvede guya tesadüfen lrod ile 
buluşacaktı. Ru sırada etraf ta bek
li yen polisler de işlerini görecekti
ler. 

fakat t~lih, iyi hazırlanmış plan
lan bozmaga pek meraklıdır. He
le bu hadisede: Gotyeyi, az daha 
gayet berbat hır vaziyete düşürü
yordu. Kahvede buluşulması tes
bit edilen zamandan bir saat evvel 
Gotyc bir sokaktan geçmekte ikc~ 
birdenbire karşısına lrod çıktı. 

lrod onu derhal tanıdı ve ş~şkı
na dönmiiş olan Gotye geçip git
mek isterken lrod onu omuzların
dan yakaladı. Uzun zamandanbe
ri kaybetmiş oldu.ğu a~kadRşını gör
mekten memnunıyet ıfade ediyor
du. 

- Gel. dedi. Bu tesadüfümü
zii kutlryalnn. E:ıki zamanları ko· 
nuşalım. 

Gotye, lrodun elinden kurtula
mıyordu. lrodun yakalanması için 
tuzak kurulmuş olan kahveden ta· 
mamen başkn bir ickili kahveye gir 
diler. lrod ona ir-ki ııımarladı. Pa
radan bahsetti. Göriiliiyor ki deh
şetli sıkıntı içinde idi. 

Dışarıya çıktılar. İrod, Gotyeyi 
sokaktan sokağa geçiriyor, ona dert- j 
lc.rini adam akıllı döküyor, para 

S d k 
.. b k Tuna siyaseti değişti mi? 

arı yer e ı a ır it 1 . ... , h'f ı.1 . • a ya sıgası m a eı erı geııl imzala11aıı ıııua-
madenı h edeye böyle bir karalller ver11ıeh istiyorlar 

Artvin bakır madeninin bu sene ge. 
niş mikyasla istihsalini artıracağı ha
ber veriliyor. Çok zengin olduğu yapı· 
lan tetkiklerden sonra anlaşılmış bu-
1 unan bu bakır hazinesi cskidenberi 
bilinmekteydi. 

Ben, Sarıyer bakır madenini hatır
ladım. Buradaki madenden Evliya Çe. 
lehi de bahseder. Fakat bu madenin 
i;letildiğini bilmiyorum. Yetmi§ sene 
evvel çıkan bir gazetede şöyle bir ha
vadis gördüm: 

Sm·ıycrrlc kain Nuhas nuuleni ffSl 
senesi C1Jliiliiııdca itilxıroıı yirmi ne' 
scııc mii<ldctlc idm·c olıııımrık 1·c ihraç 
olwıamk r.cıılıcrin yiizdc yirmi.<ıi aynen 
vcyrıh ıd 1>edc1en canibi miriye it<I k1· 
lmmak ~rtilc Hayriye tüccarından 
Ali ağa t•c ~criki La::ari 11/ıdcsi1ul.o ta-
7oorrılr ctnıi§ ol11uısileı 111c::ki1r nıad.c. 
n in 11iiztfc yirnıi<lcn :.iwıdcyc talip nl. 
<lııqu 1ıa1dc m'iitc17ıh'flcri11l beraber 
>ıilıayct işbu Mııharrcnıin yirminci gü
ııiinc <leğiıı Maacl'ni lıiimayım mecli. 
sine a.z:mct eylemeleri .. , 

Roma, :;o Mnrt (Hususi) - Siyasi 
büyük bir hadise! Yalnız anlaı;an iki 
devletin İtalya ile Yug05la\'ynı;m si
ynsetini değil, fakat Avrupamn Tu4 
na havzası sistemini ba.5tan ba!O:a d&
ğiştirme~e matuf bir hadise! lt~ıv~n 
siyasi mahfcllerinin Yugoslavya.. i e 
İtalya arasında husule gelen anlr.~mı
ya ve Belgratta jmza edilen muahc~e

ye vermek istedikleri karakter işte bu. 
dur. Bundan sonra bu anlaı-mava sul
ııun temini vnsfı da \'Crilm"cku;dır. 1. 
talyan salahiyettar malıfellcri , bir 
müddettenbcri ~'nsist devletin sivasc
tindc görülen har;ketıerin sulhu· arzu 
eden her devletle anlaşmak ve teşriki 
meı:;ai etmek emelinin açık bir tczahii
ründcn ba.'jka bir şey olmadığım söv-
ıc.mektetlirler. • 

Sarıyer madeni acaba 
mu? .. f şletilemcz mi? 

İtalya bu emelini nasıl tezahür et· 
tiriyor; Avusturya ve Macaristan ile 
yeni bir teşriki mesai dc\Tcsine dön. 
dükten sonra orta A\TUnanm mühim 
bir çevresinde intizamı t~sin için Al
manya ile uzlacımayı elde etmek Cent. 
lemen A~rements imzasilc İngiltere • 

fiimdi yok İtalya munascbetlerini tanzim \'C ltal

1 Yeni Eser ler 

Ye11i Edebiyat 

yanın Akdcniıclcki Britanya impara
torluğu yollarına ve bu5!linkü umumi 
vaziyete hürmet ccleceği;i teyit ile ay
ni zamanda Tevfik Rü~tü Ara.s ve Kont 
Ciano'nun Milano mülakatı anlaşma. 
nm yakın Şarka teşmili arzıısile. 

İtalya bu faaliyetini şimdi İtalya 
ile Yugoslavya tarafından taksim edi
len eski Avusturya jmparntorluğunun 
Adriyatilc sahiline iki de\'leti birıbiri. 
le birleştiren mıntaknya kadar tevsi 
etmiş bulunuyor. 

Muı:ısolini'nin efkarını neşretmekle 
maruf muharrir Gayda Ciornale Dital
ya gazetesindeki makalesinde "Rima 
ile Bclgrat arasında nktedilen muahe
deyi İngiltere ile Akdeniz için imza e
dilen mukaveleden ilham almış bir A· 

k:Hatını kazanan romanın tefrikası ve driyatik muahedesi diye tavsif edi
yor; bunun hedefinin diğerinden daha 

"Yeni Edebiyat" gazetesinın 6 ncı 
sayısı son günlerin edebiyat, kültür ve 
fikir hareketlerinden bahseden birçok 
yazılarla çikmıştır. Aka Gündüzle Nu
rullah Ataç arasındaki münekkit mil • 
nakaşası: "Kral Lir,, hakkında ,tenkit· 
ler; Neriman Hikmetin "Kadın §airler 

gecesine ne lüzum vardı? .. başlıklı ma
kalesi: Hatay şarkıları ve ko~malarına 
dair bir tetkik; Mark Twain hakkında 
diğer bir tetkik, şiirler, kitap tenkit • 
leri bu sayının başlıca ya:ı:ıları araı.ında
dır. 1936 senesi milletlerarası roman mil 

forma şeklinde verilmekte olan "Dün -
yanın en gür:el hikayeleri., &crisinde 
Mark Twain'in güzel bir hikayesi de -
vam etmektedir. Okuyucularımıza tav· 

siye ederiz. 

istiyor, sesi gittikçe daha tehdit· 
k5r bir hal alıyordu. Ve sonra ka
ranlık bir sokağa geldikleri zaman 
ve kendilerinden başka kimse bu
lunmadığı bir sırada, Gotye, bir 
katil ile, hem ınanmak.ta olan bir 
katil ile yapayalnız kaldığını hisset· 
ti. lrodun gö:ıleri içerisine bakıp 
da orada yanan manayı gördüğü 
zaman kendisini bir korku sardı. 

Sonra birdenbire sıçrıyarak lro· 
dun mide11i üzerine bir yumruk in· 
dirdi. lrod yere yuvarlandı ve ken· 
dine gelmesine fırsat \'ermeden 
Gotye alabildiğine kaçmağa ba§la· 

dr. 
Birkaç dakika sonra Gotye, ba-

şından geçenleri Fransız konsolosu· 
na anlatıyordu. Fllkat lrod, artık 
yakalanmağa mahkumdu. lki gün 
sonra. bir diğer ' ·aka çıkarmak Ü· 

zere iken yakalandı. 
lrod derhf\l F ransayA gönderil· 

di. Paris mahkemesinde Gabriyel 
ile bir kere daha karşı kar~ıya gel· 
meleri cidden görülecek hailevi bir 

sahne idi. • 
lrodun idamınA htikmedildi ve 

Giyotinle ba§ı kesildi. Gabriyel 
yirmi 11cne hapııe ~a.hkum oldu. 

Dişi iblis, Parısın bu en kötü 
kadım, yirmi ıııene hapiste yatıp 
serbest bıraktldrktan on iic sene 
sonra bir iskelet hnlinde öldü. 

_50N-
(Yakmda, S{ene muharririıniz 

"HlM" tarafmdan hazTrlanmıı ga
yet meraklı bir uzun zabıta hikayesi 
neşredeceğiz:.) 

muayyen \'e münderecatmm da daha 
ku\•vetli olduğunu tebarUz ettiriyordu. 

Bclgrat muahedesi esas itibarile 1-
tnlya . Yugoslavya arasında mUtek~ 
bil sulh ve emniyet taahhüdüdür. İki 
devletin hiç bir vakit biribirile muha
rebe etmiyecekleri ''C akideynden biri
nin aleyhinde doğrudan doğruya veya 
bilvasıta bir harbi intaç etmesi muh· 
temel siyasi temayüllere girm1yecek. 
leri ktıblll ve teyit edilmektedir. Roma 
ile Belgrat arasındaki bu 11iy811i anlaş. 
mımm Milletler Cemiyetile bir mUna-

Gezintiler: 
_, --~ -- z# 

Kendimize 
loba§ı saatinin çoktan geçtiği bir 

zaınand~ ~enhaca bir tramvay araba
smda ıdım. Gazetemi okurken, 
yanıbaıımda yüksek bir konuıma 
batladı ve ben de ister istemez ku· 
lak misafirliği ettim. Sonra bu ko· 
nuşmaya öyle sözler ka ııtı, ki bıı
fımı da kaldırıp baktım. 

İkisi de kelli felli adamlardı. Ko· 
caman gözlükleri, ilimle dolu §İŞ· 
man çantaları vardı. Heybetli ıstı· 
lahlnr savu:-uyorlar, çetrefil kitap 
isimleri sayıyorlardı. 

Birini tanıyacak gibi oluyordum. 
Ötekini de biraz gözüm ısırıyordu. 
Gazeteyi bırakarak dinleme~e ba~· 
ladım . Nihavet söz arasın.da bir 
isim gecti. Biri: 

- O nerede §İmdi? 
Diye sordu. 

- Üniversitede!. 
- Ôy le mi!.. E. ne yapn•or 

orada? 
- Doçenti 
- Ay o lisan bilir mi ki? 
- Bilir. 
- Almanyaya gittiğini işitme· 

1\oııt Giaııo 

sebeti olmadığını ve onun ~rçcvesı 

dışında bulunduğunu işaret etmek bel. 
ki zait değildir.,. 

Muharrir yukarıya naklettiğimiz 
bu miltaleasından muahedenin madde-
lerini birer birer tahlil ve tefsir etlılt
ten sonra çok ı:ayanı dikkat olan umu
mi bir tnhlilc giri§Crck şöyle c1cmek. 
tcdir: 

"Bclgrat muahedesinin sistemi ~kit 
lcrin dahili münasebetlerini tasrih ve 
tasdik ettikten sonra birle5en iki dev
letin Avrupanın Tuna havzasında.ki 
mevkilerinin bir remzini de teşkil et
mektedir. Bunun hükmü ilk önce Ar. 
navutluğa §runildir. Bununla anlaşma
lar arazi tamaıniyetini ve siyasi istik· 
Jıilin beynelmilel teminini artırmakta· 
dır. Diğer Balkan devletleri için de ay. 
ni kuvveti haizdir. Roma ile Belgrat 
arasında anlaşmaların yenileşmesi ''e 
geni§lemesi sistemi son resmi 6{lklıni 
almıştır. Türkiye ile 1talya ara. mdaki 
münasebetlerin tavzihi için 1ngiltere i
le Roma arasında noktai nazsr teatisi
ne devam edilmektedir. 15te 1talyan1n 
sulhçu siyasetinin realitesi. hılyanm 
zarul'i olarak büyük mikyasta silah. 
!anması harp progranllna delfılet et
mez. Bu yalnız açık !bir milli istikame. 
tin tcmininClcn ileri gelmektedir. İtal
ya efkarı umumiyesi İtalya • Yusos
la,-ya siyasetinin orta, Balkan ve Adrl 
yatik Avrupasının tarihinde tabiatin 
her türlü Yesaitini ihzar ettiği samimi 
Ye hakiki sulhun bir mebdei olmasını 
tcmennj eder.,. 

Bununla beraber bazı neşriyatın 

da.ha ziyade ileri gittiği görülmekte
dir. Bunlar Mussolini'nin Roma . Ber
lin mihverini daha ~yadc tevsi etmek 
arzusunun kat'i olduğunu tebarüz et
tirmek istiyerek Roma faaliyetinin da
ha ziyade inkl§af edeceğini anlatrnC1ita 
çalışmaktadırlar. 

iııanalım 
8. Gezgin 

inansızlığın bulutları u-
çuştu: 

- Hadi, caım alay mı ediyor· 
sun. Hiç bizim liselerde füıan öğre· 
nilir mi? 

Alt tarafını dinliyemedim. Ko· 
nuşına birdenbire bi.itün alımını 
kaybetmiş, içim soğumu~tu. 

Memleketin belli ba§lı adamla· 
rı 8ayılanlarda rastladığım bu inan· 
sızlık milli bir suçtur. Bir lisede ne· 
den yabancı bir dil öğrenilemesin? 
Bunun ne gibi sebepleri vardır}. 

Türk mektebi, öğrenmek is•i· 
yene hcr§eYi tam olarak 'erecek bir 
haldedir. Öğrenmek istemiyene ice 
ne mektep. ne memleket hiç hır 
~ey veremez. 

Davayı bir calı§ma işi saymayıp 
da, bir iklim bir ufuk neticesi ha· 
]inde RÖrmek, ne biçim bir t<"rkip
tir'? Ve böyle bir terkip bir ilim 
kafasına nasıl sığdırılabilir'? 

1 

Fıdan muhtaç okuyUcuları•Unnctçl E.nın 
lAnnı ıUnnet cdccckUr. Inl7.ın çocuk • 

Aynca Akaaray Pertev :F. 

1 

nmda S52 numarada sUnn •Czanesl ye. 
memuru Nuri Eşsiz h."URUNetı;ı \•e l!ıhbat 

• dokt vereaotı enjeksiyonları behe 1 orunun 
pon mukabilinde \'e abont"le rl nı Yrdt ku· 

Radyo Müsabaka Kuponu 
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miftİm de!. 
- Gitınemittir. 
- E öyle ise Almımcayı nerede 

öğrenmit? 

Bu adamlar, bugün eğer kendi 
yollarında birer varlıksalar, onları 
bu değere kavuşturan sır nedir?. 
Ben, şuna inanıyorum, ki bizde yer· 
li maıkalı bilginler, Avrupada ok\l· 
muşlardan daha verimli ve daha öz· 
lü çıkıyorlar. Yeter ki adamın için• 
de gercckten bir bilgi askı olsun bu 
gönül ate§İ onu er geÇ~ isteğine

1 

ka· 
vuıturur. Olmayınca, değil Av
ru~a, Ame~ika ve bütün dünya 
c~grafyası bıle adamı bir karış yÜ• 
rutemez. Kendimize inanalım l 

1 
rrn~ 

''en 'eraltıe çocuklarının su en et. 
Yeler1nl yapacaktır. nııet ameli• 

- Lisede! 
- Lisede mi? 
- Evet. 

ısım : 

Adrae.ı 

Dinliyen, bilgince gülümıedi. 
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iP --s 
Dünkü Milli Küme maçında 

F enerbahçe üçok'u 
1-0 yendi 

Millt küme maçlarının üçüncü hafta· 
sını te§kil eden karşılaşmaların ilki dün 
Fenerbahçe - U_çok takımları arasında 
Taksim stadında yapıldı. 

Bir hafta evvel lzmirde Bcşiktaıı 1-0 
mağlup eden Uçokun Fenerbahçe kar. 
şısmda alacağı netice merakla beklen. 
diğindcn aahada dört beş bin kitilik bir 
seyirci kütlesi nazarı dikkati celbcdi-ı 
yordu. Tam saat 16 da sahaya evvela 
Oçoklular, onu takiben Fenerl~ler çıktı-ı 
lar. 

fzmirliler' düz sarı ve yakası siyah bir 
forma ve siyah pantalonlarile temiz bir 
manzara arzediyorlardı. 

Kısa bir seremoniden sonra takımlar 
karşılıklı şu şekilde yer aldılar: 1 

Fenerbahçe: Hüsam - Yaşar, u. 
bip - C.evat, Aytan, Reşat - Niyazi. 
Şaban, Bülent, Naci. Fikret. 

Uçok: Nejat - Ziya, Ali - Şükrü. 

Enver, Adil - Namık, Basri, ilyas, 
Sait, Saim. 

Hakem Şazi Tezcan. 
Oyun Fenerin İzmir müdafaasında 

kalan bir akınile baıladı. Mütekabil bir 
tlçok akınını kesen Fenerliler daha ilk 
dakikalarda topu İzmir nısıf sahasına 

geçirdiler. tik on beş dakika Fenerin 
daimi hücumlöri1e geçti. Bu müddet 
zarfında sarı lacivertlilerin bilhassa sol 
taraftan yaptıkları hücumlar Üçok ka· 

bilhassa Fenerlilerin soldan 1ücumları 

lzmir kalesi için daimi bir tehli:.:e teşkil 
ediyordu. 

Sarı lacivertliler bu daimi hUcumları. 
nın semeresini ancak yirminci dakikada 
alabHdiler: Soldan yapılan bir Fener 
hücumunda İzmir müdafii Fikreti hata
lı bir şekilde durdurduğundan, hakem 
İzmir aleyhine bir ceza vuruşu verdi. 
Ve Fikretin güzel bir vuruşur.dan isti· 
fade eden Bülent yerin~e bir kafa dar. 
besile Fenerin galibiyet sayısınt yaptı. 

Bu golden sonra Vçoklularm bütün 
hatlarında bariz bir canlılık göze çarpı. 
yordu. Ustüstc yaptıkları hüc'Jmlar Fe
ner müdafaasını oldukça müşkül bir va
ziyete sokmağa başlamış ve bilhassa 
oyunun 'bundan sonraki kısmı çok heye. 
canlı ve zevkli bir sekil almı~tı. Akın. 
]artla tam bir beraberlik ve tevazün gö
rünüyordu. 

İzmirliler beraberliği temin edebil
mek için azami bir gayret sarfediyor. 
lardı. Oyunun bundan sonraki kısmında 
iki tarafın da yaptJkları bütün gayretler 
neticeyi değiştirmedi ve maç 1.0 Fencr
bahçenin galibiyetile bitti. 

Fenerbahçeliler için iyi bir oyun çı
kardılar denemez. Üçok takımı ise için 
de kıymetli elemanlar bulunan bir takım 
dır. ttço.l: takımı bugün ikinci maçını 

Beşiktaşla Şeref stadında yap<ıcaktır. 
lesinde ldaimi bir tehlike tevlit etmekle ---------------
beraber lüzumsuz ve falsolu şütlerle 

veyc:hut topu faıla ayakta tutmak sure
t:le daima sönük bir vaziyette kalıyor. 
du. 

Buna mukabil Uçoklulann da çıkar
dıkları bıızı güzel akınlar göu ~pı· 

yordu. Bu akınların birinde Hüsamet. 
tinin falsolu gelen bir topu dizile tut. 
ması Fenerbahçe kalesini bir hayli ka· 
rı'trrdr. Fakat İzmirliler bu güzel fır
satr kullanamadılar. 

20 inci 'dakikada Fenerbahç'!nin sol. 
dı.n uz~ınan bir hücumunda Fikretin gü. 
zel bir ortasile top Bülendin :ı.yağında, 
fakat İzmir kalecisi yerinde bir plon
jonla topu Bülendin ayaklarından ala
Tak muhakkak bir golü kurtardı. 

Bu tehlikeyi atl::tan Uçoklular ikinci 
bir Fener hücumuna daha ma~uz kalr. 
yorlar, Bülentten aldığı topu Fikret ol. 
dukça sıkı bir vuruşla tam s:ıl köşeye 

havale ediyor, kalecinin güçlükle kur· 
tardığt top kale direğine değerek İz
mirli müdafiin ayc:ğında kalıyor. 

Dövmek mi? 
Bazı istihbarat memurla
rının dUnkU duru,maları 

!kinci eczada, dün sabah bazı giim. 
rük istihbarat memurlarının. bir tah
kikat sırasında, Tahsin isminde bir d~ 
likanlıyı dövmekten duruşmalarına de
vam edildi. 

Ha.kkı Şinasi. Hamdi, Neş'et, Hay. 
ri, Cevdet adlı suçlulardan, Hamdi ile 
Cevdetten başkaları evvelce sorguya 
çekilmiştiler. Dün de Hamdi sorguya 
çekildi, inkiı.r etti. 

Cevdetin hmirde olduğu anlaşılmış, 
orada istinabe yoliyle sorguya çekil
mesine karar verilmişti. Yazılan nıi.i. 
zekkereyc cevap gelmediğinden. tekit 
kararlaştırıldı. Ayni zamanda Tahsi
nin dövüldüğünü gören ı-ahıtlcrin r,n
ğırılmalarma karar verilerek, duruş

manın devamı, 22 mayıs saat 11 e bı. 
rakıldı. Şimdi Fener hücumları birbirini takip 

ediyor. Fakat bu hücumların ekserisi 
bugün biraz da ıanslı olan tzmfr müda. t4 komUnlstllk suçlusunun 
faasının müdahaleleri ve yahut kale di. dUn sabahki durufmaları 
reğine çarpmak suretile neticesiz ka· Komünistlik tahrikıitından, Nazım 
lıyor. Hikmet. Hikmet Kıvılcım Y.s. 14 suç-

Fcnerliler, birinci 'devrenin büyük bir !unun duruşmaları, dün sabah ağtrcc. 
kısmını İzmir yarı sahasında oynadıkta· ?«ı.dıı, kapalı celsede yapıldı. Suçulnr
n halde gol çıkaramıyorlardı. dan bir kısmı, mevkuf, bir kısmı da 

Bur.un ba§lıca sebebi, Naci lüzumsuz salıverilmiş bulunuyorlar. 
zamanlarda şüt atmak ve fazla ayağın. ---------------
da top tutmak surctile birçok hücuırila
n söndürüyor. Şaban da çok gayretli 
bir oyun çıkarmasına rağmen en serbest 
zamanlarda ,ut atmamakta inat ediyor· 
du. Niyazi ve Bülendin de parlak bir 
oyun ~ıkaramadıkları nazarı dikkate 
alınırsa Fener hücum hattının aıağı yu· 
kart bütün yükü Fikretin üzerinde ka. 
lıyordu. Esasen oyunun bidayetinden. 
beri daima marke bir vaziyette olan 
Fikret bu vaziyet karşısında çok fazla 
çalışmak mecburiyetinde kahyordıı. 

ilk ldevre bu suretle daha fazla Fene· 
rin hücumları ile 0-0 bitti. 

ikinci devre ilk dakikalarında sarı la. 
civertlile:-i yine hücumda görüyoruz. 
Fikretin güzel bir hücumu neticesi or. 
taladıfı topu Niyazi vole bir şütle İzmir 
aflarına takıyor. fakat hakem daha ev· 
vel bıı hücumu ofsaytla durdurmU§ 
bulunuyordu. 

On beşinci dakikadan son~a Fener 
hücumları o kadar sıklamıştı ki. bu va· 
ziyct her dakika bir gol olmasını imkan 
dahilin~ sokmuı bir vaziyette idi. Sarı• 
licivert111ertn bu seri hücumlarına Uc;. ı 
ok müdafaası güçlükle kartı koyuyor ve 

Maliyede imtihanlar 
Ankara, ;• (Telefonla) - Ma· 

liye Vekaleti bundan sonra mi.isa
baka imtihanlarının haziran, eylül 
kanunuevvel ve mart başlarında ol· 
mak üzere i.iç ayda bir ve senede 
dört defa yapılmasını kararlaştır-
nuştır. 

• MALiYE Vekaleti varidat iş· 
leri tahsisat ve kontrol memurları
nın vazife ve salahiyetlerini göste
ren iki talimatname hazırlamıştır. 

Talime ça§ırllan Yunan 
ihtiyat efradı 

Atina, '' (Hususi) - EvYelcc Har. 
biye vekaletinin çıkardığı da\·ct üzere 
Yunanistanm Eimal taraflarının on bir 
sınıf ihtiyat efradının üç aylık talim 
için celplerine dündcnberi ba'-'lanmış

t.Jr. 

Cc!bedilcnler Ka\·ala, Drama. Roclor, 
I<;\Tu vilayctlerilc Scre7.'in Fjlinos ta
rafları ihtiyatlarıdır. Gelm ·yenler fi
rari sayılarak üç ay !azla. hizmete ta
bi olacaklardır. 

Bir namus meselesi 
- Üç dudağa bakın yahu! Bu· 

gün halinde bir kırgınlık var? Yok
sa koca karı ile çıngar mı kopardın? 

- Yok a canım, ne çıngarı) 
- Neden öyle ise suratın Sul· 

tanahmet meydanı da gözün tünel 
geçiyor? 

- UJan sahiden de öyle be Et
hem. O surat ne öyle? 

Ethem bütün bu sözlere kestir
me bir cevap vermek istedi: 

- Oğlum sizin işiniz yok da 
dalga geçiyorsunuz? 1ns<lnm bir 
şeye canı sıkılma?. mı? Bu kadar 
büyütecek ne var? 

Şemsi kafasını kaşıyarak ve ön
deki kırık dişlerini göstererek: 

- Vay, filesof vay, dedi. Ulan 
bu cilalı laflan nereden öğrendin? 

Sonra Hüsama döndü: 
- Hadi, Hüsam, şunun anası

nın taklidini yap da biraz yüzümüz 
gülsiin. 

Hü<:am, bir meşe ağacınn ben
ziyen kalın ve Üstüvane şeklindeki 
boynunu bir iki defa oynahp takli· 
de başlC\dı: 

- Ulen Etemmm !. 
- Hadi canım neye sustun) 
- Hay başı gözü torpah olasıca 

kafir. 
- Hah hah hah... Hadi arka

sını getir oğlum. 
Hüsam devam etti: 
- Senin ölüm haberini getirene 

ikramiye vereceğim. 
- Ulan Hiisam ! Az domuz 

değilsin be? Hani esresine, üstü
nüne kadar kapmışsın. 

Ethem dudaklarım kızgın kızgın 
oynattı: 

- Çoçuklar, haltetmeyin dedi. 
Bugün rnmm sıkılıyor. Rahat du
run biraz. 

- Ne var oğlum, derdHıi söyle 
de derm<m bulahm. 

- Şu Sabih yok mu? Başmu· 
allimenin oğlu; anama kaltak de
miş! 

- Vay keratcı vay! 
- E oğlum sen de birı:ey cııye· 

bildin mi bari? 
- Ne yapar da derim birader. 

Anam onların mektebinde hademe. 
Kadını tutup çıkarırlarsa hapı yut· 
tuğumuz gi.indür. 

- Aldırma öyleyse. 
- Elden gelmiyor ki birader. 

Biz de kelle taşıyoruz. 
Etheme iiç dudak demeleri ; gÜ· 

lerken iist dudağının ortasmda tü
haf bir yarık meydana gelip sanki 
burada ycırım bir dudak daha var· 
mış gibi gözükmesindendi. Üzerin
deki siyah çizgili ceketi, aya~ndaki 
dizkapakları kopuk pantalonu, ya· 
kalıksız mintanının iizerine boynun 
dan doğru sarkan kra\'ah Ve elin· 
den hiç eksik etmediği değneği ile 
o da lbrahimağada tanıdığım serse· 
rilerden biriydi. Kocasını Büyük 
Harpte knybcden anası, baba yü
zü görmeden yetim kalan çocuğunu 
kimseye muhtaç etmemek için her 
fedakarlığa katlanmıştı. Fakat son 
çalıştığı zengince bir evden "artık 
ihtiyarladı., düşüncesile atılınca üç 
dört ay çok sıkıntı ı;-ckip bayaği so
kaklarda dilenecek bir hale düştü
ğiinden Ethem bu zaman zarfında 
Ali cavuşun kah\'esinde, rastladığı 
seserilcrle arkadaş olmuş, artık mek 
tcbe olan hevr-.si l:ıiislıi.itün giderek 
onların yanından gece giinciüz ay
rılmamağa başlamıştı. 

işte bu acı hallere içi sı;dıj·arnk 
tanik olan kadın srniunda Ka~hkö
yi.indeki bir ilkmektebe hademelikle 
girmeye muvaffak olduysa da iş İş· 
ten geçmiş: çaresiz oğlunu hu ha
yattan çekip çıkarmanın imkanı kal
ınamı~tı. 

Ethem anasının yeni işinden ta
bii çok memnundu. Ay başlarında 
ondan yalvararak, olmaymca :r.or· 
la, o da olmayınca dayakla cıldrğı 
parnları bir iki gecede orada burada 
yer, ı:or.r,ı yc:ni aylık cıkıncn.ya ka
dar virmi otuz giin k?.dmın ha~ın ın 
etini yer \ 'e onu bitirirdi. 

Bu kadıncağızın hademelik yap-

Yazan: 

Rüştü 

Şardağ 

t1ğı mektebin başmuallimi ya?lıca 
bir kadındı. Liseye giden oğ
lu ise yaramaz, haşan bir ço· 
cuktu. Her akşam mektebe gelir, 
ihtiyar kadının "yapma., deyişine 
bakmayıp bah"edeki meyve ağacla
rrnın hakmdan gelir; kadıncağızın 
yeni sildiği mr.rmer taşlığı çamurlu, 
tozlu ayaklarile yeniden kirletirdi. 
Kadın biraz zorlasa: "Git oradan 
edepsiz, kaltak kan.. diye bağırır; 
onu adam akıllı haşlardı. 

işte Ethem, dün akşam bu ço· 
cuğun anasına söylediği küfürler
den birini duymuş, arkadaşları o· 
nun derdini anhyamamışlcu, niha
yet o mecbur olup söylediği zaman 
bile kayıtsızlıkla karşılamışlardı. 

- Peki Ethem ne yapacaksın 
yani? 

- Namussuzum, bir defa ka
fam krzruasın. Yoksa herifi eşek 
cennetine gönderirim. 

- Yavaş gel!. 

- Yavaş mı, hızlı mı görüşü-
.. 1 ruz .. 

Serserilerin hepsi de bir an için 
göz göze geldiler. Bu gözlerle bi
ribirlcrine cınlatmış oldular ki, Et. 
hemi kışkırtıp Sahihe çattıracaklar, 
kendileri de bu yiizden bo~ ''e bir 
biçımde geçen hayatlarında bir de
ğiıiklik oldu~unu görerek hot bir 
gün geçireceklerdi. 

- Evet, evet Ethem, bu na· 
mns mc!!elesidir, senin anan nasıl 
kAltflk oluyormuş. Namusunu te
mizlemelisin azizim. 

- Elbette temizliyeceğim. 
Ali çavuşun kahvesindekiler ki

mi baltacı, kimi işçi, kimi ayak sa· 
tıcm. kimisi de işsiz olmakla bcra· 
her hepsini birleştiren birşey vardı: 
S-:rııerilikleri. Onların hepsi de ay· 
n kılıkta, ayrı iş tutan imanlar ol
dukları halde hepsini birden ~arpn 
bir bağ vardı. Onlar bu ba.A- bU'tiin 
varlıklarile bağlıydılar. fakat bu 
kı:ıdar candan ark"daş oldukları hal
de, çok defa biribirlerini aldattık
ları, biribirlerinin acılarile eğlence 
Ye ııevinc;lerini temin etmek istedik
leri nedendi? . . :(. 

Vaktinden yarım saat önce gel
mıştı. Sabih keratası - kestirme 
oHuğu için - nasıl olsa bura~an 
Seyd:\hmet deresinden ;;eçccck ' 'e 
bir arkadaşile Çamlıcaya çıkacaktı. 

Bunu çok iyi bir yerden öğrenmiş bu
nun h,İn bu yol ağzında sabırsızlık
la or.ıı hekliyordu. 

Diın akşam meseleyi arkadC\~la
rım. aç.p onlardan, "Cok iyi eder· 
sin. n&"JlUStınu temizlemelisin,, ce
vabı:'lı cılrhğından mezarlığın karşı 
tard r.dl'l bulunan bir bostanın çit
lerine dny; nnıış, onu, o alçak ço
cuğu heklı~ urdu. Evet ne olursa 
,ılııun burac.•kta bir sustalı ile onun 
hakından r,decck, böylelikle o da 
namuslu bir kadına kaltak deme· 
nin cezasır.ı görecek ti. 

Arkad,ı(lrıı mm her biri me-ıar 
ta:IC\rma E-İpı•r almış onu seyrediyor
lar, fak at "l düşüncesine daldığı 
için kims-::yi si>remiyordu. 

Karacaahmette akşam olmak üze· 
re idi. Selviler biribirine çarptık· 
en, bir sürü kar~anm gagalarile çı· 
kardığı takırtıya benzer sesler çıka
rıyor, me?..arlığın derin ve i.irperti
ci sessizliği içinde karşiki bostan 
bevızirinin kuvu etrnfında dönerken 
çıkMdrğr halsiz ayak sesleri, bi.iyiik 
yağsı?.: çıkrığm cıkardığı boğuk ses 
bir uğultu halinde kulaklardan bey
ne doluyordu. 

Ethem sabırsızlanıyordu. Bu Sa-

bih keratası da nerede kaldı ya?° 
Yoksa ona yalan mı söylemişle;di > 
Boşuna mı burada bekliyordu) Ne 
olursa olsun biraz daha bekliyecek'" 
ti. Fakat kaç para eder, arkadar 
lan onun mert ve kahramanca ha
reketini göm1iyeceklerdi ki! 

Ethem böyle düşünürken uzak
tan Seyd':lhmet deresinden kendine 
doğru gelen iki gölge seçti. Gözle
rine inanamadı. Bunlar Sabih ile 
arkadaşıydı; peki onlar Çamlıcaya 
gitmiyecek mi idi? Şu halde neden 
oradan geliyorlardı? Canım böyle 
şeyleri diişiinmenin de şimdi sırası 
mıydı ya? 

Anasının namusunu temizlemek 
zamanı gelmişti. Sustalıya bir d 
attı. Sonra, ne düşündü bilmiyo
rum, ondan vaz geçerek: 

- Ulan, dedi. Yumruğumla 
ha kından gelirim be!. Bir defa ya• 
radana sığınmıyayım. 

Ethem, bu anasını saymıyan, 
onu çok kere döven, ona her türlü 
hainliği yapmaktnn çekinmiyen 
anasını koruyacaktı. tlk bak1ş• 
ta herkese gülünç gelen bu dü§Ün• 
c<>. Önce onu da şaşxrtmı§tı, on::ı da: 
"Anamı ben sayıyor muyum san• 
ki?,, yolunda bir sorgu sordurmuJ'" 
tu. Fakat gülünç te, acı da olsa 
bir hakikat vardı ki: Onda da, in
sanın öliimünden sonra bile bir iki 
saniye icin attığı ve atacağı söyle• 
nen bir kalp vardı. Ne de olsa, 
onu da bir ana doğurmuştu. Ken
di mahallesinin köpeğini başka ma
hallenin köpeklerinden koruyan bir 
hnyvan bulunduğu gibi, kendisini 
doğuran bir anayı yabancı birinin 
kiifür edişinden koruyan bir in&an 
yavrusu da bulunmaz; mıydı? 

Ne olursa olsun. Sabih kmiini 
t orıH,ır. kti. f<:~I' n ,.t,,. U:lkl~ı;m:ıı. 
elindeki zinciri sallıyarak ve ısldc 
öttüre ött\ire arkadaşile ona doğru 
geliyordu. Ethem vaziyet Aldı. Sa· 
hih biraz daha yaklaştı. Nihayet 
E•emin yanma kadar yakla§arak: 

- Ulan üç dudak ne yapıyor• 
sun? 

Diye söylediği söziinü bitireme-
mişti ki kafasına yediği yumrukla 
yere yuvarlandı. Fakat bir hızla 
kendini toplayarak ayağa kalkmak 
i•tediyse de Ethemin elindeki susta
lryı göriince ti lremcğe başladı. Ni• 
hayet bir sıçr(l.yıştR arkadaşile bir .. 
likte kaçmağa başladı. 

Ethem, hem biiyük bir hırs, hem 
de yarı gururla sustalıyı cebine so• 
karak bunların arkasından koşmağa 
koyulmuştu. 

- Anasını bellcdiğimin oğulları 
diye ba~ırıyordu. Kaltak ha). 

Bu sırada saklandıkları taşların 
aracımdan f ırlıyan Yamalı, Duman 
Ali folan hepsi gülü~erek bagrı~ı· 
yorlardt: 

- Üç dudağa ~el. Şimdi pofüıe 
yak<llanacnk. Anc!a\'allınm ko~U§U" 
na bak. . . "" 

Be~ dakike\ sonra lbranımaga 
'I: 

karakolunun komiseri Ethemi sor· 
guya çekmiş ve yanma bir polis ka• 
tarak merkeze göndermişti. Ethem 
yolda polise: 

- Polis ağabey. diyordu. N~ 
su~um var benim. Namus meselesi 
bu. Den namusumu korudum! 

Günlük 

RADYO 
Programı 

ôCLE NEŞRİYATI: 
12,30 plll.kla tUrk musikisi 12,50 havadl' 

13,00 Beyoğlu Halkevl gösterlt kolu ta~ 
:ffındıın bir temsil 14,00 son. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 

rasns 18,30 plakla dans muslkl.ırl 19,30 J<af. 
!crans: Ordu &ıı.ylavı Selim Srm T~ 
20.00 MUzeyyen ve arkada.,lan tarafın ~ 
n1uslkiai 'Ve halk ıarkılan 20,30 Ömer .,, 
tarafından arabca söylev 20,4:S Muzaffet' .,, 
arkadaşları tara!!mdan tilrk musikisi f 
şarkıları: Saat ayarı 21,l:S orkeatra 22 ~ 
ajans \•e borsa haberleri ve ertesi 111:.,_.. 
programı 22.30 pllkla sololar, opera ve 
ret par!,."&ları 23,00 son. 
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Radyoda kimleri dinliyoruz ? 
1 Büyük Harpte bir deniz 

macerası 

Yedlsenedenberi radyoda okuyan Bayan 
Vedia Rıza anlatıyor : 

"Büyük rakamlı teklif
leri reddettim. Çünkü ... lngilizler torpil · döken bir Alman 

tahtelbahirini nasıl ele geçirdiler? 
. Y cdi senedenberi radyoda sesini 

dınlediğimiz Bayan Vedia Rızayı 
Pangaltıdaki mütevazı aile yuvasın· 
da buldum. 

l~apıyı n-;an kücük bir Bayanın 
rehberli;;.iyle üst kattaki misafir ka
bul salonuna çıktım. Bir dakika 
sonra koyu vi•me çürügvu.. t · · ·ı 
B , . en nrısı ı e 

ayan \ cdıa H:z~ odaya girdi: 
- Safa geldınız efendim 
- Safa bulduk.. ... 

~ .. 1 k" - • oy.e .oşeye buyursanıza!. .. 
Daha rnl,at edersiniz 

Kendisine tec;ekku::r d' , 'lk d v • e 1' or, ı 
otur u~~ı,, }Yerden ka!kmıyo.rdum. 

b t -b ld'. a.sı e.fondim 1 evi kolayca 
u"' ı ınız mı? 

DcrC'!dt'n tep d k . ·ı . .. e en onuı;up ıkram 
edı en lıl~orc!cn nldıkt · .. .. an sonra go -
ruşme mcvzuumu"'a 1. ~ ' ge ıyoruz: 
d' -B 1usiki~·e meclübumdur efen. :m ... ~na hır aşk, sönmez bir aşk 
dıydnlırım. Musikiy' h d .. 
tün tutarım. ı erşey en us. 

- Nasıl heves ettiniz musiki • 
ye? 

- Babam Rauf Yekta merhu
mun arkadaşı 'd· K d' . . d .. l . ı ı. en ısının e 
guze sesı vardı. Sesimin bana ba-
bamdan intiknl ettiği muhakkaktır. 

- Pederiniz kimdi? 
. - Liman dairC3inde mümeyyiz

~1· Fakat ben onu ufakken kaybet· 
tım. 

- Evet musikiye nasıl heves et· 
tin izdi~ 

... - Çocukken musikiye tatlı bir 
nagrıeye bnyılırdım. Yanrnıda söy
l~nen bir şarkıyı yahut bir plô.kta 
<lınlediğim bir besteyi çabucak alır 
or u daima söyler,.~ bellerdim. Biraz 
büy~yiince yeti kin bir Bayandan ud 
dcrsı nlmıy .ba!ladım. Fakat esaslı 
~~rs ~lı.şım Bay Nuri Halildcndir. 
~ .. ?ndısıyle uzun müddet çalıştım. 
Bır aralık kemani Bay Mustaf.adan 
da ders aldım. 

- ilk defa nerede okudunuz) 
- Hk defa radyoda okudum. 

Yani 930 senesinde ... 
Bu sıralarda tanıdıklarım beni 

radyoda okumaya te§vik ediyorlar
dı .. 

- Yapamam. okuyamam. he
yecana kapılırım diyordum... Bu -
nunla beraber fcvkalac'ı· hevesim 
vardı. Arndnn çok zaman geçmedi. 
Tamburi Cemil merhumun oğlu 
ve babası gibi kıymetli bir san'atkar 
olan Bay Mesut Cemil vasıtasiyle 
radyodan bir davet aldım. Bilseniz 
o zaman geçirdiğim heyecanı ... Ni
hayet bir akşam radyo merkezinin 
yolunu tuttum ... Ve okudum. 

- ilk okuduğunuz geceki heye
can? 

- Müthişti. Tirtir titriyor, mah· 
cup olacağım diye ödüm kopuyordu. 
Fakat kendimi binlerce insanın kar
§ısında telakki edip biitün cesaretimi 
topladım. Okudum. 

ilk gece sesim beğenilmiş ve mu
vaffak da olmuş bulunduğumdan 
radyoda o sıralarda haftada iki defa 
okumay~ başladım. 

- Notalı mı, notasız mı okursu
nuz~ 

- N?t~lr okurum. ~atasız o -
kurken bır ınsanın daima sn~ırmak 

1 k 'h . s .. , 
Yam ma 1 lımali vardır. Kendisi-
ne ne ka~r gvüvense bile!. .. 

- O udugunuz plaklar? 
-.~ok .. : Bu da şöyle oldu. Rad-

yoda soylemıyc alışıp 0 tatlı heyeca-
nı tattıktan sonra sesı·m· 1 .~ . 
d. h ı p aga verıp 
ınlemek evesile de yanıp tutuşu· 

Yordum. Bu da r ok geçm d ld R d d .. I . e en o u. 
a yo ~ 5?Yk~mıye başladıktan üç ay 

gcçme~ışt~. -~. pramofon plağı doldu-
ran bır buyuk firma tar f d d _ 

d'ld' 1\ a m an a 
vct c ı ım. 1utabık kald kt . b' .. ı an son 
ra ırgun .. atölye ine gittim. O za-
manın bcgenilen bir bestesini oku
dum. Be~ dnkıka sonra idi ki plak 
>:anımdn çalındı ve ben sesimi işit• 

ıtım. O zamandanberi daima plak
ara okurum. 

- Herhangi bir yerde bir plağı-

RAGJP YE«TA 

(jNEN 

nız çalınırken nasıl bir hisle müte
hassis oluyorsunuz? 

- llk zamanlarda kahvelerde, 
umumi yerler civarından geçer1:.~n 
sesimi işitince f'~ 'irleniyor, çok kı. 
zıyordum. Fakat sonraları alıştım. 
Yüzüme knrşr İsmimi bilmiyenlerin 
plaklardaki sesimi beğendiklerini de 
işittiğim oldu. 

_ Hangi bestekarların eserlerini 
beğenirsiniz? 

- Daha ziyade eski be$tekarla · 
rın ... Dede efendi, Rahmi bey. Ce
mil bey, Ali efendi gibi ... 

- Yeni eserler? 
- nunların da güzelleri var. 

Mesela Bay Sadettin Kaynak, Bay 
Yesari Asım, Bay Salahaddin Pına· 
rın eserlerini beğenirim. Fakat ben 
okuduğum eserlerde ~üfte ve bes
te itibariyle ağır olanları secerim. 

-En büyi.\k arzunuz?· 
- Türk musikisinin ya~aması -

dır .. 

- Niçin bazı sanatkarlar gibi 
konser vermiyorsunuz? 

- Evet l bunu bana soranlar 
çok oldu. Hatta biiyük bir rakamla 
gazinolarda okumaklrğım veyahut 
Mısır ve Yunanistan gibi yerlere 
turneye çıkmaklığım için müteaddit 
defa teklifler yapıldı hiçbirini kabul 
etmedim. Bi\na böyle bir teklifte 
bulunanlara gücendim bile .• 

- Neden bukadar taassup gös -
terdiniz? 

- 7-evcim var. Liııede okuyan 
biri kız, diğeri erkek iki yavrum var. 
Rir aile kadınıyım. Umumi verler~e 
halkın karşısına çıkmayı b~ nokta
dan terviç etmedim. 

- Son bir sual, dedim. Sesinizin 
bozulmamMı için ne yaparsınız ~ 
Mesela sabahları yumurta icmek .. 
Boynunuza atkı sarmak $1:ibi falan .. 

- Hayır, hayır.. Öyle şeyler 
yapmam. y ~lnız terli terli rüzgRra 
çıkmam, soguktan çekinirim o ka· 
dar ... 

T ASH ~ H - Evvelki günkü yazımda 
bazı tashıh yanlışlar olmuştur. özür 
diliyerek düzeltirim: "Bestekarlardan 
kimleri seversiniz?,, sualine verilen 
cevap şöyle olacaktır: 

Alman tahtclbahirlerinin fa~Jiyetlcri.. 
ni artırdıkları 191 7 sene:;inde, ingifü: 
B"hrive nezareti, nakliye gemilerinin 
azraili olan bu görünmez teknrler hak
k ı en ufak bir malümat elde edebil. 
mek için son derece gayretle çalışı. 
yordu. Çünkü Almanlar yalnız ticaret 
gemilerini torpito atarak batıra.!1 t' <',. ., 

altı gemileri le iktifa etmiyerek ha: bııı 
son yıllarma doğru müttefikl.-ı in n;ık· 

liy~ gemilerinin yolları üzerine de tor, 
pil döken bir sınıf tahtelbahir meydana 
koyarak bu sınıfı kısa bir zamanda so;ı 
derece tekammül ettirmişlerdi. 

Issız denizlerin sessizliği ve karan. 
lığı içinde kimseye görünmeden tüccar Biiyiik harbe ait lıotıra1ardan 
gemilerinin en ziv_ ade geçtikkri ı:eçit·' Bf R PAZAR SABAlII \ " .. 

1 
- Tahtelbahirin battığının ertesi gunu 

!ere geceleyin taıııdıkları mayinleri dö· 1917 sene • ~ D 
:r sı agustosunun ılördüncü tahlisiye işlerinde mütehassıs o!an a-

ken bu sinsi tekneler birçok gemilerin p~~ar gü~ü (Waterford) civarında de·I vis isd,inde bir İngiliz binbaşısı gemisi. 
ve gemicilerin ölümüne sebep oluyor. nızın sakı~ olduğu bir dakika balıkçılar le beraber (Waterfor'd) limanına geldi. 

lardı. bir tahteloahir akınından şüpheleniyor. Her ne kadar (U 44) ün batmasından 
Gündüzleri emniyetle geçilebilen hu !ardı. Gece yarısından biraz evvel ku· sonra limanın önü taranmış ise de 

yollar bir gece i!finde ölüm ta~ıyan bir lübelerinin önünde duran birkaç kişi ikinci bir tedbir olmak üzere tarayıcı 
torpil tarlası haline dönüyor, bu değiş· sahil boyunca ta uzaklara kadar aks. gemileri bir daha açıldılar. Bu sırada 
meden haberleri olmayan gemiler er. eden müthiş bir infilak duydular. infi. bunlardan bir tanesi Almanların dök. 
tesi sabah hemen tuzağa dü~iı} orlardı. lak sesinin Yatxşmasile beraber deniz· tüğÜ bir mayına çarparak battı. Bin• 
Tahtelbahir süvarileri ekseriyetle torpil den boğuk bir ses i~itildi. Hemen san- başı bu gemiyi denizden çıkardıktan 

tarlalarını temizliyen mayın tarayıcı ge. dallannı deni::e indiren birkaç balıkçı sonra asıl işine başladı. Denize sallan. 
milerini gözetlerler, onların işlerini gö· sesi geldiği yere doğru si.:ratle gittiler. dırdığı tırmıklar ile batan tahtelbahirin 
rüp de mensup oldukları limar:a gide. Sahilden dört mil kadar açıkta dört bir yerini buldu. 
rek her şeyin yolunda ve merkezin tor. tarafı aradıktan sonra nihayet su üze. Denize indirilen bir dalgıç denizaltı 
pilden ari olduğunu haber vermelerini rinde bir İnsan buldular. Adam baygın gemisinin 27 metre derinlikte akıntıya 
beklerlerdi. Fakat temizlik haberi veri· bir halde idi. Birkaç dakika gecikilsey. karşı dalgıçların çalışamayacafl bir va. 
lir verilmez limandan çıkan vapurların di ölecekti. Üzerine birkaç battaniye se- ziyette yan üstü yattığını haber ver. 
bu haber verilinceye kadar geçen müd. rerek soğuktan korudular ve yine sü· diler. Fakat Bahriye nezareti teknenin 
det z;ırfında mayın döken deniıaltı ge. ,ratle sahile getirdiler. Ru adaın harbın kurtarılmasını birçok sebeplerden dola. 
milerinin döşediği tarlalara düşerek sonurıa kadar resmi makamların cli11de yı istiyordu. Evvela İngilizler torpil dö. 
battıfını herhalde tahmin edersiniz. kalı:lı. Yapılan sorgular, ara1tırmalar ken tahtelbahirin nasıl inşa edildiğini 

ALMANLARA BİR OYUN üzerine denizde boğulmaktan kurtarı. öğrenmek jstiyorlar; aynı zamanda 
Bu vakalann birkaç defa tekerrürü lanın Alman dcnizalt1 gemisi (U 44) bulacakları mııhrem evraktan çok şeyler 

denizci bir millet olan İngilizleri kuş· ün süvarisi olduğu anlaşılmışt1. Tah. öğrenerek bu silaha karşı mukabil ted
kulandırdı. Yeni bir sistem t;ıhtelbahi. telbabiri .denize sekiz torpil döktükten birler alabileceklerini ümit ediyorlardı. 
rin bu işi yaptığını anladılar. Böyle bir sonra dokuzuncuyu da dibe irıdirirken Binbaşı işe başladığı zaman geminin, 
tahtelbahirin faaliyetinden ~iıphelen. çarptığı bir mayınla batmıstı. Çarptığı altı ağızdan dökiilen on sekiz torpil biri 
dikleri bir gün torpil tarayıcısı bir İn· mayının bir gün evvel döktüğü kendi başta diğeri kıçta iki torpito ve bir de 
giliz gemisi yalandan mayın topluyor. mayınlarından biri mi yoksa İngiliz- deniz üzerinde kendini mı.idafaa için 
muş gibi yaptı; ve limana döndü. Ma- )erin mi olduğu hala aydınlanmamış- ufak top taşıdığını bilmiyord•J. Hele 
yın gemisini uzaktan seyreden Alman tır. tahtelbahirin 500 ton olduğundan hiç 
tahtelbahiri bir güün evvel döktüğü Kıç tarafı tamamen narap olan deniz haberi yoktu. Yalnız tekne ödhilinde 
mayınların toplandığını zanne3erek tek altı gemisinden bıı adamın nasıl kur. patlamamış mayınlar bulunabileceğini 
rar torpil saçmak için ilerlediği zaman tulclıığu da anlaşılamayan bir sırdır. farzettiğindcn ihtiyatla ve dalgıçlar va. 
İngilizlerin tuzağına düştü ve kendi Garip bir surette infilakın s;d:letilc de. sıtasi!e dibe indirdiği halatları denizaltı 
döktülrü torpillere çarparak bi\ttı. Tor· niz sathına süriilcn Alman. kaptımı tr. gemisinin karinesinden dolaştı~arak teş. 
il dö~ücü tahtelbahirin en ziyade gö· landah balıkçıların eline düşmüştü. kil ettiği bir nevi beşiği denizdeki iki 

~ündükleri yer 1rlanda denizi idi. ir. (Teyetiyohans) ismindeki tahtelbahir büyük dubaya bağlach. Bu civ2rda med 
landadaki (Wterford) limanı::dan İn- siivarisini kendi kurtuluşundan ziyade ve cezir kuvvetli. olduğu için cezir za· 
giltereye kasaplık ha:van taş•}'an _n:k· nasıl olup da dökmiiş olduğu mayinle- manı hergün tahtelbahir biraz daha 
liye gemilerinden çogu bunl;ııın sılah. re çarparak gemisini kaybetmesi şaşırt. sığlara gelmişti. 

''Şakir,. Farabi Itri,, 

larına kurban gittiler. Almanyadan mı!jtı. (U 44) ün battığını öğrenen in. Burada da yapılan ve gemicilik fen. 
ölüm saçıcı hanıulesini. bu mıntakaya giliz Bahriye nezareti Alman denizaltı nincle nümune addedilebilecek manevra. 
döşeyen denizaltı gemileri bir aralık gemisinin bulunarak derhal su yüzüne lar ile denizaltı gemisi sahile çıkanldı. 

r. R. ıeyriseferi durdurmuştu. çıkarılmasını alakadar daireler emretti. Bütiin bu işler esnasında çok tehlikeli 

-..ı..-....ırl""'hııııııllNlllıı .. 
11 
............... uııı.ııtı....._.._flttıılfflffllHlllltuıılfflllll'MlltlıılllfllllUllııııııııııııılliııııııııııı~ııııııııuııııııııı:ı zamanlar atlatılmı~tı. Çünkü ağır tekne 

_... •• ~""' "" IHP"''""'nıt "' zaman zaman kuvvetli sarsıntılara ma• 

nJ.llnİİıA İrİıA •. ruz kaldığından içindeki toıpillt'rin sa. J:)_.,,,..,..,,, ..,.... .. ,,, c\emelcrile herıın infilak etmesi ihtim3. 

çOPsüZ -ve çekirdeksiz hayat! 
- lstanbul çöplerinin istikbali için -

Çöpleri, çöp olmaktan çıkarınca . din dalgalarla sahile fırlatılmasının iyisidir. Hele eski çöpler, kimbilir ne 
ya kadar en büyük dert olarak kabul öni.ine geçmek üzere alınan türlü kadar makbule gc·er. Ve bu nadide 
etmek lazım. Baksanıza!.. Onları tedbirler. cinsten bazı mahallelerimizde, ne ka. 
atacak yer bulamıyoruz.. Adeta, "Armudun sapı var, üziimün çÖ· dar fazla bulabiliriz! Her ne hal İse .. 
· ··ıd·· mek ne · d b' b " 1 ·1 · ı Bu çöpler filhakika bir şirket tarafm-ınsan o ur vın en ır şey.. pi.i var sözi.i oşuna soy enı memış. 
"ceset,, i başımızdan defedecek bir Evvelce de mevcut olduğu gibi bun- dan satın alınınaği\ başladığı giin • 
yer bulamıyoruz. Her taraf dıvar dan sonra devam edeceğine en ha- hem çöp müstahsillerine yeni bir ka· 
kesiliyor. Yahut nereye koysak kimane işaret işte bu sözdür. Eh-e· zanç hazırlanmış olacak, hem dün• 
meydana çıkıyor. rir ki bu saplar ve bu çöpler, bazı ynda cöp denen şeyin, fen yardımı 

Şimdi de belediye, çöplerin de - fabrikalarda oldtığu gibi, faydalı bir ile, \'e belki de yavaş yiwaş ortadan 
nize atılması etrafında tetkikler ya- hale getirilebilsin. silindiğini göreceğiz. Öyle ya .. Bu-
pıyormuş. Öyle ki, bir gazetede o· Gene gazetelerde ikide bir oku- gün çöp olan şeyden, fabrikaılar, ye-
kuduğuma göre, henüz ha7ırlık ruz. lstanbul çöplerini satm almak ni ve kullanı~lr bir ma -i:le yapacak 
bitmemiş. Çöplerin lstanbuldan kaç k olurlarsa, onun çcipü gelecek defa 

d"k"l · · · h üzere bir Danimar ·a miiessesesi mü. 
mil uzağa o ·u mesı ıcap ettı~i ak- 1 T k'kl daha az çık .. caktır. Nihayet o c.ıkan racaatta bu unmuıı. et ı er yapı· n 

kında fenni tetkikler yb·aptırılmakta yorlarmı~. falan filan... çöpten de yapılan maddenin daha 
imiş. Ve bu iş, yirmi eş otuz gün az çöpii olacak ve böyle böyl~ cöp 
kadar sürecekmi•... Eğer çö~lerin iyisi fenası varsa, k lk 

~ \ · · · 1 b ld denen şey, ortadan tamamen a a-Ayni mesele det;i) mi? Adeta, _ ters taraf tan - en ıyısı stan u a l 
.., - b bilecektir. Ah, nerede o gün er!... 

cinayetimizin meydana çıkmaması • olsa gerektir. Bi.tt.a i. çöple~in en 
nı temin .için denize attığımız cese • fenası, çöp sanayıcılerı nezdınde en HİKMET MÜNİR 

ıu11ıııın1t1ıını1ııııııııhlıınıuııMııuııuu1_....._...__llllffılıtlllll11illlllıtl..,...._M•#lllll••m ... _ ... _ _. .... _11 ....... ._ 

li vardı. 
Eylfıl 25 de tahlis işi binbir tehlike 

atlatılarak bitirilmiş bulunuyoı du. 

TAHTELBAHIRDE NELER VAR? 
1 

Talıtclbahirin içine girildiği zaman 
dokuz biiyük torpil bulundu. Tahlı i. 
ye suİ>ayları <lerhal bunları zararsız bir 
hale soktular. Bunlara ilaveten ikı tor. 
pito bir hayli de mermi meyd:ına çıktı. 
Geminin arka tarafı tamamile rcrhava 
olmuştu. Süvari karasında bulun 'n mab 
rem evrak Almanların sırlarını ve harp 
hilelerıni meydana koydu. 

İngilizler o zamana kııd ı· (kale ile) 
Dover arasında tahtelbahirlere karşı 

gerdikleri ağın faydalı olduğunu zanne. 
cliyorlardı. Halbuki bulunan evrakta 
Alma:ıların bu ağın altır.dan serbestçe 
geçip gittikleri, fakat İngilizlere geçile· 
mez gibi gösterdikleri anlaşıldı. Bunu 
öğrenen İngilizler hemen bu ağları ıs. 

Hih ve takviye ettiler. Mahrem evrakı 
bulmak ve torpil döken düşman deniz 
altı gemisini denizden çıkararak ingilir 
mühendislerinin eline nümune olarak 
vermek gibi çok mühim bir işi başaran 
deniz subayı da nişanla taltif edildi 
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Yazan: Kadir c an KAFLI Tefrika: 7 

Mehmet Bey şövalyelerden sıcağı sıcağına 
öç aldığı şu sırada kendi aralarında eri küçük 

bir çarpışmaya razı olmıyordu 
ÇIKAN KISIMLARIN HÜLASASI 

6f7 yıl önce Rrıdo.'I §Öval
yelcri Türk 1ı:ıyıfarıııa hiicum 
ediyorlar. O taraf /arın hiil."iim. 
darı &ısa Be-ıJ tı'c lxı§lıca Tiirk
meıı Ct§ireti reisi Aydın oğlu 

Mehmet BC1J imdada yeti§iyor. ı 
Şövalyeler gemilerine kaçıyor. 

Zar. Fakat para ile biraz yer 
i8tiyorlar. SM<L ·Bey razı· olu
yor. Mehmet Bey itiraz ederek 
dinletcmeıJi1ıcc darılıp ayrılt

yor. Şöuayclerlc Sasa Bey Bıtd
runukz birleşmek içhı ayrılıyor. 
Zar. lı!chm.ct Bey daha cm c 
davrmwıvık omda mısızııı /«ile. 
yrıpnıa{ta lw§lıyan şöt>alycleri 
denize döküyor. Arktırl~uı gelen 
Sasa Bey harbe hazırlanıyor. 
Mehmet Bey knn diikiilmeuıc.'li 
için oııunla dilelloya karar 1>e
riyor. Fakat yaıııııdakilcr razı 
olmııyorlardı. 

.ba~ııca kumandanlar da onun etrafına 
toplanmışlar; Mehmet beyi kandırma· 

ga cabalıyorlardı. Mehmet bey hocanın 
sırtını okşadı: 

- Bugün için şu yiğitlerin arasın. 
da belki bir Mehmet bey daha yoktur. 
Fakat bir gün içlerinden birinin Meh. 
met beyden daha üstün çıkması da 
mümkiındür. Benim vazifem her neye 
mal olursa olsun halkın hayatını koru. 
maktır. 

Başlıca beyler söze karıştılar: 
- Biz senin için ölüme hanrız. Dö

gii~ın::k istiyoruz .. 
- Sasa beyin atlılarını bir hamlede 

darm;:t clai,_ın ed~riz. 
- ıB.ana öyle geliyor ki buna da lü. 

zı.:m kalmayacak. İlerlemeğe başladığı. 
mız zaman Sasa beyin yanırui:ı.kiler de 
hemen bizim tarafmuza geçeceklerdir. 

- Eli silah tutan her kes bize katı. 
lıyor. Neredeyse Sasa beyi tiikürükle 
boğacak kadar çoğalacağız. 

Mehmet bey bunları büyük bir sevinç 
ve şükranla karşılıyordu .• 

L.lkin kabul etmiyordu. 
Söylenen sözlerin tamamile doğru ol

duguna şüphesi yoktu ama hiç kan 
dökülmiyeceğini sanmak da budalalık 

sayda bilirdi. 
Mehmet bey şövalyelerden sıcağı sı· 

cagına öç aldığı şu sırada kendi arala
rında en küçük bir çarpışm:iya razı 

olamıyordu. Bu çarpışmanın uzaması 

halinde şövalyelerin tekrar karaya çık
mal<:rı, her iki tarafa birden saldırma
ları ihtimali de vardL 

Bunun için kumandanlara şu ce. 
vabı verdi: 

- Sağolun ! Çok sevindim. Ne derece 
mert olduğunuzu biliyorum. Lakin ka. 
rarımı değiştiremem. Sasa beyle tek 
başıma çarpışmalıyım. Farzcdiniz ki 
ben sizin beyiniz değilim: Dağda gi. 
derken birisi yolumu kesti ve ben de 
çarpışıyorum. 

Hoca Selman ka§larmı çatarak sor· 
-:iu: 

- Ya sen ölürsen? 
- U:nmam. Fakat, eğer ölürsem Sa. 

sa beye kul olun, demiyorum. Beğen. 1 mezscniz bir başkasını bey yaparsınız! 
Kardeşleri Osman, Hamza ve Kahra· 

man beyleri göstererek ilave <.tti: 
- Onlar da benim yerimi tutabilir

ler. 
Dündar beye döndü: 
- Haydi kardeş, Sasa beyi çok bek. 

letmiyelim. Eğer dediğimi kabul etmez. 
se günahı boynuna" Rahat rahat ve hiç 
bir üzüntü duymadan yoldaşta:-ımla bir-
1 l:te hücuma geçerim .. 

Dündar bey yokuş yukarı alını sür-

c: i.i. 
Sasa beye, Mehmet beyin sözlerini 

gotüı::dil. 1 
Sasa bey bu teklifi biraz hayretle 1 

•·u§ılaclr "e yanındaki diğH b~ylcrin 
yüzlerine haktı. Hiçbiri: . 

-Böyle şey olmaz! Hepimiz çarpış., 
:nak istiyoruı:. 

Demiyorlardr. 1 

Hatta ağızdan ağıza dolaşan bu ha
ber Mehmet beye karşı olan sevgiyi ap. 
açık gösterecek kadar artırm:ştr. 

Sasa bey yanındakilere sorrlu: 
- Ne dersiniz? 
O zamana kadar hep kendi bildiğini 

yapan, kimseye danı§mayan Lu adam 
birdenbire niçin deği§mİşti? 

En yaşlısı olan Murat bey cevap 
verdi: 

- Siz bilirsiniz l 
Tepeye sıralanmı§ olan atlıların en 

ucunda bir kımıldanış oldu ve birbiri 
<ırdından üçer beşer atlı iniş a~ağı dört 
nal uzakla~tılar. 

Bur.tar, Sasa beyden ayrılar.lk Mch. 
met bey tanıfına geçenlerdi. 

Sasa bey dişlerini sıktı. 
Biraz sonra birkaç atlı daha. evvelki

ler gibi yaptılar. Arkalarından atılan 

oklara, savrulan tehditlere alrlırmıyor
lardı. 

Sasa bey kendisi için Mehmet beyin 
teklifini kabulden başka çıkar yol kal. 
madığını iyice anlamıştı. Eğer Mehmet 

bey üzerine toplu ~ir halde yiiı'ürse çok 
geçmeden yapayalnız kalacağına şüphe 
yoktu. O gün yaptığt yanlış işlerden 
ötürü fena halde pişman olmuştu. La. 
kin son pişmanlık fayda vermiyordu. 
Mehmet beye: 

- Yanlı~ımı anladım. Beylikten vaz 
geçiyorum. 
Dem~yi de gururuna yediremiyordu. 
Diğer taraftan Mehmet heyia teklifi

ni kabul etmekle büyük bir fırı1atı da 
kaçırmamış oluyordu: Bu ~arpışmada 
Mehmet beyi öldürürse her şey eski 
haline dönmez miydi? 

Dündar beye cevap verdi: 
- Kabul ediyorum. Çıksın ortaya!.. 
Fena halde kızmıştı. 
Dündar bey döner dönmez Mehmet 

bey kardeşi Osman beye: 
- Kimse bir <\:hm ileri atmayacak! 

Böyle bir şeye meydan verilmesin 1 
Dedi ve atını sürdü. 
Atlılar ve halk <ırasında bir kımılda· 

mş, mırıldanış oldu . 
( Atka,sı ı·ar) 

Memleket hapishanelerine dair 

Asrileştirme ve ıslah 
yolunda atılan adımlar 

Hapishaneler Umum Müdiir Vekili Bedri, 
lstanbul Müddeiumunıisi Hiknıet Onat'la 

birlikte dün Üsküdar hapishanesini gezdi -
Hapishaneler umum müdür vekili 

Bedri, dün sabah İstanbul müddeiu
mumisi Hikmet Onatla birlikte, Üskü
dar hapishanesini gezmiş, birlikte ba_ 
zı tetkikatta. bulunmuşlardır. 

Üsküdar hapishanesinde, bazı ta
mirat yapılmaktaydı. Bu iş, ilerlemek
tedir. 

Hapishaneler umum müdür vekili 
Bedri, geçenlerde Ankaradan hapisha-: 
neleri tetkik ıseyahatine çıkmış, Ber. 1 

gama, Manisa, lzmir, Nazilli, Aydın 

ve İsparta hapishanelerini dolaşmıştı. 
Sonra da lstanbula gelerek. buradan 
Edırne hapishanesini tetkike gitmişti. 
Oradan da tekrar şehrimize gelmiştir. 

Edirne hapishanesinde, şimdi 100 
mahküm mevcuttur. Bunlar, kurulan 
çiftlikte ziraat yapmaktadırlar. Pan
car ve Avrupalılarca çok mergup olan 
Soya fasulya.sı yetiştirmektedirler. Ya 
kında Edirne hapishanesine Isparta 
hapishanesinden halıcı bazı mahkum
lar getirilerek, bunlar vasıtasile Edir. 
ne hapishanesindckilere halıcılık da 
öğretilecektir. 

Bergama ve Nazillide, modern bir 
hapishane inşasına başlanmıştır. Ay
dında da böyle bir hapishane inşası 
maksadile bir arsa satın alınmıştır. 

nelere müteallik icraatın hepsi yerine 
getirilecektir. Bu arada ceza kanunu
nun 16 ıncı maddesindeki "Meşruten 
tahliye,, bahsi de tatbikat sahasında 

yer tutacaktır. Ancak, bunun için ha
pishanelerin tamamile asrileştirilmesi 
işinin bitmesi laı.ımgelmcktedir. 

Zonguldağa, pek yakında İstanbul 
hapishanesinden 50 mahkum gönderi. 
lerek, bunlar oradaki madenlerde çalı
şan işçilerin yatıp kalkacakları bina. 
ları inşa işile uğraşacaklardır. Bina
ları yapmak i~ini üzerine alan şirket
le. bu işte 200 kişinin çalıştırılması 
hususunda anlaşma. hasıl olmuştur. 
150 mahklım da daha sonra ve kıs

men İstanbul, kısmen de Karadeniz 
sahilleri hapishanelerindeki mahküm_ 
lar arasından seçileceklerdir. 

Zonguldağa memleketin ba3ka ta
rafl:ırından gelen iıJÇiler, ı biraz para 
ka7.anınca, geldikleri yerlere dönmeği 
Ye bu parayı sermaye yaparak başka 
bir iş tutmağı tercih etmektedirler. 
Dolayısilc. mahkumların çalıştırılma . 
sile, Zonguldakta sürekli faaliyet te
min edilebilecektir . 

Adliye Vek:i. leti, bütiin mahklımla
rı ataletten kurtarrp. iş gören adam
lar haline getirmcği ~f .. çtmektedir. Bu 
esası. prensip cd·" .. ~"·•. me,·zubı ala_ 
kasını hiç kesmeden. meşgul olmak
tadır. 

İmra li adasındaki asrileştirilmiş 
hapishaneye, yeniden bazı binalar ka
tılmaktadrr. Yedikule deposundan, mal 
zeme gönuerilmiştir. Oradaki 150 mah 

Aylık Hesaplarında Kolaylık kuma ilaveten bu ilkbahar ve yaz 

mevsimlerinde İstanbul, Bursa. İzmit. Her muhasebeciye. müdüre faydalrl 
Eskişehir, Balıkesir hapishanelerinden ve lüzumludur. Kitapçılarda ııatılmak- ~ 
seçllecek 250 mahkum daha vollana- tadır. 1 
cak.tır. Bu suretle, l~rali ;dasında 
400 mahkum toplanacaktır. Dr. Ihsan Sami •••il!! 

Yerine Adliye sarayı kurulmak ü_ ök sürük şurubu 
zer~ İstanbul hapishanesi yıkılacağı 
sırada, buradaki mahkumlar. İstanbul Oksürük \'e nele3 darlı~ı ho~maca 
tevkifhanesinc götürülecekler ve orası ve kızamık ök~ürükleri için pek te· 
o tarihten sonra hem hapishane, hem sirli ilAçtır l lcr eczanede ve l'Cza 
de tevkifhane yerine geçecektir. Bu ••• d~polarında h11lunur. 

maksatla tevkifhanenin arkasındaki ZAYİ - İstanbul ithalat gtimrüğüj 
arazi~'C, şimdiden yeni yeni binalar ek- 25884 No. 1ı beyannamesi~e ait 14111/ı 
ıenmekte<l~r. 936 tarih ve 428297 No lı makbuzu! 

Adliye \'Ckaletindeki teknik komis- zayi ettim. Yenisini çıkaracağımdan 
yon, yeni hapishaneler nizamnamesi. eskisinin hükmü olmadığını ilfo ede. 
nf tekmillemek U7.eredir. Ni7..amname rım. ( V. No. 21595) 
tatbik edilince, kanunlardaki hapisha- "'1. M. MA YER ... 

''Yürekler acısı,, bir vaka: 

14 yaşındaki mek epli 
kızın feci ölümü ... · 

Dünkü duruşmada, Müddeiunıuıııi /{amil, 
şoför Hayriye ceza kesiln1esini istedi 

Çapada olan ve Meryem isimli ken, bu kızı çiğnedim. istiyerek yap· 
henüz 14 yaşında mektepli bir kızca- mauım!., diyerek, hemen kefaletle tah· 
ğJzın feci surette ölümile neticelenen liyesi isteğıni bu l:lfına ilave etti: 
otomobil kazasının duruşmasına, İs. Verilen istida üzerine, davaya mal. 
tanbul üçüncü ceza hakyerinde dün sa- dan mes'ul sıfatile dahil olan otoma· 
bah devam edildi. bil sahibi de dün sabahki celseye gel-

Dün sabahki celsede. ~on şahitler mişti. Bu oldukça genç bir kadındır. 
dinlenilmiştir. Bunlardan tramvay bi- Necmiye ismindedir. O da, kenditinin 
letçisi Nuri, ~unları anlattı: bir diyeceği olmadığı yolunda cevap 

- Tramvay içerisinde Sirkeciden verdi!. 
Topkapıya gidiyorduk. Tramvay, Ça- Reis Necip Nadır, aza Hüseyin Ye 

pa durak yerinde durdu. Bu şoför Hay Tahir, duruşınayr ka.rar için 29 mayıs 
riııin sürdüğü otomobil. sol taraftan, saat 10 a bıraktılar. 
birdenbire hızla geçti. Mektepli bir kı. :Merycmin annesi, koridora çıktık
zı. otoınobilin dört, beş metre ilerisin- tan sonra bir sıraya otur,up, ağlarken, 
de görmemle beraber, gözden kaybet- kendisine kolonya koklatıyorlardı. Du 
ınem de bir oldu . Meryem, otomobilin ruşmayı dinliyenlcr. hep mütecssnrdi
altında kalmı§tı. Sonradan da ölmüş. lcr. Yaşlıca bir kadın da, hüngür. hüıı. 

Şoför Hayrinin. önündeki tramvay gür ağhyaralt salondan koridora çık
durduğuna g-öre, otomobili durdurup mıştı ... 
arkada bı::klemesi icabederdi. Yahut -~:-:--:-:-:-------------
da. yer müsait olsaydı. tramvnyın sa. Üsküdar icra memurluğundan: 
ğını takip etmesi gerekti. Kaza, ~ofii. İstanbulda Marpuçcular Alaca han 
rün sola gı:'çmcsinden ve ayni zaman· iki No. da müteveffa l\1orded;mun ve
da korna çalmadan hızla gitmesinden reselerine borçlu Kuzguncukta yeni so. 
ileri gelmiştir. Bu. seyrüsefer nizam- kak 11 No. 1ı evde mukim ma-lam Ka. 
}arına bariz olarak riayetsizliktir. Kor dar ve müteveffa Yasef Çakenun Bo. 
na çalsaydı, i~itirdim. Çalmamır;ıtır. ğaziçinde Kuzguncukta yeni sokakta 
Sonra. mademki 11ağdan.gidcmiyecekti kain 11 No. h ve(12.85) -kıymeti mı·. 
ve tramvayın arkasında da beklemi- hammenel1 tafsilatı mahallinde tanzim 
yecekti, bari tramvay yolunu bırakıp. kılım•n zabıt var:.;casında yazılı olduğu 
açıktan kıvırsaydı. Çünkü. Çapanın 0 _ Üzere zemin kat bodrum zemin• çini bir 
rası, meydanlık bir yerdir. \'aziyet papuçluk birinci kat zemini karosimen 
buna müsaitti ve ihtimal, kaza da ol- döşeli ta·ılık üzerinde lıir oJa zemini 
mazdı. Hülasa şoför bu işte suçludur! maltız ocaklı mut bak bir dolap lıir hela 

Şahit hamal Emin de, otomobilin ikinci kat bir sofa iki otla bir hela üçün. 
hızla sola geçtiğine, korna. da çalma. cü kat bir sofa iki oda bir gusulhane 
dığJna, kabahatin kızda değil, şoförde tahta ile bölünmüş mutbak ve üç kat 
olduğuna dair şahitlik etti. kagir üst kat ahşap cephede şehin§en 

Meryemin babasının Balya müddc- üstünde bir balkon ve 42 metre murab
iumumiliğine verip oradan buraya gön baı 7 5 santim bundan 40 metre murab
d~rilcn bir istidası okundu. Bunda, baı bina bakiyesi aralık mahalli olan bir 
kendisi İstanbula gelemediğinden. zev- bap hanenin 22 o o. 1ı kanun& tevfi
cesi Hayriycnin davaya müdahil ola- kan açık arttırma ile satılmasına karar 

rak kabulünü rica ediyordu. verilmiştir. 
Meryemin annesi, zaten geçen cel. 1 - İpotek sahibi alacakhlıula diğer 

alaka.darların ve irtifak hakkı ~ahipleri se!crden birinde duruşmıya girmişti. 
Bu itibarla, bu hususta yeniden bir ka nin işbu gayri menkul üzerindeki hak 

larını hususile faiz ve masrafa dair olan rar ittihaz edilmedi. Genç \'C kibar bir 
kadm olan Hayriye, geçen celselerde- iddialarını evrakı müsbitelerile 20 gün 
ki gibi siyahlara bürünmüş olarak, da- içinde icra dairesine bildirmekri aksi 
vacı yerinde oturuyor. duruşmanın takdirde tapu sicilile sabit olmadıkça 
her safhasında, ağlamaktan etrafı kı_ satış bedelinin paylaşmasıncbn hariç 

· zarmış gözlerine götürdüğü beyaz men kalırlar. 
diline göz yaşlarını içiriyor, hıçkırı- 2 - Arttırma şartnamesi ic.ra me. 
yordu. murluğu odasındıı işbu ilan ta:-ihinden 

Duruşmanın tahkikat ııafhası tc- itibc:ren herkesin görebilmesi i~in açık· 
kemmül etmişti. Tahkikatın tevsii is- tır. 
teği yoktu. Hakyerinde müddeiumumi. 3 - ihale 1115/937 tarihinde salı 
liği temsil eden Kamil, esas hakkında- r/.inü saat 16 da Üsküdar icra me. 
ki mütaleasını bildirdi: murluğu odasında icra kılınac:lktır. Şu 

- 1937 kanunusanisinin 1 inde sor. kadar ki tayin edilen işbu zamanda ar. 
gu hakimliğince hakkında tevkif mü- tırma bedeli gayri menkulün muham. 
zekkeresi kesilen suçlu 23 yaşında şo. men kıymetinin yüzde yetmiş beşini 
för H ayrinin yapılan duruşması, ken- bulmadığı takdirde en son n: t tıranın 

· 1 taahhüdü b?ki kalmak üzere aı ttırama. disınin suçlu o duğunu açıkça ve ga· 
yet kat'i delillerle ortaya koymuştu:r. nm ( 15) gün daha temdit edlkı ek 261 

Vak'~, 1936 kanunuevvelinin otu- 51937 tar~hine müsadif çarşamha günü 
saat 15 d:ı Usküdar icra memurluğu zuncu günü, Aksaraydan Topkapı is. 
odasmda en son arttırana ihalesi icra tikametine giden Sirkeci - Topkapı 
kılınacaktır. tramvay arabaları, Çapa tavakkuf ma 

hallinde durduğu sırada oluyor. Şoför 4 - Artırmaya iştirak için gayri mcnku 
H ayri, usul Ye n i7..am harici olarak, !ün muhammen kıymetinin asgari yü.ı 
tramvayin soluna geçiyor. Hem sürat- de yedi buçuğu nisbetinde pey akçesi 
le, hem de h iç korna çalmaksızın 1 veya milli l':rıb. teminat mektubu tev~ 

1 k d di etmd::.l lilzımdır. Al:cı arttırm::ı be Bu nra ı uran tram\'nydan inip 
ön taraftan sola geçmek ÜT.ere adım :leli haricinde olarc:k ihale karar pulla· 
atan Meryemi, çiğniyor. Kız, biraz son rını dellaliye resmini tapu ferağ harcını 
ra ölliyor. vermeğe mecburdur. 

Meryemin nıiyctindc hiç bir ku. Daha fazla mnlumat almak i'otiycnler 
sur bulunmadığı ve bilakis Ha)'Tinin (93714754) dosya No. sile memuriyeti. 

~ mize müracaat edebilirler. Arzu edenle. suçlu oldugu, iımm.e şahitlerinin şahit-
1• ı .ı. • T b rin tayin olunan z;:manda şartnameyi .ık eri, ..:~dlı ı muayenesi ve seyrü-
sefer mühendisliğinin keşif raporiari- ve dosy~sı içinde mevcut haciz zabıt 
le Ye sair delil ve emarelerle kat'i su_ varakasını ve takcliıi kry:net raporunu 
rette sabittir. Suçlu şoför Hayriye, okuyarak hazır bulunmaları veya mü· 
ceza kanununtın 4 55 inci maddesinin messil göndermeleri ve gösterilen 
ilk fıkrasına göre, ceza kesilmesini is- şartlara riayet etmeleri ilan olunur. 

tiyorum! 

DM·acr Ha,>Tiyeyc, başka bir isteği 
olup olmadığı soruldu. Merycmin ma. 
temli annesi, göt. yacılarını silerek, hiL 
zünlü bir sesle, şöyle söyledi: 

- Mnhkemenin adalctirıclen başka, 
ne istiyebilirim ki? I 

Suçlu şoför H:ıyri ise, kısaca "Bcn, I 
otomobilimdeki 3- 5 kişinin hayatım 1 

kurtarma k maksadile manevra yapar-1 
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zun yatıyordu! 
Verdiği son emıı·. oernaı ycnne ge

tirildi. Ölümü sıkı sıkıya saklamlmak

la beraber, öteki iş de •.... 

•i: ·): • 

Sanki biı mucize va:ii olm:.ıştu :ttıya 

Riya Kralı, daha hala sağlam sur
lu paytahtında, emin ve mahfuz vaziyet
tedir. Şehri saldırışlarla ele geçiremiye
ceklerini, hic değilse kolay kolay ele 
gcçirem:yeceklerini akılları kesen Mon
gollar, "Kaleyi içten ve sulhan fethet

mek,, teşebbüsüne devam ediyorlardı. 
Fakat, Mongollarrn müzakere tabiye· 
]erini çoktan öğrenen Hiya Kralı, ken-

' disinin ve tebaasının canlarına doku

nulmıyacağı yolundaki vaitlerin tutul
mıyacağını bildiğinden, bütün bu te

şe~büslerfoi gfö:imseyişle karşılryor, 
daıma müzakere kaprsmr yarı açık bı
rakıyor, fakat bir türlü Mongol tekiif
krini kabule yanaşmıyor, anlan oyala
yıp duruyordu. Kocamış Cengizin, bu 
yaştan sonra bile, herhangi bir muahe. 
denin tek maddesine bile riayet etmiye. 
cegine kanidi ! 

CenJ:İz, canverdi; en son vasi .. qeti, 
sıcağı sıcağına gerine getirildi! 

Kralı, düşline taşına, "Emsal.le sabit
tir, ki bu Cengiz, kafasına koyduğunun 
hiç değilse çoğunu er, geç yapmıştır, 

I):.ttün kuvvetini bir araya getiriri, n:: 

yapar yapJr, inat bir. r.ıurat bir pay
tahtımı yakar. yıkaı zapteder. Ben ye 

tcbJar.1;.iaıi tı : r kısmı ol~un o sırada öl
m c:-c:: ! . :ı ~ . cJ::ıc g ccince b:tt:k, deme;.

tir ! C::r~ı v::r..:i"'ı Sv-Ü hiç mi hiç tut
madığına göre. mütavaat halinde de ne

tice aynidir. fakat tehlikeli de olsa, lıir 

tecrübeye gir· şeyim. Varayım, bakayım; 

kendi ayağımla Mongol karargahına, 

Cengizin çadırına gideyim de, b::lki biı 
mucize vaki o13rak, benimle uzlaşır. Za

hiren de olsa, gösterdiğim itimadı sui
isf mal etmez!,, diye şeiuin kap:larını 

a~tırmış, inatçı Mongolların karargfı· 

hma, pek az bir maiyetle ayak basıp, 
"Kudretlilerin en kudretlisi,, nin ya
nına götürülmesini, kendisile görü~mck 

istediğini bildirmişti! 

"' . . 
Ve işte bugünlerde Cengiz Han r 

1
_ 

hatsız landı! ' 

Mongol ırkının imparatorun h 
d., T 'h un as-

talrğı ney ı. arı , buna dair b" . . h • ır şey 
bılmıyor, ela a dogrusu söyle . y 

1 mıyor. a 
nız ''Kudretlilerin k 
.. en udretlisi., nin 
yavaş yavaş büyük bir - f _ • 

k 
. zaa a ugradrgı,, 

nı aydedıyor. Tariht b 
b k . e, u hususta 
a! a bır şey yazılı değil ı 
Kocamış imparat .. . or, ışın son safhaya 

~~ıp dayandığını hissediyor. Artık 
.. rzr~ efendisi., nin işi bitiktir. En kü-ı 

çuk oglu Tulfıiyi çağırtryor. Kendisi 
o sırada ogw ull d ' 

ann an o sırada en yakın-
da bulunan ogwl d Ö u ur. len Cuciden son-
ra en ziyade sevdiği Tul(ıiye şöyle di-
yor: ' 

- Ben: öl~:k ~zereyim, Tulüi ! ! 
Ka_rdeşlerınle ıyı ge_çın ve yasa hüküm· ı 
lerıne her zaman rıayet göster. Bunu . 
bana vaadet! ı 

Tulüi, vaaediyor. Bu oğlu ve bil· 
tün generaller, kankırmızr büyük çadr
rın icerisinde, Cengiz Hanın, yatağı et
rafında duruyorlar. Hepsi susup, han
diyse ölmek üzere olan baba ve metbu. 
larınr dinliyorlar. Cengiz, ölüm döşe

ğinde bile, harp seferini unutamıyor. 
Kumandanlarına, Çine yapılacak olan 
seferin p1<1nına dair talimat veriyor. Ger 
çi maiyetindeki Çinli Yelu Çut$;ıym kur 
nazca muhalefeti üzerine. Çinlilerin kö
künü kazımaktan vazgeçmişs: de. ora • . 
ya gene bir sefer yapılacaktır. A ncak, 

bu sefer, şiddetli bir harekr.t mahiyetin
de olmıyacaktır. Mülayim hareket olu
narak, kafa tutanlar, ted;p edilecek ve 
ayaklanmalara meydan verilmemek ü
zere, tedbir alrnacaktır. Netice itibarile, 

gene Y clu Çutsayın istediği olmuş sa
yılır. O, Çinlilerin ülkelerinde istedik
leri gibi oynamalarına Mongollann ~öz 

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

Belediye Turizm b · d .. ı t .. 1 1 f' 1 . . §U esın e musecce ercuman arın, otc ve acente kondük-
or erının dört f t ~ f . . . . 1 . 

o ogra çektırıp bızzat gctırmc erı. (B.) (1890) 
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6 
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4,50 
4,50 .. .. 24 60 4.50 

" ,, 25 U stündc iki oda 120 9 ,, n '' 

Y k 
'' ., bahçe 100 ,,,,50 u arda senelik . 

sene TllÜddetl k" muhammen kiraları yazılı gazına, bahçe ve dükkanlar birer 
c ıraya ve ·ı 

Şartnameler· L rı mek üzere ay :ı ayrı açık artırmaya konulmuşlardır. 
l "lk 

1 evazım mUdu·· ı·· - ·· · "l b·ı· t t kliler 11· ı en ı tcrnin t • r ugunde goru e ı ır. s e ıza annda gösteri 
a makbuz • 

14 de Daimi E .. veya mektubile beraber 14141937 çarşamba &unu saat 
--~- ~ncumcnde bulunmalıdırlar. (B.) {1800) 

lstonbuı Muamele ve istlhUlk vergllerl 
MUdürliiğUnden: :Verginin Matrahı 

Lira Ku. Verginin ash Verginin senesi Bir misli zam 

84992 00 
Lira Ku. 

6799 36 

Lira Ku. 

6799 36 93~. 

935 
Dolmababçc c.add . 

ı..ui Kalamar'mın Eyı~·sıınde 179 - 181 No. larda kain çuval imalathanesi sahibi 
u 934 'h• 'h" k fazla amele calıştırd - tarı ınden Kanunuevvel 935 tarı ıne adar ondan 

~ ıgı hald b · · "d · .. ııarak 2430 sayılr k e eyanname verip muamele vergısı o emedıği anla-
;$ anunun 21 · kk··1 d • 
dir komisyonu tarafından cı maddesi mucibince teşe u e en re sen tak-
ve muamele vergisi ve . _namına yukarıya yazılı miktarda _s~tış kıymeti takdir 
f d b" 'tiraz vuk b rnısıl zammı tarh edildiği ve ilandan ıtıbaren on gün za r-
ın a ır ı u uırnad • . . •. _. 

U 
• 1" hakemeleri k ıgı takdırde verginin kesbı kat ıyct edecegı hukuk 

s,ı u mu anun 
--------------una tevfikan ilan olunur. " 1895., 

1stanbul 4üncü icra 
ikametgahları }( Kanuni 

84, 86 No. 

memurluğundan: 
D utd:bi sokak 

Pakize, Z ehra, Azmiye. 

olup elyevm .k asımpaşa, Seyit Ali Çelebi mahallesi, 
1 arnetgahları ve meskenleri bilinmeyen 

Emniyet Sandığından 14 ~ . -
liraya mukabil birinci d ·'·928 tarıhte bir sene müddetle borç aldıgım (16t) 

bi mahallesınde Dut dibi cre~e~c ipotek gösterdiğiniz Kasımpaşa Seyid Ali Çele-

18.1.1937 tarihinde mahaJ~~n ag~nd~ 84, 86 yeni No. Jı gayrimenkule dairemizce 
lira kıymet takdir edilmist' acız ve tamamına ehlivukuf tarafından (7 50) 

~ ır. 

2004 No. 1ı kanunun 103, 128 . . b" .. 
nız var ise ür gün za f d . ıncı maddesi mucibince bu bapta ır ıtırazı-

:ı r ın a daırc .. 
yan eylemeniz tebli~ m k .Y.e mu: racuatla 93411745 No. lu dosyara derme. 

g a amına ılan olu nur. fl880) 

- 44-

yummıyacaklarını bilerek har<'ketle. za
ten toptan göz yummayı istememiş, yal· 
nız onların amansız akınlarını yolun:! 
koymak yolunda te§ebbüste bulunmuş
tu. Sureta sadece Mongol menfaatlerini 
koruyarak, Çinin ve Çinlilerin M on gol· 
lara bol bol zahire ve vergi verdiklcri

ni ortaya atarak! 

Ölüm halindeki Ceııgiz Ilan. Çin se
feri planına dair talimatını bitirince, 
gayet kat'i bir emir veriyor: 

- Ölümümü gizli tutunuz. Cesedim 
öz memleketime götü.•:..ilünceye kadar, 
bunu yabancı hiç kimse duymamalıdır. 
Bilhassa Riya Kralının ben:m öldüğü
mü sezmemesi, kafi surette matllıbum
dur. Eğer benim artık yaşamadığımı 

sezecek olursa, mukavemette büsbütün 
temerrüt eder. Ona, gene bol hol vait-

1.crde bulununuz. Paytahtıııı teslim et
mek üzere, ne ~art koşarsa, kabul edi· 

niz. Bu şartlardan hiç birisini tutnuya-

BORSA 
3 4 • 937 

cak olduktan sonra, ne beis var? Hiç! 
Fakat, vaitler;nizden herhangi b:rini 

tutayım demeyiniz, sakın!. Sakın, ha 'I 
Mongol ırkının imparatoru, yatağın· 

da kalkındı ve pörsürr.;jş, uçuklamı~ 

dudaklarının ucunda bir krsılrş izlene
rek, kötü ,sinsi bir gülümseyişle, fısıl
dadı: 

- Bütün Hiya milletini, benim me
zarım üstünde kurban edin:z 

Bu korkuııç ve kanlı vasiyeti yap
tıktan sonra da, yatağa yıkıldı. 

ihtilaçlarla kıvranarak., } ıiraz sonra 
hiç kımıldıyaınaz hale gelip, upuzun 
yattı. Bir can çekişme vaziyetinden şon
r a bir sükunet devresi ı 

Fakat, "Arzın efendisi .. , can ver
memişti da!1a: Zaafı gittikçe arttı, ya

va§ yavaş yaşayrş kuvvetinin bakiyesi 
de tükenerek, ancak ertesi g-:in öldü. 
Tarihte kısaca "Yavaş yavaş büyük bir 

zaafa uğradığı,, kaydedilen "Kudretli

lerin en kudretlisi,,, kankırmızı büyük 

çadırı içerisindeki ölüm dö§eğinde, upu-1 

Umduğu mucizenin tersine vaki olu· 

şu: Cengizin can çekişmek üzereyken 
ettiği müthiş vasiyet, sıcağı sıcağına ye
rine getirilerek, Hiya Kralilc maiyeti

nin. derhal başları kesildi. Sonra ela 
bütün Hiyalılar, getirilip orada kurban 

edildiler. Mezar :istiindc kurban edil

meğe kadar beklemege hacet kalma

mıştı! 

(Arkası rnr) 

Iktısat Vekaleti Maadin Umum 
Müdürlüğünden: 

Kütahya vilayetinin Tavşanlı kazası r.a bağlı Eğriöz köyü civarında §ima len 
Ablum deresile Eğriöz deresinin telaki noktasından Domuz alanına hattı rr:o:is

takim, şarkan Domuz alanından ve Akç: ealan tepesinden geçerek Eğriöz köyii 
Bba&&rmda Jdda ttaretJI olanlar, na 

tbıde wuanwte ıöreo.lerdlı. Kabın!aı 
ıuaaı 12 de kıtııarııı 88111 rt3utl.an ıır 

• :SterUu 
• Dolar 
• Frank 
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camiine hattı münkesir, ccnuben ve garb en Eğri öz köyü camiinden hudut başlan· 
gıcı olan A blum deresile Eğriöz de resin in telaki noktasına hattı müstakim hu· 
dutlarile çevrilmiş 951, 1324 hektar arazide Şakir Yorulmaz ve arkadaşları ta-
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Fatih sulh icra memurluğunri;:.n: 

Mermer taşlı masa dört köşelı ı o 
Sandatya 1 O 
Gramofon borulu Sahibinin ~esi 10 

plak 
Bir deyinden dolayı tahtı hacze alt. 

mp paraya çevrilmesine karar verilen 
yukarda yazılı eşyalar 9/ 4/ 93 7 scıat 15 
de Balatta Karabaş mahallesinde iskelc 
cc:ddesinde 3 numaralı kahvch,1nede sa
tılacağı ilan olunur. (V. No. 21618) 

rafından 12/ 81933 tarihli ve 4/ 48 numa rah ruhsatnameye dayanarak arauakla 

1 meydana çıkardıkları Krom madeninin 60 yıl müddetle mumaileyh Şakir Yorul

maz ve arkadaşları namına ihalesi yapılacağından maadin nizamnamesinin 36 
ve 37 nci maddeleri mucibince b11 bapta bir guna itirazı olanların 5 mart 937 ta
rihinden itibaren iki ay müddet içinde Ankarada İktısat Vekaletine ve mahal
linde vilayet makamına bir istida ile müracaat eylemeleri iliin olunur. 

Istanbul Gümrüğü Başmüdürlüğünden: 
Gümrük satışından: 2030 mezat kaim esi 345 kilo 721.65 lira pamuk çanta ve 

fişeklik 5/ 4, 937 günü saat 14 de istan bul gümrüb•:inde!ti sat:ş salonunda açık 
artırmaları yapılacaktır. Artırmaya gireceklerden yüzde yedi buçuk pey akçesi 
ve ünvan tezkeresi aranrr. (1873) 

iisküdar • 
ıcra 111eı11 urluğıından : 

İstanbul Marpuçcular Ala . a han 2 

No. da mütevveffa Merdedanıı.1 verese. 
Ierine borçlu Gah':ta:la Şchsuv::ıı sokak 
17 No. lr Suzan Ta yon aparttmarı ikin. 

ci katın.da. ~ukim borçlu madam Sara-1 
nın ~ogazıçı.~de K~zguncukta simitci 

1 
sokagında kaın eskı ve yeni 33 No. 1r 
ve (1130) lira kıymeti muhammcne
li tafsilatı mc:hallinde tanzim kılman 1 
zabıt varakasında yazrlı olduğu üzere 
zemin kat kırmızı dö~cli antre birinci 
kat bir sofa bir oda bir merdiv:n altı 
kırmızı çini döşeli mutbak bir hel.i 
ikinci kat bir sofa üzerinde bir şehin. 
şeh bulunan iki oda bir mutbak bir 
s::ndık odası bahçe tcnus bir r.;ahzen. 
den ibaret ve binanın zem·n katı kagir 

üst kat ahşap olup sağ tarafta yanp,-111 
duvarı ve garvaniz kaprlı içinJe elek
trik terkos teşkilatı mevcut sah2sı 7 8,5 

metre murabbaı olup bunun 2.'i,5 r.ıetre 

murabbaı bina kalanı bahçe 01.:m J-.ir 
bap hane açık arttrrma i'.: satılmasına 
k:ırar verilmiştir. 

1 

1 - İpotek sahibi alac:ıl:lılarla diğer aıa 
kadarkrm ve irtifak hakkı sahiplerinin 
işbu gayri menkul üzerindeki haklarını 
hususile faiz ve masarife dair olan iddi. 

ahırını ev:akı müsbitelerile lO günü 1 

içinde icra dairesine bildirmeleri aksi 
takdirde tapu sicilile sabit olınadrkça 

satış be:folinin paylaşı lmasından hariç 
kalırlar. 

2 - Arttırma şartnamesi icr.1 memur. 
ru odasında işbu ilan tarihin::lrn itiba. 
ren herkesin göreb~lmesi için açıktır. 

3 - İhale 1 t151g37 tarihinde salı 
günü saat 16 da Üsküdar icra memur. 
luğu odasında icra kılınacaktır. Şu ka
dar ki tayin edilen işbu günde arttırma 
bedeli gı:yri menkulün muhammen kıy. 
me~inin yüzde yetmiş beşini bulmadığı 
takdirde en son arttıranm t<>ahhüdü: 
baki kalmak üzere arttırrrfanm (lS)j 
gün daha temdit cdilcrek 26/51937 

tuihinc mi:sadif sarşambn giin;i saat 
t G ela ÜsküC:a: icra memurluğu odasın • 
ela en son arttırma ihalesi icra kılına· 
caktır. 

4 - Artırmaya iştirak için gayri menku 
!ün muhammen kıymetinin asgc:ri yüz • 
<le yedi buçuğu nisbetinde pey akçesi 
veya milii banka tem:n:ıt mektubu tev
di etmeleri lazımdır. Alıcı artt11 ma be. 
ci::li haric:nde olarak ihale kanr pulla. 
r ı:ıı dellaliye resmini tapu ferağ har· 
cını verme~c m'!cbu:clur. 

Dah:ı fazla malfımat almak i~tiyenlc. 
rin (937147.:>3) dosya No. sile rnemuri. 
yetimıze müiiracaat edebilirl.:r. Arzu 
edenlerin tayin olunan zamanı :a ş:ırt

ııameyc ve dosyası içinde me·ıcut ha. 
ciz zabıt var ... kasını ve takdiri kıymet 
raponmu okuyarak hazır bulunmabrı 

\'e}'a rnÜ''Tlessil gön•lcrmelerı ve göste. 
rilen §artlara riayet etmeleri ilan olu· 

nur. 

1LAN 

Fatih Sıı lh t cra'> ncl·pı: 
Birdeyinden dolayı ta.htı hacze ali· 

nan yedi beygir kuwctinde General 
marka bı(}ltt motoru G 14 !):37 Sah gü
nü saat 11 de Taht.akalC'dc Rüstem pa
ş:ı mah:ı ilesinde Kati oğlu sokağında. 
12 No dükki'ıııda bilmuzayide paraya 
<'evrileceğinden taliplerin mahalli mcz 
kfırdn memuruna miiracaatları ve 
mezktır günde kıymeti muhamınincsi. 
ni bulmadığı takdirde ikinci arttırma 
sı 9/ 4/ 937 tarihinde cuma günü saat 
10 da aynı mahalde ifa dikccğinden 
mahalli m~1.kürda mcmurW1a müra-
caatları ilan olunur. (V. N'o. ::!1622) 
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s - 9 Mayıs 1937 

BRESLAU SERG1S1 
ve 

Ziraat makineleri 
panayırı 

Her nevi istihbarat ve trenlerde 
yahat acenteleri tarafından verildiği gibi, 
bilinir; BRESLAUER MESSE - unc! 
BRESLAU 161 Almanya Messcgelaende 

ALMAN İHRACATI; her nevi zi
rai makine ve aletler - Zirai ve sınai 
müesseseler - Gübrecilik - Ziraat maki· 
neleri - Kuvvet merkezleri - lş makine 
ve aletleri - Nakliyat makineleri ve alet
leri - Motörlü her cins arabalar - Sıhhi 

mahaller - Elektrik - Teknik ihtiyaslar -
İnşaat ve malzemesi • Ev ve mutbab 
e§yası - Büro eşyası. 

KÖY LÜ SERGİSİ; büyük beygir 
ve damızlrk hayvan sergisi. 

CENUBI ŞARK MEMLEKETLER! 
ve POLONYA bu se:gide her nevi 
zirai mahsullerini ve ilk maddelerini 
teşhir edeceklerdir. 

tenzilat için malumat ve saire bütün se 
doğrudan doğruya da sergiden istenile
A USSTELLUBGSGESLLS CIIA FT, 

Müzeler Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonu Reisliğinden: 

Yapılacak işin cinsi Keıif muvakkat Ekailtmenill' nerede ve h:ıngi tarih 
ve mahiyeti bedeli teminat ve saatte yapılacağı. 

mikdarı 

Lira K. Lira K. 
Türk ve İslam eser- 8836 41 663 00 
leri müzesindeki 
Tophane binasının 
tamiri. 

Asarıatik.ı Müzeleri Genel Direktör -
fük dairesinde :7-4-937 tadhinde 
Çarşamba günü s. ı"t 14 de. 

Sülcymaniycde Türk ve İtlam eserleri Müzesinde mahkUkat Mü::csi ittihaz 
edilecek ofan Tophane lı inasrnın bermuc ibi keşif tamiri yukr.-ıda yaz1lı gün ve 
saatte açık eksiltmeye konmu31tur. Ke§İf ve rtnameyi görn ..._ istiyerJcrin Mü. 
xeler Mimarlıgına , tamir cdilcc:ek yeri mahallen görmek isteyen1erin Türk ve 
lslam eserler i Müzesi Direktörliiğüne, tı::lip olanların da en •u: 5000 Iıralık bu 
işe benzer iş yaptıklarına dair göstcrccc klcri ıvciika üı:erinc Nafia Müıdürlüğün • 
elen almış oldukları müteahhitlik ve Ticaret odası :vesikaları ve muvakkat te -
minat makbuzla:-ile ihale giınürdc :Müzeler Arttırma ve Eksiltme Komisyonuna 
müracaat etmeleri. (1568) 
---------

lwtanbul B ledlyesl lllnları 

f"'estivalde çıkarılacak el ilanları-
.:> 

nın kapak resimleri için 
müsabaka 

1 - 1937 1 :- t:ınbu\ Fcstiv3li i~in neşredilecek el programının iki 
taraflı kapak rt'ıımi miisabakaya konulmuştur. 

2 - Cıkarılacak el programının eb'adr 23110 dır. 

3 - Yapılacak resim İstanbulun bu eğlence ayınr tebarliz ettire~k 
'll<ıhiyette ve en çok beş renkli c-lacaktır. 

4 - Müsabakaya iştirak edenlerden birinciye yüz, ikinciye elli lira 
n,ük:tfat 'erilceektir. 

S - Resimler 3 Mayıs 1937 tarihine kadar Belediye Jktısat İ§lcri Mü. 
dürlilğüne tcYdi cdilmi bulunacaktır. 

6 - Müsabakaya girecekler, mevzu hakkında tafsilat almak üzere Ue~ 
lediv e İk~ısat işleri Mütlü:-lüğiine müracaat etmelidirler. (B.) (183 ı) 

.. • • ',. 1 ' 

Ka.palr 

a ıa 

zarf usulile eksiJtme ilanı 

ekale inden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Malat}•a istasyon tesisatından olan 535 metre 

uzunluktaki yolun parke ta;ı kntd.rım in;aatıdır. 
Ke§if bedeli ' '25.715" lira "85,, kuruştur. 

2 - Bu işe ait C\Tılk ~unlnrdır: 
A - Eksiltınc şartnamesi 

B - Mukavele projesi . 
C - Bnyınd ırhk işleri genel şartna mcsi 

D - Fenni şartname 
E -- Silsilei fiat ve kc§İf hül:isa t:et veli 
istc~cnler l.m evrakı (130) kuruş bedel mul\"'Dlrtnae şose ve köprtner re· 

islif!inde • labilir. 
3 - :E:ksiltme 12-4-937 tarihinde pazartesi günü saat 11 de Nafia Ve -

kaletind ., ·- ve Köprüler Reisliği Ek St1tmc Komisyonu odasmcl:ı kapalı zarf 
usulile yaı tl caktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin ( 1029) liralık muvakkat teminat 
vermesi ve Resmi Gazetenin 3297 sayılı nüshzsında ç1knn talimatnümcye tev -
fikan müteahhitlik "csikaıı ibraz: etmesi H'l.zımdır. 

İsteklilerin teklif mektuplnrmı üçü!11:Ü maddede ya~ılı saatten bir saat ev -
velinc kadar komisron Reisliğine makbuz mukabilinde vermele'!'İ muktazidir. 
Post=ıda olacak fcclkmeler kabul edilme;.. (695) (1662) 

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

a Ge e1 Komutanlığı Ankara 
a komisyonundan: 

Bir tanesine (340) kuruş l:ıymet bixifen (2300) tane vasıf ve ciınegıne 

.:ygun kilim 15-4-1937 Per§embe gü r.ü saat onda kapah z:nrf cksiltmcsile sa
tın al:nac .. ktır. Şartnamesi parasız komisyondan alınabilecek olan bu eksiltme
ye girmek isteyenlerin (586) lirrı (50) kuru luk teminat ve §G.rtnamede yazılı 

belgeleri muhtevi teklif mektuplarım bel J; gün saat dokuza kadar komisyona 
vermi!'! ol:nalarr. (727) (1716) 

am 
sa 

g 
al 

neı ı,on utan'ığ A ·ara 
• o m sy o nun an : 

1 - Eldeki örn,.k ve va:uflnr.na uygun ve bir metresi (295) kuru~ değer -
Ic:ı~n 70,003 den 85,0~0. metreye kı:dar bşlrk elbisem: ve bir metresi (jl.S) ku
n·: d ~ .k:ıcn 30,000 den ttO,OJO. metre ye kadar ku.p..ıtlul: kumaş S-'t-937 :1a
z~rte.i günü c~~t 10 c komisyonc:a kap alı zarf usulile s.cıtın alınacaktır. 

2 - Şıırtn?me~i (188-'t) lrnruş 1·aqp1rğında l:oıpisyondan alıııabifecek okn 
bu cksıltmeyc girmek istcyen:rrin (18S 20) liralık ilk t eminat ve şartnamecle ya
.zılt belg e1eri içinde bulunduracaklön teklif mektuolarım en vcc b elli gün saat ldo
k üza ~afuır komisyona vermiş olm:ılar (624) (1492) 

UPO 

.. 

!stanbul Al~ ııcı ic• J. r.:ıcmu.rluğun- ı 
dun: 

Bir borçtan dolayı mahcuz \"C p:ı.r:.

ya çevilmcsinc karar verilen gardrop 1 

'C mas.ı. \ C ... ·,~ v ~l I s il 937 
r l .em~ ... ,Ü lii rnat 12 <l n i' "b:.rc::ı 

Beyoglunda Mis sokağında 15 No. lu 
Kadriye ha..nmın 2 No. lu dairesinde a-

çık ıırttmna ruretilc satılo.cağııı • 
i .c':li'crin mczkür t;ün \'C s:ı ttc > 
rinde hazır bulunacak memuruna. ~6 
racaatları ilan olunur. (V. No. 216 



. 
( lüm alıgı 

Meksikada Guadelip'dc QOk 
garip ve korkunç bir adet var
dır. Birisi öldüğü zaman terlip 
edilen cenaze alayında ba.~1a

nna bir iskelet kafası maske
sini takmış, ellerine de bil'cr 
öJünı orağı almı§ adamlar bu
lunur. Bu alay get;.crfrcn o ka
dar korkunç bir hal gösterir 
ki insan mutlaka iilüm ala
yınm geçtiği zannına dü!;cr. 

Almanganııi 
limanları 

Almanya büyük bir sao'at 
ve ticaret memleketi olduğu 
halde doğruda.o. doğruya denL 
ze açılan limanları yoktur. 
Hamburg ile Brem bu mem
leketin en büyük limanları
dır. Fakat bunlar denizde de_ 
ğillerdir. Her ikisi de deniz 
kıyısından kilometrelerce u
zakta bulunan nehir kenarla
rındadır. Bu nehirler çok ge_ 
niş ve müsait oldukları için 
denizden gelen vapurlar her 
iki limana da kolaylıkla so
labilirler. 

SOGAN KOKUSU 

Ocak.ta soğan pişirilirken 
her tarafa koku saçtığını b\. ' 
liyorsunuz. Bunu da orta
dan kaldırmanm kolay bir 
yolu vardır. Soğan pişerken, 
yarubaşmda bir kap içinde 
kaynar sirke bulundurmalı
dır. O zaman ev içine hiç 
bir koku dağılmaz. Bunu da 
annenize söyleyin. Eğer 
memnun olursa size bir pas
ta vermesini şart koymayı 
unutmayın. 

Küçük bilgiler 

Ayakta ok atmak 
Okyanosya adalarında ya -

şıyan Malezyalılar ok atmakta 

ve nişana. vurmaktta son deJ"e
cede ustadırlar. Yalnız, bu vah
şiler herka gibi yayı bir elle , 
oku öteki elle tutup atmazlar. 
Onların asıl ustalıkları ayak-

larındadır. Yayın sopum.ı a
yaklarının pumaldariyle gü • 
zelce tutar, oku elledyle atar

lar. Böylece muhakkak nişan 

aldıkları he("hangi bir şeyi vu• 
rurlar. 

Cüce ağaçlar 
Japonya bahçıvanları ağa; 

yetiştirmekte birincidirler. He-

le cüce ağaçları. Resimde gör• 
düğünüz Japon önünde bulunan 

bir ağacı budayor. Fakat bu 

ağaç kendisinden daha çok yaş
lıdır. Belki inanmazsınız ama, 

bu böyledir. 

Dlılerln gOzelliği 
Herkes neyi severse gıi.;l

lik ondadır derler. Bu söz gok 
doğrudur. Bazı va~<µ kabileler 
kendilerini gü;;cl göstermek 

için ne ~irkınlık!P.r y:ı.pariar. 
Ama bu sözü de söylemiyc lrnk 

kımız yoldur. Ei_zim çir!dn de
diğimize onlar Pekila gL;.ze.l 

diyeb]irlcr. htc bir örnek dc.ı. 

. ha: 

Bizler dişlerimizi beyazlat
mak ıiçin ne çarelere baş vur
mayız. Dişçiye .gider, kefekele_ 

. ri aldırır, .sonra diş suları diş 
tozları, diş sabunları, diş ma.
cunları diye türlü. şeyler kul-

. ;lıiınrız.. Halbuki .çinlilerce diş 
Jerin kara olmuı asal güzel. 
liktir. Bunun için ka.raya bo-

yarlar. • • 

Halıgı temizleme 

Evinizdeki halının rengi. 
solmuşsa anneniz hiç üzül- 1 

mesin, renkleri yeniden es

ki haline getirmenin çaresi 
vardır. Hem zahmetsiz, çoli 
kolay bir çare. Annenize 
deyin ki bir litre su içine bir 
kahve kaşığı nişadır ruhu at .. 
sın. Sonra bu suya bir sün

ger batırarak onunla halıyı 
güzelce uğup ıslatsın. Renk
lerin yeniden parladığını gö-

recektir. 

Nişadır ruhu halıya bir zaral' 

vermez. Bunun için CıJ.şünmeye 

ve korkmıya lüzum yoktur. Ha 
lı kuruduktan sonra ne kadar. 

güzelleştiği anla~dacaktır. 
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bile alamusm. 
Bot lif, ne diye alamıyayım. 

Sandıklan açmanın yolunu 
bulamazsam ~ramaz mıyım san 
ki? Ama belli ki bq korsan bu.. 
nu, beni korkutmak için söyllii

yordu. Tabii ehemmiyet ver -
medim. Başımı sallıyarak gü
lümsedim. 

Sandıklar sözünü işiten dü.. 
menci, hala yatmakta bulundu
ğu kumlardan bir nplayışta a
yağa kalktı. Ben elimdeki kılı
cı sallıyarak ona da emreden 
bir sesle bağırdım: "İşittln ya, 
artık kaptan benim. sen de be
nim sözlerime bir köpek gibi 
itaat edeceksin. İkiniz de cm -
rim altındasınız. Ne dersem o 

olacak. Yoksa ... ,, 
Kan (fökmek, adam öldür

mek istemiyordum. Şimdiye 

kadar yaptığımız cinayetler 
pek çoktu. Vicdanım azap du
yuyordu. Bu i'ki adam benim 
dediklerimi kabul eder. sözle. 
rimi dinlerse elime düşmüş o-

_a 

lan büyük zenginlikten onlara 
da küçük bir pay verecektim. 
Böylece kan dökmekten, iki 
adama kıymaktan kurtulacak
tım. Anlaplan dümenci bize 
karşı müthi§ bir kin besliyor • 
muş. Kumlar üzerinde biraz 
dinlenmiş, kuvveti yerine gel. 
miş olmah ki ikimizi yiyecek 
bir halde dişlerini gıcırdattı, 

gözleri faltaşr gibi açıldı. Üze
rime yürüyerek bağırdı: 

"- Hayır; ne seni, ne onu 1 
İkinizi de tanımıyorum. İkimize 
de itaat etmiyeceğim. Alçaklar, 
katiller, namussuz haydutlar 1 
gemiye ateş verdiniz, sizinle 
her işte beraber olan, köle gi
bi sadakatla hizmet eden arka
daşlarınızı diri did yakmaktan 

çekinmediniz. Vicdansız al -
çaklar ! arkadaşlarınızın hayatı 
bahasına elde edilen büyük ser
vetin yalnız size kalmasını iste· 
diniz. Gemi yandı ya, kimse 
kalmadı ya, kendinizi serbest 

sandınız. Sonra da bir. avuç 

altın için biribirinizin kanına 

girmek sevdasına düştünüz. 

Rezil herifler! yaptığmız bu ci
nayetler yanınıza kalacak zan_ 
nediyordunuz öyle mi? Pekala, 
işte ben size meydan okuyo -
rum. İ\inizi de gebertecek, ar -
kadaşlarıının intikamını ala -
cağım. Siz olmadan sandıklar 
açılamazmış. Açılmasın, ben 
ne para isterim, ne pul! işiti -
yor musunuz? İkiniz de ölecek
siniz .. ,, 

Dümenci kendinden geçmiş, 
söylüyor, yumruklarını sıkı -
yordu. Tuhaf değil mi? Elim
deki kılıçla üzerine yürüyüp, 
canmı cehenneme yollamak ak. 
lımdan bile geçmiyordu. Ben 
de, korsan başı da olduğumuz 
yerde mıhlanıp kalmıştık. Bir 
şey söylemiyor, küçük bir 
harekette bile bulunamıyorduk. 
Bu adam hakikat~n dümencinin 
kendisi miydi? Gemiden kaça
bilmiş de yüzerek buraya gel • 

mit miY.di?. Y ok:aa böı):lc .riiaıt 

haline gelen, karşımıza kin vr 

intikam duygulan ile dikilen 
onun ruhu muydu? Doğrusu 

içime bir korku girmiş; he-le 
"Ben arkadaşlarımm intikamı ... 

ru alacağım; ne para isterim. 
ne pul!,, demesi bu korkuma 
daha ziyade kuvvet vermi~ti. 

Baş korsanın da rengi sa • 
1rarmış. o da korkuyor gibiy
di. "İkiniz de öleceksiniz .. ., 
sözlerini öyle bir Söyleyi!i vard( 
ki iki adım geri çekilmekten 
kendimizi alamamıştık. Dümen 
ci sözlerini bitiri(" bitirmez; 
büyük bir çeviklikle yere eğil
di. Bizim bu halimizden isti.. 
fade etmek istiyordu. Yerden 
birşey kaldırdı; Kurnaz adam, 
gemiden kaçarken meğer ko
caman bir odun topuz da al -
mayı unutmamış. Bu biricitC 
silah onun elinde müthiş uiı:: 

kuvvet olabilirdi. Bir dakika 
bile durmadan o koca topuzl• 
üzerimize saldırdı. 

(/Jahaıı .~) ... 

Yazısız hikaye 

s; 
~

"-~ 
~ 

L~ 
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Hanği para ile 
Gi.incl üze annesi dedi ki: 
- Yavrum, şu on kuruşl3 

ekmek, §U on kuruşla da pey• 
nir alırsın; anladın mı? 

- Peki anne! 
On dakika sonra C.:.indüz 

geldi. Annesi hemen koştu: 
- Aferin oğlum, dedikleri

mi yaptın değil mi? Aaaaa .• 
Hani ekmek'! hani peynir? 

- Şey ... Anne verdiğin iki 

on kuruştan hangisiyle peynir, 
hangisiyle ekmek alacağımt 

unuttum da sormaya geldim. 

Ya gelmezse 
Ogün Gündüzün halasının 

km misafir gelecekti. Anne-. 

si Gündüze dedi ki: 
- Haydi,, ellerini, yüzünü 

g:.izelce yıka. Gönül ·nerede i
se gı..lccek. 

- Peki, yrkayayLm anne; 
Ama ya gelmezse? 

Tabağın köşesi 
Gündüz yemeğin sonunda 

hoşafı içiyor, kaysının çekirdek 
lerini sofra örtüsüne koyuyor
du. Annesi bunu görüp dedi ki: 

- Oğlum. sana kaç kere 
söyledim. Çekirdekler sofra ör
köşesine konur. 

- Biliyorum anne, aradım 

tüsüne konmaz, bir tabağın bir 

da tabakta köşe bulamadım. 

Ders müsabakası 

:ıtrda 

Yüçe ülkii lisesi. orta kıs
mı birinci sınıfında geçen haf 
ta Türkçe derslerinden ikin
ci kanaat notları verildikten 
sonra iyi not alan öğrenciler 
arasında. yazılı bir müsabaka 
Y.aPılmı§tır, Bu müsabaka .. 

Höş sözler 
Manzum ve Nasreddin Hoca 

hihiigelerinden: 

Başı var mıydı? 

Mera~ bu ya, 
Bir gün hoca 

Kurt avına gideyim diye 
Düşünmüştü kendi kentline. 
Öyle amma cesareti yok { 
Biliyordu elbette pek çok 
Tehlike var böyle bir işte. 
Düşünerek .. Ha, dedi, işte 
Buldum! imat yanımda durur, 

.Vuramazsam k urtu o vurur . ., 
imat dediği 
Çömezi idi. 

Onu gitti, evinden aldr. 
Sonra yakm ormana daldı. 

Adrmı adımma, 

İmatla yan yana; 
Biri öne, bir arkaya 
Mecburdular sık s1k bakmaya, 
Silah kolda, eller tetikte, 
Gözleri her kara delikte, 

Bir tıkırtı. 
Bir patırdı 

Duydular mı davranırlardı. 
Hoca birden dürttü imadı; 
Bir ç.ılmın az ötesinden 
Frrlamışt1 bir gölge; derken 

Molla koştu, 
Hoca koştu ... 

Mo"lla İmat Hocadan çevik 
Bir tavşandı, ya bir geyik. 
Neden sonra yetişti Hoca, 
Şaşrp kaldr, hakkı vardı ya! 

Çömezi onun 
Hem yüzükoyun 

(Jzanmrştl bir kovuğun dar 
Deliğine beline kadar. 
Hoca biraz bekledi, durdu; 
Belki tutmuştur diye kurdu. 

Fakat oğlanda 
Ne ses, ne sada t 

Bacağından çekti nihayet ... 
Fakat Hocada büylik hayret! 
Çömez başsız, bu nasrl iş? 
önceden de böyle mi imiş? 

Düşündü olmadı, 

Aklı dolmadı. 

Köye koşarak anasına 
Dedi ki- c.Ayol, baksana bana 
Gördün mü sen sabah imadı 
Evde iken ba§ı var mıydı? 

ts - uı 

Bisilıleti 
götiiruıü 

Dündar bir bakada u-. 
fak tefek işler iç!n çal(~ 

şıyordu. Birg•Jn banka direk• 
törü kendisini çagrrdr. Eline 
bir mektup vererek dedi ki: 

- Aşağıda bisiklet var, o-c 
nu al. bu mektubu acele pos
taya götür. 1 

Dündar gidip bir saat son-. 
r~ geldi. Direktör sordu: 

- Ne diye !lu kadar geç 
kaldm '! Yolda bir kar.a nu: 
oldu? 

- Hayır bay direktör. ~ 
siklete binmesini bilmediğim 

için bir elimle tutarak yürüt
tüm. Tabii gidip gelmek uzun 
sürdü. 

Anadolunun ş;.ırkı 

Coğrafya dt:rsinde öğret-

men Gündüzü kaldırdr. Çocuk 
harita başına geçti. 

Öğretmen dedi ki: 
- Anadolunun şarkında ne 

var? 
- İran ve Irak var. 

- Daha ~arkta? 
Gündüz haritanm yanında a,.. 

sı~ş duran metroyu göstereı:k;ı 
- Metro var!. 

Argun ~ 
'-ı 

nm sonunda okuduğu TürIC~ 
çeyi, bütün manasile, en iyi 
anlamış olan öğrenci biline1 
cekti. 

Müsabakaya girenler. 
şunlardır: 

Umran, Edibe, Ayda:; 
'Ahmet, Argun, Ali. 

Bunların içinden resim· 
lerini koyduğumuz Ayda ~ 

3 - KURUN'._ çocuk sarfa• 



Sebzelerin i.istüne düşse 
yakıyor, ateşe atsam eriyor, . 
suya koysam soğutuyor, ~u
rupla karıştırsam yeniyor . . 
Nedir o~ Bil 1. 

Bir kuyumcu denize kıy
metli bir taş düşürmüş. Su
lar bir buçuk metreden faz. 
la olmadığı, denizin dibi de 
düz bulunduğu halde yuka
rıdan bakryor da taşı bir tür
lü göremiyor. O kıymetli 
taş nedir? 

Dördüncü sayıfadaki s-;
rulann halli: 

Nedir O? Bil! 
'ANKARA - KARA -

'ANKA - KAR - AKAR 
SAKARYA. 

Sekiz kibrit çöpü ile dört 
müselles Ye iki murabba şöy
le yapılır: ' 

BULMACA 

Yukarıdan aşağıya: { 1 ) 
B - Taş. (2) Alan. (3) 
Hasan. ( 4) Ala - A. (5) 
Re-Er. · 

Soldan sağa: ( 1 ) Bahar. 
'(2) Lale. (3) Tasa. ( 4) 
'Ana - E. (5) Ş - Nar. 

NEDiR O? Bil! 

tinci, Argun ikinci, Ah
met üçünc\.i, Edibe dördün
cü, Umran beşinci, Ali al-

. tmcı gelmişlerdir. 
Bu yavrularm hepsi, a

ralarındaki pek küçük fark
lar, bir tarafa birakılacak o· 

. )ursa okudukları Tiirkçeyi 
çok iyi kavramış, Türk di-

linin zenginliğini, kelimele
rin yapılışındaki biçimi, yaş
larına verilemiyecek ve şaşıla 

cak bir surette anlamışlar
dır. 

Kendilerini tebrik eder, 
daha büyiik muvaffakiyet
ler göstermelerini dileriz. 
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Kurun\ın "çocukfar içiii,. 
sayfalarını okuyan çocuklan

mızdan en iyi tahrir vazifeleri

ni bize göndermelerini dilemiş. 

t:k. 

· Tabii bu sayfalar onların 

malıdır. Biz kendilerine eğlen. 
celi bir yolda türlü bilgiler ver

miye çalışırken onlar da bun

dan faydalandıklarını bize gös. 

termc:lidirler. Düzg>:.in bir an

latışla yazan bir çocuğun kafa-

sında fikirler düzgün demektir. 

Sonra, daha iyisi Türkçesini 

fikirlerine göre kullanmış ol -

duğu anlaşılır. Bizim de yav -

rulanmızdan iı;tcdiğimiz bu

dur. 

Dileğimize ilk cevap veren 

yavrunun resmini ve yazısını 

koyuyoruz. 

Yalnız şunu da hatırlatahm 

ki gönderilecek yazıl:ır tahrir 

vazifeleri içinde öğretmenin 

en ziyade beğendiği olmalıdır. 

Gazeteye göndereceği<n diye 
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başka yc:zı yazmaya çalışmak 

ve değerli • vakitlerini bun~ı"l 

için kaybetmek doğru dt:ğildir. 

Artırım 

Artırım herkesin en büyük 

ödevidir. Bugün artırımın ö

nemi tamamen anlaşılmıştır . 

Onun için bankalarda kolaylık 

la para artırmak bölümleri açıl

rmştır. Bu suretle biriktirilen 

para bir taraftan hem üremler 
getirmekte, hem ele tutarı art _ 
maktadır. 

Her insan artırımı, yarını 

ıçiı! yapar; bugün nasıl olsa 

iyi, kötü yaşıyoruz, fakat yarın 

ne olacağımız bilinmez. (Eski -

den dedikleri gibi: para insanın 
dostudur.) 

Karşılaşacağrmız fena gün

lerde en büyük yardımı o ya

par. Artırmıyanlar, böyle bir 

durumda ellerini bağlayıp se. 
y:rci kalırlar. 

Unutmryahm ki "Damla, 

damla göl olur,, ata sözü gibi, 

azar azar büyük bir paramız 
birikir. 

Bu biriken para bizim gibi 

henüz Ö!JÜnde uzun okuma yıl

lan olanlar için büyük bir yar
dımdır. 
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Samsun lisesi "Orta ~sım 
2 / B de 590 numarah 
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bulmacanın 
izahı 

Yukand~n aşağıya: 

1 - Bir isim, kammJZ

la ce~inen bir hayvan; 

2 - Girilen yer, işaret 

gösteren kelime; 

3 - Kuru ot, g\.izel bir 
renk; 

4- lranda hazır ve yüz; 

5 - Atın ayağında, ilaç; 

6 - Bir harf, yenecek 
şey; 

7 - Bir harf, bezle te

mizle, bir harf ; 

8 - Okuduğun şey, bir 
harf. 

Soldan sağa: 

- Güzel bir ay, kar 
gibi; 

2 - Anahtarı çevirir çe

virir gene olmaz, bir harf ;ı 

3 - Bir isim, bir harf; 

4 - Aparllmandan ge· 

ıen p~ra, şart edatı; 

5 - Bir sütlü hayvan, 
kovaya lazım olan ; 

6 - Bir harf, kolun bir 
kısmı; 

7 - Göstermek ; 

8 - Şişirilen deri, so
ru ı datJ. 

Bulmacaları halledenle

rin adlarını ve kazananlan 

bugünkü KURUN gazete

sinde göreceksiniz. Birşey 

kazanamıyanlara birer alkış 
belgesi verilecek, bu belge

lerden beş tane getirenin res
mi gazeteye basılacaktır. 
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AFRİKA 
çöllerinde 

Bit Türk 

.Oku~aya devam etti: 

- Kumlar üzerinde yatanı 
tanıdım. Bu ne bir hortl~k , 
ne de bir cadı idi Nasılsa gc. 
miden kaçmıya muvaffak olan 
dümencinin kendisi idi. Baş 

korsan da onu tanıyınca öfke
sinden ne yapacağını şaşırdı, 

kudurmuş gibi bağırdı: "kaç -
mış ha J çok güzel. Şimdi onu 
gebertir, sonra senin hakkından 
gelirim ... , 

Kılıcını kınından çıkararak 

dümencinin üzerine yürüdü. 
Yorı:unluktan bitmiş bir halde 
yatan bu adam, baş korsanın 

h::ıykırmasını işitince gözlerini 
actr. Kılıcının karnına sapla-
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..... çocugu 

nacağını görd:.i. Yerinde kıv. 
ranarak iniltiye benziyen bir 
sesle yalvarmıya başladı: "kap
tan 1 AJlah aşkına olsun beni öl
dürmeyiniz. Benden size bir 
zarar gelmez. Hiç bir şey iste
miyorum. Yalnız öldürmeyin • 
Kulunuz, köleniz olayım .. " 

Fakat alçak herif bunları 

dinliyecek ve merhamet edecek 
bir adam değildi. Kılıcını bü.. 
tün kuvvetiyle saplıyacağı sı -
rada, "A1 şunu!,. diye bağıra
rak elimdeki bıçağı öyle bir us

talıkla fırlatı'p attım ki, korsa.. 
nın kılcı tutmakta olan kolu -
nun bir tarafından gidp ucu 
öteki tarafından çıkti. Kaptan 
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müthiş bir feryat kopardı. Kı
lıcı elinden düştü. Can acı -
siyle bana döndü, "Alçak kolu
mu sakatladın, alacağın ol
sun 1., diyerek var kuvvetiyle 
bıçağı kolundan çekip çıkardı; 
açılan delikten kanlar fışkın -
yor, baş korsan yarayı eÜylc 
sıkıp kanı durdurmıya çalışı -
yordu. 

Yanına gittim, kılıcını al. 
dım, kolundan tutarak dedim 
ki: .. Herif, bana bak! aı tık beş 
paralık krymetin kalmadı. Ko-

lun sakat kalacak. bundan son
ra hiçbir şey yapamıyacaksın . 
Benim elimd~ eslr g;bi; köle gi
bi yaşamıya razı olacaksın. 
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Anladın mı sersem? Bu da. 
kikadan tezi yok, kaptan benim 
bana itaat etmiye mecbursun. 

Söyle, eğer razı değilsen seni 
ayaklarım altında köpek çiğne
rim.,, 

Kolunun acısına dayanamı • 

yor, kaybettiği kandan sersem
lemiş bulunuyordu. Başını. eğ. 

di. Yavaş bir sesle cevap ver -
di: "peki, dediğin gibi olsun 

kaptan. Görüyorsun ya, sana 

kaptan diyorum. bundan böyle 

sana itaat edeceğim. ne dersen 
onu yapacağım. Fakat st-n de 

şunu iyi bil ki ben y:PJım et
mt'zscm sandıkl:ırdan on para 
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