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Başvekilimiz 
lşlemige açılan bez fabrikasını anlatıyor 

Ereğli Bez Fabrikasının az zamanda her alleye 
kendini sevdirecek kadar çok önemli bir mlllet 
fabrikası olduğunu sevinçle söyllyeblllrlm. 

Ankara, 5 {Hususi) - Başvekil J 

lsmet lnönil, Kı:ı.rabilk fabrikasının t~ 
mel atma ve Ereğli fabrikasını açmak 
için yaptığı sey;hatten bugün dönmüş 
ve istnsyonda \ ekillcrlc Vekaletler er
kanı tarafından kal'§ılanmıştır. 
BAŞVE~/L/MJZIN BEYANATI 
Ankara 5 (A.A ) . ' · - Seyahatlerı es 

nasında Başvekil İsmet İ .. .. ef 
kat eden An . onune r a-

. adolu AJansı hususi mu. 
habıri yazıyor: 

.Bir gün evvel Karabük demir ve 
çelık f~brikalarının temellerini atan 
~aşvekıl İsmet İnönü dün d E ~li 
uıce bez · ' e '.iI'eg 

fabrıkasını işletmeye açtılar. 
Yine mensucat fabrikalarımızın i. 

kinci, Kayseri kombinasını dün sabah 
bir defa daha gezip t etkik ettikten 
altı saat sonra çok içten tezahürat a
rasında. Sümcrbank remzini taşıyan 
bir anahtarla ve muvaffakiyet t emen
nisiyle Ereğli fabrikasını açarlarken, 
Başvekilimiz, 24 saat önce Karablikte 
söylemiş oldukları nutkun, Cünıhuriyet 
hükumetinin devletçi ve yapıcı politi
kasına temas eden kısımlan bir defa 
daha haf ızalnrımızda canlandı. 

Başvekil, hükumetin, ve onun isti
nat ettiği Cüınhuriyet Halk Partisi 
nin bu siyasetini şu cümle ile üade et. 
mişlerdi: 

(Sonu, sa 4 Sil, 5) 

Su işleri bittikten sonra 

Mem eket s suz uk 
ve ura hktan 

kurlu acak 
Yazan: 

-----------ASIM US-----------
(Yazısı 2 inci sayıfada) 

FiU.,ti.,.1-k. J 
. ... ı.ç ı n T 

gı ız fCVka'liide komiseri Sir Artıır Vokup Filistin ycrlilerilc 
görü şürlum 

(l'azıst 5 inci sayı/ada) 

l'lllstın ikiye 
böliinlyor 

Bu sıı,.ef1; Yahudilerle Araplar 
arası11.da.ki kanlı çarpışmaların 

Önü alınacak 

Matfi-d,-
kar 

A u 
ast 

ete •• 

Tertiba t lı ·-F • 
eşı edildi, elebaşılaı· tevki/olundu 

A.si erle h·· k ~ . h l u umetç er ayrı ayrı cep-
e erde heın muzaffer, hem mağliip 

.. Dördüncü sayı/ada -

' 

••• "' .. Telgraf ıtilre.iil: Kunın • İ!tanbul 
Telef. 21413 (1azı), 24370 ( idare) 

Satıcılarımıza 
gardım: 

Kuponumuz 4 Uncu saylfa· 
sonunda 

Hatay meselesindeki muvaf f akıgetsizliklerinden sonra 

Suriyede • 
tanı 

• n 
•• mev il rslldı 

Fransızların Fransa - Suriye 
etmiyeceği tahmin 

muahedesini tasdik 
olunuyor 

Suriye Heyeti 
Cenevreden 

döndü 
Şehrimizden Surlyeye 
doğru hareket ettiler 

Cenevreyc Hata -
yın anayasası müza
kereleri dolayısile 

gitmiş olan Suriye 
~ - Başvekili Cemil Mür 

düm ile hariciye na
zırı Sadullah Cabiri, 
dün, Avrupa ckspre
sile şehrimize gele -
rek doğruca Haydar 
paşaya geçmi~ler ve 

Hama, 5 (Hususi) - Halep muha., 
fızı hudut civarındaki mıntakaları do
Ja,şmış ve jandarma müfrezelerinln tak 
viycsini emretmiştir. Jandarma muha
faza kuvvetlerini takviye ettirmeyi 
icabeden sebepler şunlardır: 

Suriycnin her yerinde olduğu gibi 
Halep mmtakasında da Vatanilere 
karşı emniyet ve itimat gittikçe sar
sılmaktadır. Vatanilcrin Sancak me
selesindeki muvaffakıyetsi7Jikleri, bir 
çok Arap gençlerinin hala Berutta 
mevkuf bulunmaları memnuniyetsizli. 
ğin göze çarpan sebeplerinden biridir. 

Diğer sebeplere gelince Fra.nsanm StLı 
riye - Fransa muahedesini tasdik
ten imtina edeceği hakkındaki tahmin
ler ve Arap olmıyan, ibilhassa, hıristi
yan unsurların manda idaresinin de
vamını istemeleri ve bu hareketin ma.n 
da zabitleri tarafından silahla ve fi.. 
kirlerle takviye edilmesidir. 

MEVKUF TtJRKLER ŞAMA 
GôTtJRVLVrOR 

Halep, 5 (Hususi) - Türlonen aşi. 
rctinden olup dn. ba.jlarına şapka giy
dikleri için mevkufen Halebe sevkedi

(Sonu Sa. -~ Sii. 3) 

idman şenlikleri için 
hazırlıklar 

oradan Toros cks - B " / U k .. b . J k • k l 
Suriye Başvekili presile Suriyeyc doğ- egog U nal eVl spor ŞU esznae l lZ a• 
di~l Mürdüm r u hareket etmişler- TlmlZ büyük muvaf f akzyef gÖsferİyorJar 

Suriye h eyetinin Ankarada görüş - • 
meler yapacağı hakkındaki rivayetleri 
dün geç vakte kadar teyit eder bir va

ziyet xoktu. 
::..-:.----------------

BEN EŞ 
Belgrad'da 
Yugo.'llav Prens ııaibi 
ile Çek Ciinıhurreisi 

dostluk nutuhları 
sö11lediler 

B. Bcncş 

Belgrat, 5 (Hususi) - Çekoslovak
ya Cümhurreisi ~eneş ile maiyyeti saat 
10,30 da gelmiştır. Tren geldikten bi -
raz evvel Prens Pavl ile Prcnc;es Olga 
hrılkın ıılkışları arasında Çekoslovakya 
bayraklarile süslenmiş olan rıhtıma gel

mişlerdi. 
Hususi tren istasyona girdiği zaman 

muzika Çekoslovakya milli marşını çal
mış ve kraliyet muhafız kıtası sctıim 

durmuştur. 

i stasyon salonunda yapılan mutat 
takdim merasiminden sonra Prens Pavl 
ile Cümburreisi bir otomobile binmiş· 
ler ve maiyyctlcrindeki zevatın bin -
dikleri otomobillerle tcşekkiil eden alay, 
eski kral sarayına ıcioğru harrkct et -

(Sonu: Sa. 4 Sii. 4) • 

i dman §Cllill.:lcri içfo çalışaıı J;ızl(lrim1:::dmı 1>ir JJrup 
{Yazısı 8 inci sayıfnmızdadır) 

Süvarilerimiz dün 
akşam hareket ettiler 
Ronnıda yapacakları ilk nıüsabakadan soııra 

Paris, Brühsel ve Londrada beynelmilel 
nıiisabahalara iştiralı edecekler 

Roma, Paris, Bri.iksel ve Londra
dn beynelmilel manialı atlama mi.i
sabakalarma iştirnk edecek olan su· 
baylarımız, dün akşam Yu~anistan 
yolile R omayn hareket etmişlerdir. 
' 1 Ielyo vapu ru ile hareket eden 

kafile, süvari binicilik mektebi mü-

dürü yarbay Saim riyasetinde, yüz· 
başı Cevat Kula, teğmen Cevat Gür 
kan, Eyüp Öncü, Saim Polatkan· 
dan miitesekkildir. 

Si.ivaril~rimiz, ilk müsabakalarını 
ayın 24 ünde Romada yapacaklar 
dır. · 
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... · Su işleri bittikten· sonra . !' 

Memleket s·usuzluk . 
ve ··urakhktan 

kurtulacak 
.Yazan:· 

______ ..;...,ASIM os-------' 
arabük demir ve çelik fab
rikası temel atma ve Ereğli 
mensucat kombinası açma 

törenleri benim .için memleket için· 
de istifadeli bir"seyahat fırsatı oldu. 

Ankıuadan başlayarak üç gün 
trenle Anadolu ' içinde dolaştım. 
Trende ve trenin tevakkuf noktala
rında mi.imkün olduğu kadar her sı
nıf halkla temas ettim. Diin ak~am 
lstanbula geldim. 

Ankaradan yola çıktığım gün he· 
men herkes göklere ve bulutlara ha· 
kı)1otdu: 

- Ne kadar zamandır yağmur · 
yağmadı! Topraklar kurudu. Sakmı 
bu yıl kuraklık olmasın?,. diyordu. 

Yolda giderken bazı yerlerde ku-
laklara: · 

bin hektar arazi 'kurtarılacaktır. Bun 
dan sonra cenubu Anadoluda Ada
na ve havalisi, orta Anadoluda Ma· 
latya ve Er4İncan trafları, Karade· 
niz sahilinde Samsun mmtakası, ni· 
hayet şarki Anadolud~ Iğdır ovasın
da su işlerine girişilecektir. Bu işler 
için şimdiden ilk hazırlıklar başla· 
mıştır. Önümüzdeki aylar içinde her 
mmtakanın memurları icap eden va· 
sıtalarla iş başına geçeceklerdir. Her 
sene nafia bütçesinden 50 milyon 
lira sarfedilmek surctile bütün bu 
işler ikmal edilecektir. 

IŞte ancak bu be., senelik su işleri 
progl'amınm tatbik ve tahakkukun· 
dan sonradır ki Ti.irk milleti kurak· 
lık ve susuzluk derdinden kendini 
kurtarmış olacaktır. 

Bizdt>: imdiye kadar, toy Jelıkan -r 
lılarm elındt> bulunan anketçilik, dün 
bir çırpıda, Nurullah Ataç'm eline ge -
çivermişti. 

Nurullah Ataç ilk konuşm2yı şair 
noter Mithat Cemalle yapmış .. Bir ta
rafta soruyor: 

- Size romen yazmak heveıi nere
den ıreldi?. 

- Nazımdan o kadar korktum ve brk
tım ki .. Hiçbir !CY yapruna.~ığım bu na
znncılıktan kurtulmak için nearin da • 
ha güç olduğunu unutarak rom:ın yaz • 
Jm.k istedim. 

Bir Ü$lup yoktur. Zabt-ü rabt yok
tur; hattİ\ mevzu yoktur gibi güzel id· 
dialar orta~·a çrkmca bu iddialann da 
bikaçınr okudum. ı~vcç erkek ve kadın 
muharrirlerinin eserleri de isbat edive
rince ben de M. Yourdlin gibi ''kırk ıe
nedir nesir ıöylüyonnuıum aa farkında 
dcğilmi§İm,. diye nene batladım. 

işte bir şair roman yazdığını dün 
okuduğumuz bir ankette böyle izah et
ti. Hayırlısı ... 

En gUzel cllAv 

kabiliyetini aakladığrnı ııöltercn İran 
aan'Atkarlannrn yarattığı bu ıiulü1 rev
naklı dekor içinde ''çilav kebap,, ye • 
mek her halde zevklidir. itte ganon bir 
tepsi içinde lazım olan ıeyleri: Somak, 
turgu, tatlı soğan, ayran ve beyazı akı • 
trlmrı yumurtayı getiriyor .. ,, 

BUyUk •öyledlğl için mi 
evlendiler ? 

"Büyük lokma ye de büyük söyle -
me,, dt>rler. Bu laf her zaman i~in dc1ğ
rudur: 

Hayatta, büyük sözlerini unutarak, 
"yapmryacağım J,. dedikleri şeyi yap • 
mr§ insanlara az mr rast gelinir! 

hte onlardan .ikisi: 
Meşhur artistlerden Charles Boyer 

(Şarl Buaye) ile Jean Murat (Jan Mü
ra) evlenmeden evvel evlenme c;üşma -
nı idiler. 

ikisi de: 
- Evlenmek mi? der, kahkaha ile 

gülerlerdi. 
Kahkahadan sonra da:. 

- Dünyada evlenmiyeceğim 1 diye 
"ahdüpeyman,. eden bu artistlcıin iki -

Gazetemizde birçok güzel yazıları • si de, bugün evlenmiş bulunuycrlar. 

Be çikada 

:..._ Ankatadan· vilayetlere telgraf 
gitmiş. Bunda kuraklık ihtimallerin
den bahsedilmiş., gibi sıOzler çe.rpr 
yordu. 

Yunan Kralı seyahate 
çıktı 

1 

nı okuduğunuz İbrahim Hoyi iki ay • Bunun göze çarpan tarafı, ıırtistler 

danberi memleketi olan !randa seyaha· arasında evlilerin az olmasıdır. Acaba, 
te çıkmış bulunuyor. Cilav 1ranlılarm Bo;.ıer ile Mura~. böyle büyük ı;öz söy
ba~ yemekleri olduğuna göre en ıyi el- leclikleri için mi evlenmiş bulunuyor? 
lav yapılan yt>r de şüphesiz fran:ia ola - Bunlan Murat'nrn karısı Annabclla 

Reksistler mi 
kazanacak? 

Llderlerl halk tarafından 
çok seviliyor Karabük, Kc\yseri -ve Niğde lla· 

valisine· geldikten sonra lstanBula 
döner'ken yine herkes hava ve bu
lutlara bakıyordu. Bazı yerlerde: 

- Malatya, Diyarbekir ve Ela~i
ze yağmur yağmış. Niğde de, Kay· 
seri de henüz tehlike yok. Fakat 
Bursanın Harram taraflarında ekin· 
!er kuraklıktan yanmış. Adana ta
ı aflarmda da çok'. sıkıntı yarını~,, gi
bi sözler auyuluyordu. 

Dahn sonra trenimiz Eskişehirc 
geldiği zçman ise yiizler gülmeğe 
başladı. Çünkü buralarda in~e bir 
"~.iılll;..1.Jb'ağdı~ı görülü~tdu. Tr~ 
nitm lbtrlite eldiğı suada bu yag· 
mur mebzül ve feyizli .. bir rahmet 
halini aldı ve lstanbula g.elinceye 
kadar devam etti. 

Bahar ve yaz mevsimlerinde ha
va ve yağmur .bahsi yalnı~ Anado
]uda ciftçiler meselesi değildir. Zi· 
raj mahsulat bütün iktısadi hareket· 
lerin başı olduğuna göre .. memleket
te sulamak işleri tamamen halledil
medikçe çiftçi, esnaf, memur hulasa 
her sınıf halk tabakası derece derece 
bununla .alüko.dar olmak mecburiye
tinde knlacak ve herkesin bir gözü 
yerde'ise,.'bir gözü göklere ve hı.t· 
!utlara bakacak. 

Sulama işlerinin memleket için 
hayati ehemmiyeti artık bedii bir ha· 
kikat olduğundan bu nokta üzerin
de dunnağa hacet yoktur. 

NitekimAsulama. işleri Ege mınta· 
kasında hayli ilerlemiştir. Bunlardan 
Küçük Mendres işi bu sene teşrin· 
]erinde bjtecektir. Civarda 80 kilo
metrelik bir l<,anal kazılmıştır., 5 O 

~--

,Atina, S (Hususi) __: Bu sabah sa-
at dokuzda kral, Başvekil ve münaka • 
lat vekili kalabalık maiyyetlerile husu
si, trenle seyahate çıkmıılardır. On ~ki 
gün sürecek olan· bu seyahatin ilk te • 
vakkuf mahalli Elevzina olmustur. Her 
taraftan toplanıp gclt>n ahali ;aşkın bir 
tezahüratla kralı ve hükümet erkanını 

, karşılamaktadır. 

TAÇ. GİYME MERAStMiNE AVE. 
ROF GtD1YOR 

Atina, 5 (Hususi) - Avrupada 
''Buğday kralı,, namile maruf olan Fran 
sanııı en büyük buğday ticaretevi di • 
rektörü Ltıi Direyfüs Başvekil Metak -
sası ziyaret etmek üzere dün buraya 
ge1mittir. 

Avusturyada Krallık 
için nünıayiş 

Viyana 5 (A.A.) - imparator 
Şarlın h'atırasını tebcil için yapılmı~ 
olan dini bir ayinden sonra krallık 
taraftarlarınClan oldukça mühim bir 
grup, saltanatın iadesi lehinde, ring 
bulvarında bir nümayiş yapmışlar
dır. Alaya, muhalifler de karışmış, 
olduğunda!' zabıta, kargaşalıklara 
mani olmak için, nümayişçileri da· 
ğıtmış- ve iki ki§iyi tevkif etmi~tir. 

[ 
~c 

[ 

(İlk defa elektrik_ !lq;·~ıı adf.fm) ~ Ne bi.çim insan b'un'İiır! /§ığı ~İ§cnin 
~ "/«>ymu,:lar, Naail söndüreyj.m b:eıı §"id.i kunul. 

1 

cak. İbrahim Hoyi, vatanında yaptığı ile Boyer'nin karısı Pat Patcrs.,n'a sor· 
gezintilerde bir cilavcı dükkanını bize sak acaba ne derler? 

anlatmaktan kendisini ·aıamamıı: ltalyan Krah Marfe Therese 
"Cilav yapan lokanta, Tahranın en in araba~ma binecek 

Brüksel, G (A.A.) - Brükselliler 
11 nisan tarihinde demokrasi vey 
otokrasi prensiplerinden birini . terci 
cdccC'klerdir. Rexistlerin lideri B. temiz, en tipik ve en me§hur çiliıvını 

yapan ve baıka yemek bulundurmıyan 
bir müessesesidir. Dünyanın lıer tara • 
fından lrana ve bilhassa Tahrana gelen 
seyyah, alim, mütehaasıı, herkes, her • 
k..:ı bir kere buraya uğrar ve çilav ke
babını tatar. Burada trarun o nefis ko
kulu Sedri pirinci (Gezgin Hakkı Süha 
üıtadımızla Refik Ahmet Sev~nıiıin ku· 
laktan çınla11n) ile yapıla!\ pilavda bat· 
ka bir nefaıet tad, vardır. • 

lol<antaya girmek için lutfen ıu 
ıpcrdivenlerden çıkınız, alnınıı:a ielen 
kapıdan içeriye giriniz .. Ve fU oymalı, 
mozayık camlara, kitabetlerle süslü pen 
cerelere ve etrııfrnda bütün evlatlan, 
nazırları, sefirleri olduğu halde tahtın
da oturan Nureddin Şahı, v~iri azamı 
"Mirza Ağahan Nizamülmülk., e bir 
§eyler söylerken gösteren yağlıboya re
ıimlere baktnız? .. Hele, fU resme dik • 
kat nazarınızı çekerim: Zaınanının ha
riciye nazınrun yanında, ba~ıda Sultıan 
Aziz fesli, göğünde nit~mlar, bacaklıın 
iğyi, setre pantalonlu biriıi duruyor. Al· 
tmdaki yazıyı okuyorum. Şarje V af iri 
hükumeti Osmani cennp Haydar Efen· 
eli .. ,, Cenabı Haydar Efendinin yanında 
da çekik gözlü, ırkından ziyade Japonu 
andıran Rus ıefiri dikilmif ... 

Ruhunda daha hi.la eski cevherini, 

İtalyan kralı yakında Macaristana 
gidecek: Bu seyahatin "Siyasi tarafı. Bir 
de tarihi tarafı var: 

İtalyan kralı III üncü Vitt•>re Em· 
manuele bu seyahatinde, Pc~te::lcn Ma· 
rie 'Thercse'in eski arabasına binmiı o
larak geçecek. 

Marie Therese'in .bu tarihi aıabaıı 
şimdiye kadar bir müzede saklanıyor • 
<ln. .Şimdi, İtl\lyan kralına ta.h!iS edil • 
mek üz.ere. mü.ıeden çıkarı19ı. tamlt c· 
ailiyor. · - • .. ... .. • 

Oeçml• Kurunlar 

6 Mart 1918 

PARlS ÜZERİNDE ALMAN 
TAYYARET .. ERİ 

Cencurc, - Hava.' bildiriyor: Salt 
giinü iki gurup Alnımı tayyaresi hare
keti taarruziycclc bıduıımu§iıff. Birin
ci hattaki tayyareler Paris fstikame
tind-0 1lçnıuşlardır. Birkaç bomba Pa. 
ri~-iıı ·varoşlanıur diişnı'J.şWr. Bir i§'an 
rc,,ndye naz..'lraıı Alnıa.>ı tayyarelerin. 
rleıı biri Pari.' iizcriııc gelip bomba at
mağa mmxıf fak olnw!tıır. 

"Matin,, ga::ctcsiııin istilıbarıııa na
Zllran geçen hafta her giin Alman tay. 
yarcleri CollıL"I fizerinde 1cçnrnşlar oo 
§chriıı üzerine varo.JUırıiı....'l birçok bom. 
balar atmı..,lardır . 

Günlerin peşinden : 

Sakal •• ve soz 
· Abidin Daver birkaç gün evvelki yazısında bir taraftan nalına, bir 

taraf tan mıhına vururken sakalı olmadığı için İt1tanbul belediyC3ine ~özle· 
rir.i dinletemediğinden şikayet etti. Bununla beraber yine sözünün dinle· 
temiyeceğini bildiği halde yeni bir nasihat daha verdi. "Sıcaklar gelme· 
den etraftaki çöp yığınlarının çaresine bakınız .. , dedi. Mademki sakalı 
olmayanlar sözünü dinletemiyorlar, bu takdirde arkadaşımız yeni yeni 
nasihatlnr \'ermczden e\·vel bir kere kendisi sakal bırakmalı değil mi idi? 

l·fo.tıra gelir ki bu teklife karıı yeni bir mazeret ileriye sürülebilir: 
- Sakal bırakmış olsam söztimü mutlalm dinliyeceklerini bilmiyo

rum ki ... denebilir. Bu itiraz doğrudur. Ynlnız şu da var ki hiç olmazsa o 
vakit lstanbul belediyesine söz dinletmek için bir iimit ve ihtimal ortadan 
kalkınış olur. Şayet sakrı.l bıraktıktan sonra da yine sözü dinlenmez ve 
sıcaklar basaraK sinekler her tarafı sarmnğa başlarsa Ziya paşanın mC§" 
hur beytinde: 

IJir yerde 1.:i ''ayiııeni trıl;dir cd.ccck gu* 
Tazyii 11.cf es eyleme tebdili m.aktını. et 

Dediği ~ibi bu defa makamını değil. fakat na~rnesinin makamını de· 
ğiştirir de • bc:şka memleketleJde çöpleri yakar,?k giibre çıkarırlarmı§. Biz 
mademki çöplerden g\.ibre yapmasını bilmiyoruz, bari !İnekleri toplay9-
rak konserveler yaptıralım ela Avrupa memleketlerine ihracat yapalım!,. 
der ve belki o zaman bu t<ı,·aiyesini kabul ettirebilir. • : 

Fakat bu arkadas hem s~al hı rakrr, hem Ziya ra~anın düsturuna 
uyar da yine bu sözünü .de dinletemezse ne- yapsın? 

Ondan sonra "sakalım yok ki sözüm tutulsun,. . şeklindeki atalnr 
svzünün artık bu zamanda manası ve yeri kalmad·ğına inanom. 

Hasan Kumçayı · l 

' on Degrellc ile Başvekil B. Van Zee 
land'ı karşılaştıracak olan kısmi inti. 
habatın Bclçikanm siyas~ti üzerind 
kat'i bir tesiri. olacaktır. lki rakipt 
her birinin bir çok kozları vardır . .Fa· 
kat zayıf tar.afları da );ok değildir. 

B. Van Zi!eland'ın idaresinin mu· 
vaffakiyellcri gibi itjraz götürmez 
şans fımilleri vardır. Fakat komünist
lerin B. Van Zee1ar{d'a mUz.aHeret et
mcz4 liflr.ur. \'ermCler~ sağ ce.iHIB1 ka! 
tolik crını korkubnaKta<ıır. 

"~ . . B. Van Zeeland'ın rak~lerı, ''Va.rı 

Zeeland, :Moskovada, parola.sım orta
ya atmağa çalışmaktadır!ar. 

B. Lcon Dcgrelle'e gelince, kendi.al 
halk tarafından Pek ziyade sevilmek· 
tedir. l\cndisi halkın bu teveccUhUnU 
propaganda ile, vasi mikyasta. ne§rl
yatla, Re.,..iste fırkasının yani "İsa -
kral,, fırkasının lehinde 1 adeta tiyat
ro sahnelerini andıran tezahUrleri 
mebzul gürültülü ve yayg1ralı bir mü. 
cadele ile, siyaset adamlarına ka.reı 

yaptığı mütemadi hücumları muhiı.!a... 
uı. ctmeğe son derece ihtimamla. çalıt
maktndır. 

Mamafih kendisinin Bcrlin scya.h~ 
ti ve malik olduğu mühim m.iJda.rQ.& 
:propaganda sermayeleri, şUplieİer u
yandırmakta ve sosyalistler, delil gös
termemekle beraber, bu paralan Al .. 
rnanyadan almış olduğu ithamında 

bulunmaktadırlar. 

Sosyalistler, Degrelle, Bcrlinde "Pa. 
rotasını ortaya atmışlardır. 

Siyasi mahafil, muhafauı.kar kat.o. 
liklerin aleyhte rey vermemeleri tak· 
dirlnde B. Van Zeeland'ın muvaffaki· 
yeti müemmen olduğu mütaleasını ser 
detmektedirler. Bununla beraber, mu· 
haf azakfı.r katoliklerin rey vermekt.en 
istinkfı.f ve bu suretle Ba§vekilin mu· 
vaffakiyelini temin eyliyecekleri zan. 
nolunmal<ladır. 

"Peygamber do,ğuraca§ız,, 
diye aldatmış ••• 

Amerikada bir teşt>kkül var, Bu teJ
kiliitm "ilahi baba,, a clı verilr.n unci 
reisi herkesin iyiliği için çalıştığını !Öy• 
ler ve kentli tc~ekktilüne 1':İrc ılere bir 
dine girmiş müminler gibi bakcıı. 

Geçenler.de b\l "mezhebe.. mensup 
olan birisi hakiki bir ciin teş~il ctmelc 
istemiş ve yine ayni te~ckkühle bulu • 
nan 17 ya§rndaki bir genç kızı :ğfal et• 
mi~. 

John Hunt adındaki bu adanı kızca
ğrzı: 

"Bizim fadivacımızdan yeni bir itli 

doğ:rcak,. c?iye alclatmış. 
Bu ado.nı, kendip.i yalancı bir meı

hebc innn<lığ.ı gibi, Jı:cnöisine inandıril• 
cali birisini bulmuş oluyor. Fransızla • 
rm bir darbımeseli vardır: "IJ el' ~rı~alc 
kendinden ahn:.af;uıt lıulur,, dcılez, o " 
nun gıbi. 



~şi,Aa: -
Yüksekkaldırım üstünde 

Bir yoğuft yağmur~ ! 
Yazan: 

OSMAN CEMAL KAYGIL I 

Cumarteıi &ünü, uat dörtle beı ara. yan d 1 .d. 
d

.. ım a o sa ı ı. 
it, ort arkadaı Galatadaki Yilkıckkal- . .. .. 
d ...ı- Sonra bıze dondu: 
ınmu.n yukarıya doğru çıkıyoruz. Ar· . . . . . . . 

kada•lar d ·k· · h · b' . - Sız. dedı, ne bıçım muhrtrrırsınu: 
s ım an ı ısı mu arrır, ırı ta h , 

pucu B 
1 

.. ·· d f - ya u. Sizin yanlarmııda ne için birer ma 
... un arın uçu e maru tabirile k' 

ıen ve ıakrak delikanlılar. f k' . . ·ıne bulunmaz, §U manzara bir daha bu· 
" ısı, yanı 1 b" d , 

muharrir ol nlar yukan b' unur :r mar.ıara mı ır. 
a ya, ıraz: da j h . N 

mevzu avlamaya çıkıyorlar Ü .. .. kı genç mu arrır, uııret Safa ile 
aü öyle: bir kayıttan da • çuncu • Abdurrahman Şeref hayıflandılar: 

azade olduıT d d'l le • . 
için hani, o gün kainat unıu ou - Ah •. c ı c:, gerçe ten §tmdı ya· 
git 

1 
runda de • nımııda bır m~kın~ ~lmahydı? 

Köpek, bata herıfın paçalarını yala • 
maya devam ediyor ve herif hala İ§İn 
farkında olmuyordu. 

Ben, mutat üzere "Or 
J gun ve dal • 

ıın ... Bereket verain gü 1 _, 
. E k' • n crucn cumar-

tcıı.. s 1 pcror.cmbcn· 
ır ın Ve vcn'ı 

tcıinin ne d k J cumar-
cıne oldu ~ . . 

haftanın ötck' .. ~unu, gelın de sız 
d k 

. ı gunlcrınde hiç durma • 
a.n af a ile çalı · 

Hel §an ınısanlara sorun ı 
e, cumanın pa•"'r •1 • 

d .... a çevrı mcsın -
en ıonra ortaya ka 

bi 
çı rılan bu cumartesi 

raz:atlan "ok rn b' • • 
1 

J u, ızım gıbi yeıı gun in 
un arın cantann .. 1 . 
kil a oy c hır can katıyor 

Fakat ne ıaman ki paçaların alt kı· 
&rmlan oldukça temizlendi ve hayvan 
art ayak1arı üstüne kalkıp ön ıyaklan

nı hamalın dizkapağı hizalarına daya -
dı; işte o ıaman manzara birden değiı· 
ti . Küfeci tıpkı sert bir: 

- Sola dön! 

B eynelmilel 
Ticaretodaları 
mümessilleri 

, 
:>-XURUN 8 NiSAN 1931 

Kadıköy Su Şirketinin 
satın alınması 

Bu ay içinde şehrimize <' h . .,. 6 1. . B l ... d · . . k 
gelecekler ve ır ıvıec ısı e e ıgenın şır etten 

Bu ayın yirmi yedisinde şehri1'.1~ alacağı olan 26,000 liranın 
beynelmilel ticaret odaları hcyetinın • k • • 
mümessilleri gelecektir. Heyet, ~ay~~- zbrasına arar Verıldz 
re ile gelecek ve şehrimiroe bır gun 
kaldıktan sonra gene tayyare ile döne· 

cektir. 
Amerika ve Avrupa ticaret odaları· 

nın tanınmış mütehassıs simalarından 
olan heyet üzası, 1stanbulıla mühim 
bir iktısadi :konferans verecektir. 

Heyetin reisi, bütün dünyaca ma. 
ruf bankacılardan. iktısat müteha-e.sı. 
sı Holandalı Bliringcn, lngiliz guru· 
punun mümessili Ric'brrg ile. birliğin 
gcucl sekreteri Fransıı alimlerinden 
\'assör de gelmektedir. 

Heyet. Türk tacirlerine. bcynelmi· 
Jel ticaret odaları hakkmda yeni ma· 
lümat e\·recektir. 

Bu sen~ . Bcrlindc e.ktcdilecck olan 
kongrenin ruz.na mcsi için hazırlanan 
c~lara Türkiyeden alınacak malüma 
ta. daha bazı maddeler ilavesi için ta· 
cirlerimizle görüşeceklerdir. 

Şehir Meclisi dün saat on beşt! i. 
kinci reis V.?kili Bay Tevfik Türenin 
başkanlığında toplandı. 

Eski bütçede birkaç münakale yapıl
dıldan sonra. sucuk. pastırmaların kur. 
şun mühürlerin mühürlenmesi ve ü. 
zerlerine ctıket konulması hakkında 

daimi encümenin teklifi okundu. 

Trakya umum müf cttişliği böyle 
bir mc~buriyet koyduğundan İstanbul· 
dan Trakyaya mühürsüz ve etiketsiz 
sucuk ve pastırma ~evkedilemiyeceği 
bild"riliyordu. 

miinakale isteniyordu. TenYiratı umu· 
tniye faslından 4000 lira bulw1du. 

Bundan sonra müstaceliyet kaydıle 
gelen makamın bir teklifi okundu. Bu 
teklü hakkında \'ati Ye belediye reisi 
Bay Muhittin Üstündağ şöyle izahııt 

verdi: 
"Kadıköy Su şirketinin satıı; alın .• 

m~ı etrafında Ankarada Nafia Ve. 
ki.letile şirket arasında cereyan eden 
müı.akere, gelen haberlere göre son 
safhaya gelmiştir . 

Halta mukavelenin im.zalanmuı i· 

Ç_ok c&ki zamanlardan k.ilma bu ı;cp
~~:! ba~~maklı, yıpranmıı kaldırımlı, 

Kumandası almıt gibi ıırtıniaki kü -
fe ve ~lindeki teneke ile &ola döndü. 
sonra yan gözle görebildiği köpeğe ha· Amerika konsolosluğu 

nu arada bozuk \'e kötü mal yapan
ların mı. yoksa &atanların mr cezalan
dırılmaları meselesi etrafında hayli 
münakaşalar oldıı. Nctic~de halkın sıh 
hatine taailuk eden bu mühim mesele 
etrafında daha esaslı ve tatbik kabili
yeti kolay bir talimatname yapılmım. 
na ka.r<ır verildi. 

çin belediye namına Vekatetten bir 
me11'ul zat ist.endi. Belediye Sular ida
rP~i müdürü Bay Yusuf Ziyayı Anka
raya gönderdim. Ancak belediyenin 
şirketten 26.156 Ura kadar bir alacağı 
vardır. Mukavelen=n imzalanması bu 
borcun ibruma kaldığından muhte
rem mecJiı:ıinizin bu ibra hakkında he. 
men bir karar Yermcsini rica ederim ... 

Bu ir.ahatta.n ııonra borcun ibra.sma 
karar verildi. 

ez, tukenmcz d" · alt b 
1 

mer ıvenlerın daha 
l &J arında tapucu muharrir arkadaı· 
ara sesleniyor: 

ğırdı: k · f. t binasına 
- Hoooıt ... hOOO§tl .. ~ es l se are . 

Şeker'. ~t-kerleme, pasta yapan yer. 
lcfın tabı olacakJarr sıhhi ahkamı gög. 
tc.ren talimatname okundu. Bu da ba
zı tadilat ic;in mülkiye encümenine ia· 
de edildi. Ccrrahpa.~ hl.!ta.han~inin 
yiyecek taluıisatı bittiğinden bütçede 

- iıtc tıizc kıyak bir mevzu 1 
Ve clile ·1 • • • 1 erısını gösteriyor: 

b 
-b Herifin paçalanna bakın yahu. 

em •yazı 

d Bir de ne görelim, bizden kırk, elli 
a ırn kadar ileride iki kat yu .. rilyen sır· 
tr kür r b. 
t f c 1 ır hamalın, kalçalarının üst 
ıra ındaki kaba etlerinden tutun da to-
puklınna kad 'k' ( ır panta]onunun ı 1 tara· 
1 sanki koyuca bir kireçle yeni bada· 

na edilmiş gibi '---be d ... 1 ., 
~ yaı: cgı mı. 

.. Makaslan açrp herife yaklaıryor ve 
ı~ı anlıyoruz. . _.___...._ 
poların birimi d-;-4-'" - ··-~~ 
livri yo~urdu~~ .. ö~ bet teneke ala ıi· 
lem iş · 

80 
b us\.uate küf esine yük -

bi .. ' . ?ra unlar yetiımiyo .. muıı: gi-
uz:erı hır gazete k ... d . . :ı 

ka bir <dolu t k . agı ı ile örtülü bat
ene eyı d 'le' 

bunları Be · ı c ı ı elile tutmuı; 
rine "rka yog undıki dükkanların bi • 

:ı nyor. 
Kendisi pant 1 

nın b a onunun arka paçaları · 
aıtan ba11a ı · kat" ır 1 mıı olduğu rengin 

Hooo~t ..• hoooıt ama ... onun ağır a· 
ğrr, fıstıkı makam yürürken biıılenbi -
:-c sola yanm çark yapmasile küfedeki 
tenekeler büsbütün alabora old!.!. Bu sc· 
(er de ~fenin biinbir aratrğmda-n ve (Sa 
hibülhayrat vel hasenat 1) tat afından 
kaldm~ın üı:erine kopkoyu bir ayran 
yağmurudur boıandı. 

Kim ne derse dc•in, yarada.na kur -
ban olduğum Tanrm, razzakı alemdir 
vesselam 1 

Zavallı küfeci, unki küfedekiler ye
tişmiyormuı gibi bir teneke yoğurt da 
iki eline alacak ve onu. t1pkı kundakta 
ı,;,. cnr:nlc t.aıııır oihi ;.:4'A ili'! taıurlrl'.n 
biçarenin gözleri ve gönlü. o tenekenin 
üzerine örtülmü§ olan ıa.ıete parçaıın· 
daki parlak mı parlak sinema yıldızla -
rınm heykel gibi vlicutlerine dalacak ... 
Sonra yoku§ çıkarken küfede tenekeler 
yampirile§ccck, arka taraftan yoğurt -
!ar paçalarına sızmaya ba~Jıyac3k ... der 
ken o köpek ~clccelc: .. herifin paçala • 
nndan biraz çöplenecek ... 

ıyyen farkınd d ~ · 
ğurt de a egıl .• Onur.. bir yo· Onun arkasından adamcağ!z birden 

poıunda.n k .. f .. .. • tnıt ol:Iu. u eye ustuste yrg • · ~ola çark y~prnca Yükıekkaldmmın 

§u tır:rıa~ ktenckeler, Jİmdi dik yoku • üst başında gökten Kudret helvasr ya -
taraftan :e ~n yampirilenmiş ve art ğar gibi kalclınmın üzerin; ka;mak gi· 

1 k Yıllcnen y • 1 • · · b" • t • ıra ı latınd b ogurt ar. ktifcnın bı ır yogur yagmuru başlayacak ... En 
an ol bot · el Ya ba,lamıı... paçalarına sızma· nihayet o cıvar a ne kadar yarı serseri, 

Ne oiur y··k yarı aç köpek, kedi \'ar!!a oraya ü~Ü§Üp 
kalaba lığ . ' . u ıclckaldınmın 0 kadar yoğurtla karınlannı doyuracakları 
k ı ıçındcn bir All 

'P ela ona : ahın kulu çı • 

k - Be adam, bu gidi 1 •. 
alnıryll-ak · d' J c kufed• ''oöurt ... • ın ır s tr .. J ,., 

racıktıtc· ır ndaki. k"' . ı ı mola ta ı..:,eyı §U· ı 
zelt ! §tna da tenekeleri dü· 

Deae Ya .. 
l<uledibi h · 

ulaş:,·or tzalatında ona b ... .. t .. 
J uz. Yan d uıou un 

geçerken cı;·ı· ın an, hemen sıyırtma 
. k. 1· .. ı ıp bak 
ı ı c ıle tut 'Y0 rum: Ad.ımcag~ ız 
· ·• n:ıuı oldu .. 
rınc ortUlü b' gu tenck:r.i.ı üze • 

ır Razet 
ve yazılarına 

0 
ka e yaprağınm resim 

ıulca elini kUre dar dalmıı ki biri, u • 
kenin birini •ı Ye uzatıp oradan tene -

ıraa ,,. 
yacak 1 Y •nıozl J ıne farkınlla ol mı· 
dikiz edince ne e ~~zcte yaprağına bir 
Bir alay tatafatıı ı:rıcm beğenininiz. 
dız:r.. Mübarekıerh. ckolte sinema yıl • 
çalrmlı ve anlr Janlr :epai de en alımlı, 

Ben acıyaralc t oyundan! 
arn ke d" • teğim sırada ben~ n ıaıne sulene· 

yır sahibi, benden ~ daha fazla bir ha-
. once k d ..• "k 

ettı. Bu, tumaıı ,.. en ısını ı az 
:ı•rnaıır . . . 

umanı bir kay:ı1 b ıpın<len fıno 
deki yahudi mahallc~~~tr. Kule dibin -
kaklum birinden h" erıne sapan dar so-, ıç .. 
larak caddeye fırla !Uphcsiz, koku a· 

• • • 
Bir de deriz: ki bizde gazete, mcc • 

mucı, kitaj) okunmuyor. Onu, &iz affe • 
dersiniz. i~te, o gün üç kiıi. gozüınü:ı:le 
gördük. Küfesine <dört beı teneke yo • 
gurt yükledikten sonra ayrıca bir te -
neke de kucağına almıı olan zavallı kü· 
fecinin ba~ına gelen bu hal, salt bir ga
zete yaprağına can ve yürekle göz gez· 
dirme ze,·kinden ileri gelmi~tir. Eğer, 
adam:ağızın tıpkı memede bir çocuk 
taşır gibi kucağında taııdığr tenekenin 
üzerine o gaı:ete yaprağı yerine kaba 
bir bakkal kağıdı örtülmüı ols.a idi, bu 

iş olur muydu? 

Trova hafriyatı baflamak 
lf zere 

Çanakkale, (Hususi) - Trova ka. 
zılarına başlam.:ı.k Uzere heyet başkanı 
profesör Beleygen dün Anakradan gel 
miş, bugün de Atina. yolu ile Amerika· 
dan heyet iu:aları, iki bayan, dört Ar
keoloğ gelmişlerdir. Hepsi birleşerek 
hafriyata b~laroak üzere Trovaya git 

mi§lcrdir. 

Radyoda konferans 
talon paçalarının Jn~ııtı. liam;.lm pan· 
mit. b:lki yüz Yirın· ;::ıarınd.ı birik • 
yofurt vardı. Bu ı fer &ram süzme 
iiin her vakit kob Tnaknzara, kayıı bacak Bugün saat 19,30 da Orta.köy Şifa 
· b' · Y olay but yurdu ba.,.q}ıekimi tarafından radyoda 

ıız: ır ııy.-fetti. Etrafı b" :ı.· unmaı: eş· 
tan sonra döı.t x ır U\I kok1adık· (Kanserden korunma) mevzulu bir 
inip blkın iki •Y~5ınt bôlll\alın aheste kon!~s verilecektir. 

topukların& Ya ayagına uydurarak onun likl • l 
tikte tttb b' naıtr ve yanaımaai1e bir· Bir noter e ınce eme 

tr Japırtr da b .ıe · F tih ·k· · Tapucu Nbı .. 8s>-dı. Maliye müf ettişlerı a ı mcı 
- Ah od a· ~ ıulmcden katılarak: not~liğindeki bazı kıymetli e\Tak ü

• c ı, !ttndi fotoiraf makinem zerinde incelemelere ba.§almışlardrr. 

naklediyor 
Amerikanın şehrimir.dcki konsolo~~ 

luk binasının yakında. tahliye edilerek 
konsolosluğun Amerika elçilik binası
na naklolurunasına. başla.nacaktır. 

Ruzname::fo görüşülecek başka bir 
madde kalmadığından perşembe günü 
toplantlrnak üzere içtimaa nihayet ve. 
rildi. 

Müfredcit programların
da ne gibi tadilat yapıldı? 

Malümdur ki, Amerika hükümeti, 
Tepebaşmda .Meşrutiyet caddesinde, 
eskiden sefarete tahr..is e<lilmiş olan 
bir binaya sahipUr. Scf aret Anka.ra
ya nakledilmiş olduğu cihetle, burada· 
ki bina, belli başlı kullanılmadığı gi
bi, Amerika konsolosluğu · için dahi 

a)TJCa bi! bimı kiralımm~ktaydr. Kültür Bakan/ı6ında 'çalışan komis-
Beyoglu kayrnakamlıgı karşısmda '6 . 

bulunan Amerikan konsolosluğu, şim. b •111_ kf k •ı la ndakz• 
di kira evinden çıkarak Amerika nu. yon 1 nQSSQ me ep l ap rl 
kümelinin kendi malı olan Meşrutiyet f l hl l [ ld 
r.adde~indeki binaya taşmacaktır. ıs l a ar a meşgu . o u 

Bu münasebetle memurlardan da 
bazı ekonomi yapılması tabii görül
mektedir. 

Diğer taraftan Amerika hükumeti
nin. Anl•:ı.r::ı.:l :ı yeni bir sefaret binası 

· yaptıracağı tiğrenilrni§tir. 

Ekmek nahı ipka 
edildi 

Belediye nark komisyonu dün top. 
1:'..ıunı§, ekmek \'C francala fiyatlarım 
bu hafta da ipka cbni§tir . 

K onservelerinıiz niçin 
satılamıyor ? 

Şehrimizde kurulan konserve fab. 
rikalarmdan çıkarılan konserveler di· 
ğer memleketlerde imal edilen konser
ve ayarında, hatta bazı hususlarda da· 
ha üstün olduğu halde istenen miktar
da satılamamaktadır. Bunun sebebi de 
teneke kutuların pahalı olmasıdır • 

Konscrvcciliğimizin inlcişafı için 
bazı tedbirlerin almacağı söylenmek. 

tedir. 

Zehirli gaz lar 
koalisyonu 

Zehirli gazlardan korunma komis· 
yonu bugün \'ilfıyette toplanarak halk 
konferansları etrafında kararlar yere· 

cektir. 

Bağdattan gelecek 
terbiyeciler 

Müfit ndh terbiyecilerimizden mü. 
teşekkll dört ki.silik bir heyet, Türk 
maarif teşkılatı ve terbiye usulleri hak 
kında tetkiklerde bulunmak üzere Tür. 
kiycye geleceklerdir. 

Heyet Bulgari:ıtana da gidecektir. 

Bir flrket fesh edlllyor 
Nafia Yck3.leti ~imdiye kadar bir 

faaliyet göstcremiyen İstanbul ve ci. 
\'an dcmiryolları Tilrk Anonim §İrke
tinin f eshed.Umesine 1U%Um göstmın~ 
t!l-. Bu şirket İstanbul banliyösür.e 
elekt.rlkli hatlar yapmağı taahhüt et. 
miş bulunuyordu. TaahhUdünü şimdi· 
ye kadar yerine J::'l"lirmenıiş olduğun. 
dan fe5hcdilmektcdir • 

Orta tedrisat müfredat progra~nı-) 
m tetkik etmek üzere KUltür Ba.kan. 
hğmda lise öğretmenkrinden müteşek 
kil bir komisyon topl:ır.ara!• li!elerde 
okunan, fizik - kimya, tabiiye, riyazi· 
ye gibi derslerin talebeye da.ha kolay 
öğretilmesi için esaslı tetkiklerde bu· 
!unmuş ve müfredat programında tadi· 
ıat yapmıştır. 

Bilhassa komisyon derslerdeki ame. 
li ıstılahların türkçe karşılıklarmı bul
mak ve onlart o §ekilde tadil etmek e
sasını göz önilnde bulundurarak çalış
mıştır. 

Komisyon haziranda tekrar Kültür 
Bakanlığında toplanacak \'e yeni ders 

1 Polls haberleri 1 

Bir kadın kocasının 
belkemigini kırmış 

Hobyar mahallesinde Cami sokağın. 
da 11 numarada oturan Hakkı adın
da biri evinden yaralı olarak otomo
bile konmu§, Cerrahpaşa hastahanesi
ne kaldırıl:tııştır. Yapılan tahkikatta 
karısı tarafından clö,•üldüğünü ,.e bel· 
kemiğinm kırıldığını söylemiıtir. 

Dava edilen kadın yakalanmıştır. 
CEREl".4N.t KAPLDI - Kadıkö. 

yünde oturan hamal Osman Kadıköy 
Elektrik şlrketine ait ve üezrind.e ö. 
lünı tehlikesi ya.zan bir direğe çarpa. 
rak elektrik cereyanına tutulmuş; ye,.. 
re yuvarlanarak yaralanınıştı. 

BiSiKLETLE GiDERKEN - &
şikta.5ta oturan l'<'mal adında biri bi
sikletle Acıbadcmden geçerken )'ere 
yuvarlanmış~ vücudünün muhtcl~f yer. 
lcrinden yarbla.nm ıştır. 

nın OORETMEN r ARALAND/
Uluköydc Halke\•inin birinci \'C ikinci 
takımları arasında yapılan maç esna. 
sında. jimnastik öğret.meni Bay Hüs
nü dü.,erek yaralanml§tır. 

PiYANGO SURETILE DOLA~TDI-ı 
IUCIUK - ErenköyUnde mahalle a- 1 
ralannda piyango çektirerek çocukla-ı 
rr dol11-ndıran Abbas a.dmda. biri yaka. 
lanarak mahkemeye Yerilmi~ir. 

yılı başından itibaren yapılan değiş. 
meleri, basılacak kitapları gözden ge. 
çirecektir. 

Ortaokul müfredat programlarınd& 
yapılacak değişmeler arasmda bilhas. 
sa fen bilgisi dersleri gelmektedir. 

Bundan bet yıl evveline kadar orta. 
okullarda fen bilgisi dersleri ha)"\'&· 
nat, nebatat, fizik kimya, teşrih fizi
yoloji \'e arziyat dersleri halinde ayrı 
a)TI okutulmakta idi. Bakanlık bu i
limleri fen bilgisi haljnde birleştirmiş· 
ti. Fakat bu birleşmeden istenilen ne. 
ticcler alınamamış, tekrar bunların 

ayrı ayr: <lers halinde okutulma.sına 
karar ,·erilmiştir. 

Çioi buhranı izale 
edilemlgecek mi? 
Demir fiyatlarının pa.hahlaşnuun 

üzerine ortaya çıkan çivi buhranı de. 
\'am etmektedir. Şehrimiz.de me\'cut 

dört fabrika, eski nark ilzcrinden sat. 
mak lı!temediğindcn piyasaya. çi\'i çı

karmamaktadırlar. lkbsat Vckilcti 
yeni narkı dUn alakadar mak&.mlara 
göndermiştir. Fakat tüccarların yeni 
nark hakkındaki fikirleri henüz anla
ştlmam•ştır. Bu fiyatı da az bulmaları 
muhtemel bulunduğu söylenmekted·r. 

\·aziyet bugünlerde aydınlanmı8 o
lacaktır. 

980 öğretmen daha 
kıdem zammı alacak 

Orta tedrisat üğrctme11lcrinde11 bu 
yıl yeniden 3S~ kadaı 1 kıdem zammı 

görecekar. ~ehrimizcle bir müdC:ct 
ortaokul ve liseleri tefti·~ eden Kül. 
tUr Bakanhğı orta tedrisat direktörü 
okul idarelerine kıdem ıammı görme
ğe bak kazanmış öğretmenlerin sayı
larını almıt1 ve bunların derslerinde de 
bulunnıuştur. 

Kıdem zammı aJmağa hak kaz.anıp 
da.. ktc!em r.a.mmı 2.lamamış öğretmen. 
leruı bu vaziyetleri yeni listelerde göl 
önünde tutulm~tur. Ya.krndl\ orta. ted 
riMt direktöril Bay AYninin r"isUği 
altında. toplanacak bir komisyon bu 
İ§le m(!fgul olacaktrr. 



Madrid'de hükUmete 
karşı suikast 

Tertibat keşfedildi, elebaşılar tevki/olundu 

Asilerle hükômetçiler ayrı ayrı cep
helerde hem muzaffer, hem mağlôp 

f.adrit, 5 (A.A.) - Polis hlikfıme 
te kar ı suikast hazırlıyan mUhim bir 
te~kiliı.tın cleba!Jılarmı tevkif ctmle. 
tır. Tevkif edilenlerin hemen hep!i 
balık bonı;n!ı idaresine mensupturlar 1 

\e ehrin mcrkczınde bir otelde top. 
]anmakta 1dıler. Teııkilat milliyetper
ver ordular Madrit girdikleri zaman 
bunlara yardım ctmeği dü UnUyordu. 
Sılıi.hh mukavemetin merkezi bu otel-
le balık borsası olacaktı. 

Keza bınada mühim bir sılah ve 
miıhımmat d posu keşf edılmiştir. Po
lıs araştırmalarına devam ctmektedır. 
Pek yakında başka kim.l!!elerin de tcv 
kifı bcklcnmcktcdır. 

Vittorla, 5 (A.A.) - Havae aja.n.sı 
muhabırinden : 

Fra.nksistlcr, dün Bask cephesinin 
biıtiln genişliği boyunca ilerlemişler
dir. Franksistler, Ochandıano adındaki 
bUyUk koyU t.amamilc çember içme al
dıktan sonra i gal etmialcrdlr. Bu köy 
vaktile hiıkCımctçılerin umumi karar 
gahı idi. Franksistler, halihazırda harcı 
be halinde bulunan Durangoya 10 kilo 
m tre mesafede bulunmaktadırlar. 

Bil ün mıntakamn sivil ahali!!i, Bil
baoya doğru çekilmektedir • 
lılll.ıl LBR 'MUKAVEllIET EDiYOR 

Bılbao, 5 (A.A.) - Topçu ve tay
yare kuvvetleri tarafından kuvvet! 
hımayc edilen düşman, Alava ccphc-

nd taarruza g rck b 'lhassa Ochan 
dıano nunta.k:ısma hücum tmf§tir. 

Dlin bütün gün mı harebeler ıiddeUc 

d ':ını ctm~tir. ılislcr, ~iddetle mu 
lrn.vt;mct ctmekt~irler. 

"MUZAFFERANE Jl.,ERLEYIŞ,, 
Snlamanca, 5 (A.A.) - Neşredilen 

bır tebliğde, ezcümle öyle denilmek. 
tcdir: 

Yürüyüş kollarımız muza.ff era.ne 
flerı harck U rinc d 'am ederek 4 
kıl l tr hk bir mesaf c katetmişler. 

dır C1 t, Ga.roo\'il1 Ochandiono, Mon
c c ı.a bnlarilc Stn:turuz mamuı
t "I t mamıl diınlıe geçmi§tir. Şim
d y ka.J r harp sahasında. düşnıanm 
b • •• ğı 00 ölüyü gl>mdürdük. 430 

• aldık ve mühim nııktarda. b:ı.rp 
nı st :i le 4 top iğtinam tUk. 

ı; · ramadurc cephesinde Vıllar de 
R no'yu i~l ettik. 

ASiLERDE lSYAN ÇIKTIGINI 
KİM YAZDI? 

hareketlerine ocvam ederek Aravaga 
mezarlığına kadar geJmi lerdir. 

Bilbao S (A.A.) - Bask cephesinde 
asilerin taarruzu, tam bir muv.ıftakiyet· 
sizlikle neticelenmiştir. Hükumeot milis. 

lerinin ilk günlerde işgal ettikleri siper 
lcre yeniden girdikleri ve mukabil ta
arruza baılaclıkları haber verilmekte. 
dir. • 

Andujar, 5 (A.A.) - Havasa• 
jansınm muhabiri bildiriyor: 

Pozoplanco mmtakasmda faali
yette bulunan hükumet kıtaları şid
detli bir muharebeden sonra Pozob
lancoya 49 kilometre mesafede kain 
Yal Seguillo kasabasını işgal etmiş
lerdir. 

Hükumetciler 30 asi asker esir 
ve mühim miktarda hnrp malzeme· 
si iğtinam ctmi§lerdir. 

Hiikumet kıtaları ilerleıneğe de
vam etmektedirler. 
DENiZ MUHAI'..EBELERI Ol.ıUYOR 

Bayonne, 5 (A.A.) - Son taarruz
ları esnasında asi tayyuelcri bitaraf 
nuntakada bulunan Santa Aguada ti· 
marhane ini, alçaktan uçarak, damın 
üıtunde gö.ze çarpacak ıekilde resme. 
dilmiş olan kııılhas işaretine ı ağmcn, 
bombardıman etmişlerdir. 

Söylendi ine ıöre, hastalardan bir
ka~ kişi ölmüş ve yaralanmıştır. 

Bur•ya gelen hükumetçi Mourisca 
rnotöriınün kaptanı Biskaya körfeıinde 
ü gündenberi birçok muharebeler vu
kubuldu~unu ve Bilbao hava1i!linde sa. 
hilde oturan halkın bu muharebelerin 
muhtelif safhalarını merakla takip etti· 
ğini ıa8y1cmiıtir. 

Kaptan, iki taraf gemi::ilerinin şid
detle çarpıştığını çünkü her iki tarafın 
deniz kum:ınd:ınlığırun Bisk:ıya kôrfc. 
ıinin ıaptına büyük bir ehemmiyet at· 
fctmckte olduğunu ilave etmiştir. 

Yalnız deniz tarafından iaşe edilebi
len İspanyanın §İmalindeki cumhuriyet 
çi eyaletler için bu muhart'bclcrin ha. 
yati ehemmiyeti vardır. 

Cebelüttarık, 5 (A.A.) - ''Jaiıne'ı 
oldugu zannedilen meçhul bir harp ge. 
mis.i bu gece 40 dakika kadar Scpteyi 
bombardıman ctmi§tir. Has:ırat miktarı 
henüz tcsbh edilememiştir. 

KONTROL EAŞLTYOR 

Fransada 
Yakıt geçirmeden 

ihtilal 
istigenler var ! 

I..yon, 5 (A.A.) - B. Monnet, bır 
nutuk söyliycrek ezcümle demi~tir ki: 

"Çok çabuk gitmckt:n Hkmmalı
dır. Bizim dahilf sulhu temin etmek
liğimiz Hlzımdır. Bazı kimseler vakit 
geçirmeden ihtilat yoluna sapmak la. 
zıms:cldiğlni iddia etmektedirler. Fa. 
kat biz bunun tehlikeli ve dehce bir 
hareket olacağına kan1iz. Fransayı kin 
ler ,.e if;tihalar kollu~·or. Sendika kuv 
vetleri, ammenin menfaatile alakadar 
olmakt:ı.n fariğ olmamalıdrrlar ... 
BiR KILIREDR BOMBA PATLADT 

Paris, 5 (A.A.) - Matin gazetesi 
nin haber verdiğine göre, Montpellier 
cıvarındn.ki bir kilisenin içinde bir 
borr.ba. patlamıştır. 

Graziani'ge 
suikast 

Londradan gidenler 
tarafından yapılmış 

Londra 5 (A.A.) - Habeşistan 
~efareti Azione Coloniale iazetesi· 
nin isnadatına karşı bir protestona· 
me neşretmiştir. Bu gazetenin yaz· 
dığma göre mareşal Grazianiye kar· 
§1 yapılan suikast, şubatın sonunda 
Londradan hareket eden iki yüksek 
Habeş memuru tarafından tertip 
edilmiştir. 

Sefaret, Haile Selasiyenin etra· 
f ındaki kimselerden hiçbirinin geçen 
ilkteşrinden sonra Londrayı terket· 
mell'tiş olduğonu katiyetle temin et
m,.lctoclir. 

• DAHiLiYE Vekaletinde teşkil 
edilen bir komisyon vilayetlerin 937 
mali sene bütçe projelerini tetkike 
başlaml}tır. 

Menemencioğlu 
Mecliste andiçti 

Ankara, S (Hususi) - Bugün Fik· 
ret Sılay'm ba§kanlı~ında yapıl~n B. M. 
Meclisi toplantısında Gaziantep saylav· 
lığına intihap edilen Numan Menemen· 
cioğlunun intihap mazbatuı lc&bul edil
mi~ ve B. Menemencioğlu ant içmiıtir. 

Bundan sonra ~n<larma kanununun 
18 inci maddesinin tefsiri hakkındaki 

mazbatanın ikin:i müzakeresi yapda -

rak tasvip cdilmiıtir. 
Meclis çar§amba günü toplanacak -

tır. 

miıtir. Belgratta ibmcti esnasında B. 
Bcncı. bu sarayda oturacaktrr. 

Caddeler.de toplanan lulk t.uaf ından 
iki devlet reisi tiddetle alkı§ldnmt§tır 

Çekoslovakya Cumhurreisi T3. 
Eduard Beneş saat 16 da Ba§vekil 
ve Dışbakanı B. Stoyadinoviçi , e 
sonra da Çekoslovakya Dış bakam 
B. Kamil Kroftayı kabul etmiştir . 

Ak§am ııaat 20 de bay ve bayan 
Bene§ şerefine verilen ziyafette na· 
İp prens Paul bir nutuk söylemiş ve 
dcmi§tir ki: 

"'Aziz mit1afir ve ahBi dostum 
Çekoelovak baışk<1nınr selamlamak 
gibi fevkalade bir fırBata nail oldu
ğumdan dolayı pek bahtiyanm. Bu 
ziyaret derin memnuniyetimizi mu· 
cip olmaktadır. Zira bu ziyarette, 
Çekoslovakyayı daima Yugoslavva
~~. bağlamış olan dostluk ve kardeş· 
lı~n yeni bir delilini göriiyoruz. 
lkı memlekette aynı barı ve biitün 
milletlerle teşriki mesai iilküsü ha
kim ve bu asil gayelerin ba nlmasI 
için olan faaliyetlerinin. dost ve 
müttefik Romanya ile tamamlan
mt§ olarak, devam etmesi tamamen 

tabii bulunmaktadır. 
K~ç~ik anlaşma bu Bıkı tc~riki 

mesaınm tahakkukunu fili bir hale 
koymağa daima azmetmiştir ' 'e bu 
te§riki mesai istikbalde de devam 
edecektir. Zira bu te"riki mesai Kü· 
çük anla§ma azası ol~n devletlerin 
hususi menfaatleri icabından oldu· 
~ kadar onların umumi menfaatle· 
rı ve beynelmilel menfaat iktizasm-
~n~~ . 

~ .... ~mhurreisi Beneş cevaben söy· 
lcdıgı nutukta şöyle demiştir: 

Memleketinize yaptrğım tarihi ha • 
tıralarla dolu ıeyahatlerde, nal:ırlannız
la ve hükumetinizle '·irlikte, bansın 
muhafazasına ve Avrupa milletleri a;a. 
sında teşrikimesaiye pek ziyade hadim 
olmuı vesikalann ihzarına işt.:ı ak et • 
tim. Bunlardan 1920 de vaki olan ilk 
ziyaretim, ilk dostluk ve ittifak mu • 
ahedeıinin do.,._ ına v . f'! n ....,., •••. 
Bu muahede üs küçük anl~şma dev -
leti camiasının temelini teıkil etmi~tir. 
İçimizden her biri. bütün siyasi teşri • 
kimesailerinde mü terek mukadderatı 

'Cleği~ez surette müdrik olarak. bizzat 
kendi memleketi için cahşı:ken. daima 
ayni zamanda diğerinin vatanı için d~ 
çılmTıığa gayret etmi•tir. 

Başvekilinıit 
anlatıyor 

(tJştya.nı 1 i11ciflA) 

' 'Eğer Cümhuriyet kurulınJSI 
e Climhuriyet Halk Part:sinın d 

çi politıkasr olmasaydı, cndilstrınıO 
memlekette kurulması hiç bir ~ 
tahakkuk edemezdi ... 

Dün Ereğli fabrikasının kapısı 
nüne kurulmuş olan takın uzcrind 
"Devletin yapıcı kuvvetine inan·• 
vizi de bu hakikatin tam bir ifı 
idi. 

BUyük Önder Atatürk'ün yü~~ 
ilham ve d irektifleri ıl" bir gün &') 
Karabülrte bliyük sanayim an"1 
demir ve çelik fabrikalarmm tem 
atan ve bir gün sonra da gene Bu1' 
Şeften alınan kuvvetle kurulmaktl h 
lan snnayiimizin mensucat su~k 
ait yeni bir es"rini Ereğli fabrikıdl'bi• 
açmış huhınan Başvekil !smet toa'il 
Anadolu AJa.nsı adına va.ki ricam nı 
rine bu yeni fabrikamıza ait ih~ 01 

!arını §U cümlelerle ifade buyurdu1' ~ 
"Ernfjli bez /abrika.'tının rcsrıı' aç 

oçılnuısuıı yaptım. Oıı be§ günde1ıbt4 ıc 
tam iş~ııwyc ba._1la.mı~ olan bıt /ali ç" 
l:a, Silnıcrbaıık doT·:uma. "ktırumıarıt' ı 
orta rapta. bir örnefjidir. g 

1650 iğ va ii.ç yü:: dokııma te;gl k" 
1·arclı r. k 

ğ 

k 
"D1.ğcr fabriJmla.rrlıı11 daluı 

kuma§ dokuyacaktır. Te;;g61l'lordıS 11 
Zıma11 iııce bezler ve pati kakır ae/ 
cilcrin takcfrini oc'lbetti. la 

g 
"Fabrik:.mm boııaJuın.cl.r.ri, ıahofl B 

tuva.rlan ,. diğer 'f..-ııtımları vardır if. 6 

<le biiyıitiilmcsi imkanı da göz &ıı v 
cılrnm1.~tır. .. J • goı 

"Bu l:ıym.ctli eser içiıı üç btı;J an 
nıilyon lira scırfcdilmLJtir. Ereğli 11' ma 
fa'brilCMının a:: zamanila her aileye I<' id 
dini s vdirccck rok öncmF bir miJJI 1 
fabril:a.sı o?dıığunıl enıniyctle söyli,,e' ~t 
lirim .. , 

1
' • t;. 

[,,QNDR.4.. JIA.DISEl'I EUTLu1~oıı 

Ankara, 5 (A.A .) - Ktı.rabUk Ol 
mir ve çelik fabrikalarının ttmel ~ de 
""" ,u .. u;.t ~..:ı.t.u& ' '\..•1&•"'w•.; n. "'" ""o..•.u.,ı. id 
nn inşaatını finanse eden City BJ°' b: ' 
kalar gurubu tarafından gönderi1' . 
b

. _.., car 
ır telgrafta bu mes'ut had~ kutl»>· 

makta ve bunun biribirini takip ede" ~ 01 

diğer t:\lyük Türk işleri serisinin rıı~ gt 

va.ff akiyetli bir başlangıcı olması ti 
menni edilerek temel t~ı koyl11~ 
olan Başbakan lsmet İnönü 8aygı " 
takdirle S!!limlan.rnakta.drr. Bu tc~riki mesainin istikbalde de 

ayni kalacağında ve daha ziyade dc-
rinleşeceğindc !fa.inle tamamen muta lr--------------.-ı 
bıkım. ve mutabık olarak kalacağım. KURUN 
Bu müşterek oostluk ve kardeşlik si. Parasız muayene kunon 
ye.setinin 1ayük neticeleri ancak 18.y:ık r 
olduğu ve<'hile takdir edilebilir. Her Eiuausl doktorumuz Pa%artal gtbıl.ıt 
sene ,bu ziyaretlerde, crii.,.,,.l memlcke. saat on beş buçuktan yirmiye kadar ~ 

o~ zetemlz idarehanesinde, Cumartesi ı;Uıı.lerl 
timizin ve büyük milletimizin teralrhi- de saat ııı ten J9 a kadar uıeıı Tayyar' 
sini takdir!e gördük ve harp sonu Av ıı.pa.r.tımanıan tkincı da.in Oç numarad' 
rupasının tarihinde zaruri olarak gö- daima okuyucularımızı yedi kupmı uıu~ 
rülen ini~ ""e çıkış istihsnllerinc rağ. ı l:ıUtı:ıcıe kabul eder. 

men memlc'kctinizin devamlı terakki ~uk bastaııkl&rı dOktorumuz da 1111 
sini hiçbir zaman göz önünden uzak kuponun yedi taııe.alnl btrfkUrfp kendlatıı• 

ga 

la 
la 

ad 
bi 

Londra, 5 (A.A.) - Daily Exprtss 
gazetesi, muhabirinin İspanyadan sı -
karılmasını pddetle protesto etmekte 
ve asi saflarında ihtilal çıktığına dair 
ne redilen haberlerin bu muhal:ir tara • 
fından gönderilmemiş olduğunu temin 
etmektedir. 

Londra, 5 ( A.A.) - Sunday 
Times gazetesinin yazdığına göre, 
İspanyanın denizden ve karadan 
l•ontrolü planının ne vakit meriyete 
gireceği önümüzdeki hafta ilan edi
lecektir. 

Devletler gönüllülerin geri alın· 
maııı ve lııpanya bankası altınlarının 
bitaraflastmlması meselesini tetkik 
için kontrol planının tatbike konul. 
masmı beklemektedirler. 

Suriyede Vatanile
rin mevkii sarsıldı 

göturUrscnfz cumıırt.csl , malı, per§etnbl 
tutmad:m. Milletinizin muvaffakiycti ı;Unlerı 9 • 12 araaı Aksarayda, Mlllet csd' 

hakkında hiç bir zaman şüphe ve te. desinde Muratpa§a camii kal'fll'Jlldlld 11111' 
reddiide .düşnrna·m. ıı.)otnehaneıımcıt eocnklarmn:a bakacalttıf 

n 
• d 

Diş doktorlarımız 

HiJKÜMET TAYYARELERİNİN 
FAAL1YET1 

Valencia, 5 (A.A.) - Dün Cümhu
riyct hava kuvvetleri büyük bir faaliyet 
göstcrmi~lcr:fü. Birçok bava filoları Ta 1 
lavcra, Avila. Somosierra ve Cordue 
cephelerini bornbardonan etmislcrdir. 

Bu cephelerde geçende vukubulan 
hava muharebesi esnasında iki asi uy -
y re düşürülmilstü. 

ASI TAYYARELER KAÇTI 
B rcelona, 5 (A.A.) - A!Bcrc ait 

~ mot1$rlü iki tayyare, Kata1onya sa· 
h in muhtelif noktalarını b~mbardı· 
m n ettikten sonra Cumhuriyet tayyaııc 
erinin iddet!e müdahale etm•1eri u:c. 

rinc kaçmağa mecbur olmuılaıdrr. 
Ma:lrit, 5 (A.A.~ - Asilerin üç mo· 

torlu 'be~ tayyarer.i, dun öglcdcn ıonra 
p ~taht uzerinden muttaddit defalar 

<:muştur. 1 
Hava bombardrm.anlanna ka111 'kulla 

nr an toplar, bu t .. yyarclcri kasmaga ' 
mecbur etmiştır. 

itJKtJMETÇ1LER!.: ;~ •• REKETLEP.1
1

1 
Maddt, 5 r A.A.) _ 'R ı;mi teblil hü 

kUnıet kıta1arı Koronya v:tundaki ileri 
fı 

Türk - Bulgar 
Muahedesinin •imdi taa
dlknamelerl teati olundu 

Ankara, 5 (A.A.) - Bulgaristanla 
münakit 6 m-:l't 19?9 tarihli b;taraflık, 
uzlaşma adlı tesviye ve hakem muahe
desinin temdidine mütrdair ve Büyük 
Millet 1\teclisince tasdik edilmi§ bulu • 
nan protokolun tasdiknameleri, bugün 
Hariciye Vekaletinde Bulgar hiikiıme· 
ti kraliyesi clsisi B. Kristof ile Hari • 
ciye Vekaleti katibi umumi vekili B . 
Ncbl Batı tara{ıntlan teati olunmu!tur. 

10,000 tayy'areci 
Muaaollnlden nhpan aldı 

Rome, 5 (A. A.) - Musolini, 
.dün Ciampino tayare meydanında 
';00 tayyNe ·ıe 10,000 tayyareciyi , 
te.fıt4ı etmi~ ve hirka ni!!an ·c ma • 
dalya .dağıtmıştır. 

Bu madalyalardan bir.kaç tane
si §arki Afrikada ölen tayy.arccilerin 
aileler.ine ver.ilmiıtir. 

(tJstyanı 1 incide) Yeni bir sa.natoryunı Ayni ~kilde dlı dokt.orlanmız d& olcU" 

tenler Fransız makamları tarafından l R yucuıarrroızıo emirlerine bun' :tıuıunmal" bil 
kanunen bir muameleye tabi tutulma- yapı BCB taaır. Dl~ dolttorumus Fahn:tUn Dl~ Parmaklı:apı hUklfı.1caBdcalnde127 ~ 
mışlar, fakat V.atani po1isine teslim Ankara 5 (Telefonla) - }ştan· rada pau.rtcal gtinlerl eaat 14 ue 20 
cc1ilmişlcrdir. On be§ gündenberi polis huldaki prcvantaryuma bir sana- suıdıı. bulunduğU a:fbt doktor Necatı ral"' 
tazyikı altında bulunan Türklere, bu toryum ilavesi kararla§tırılmış ve ~ı de .Karaköy Mahmudiye caddesi ı-' 
defa da, m:.ddesi tayin edHmiyen CÜ· bu hususta bir kanun projesi hazır· numaraıfa :salı \~ cuma ~nh:rl aynı ıa 
.. -"" ted" B lanmı~tır. !erde 'Okuyucuıarmuzm diJleriD• lı&kaçal' 

rumlcr iLıue edilmek 1r. unun için .- ıar ~ Ufak wıavilmiııl J"-Ç•caldudır· 
mevkuflar Şamda mahkeme edilecek. Sanatoryumun _y.ap:lmasma bu A)'"lll :zamanda Beştk'taı tramvay 
!erdir. Mevkuflar bıJglinlcrde ı;ünıülü yaz başlanılacakttr. dt'•I Etil> apa.rtıma.nında •llnııetçl 
janaarmaların <Cmri altımda Şama ısev. Plda.D muht.at olıuyucuıarımızm ,o~ 
kedilt::celdcrdir. 

1 
____ K U R U N ___ 11!11111 Jarını sünnet edecckUr. 

CAMiLERE KiMSE GiTMiYOR Ayrıca AQaray Pertev Eczancıt -ya-
Hizmet kuponu nmda 3~ numarRila ısUnnctc;ı "'-e sthllst 

l.1zkiye. 5 (Husu.al) - Sancakta -nuımuru ~url E~z lh"'URUN 6oktorun01S 
1 Su kuponu C'&ı:rtc idaresine :=cttrenlcr• j beh 1

-• .... "il" 
frticai mahiyetteki propagnndalara.

1 

- verccıe!i mı ı onlaTı er ..... ~-c ... ,. 
§i<ldet ve-rilıniştir1 Antakya. \'t! 1s.ken- l - !KuçUk ılı\nlarnıı paraaIZ bastn:n'lar ,pon muk-abl'lnde " .a:bonclcrimize ruı ct.1 

1 2 - nurunun ıhckimlcrtne aıarnmz baktm• ven -1eraltl• r.oeuklaruıın aUnnet aınell-
dcrunn :ıureti ma.lısusa.da gönderilen ltrlJr. .)elerlni yapacakt1r. 
ler camilerde nama.dardan .önce, 'r.ürk-11---------------: ... ____________ _.....-

]er aleyhine bir .sürü söz \'ermektedir. 
Bu yüzClen tezvir ınembat bailne ltonu-
1an ca.mtlcre hemen kimse sitm~miye 
bıı . -mıst;ır . 

.- , 

,. 

Radyo ~1üsabaka Kuponu. 
-3'1-

Jalm: 
Adres: 

., 



. .. . . 

·Hindistanda kaplan aVcılığı 
) • t 

Kaplan vurqbi/mek· için· ·iki 
Hindista1J,da kalan bir avcı 

sene 

hatıi-alaTınz anlatı,lJOT 
Vikont (Edmon 

~ö Ponsen) in bii 
(:ıd)'ük av hatıraların 

0 dtırı bazı parça· 
e lar: • 
yf Sirklerdeki uyıf 
hayvanları görerek 
kaplanlar hakkında 
bir fikir edinmek 

~ iitiycnlcr çok alda
nırlar. Kaplanın ne 
oldyğunu anlamak 
ve dört be§ metre
lik bi~ kafeste ~art 
aç ~·e~ııcnle mukaye 
ıcsını yapabilmek i· 
~in, bUnyuine uy
ıun bir iklimde, her 
ıece yirmi il!• ottlz 
kilometre mesafe . 

kateden ve istedi
ii Zlltmn 40-SO 
kilo ııtak et . . yıyc. 

bılen büj•:.ik bir kap 

1~~ ıerbeııt halde 
g~rmek li:ı:ımdır. 
B.'.r kuvvet ve tena-
sup h ·k • arı ası olan ,. b 1· / b · I / \'Ücutt k' Korkunç afiı~ ı ır mp an 
.. . ! 1 kudreti ' 

ıorup anlıv b"l 
yüzm .. J a 1 mek için de biZ1.at bir kapı yordum. Nihayet tiddetli bir hareket 

man • uş olmak §ar~r. iıte ancak o ;a }·aptı. Bağlattığım ipler örümc.ck ağları 
icl • ınıan, kaplanın Qir ısırı§ta bir gibi kopuverdiler. Mandayı. taşlar üzerine 

eyı, boyun gem'kl · · k k 'd ·· '" kl' k b .. ıd öldü .. .. .. ı erını ırara • na- e suru ıyere on C§ adım kadar oteye 
ğındaki r:~ğUl:)J. ~e ~üz elli kilo ağı rlı- götür,dü. Ve ortalık ağarıncaya kadar 
t- •

1 

1~ .gcyığı hır köpeğin tavşan •müthiş homurtularla manday' yiyi§ini 
' , muı•gıbı nasıl g" .. düğ'" .. 1 . ı · w • k b'J .• otur unu anıya- dınl~dım. Sabah oldugu vakıt aplan, 
l rı •. . 1 • mandanın bir budu ıle kaburga arının 

Bir bete, merkezi Hindistanda (Gval yarısını yiyerek gitmişti. Benim mevcu· 
de, bir gece evvcı .k.~ - ~·,--·-- .._.__,,._, • a __ ,_,.,. 
idevi öldiir Ü 'ıa1 1 Y•tında bir mai- y.nrdu. Kaplcm ipleri kopararak manda 

J m 1 o n bü .. k .,... 
b:klıyorclum K 

1 
}~J bir kaplanı yi götürmesi hadiıesi, bu hayvanların 

· ap anın • 
c'.an ev·,·eı ı, ... : . . gece yarısın· müthiJ kuvvetleri hakıunda bende unu-

:r• } emıye gele •.. 
Yor 3um. Manda le in tegını umu- t-.trnaz bir hatıra olarak kal.dı. . 
f;tride ;kı' b" .. k§ den on adım kadar KAPLAN AVCIL/.ı' INA NASiHAT 

• • uyu kay • 
l!lna oturmu§tum t ~ parçasının ara- . Kaplan .-urmak iıtiyenler bu hayva-
dcirt• a ğ ' htıyaten mandayı nın t~biatlerini iyice öğrenmelidirler. 

ya ından parm k k w • l•rle t' • a alınlıgında ıp· Kaplanlar mebzul değildirler. Ve onla· 
ıvar agaçl b • • 

attcr süku . . ara aglatmıştım. Sa- rı göremeden çok yakınlarından geçtiği 
ll'UIJ. gece n ~nde geçiyordu. Ay bat- de vakidir. Bir kaplana rast gelmeği te
cllerlrni bil~ .. dar. karanlık olmuştu ki sadüfe bırakan avcıların ömürlerinin 
t • k goreınıyord B · k d 1 ·ı 1 1 - aplan gel . um. u vazıyet- sonuna a ar arzu arına naı b amama a-
kln yoktu Bıcı bıle onu görmeme im· rı ihtimali vardır. 
k'J · 4 undu • h ı 1,0metre uzaktak· k .gum yerden dört Ben, bu ayvan ardan bir yç tanesi-
saret edcmiyord 1 arnpa dönmeğe ce- ni vurabilm~ için iki ıene Hindistanda 

lanrn gelmemcr.i~i~· Yava~ yava§ kap· kaldığım gibi ava ba§ladığımın ancak 
lamıştırn. cmcnnı etmeğc baş- onuncu ayında iHt tüfeğimi bir kaplan 

' Sabah olmasına bir üzerine atabildim. 
adım kadar ile • d saat kala on beş 1891 tarihinde Bombaya çıktım; müp 
bir çıtırdı ü .~ım .~ duyduğum hafif hem bazı havadisler üzerine hareket edi-

~ zerıne yure - . . . d 
maga baıladı M ~ıın §İddetle çarp yordum. Ocıvar a yaptığım bir iki ge-
olmak • · · evcudıyet' d ki 'nden son (M Abo) ıc;;ın tüf ğ' ın en emin ce be cmesı ra on 
sıktım. Jcaptane ~:i.n kabzesini şiddetle ya gittim. Orada tanıştığım av meraklısı 
11ndan geçıyor' f k nıfnle mandd leşi ara- bir İngiliz zabitile birlikte kaplanları ta
nu göreıniyord a at ben karanlıktan o- kibe başladık. Yanımızda çok usta av-

• du. Orada iki ~m. J..eşe doğru gidiyor- cılar ve sarpçılarımız vardı. Arazi ma. 
tiddetle {:Jrled' ç defa homurdandı. son niah idi. On beş gün zarfında iki de· 
~ h" ı. Bütü " ' 'k gunu ıssedlyordu n kanımın dondu- fa bir kaplanı ihata ettı : fakat her iki-
bir ker~ ısırdığ m. Jcaplanın mandayı sinde de kurtulrnağa muvaffak oldu. Bu 

ını 
\'e mukavernete ' Yerden kaldırdığım muvctf!akiyetsizlik tberinc (Sunderbu-

maruz kaldığını işiti· na) hareket c tim. Bataklık ve sıtmalı 

• 

olan bu ~eltada pek çok kaplan vardı. 
Fakat o~man ç~k sarp ve geçitsizdi. Bey 
hude yere birçok defalar geyik ve ya.
ban doınuılarını, etrafı'1da•iz bırakma
mak için, yanlar.ına bile sokulmadan vu
ruldukları yerde bıraktımsa da kaplan
lar bunlara kat'iyyen dokunmadılar. İki 
gece sabahlara ,kadar bekledim; fakat 

tüfek atmak kabil olmadı. 
Bir gün, insan yüksekliğinde otluk 

ve etrafı r.ık ormanlarla çevrilmiş bir 
arazide rastladığım bir !l:irü yaban der 
muzunu takibcdiyordum. Domuzları 
bastırmak için sessizce yürürken dört 
beş adım ilerimde bir cismin otları dal
galandtrarak süzüldüğünü farkettim. 
Hayvanı görüp ateş edebilmek için ta· 
kibe başladım. Meçhul hayvan ~n, on 
beş adım kadar uzaklaştıktan sonra or
mana girdi. Diz çökmüt bir vaziyette 
dalları kaldırarak onu alttan 'örmeğe 
çah§ıyordum. Bu esnada derin bir. ho.
murtu işittim. Bu bir kaplandı. Arazi 
o kadar gayri müsaitti ki geri çekilme
ğe mecbur oldum. T•:.ifek gözümde ola
rak gerilerken bir kaç defa daha homur
dandı: Ben timdi onun biraz: evvel yat
ını§ olduğu yerde bulunuyordum_. Elim
deki tüfek böyle dar bir yerde kaplana 
karşı pek zayıf olduğundan, 12 kalibre 

tüfeğimi ge~rmeleri içi~ kayık~~ beni 
takip eden adamlarıma ıtaret ettım. Bu 
suretle kaplanı takibe baıladığım zaman 
izlerinden, biraz evci bet adım yanım
dan gesmi\ olduğunu gördük. Arazi çok 
tehlikeli idi. 'hkibinden vazgeçtik. 

• 
VAHŞi HAYVAN iZLERiNDE 

Gene bir defa bir gerge~an izinde l-
uı1'.. OCllffiCl)l!l.lcuJ• O• LUIU ııık b'lr or~ 

dan ge,çiyorduk. Ormanın içinde, gerıe
danın açtığı tünelden, ancak yüzükoyun 
sürünerek y:irüyebiliyorduk. Önümde 
gitmekte olan şikarı birdenbire durdu. 
Ve bize dönerek sükut etmemizi ipret 
et;i, Parmağı dudaklann~, gözleri yer
lerinden fırlıyacak kadar açılmıt oldu· 
ğu halde, bir metre ilerisini görmemize 
meydah vermiyen yap!ak perdesini göz 
lerile delmeğc çalı§ıyordu. Kalbim çar· 
parak dinliyordum. Acaba bu bir gerge· 
dan mıydı? Eğer böyle iıe bu vaziyette 
hayvanın hücumuna maruz ka1J11amız 
pek fena neticeler verebilirdi. Üç beı a
dıın sağ ilerimizde hafif bir yaprak hı

tırtıaı hitildi. Bir hayvan on on beş met 
re ilerimizden geçerek uzaklaıtı. Hayva
nın geçtiği yerlerden ktiçük kujlar bai
rışarak kaçışıyorlardı. Şikarı, ıeı çı· 
karmadan yalnız dudaklarının hareketile 
kaplan kelimesini telaffuz etmeğe çalı
şıyor ve gittiği istikametini gösteriyor
du. Bir iki saniyelik derin bir ıüki'tttan 
sonra kırk elli adım ilerimizde maymun 
Jar, ağaçlardan bağır~rak bir hayvanı 
takip• ediyodardı. Bıraz ilerlediğimiz 
zaman, gergedanın açtığı yolu •llluden 
kateden büyük kaplan izlerini bulduk. 
Bataklığın sullrı, bu derin izleri henÜ% 
doldunnağa bıılamııtı. İzlerinden, kap
lanın yolun iki u~ adım yanında ya.t-. 
makta olduğunu ve yaklaımamız üzeri
ne ormanın derinliklerine doğru çekildi-

ğini anladık • 
Bundan sonra Assam taraflarını git· 

tim. ('Botan) hududu üzerinde yükıck 
otluk arazide fillerle iki ay kadar kap
lan aradım. Pek çok izlere ra-stgeliyor· 
dum. Fak,;ıt kafi mik~arda f 'lim olmadı· 
ğf için bir net:cc elcle edemiyordum. Bu 
esnada vahşi filleri yakalamak üzere do· 
laşan bir. heyeti ı~fer~ye ile karıılaştım 
ve bunları iltihak ettım. Bir sıra üzer:
n'e dizdiğimiz otuz b~ fille aarpları ta· 
ramağa ba§ladık. Önümüzden iki defa 
kaplan çıkardık ve ikisinde de kaçmağa 
muvaffak oldu. 

Yağmurlu mevsim başlamış~ avcılık 
da bitmitti· Kifmire gittiğim esnada 
yakaladığım bir kolera beni tedavi için 
Fran-ya dönmeğe mecbur etti .Fakat 
fyflefir iyiletmeı derhal Hind)stana dön 
mekten kendimi alamamıştım. 

Çeviren: Turhan 'rmr.rrler 

Y.: Y ann bituek ). :. 
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Filistin ikiye 
böl iniyor 

Bu suretle Yahudilerle. Araplar 
arti.sindaki kanlı çarpışmaların 
• önü ahnacak 
Son bir 1i4Ç sene içi)]ll.e, devamlı 

8Urette isyanlara, kanlı 9(lrpı§mG.lara 

scıhne olan Fili8tinin Yahudilerle A. 
ropüır ıırasuıda taksimi dii~nülmek· _ 

SU~l~E 

~&~ . 
Dii.nkü posta ile gelen !tıgiliz gazc. 

tel.erindetı Dcıily Herald.'tn hU3usi nıu
hıa11iri şunu ya.."'t.yor: 

Filistini Arablarla Yahudiler ara. 
ııında taksim et111ek hususu. eimdi 
Londrada. içtima etmekte olı.n ve bu 
i§le meşgul (tahkik komisyonu) ta
rafından ehemmiyetle derpi~ edilme'c
tedir. 

Filistlni iki tilrlU taksim etmek pli· 
nı vardır: Bır ta.nesine göre, iki müs. 
ta.kil devlet yaratmak istiyorlar. Bi. 
rinci devlet, Britanya imparatorluğu 
dahilinde mahalli idareye sahip bir 
Yahudi dominyonu, ikinci devlet ise, 
milıtakil bir Arab devleti olacaktır. 

!kinci taksim p~ıi.nına gelince, Filis. 
tini 1sviçre modeli Ur.ere muhtar Arab 
ve ya.hudi kantonlarına ayırmaktır. 
Bunlar üzerinde İngiliz manda idaresi 
baki kalacaktır. 

Birinci taksim pllnına göre, yahu
dilere aşağı yukarı sahil kısmı veri
lecektir ki burada yahudi müstamere
ıi temerkilz etmiştir. 

Tahmin edildiğine göre bu mmtaka.. 
da ı,000,000 yahudi yerle§ebilir. Şiın. 
diki halde Filistinde 400.000 yahudi 
bulunmaktadır. 

Arab de\'leti ise, bu mıntaka hari. 
cinde kalacak bütün yerleri, Mavera· 
Uwria. da dahil olduğu halde ihtl\'a 
edebilir. 

Bu mıntakanın, bUtün hayatınca 

hakiki bir Arab kralı olmak emelini 
besliyen MaveraliHeria Emtri Abdul
ikinci takıim pllnına göre bugilnkil İn· 
giliı idaresi devam edecektir. 
Filistinin kantonlaımaaını terviç eden 
dir. Yalnız, Kudüı ve buna benzer mın· 
t.akalarda İngiliz mandası kalacaktır. 
!ahın hakimiyeti altına girmesi ve bu 
aurctle Emir Abdullahın da arzusunun 
tahakkuk etmesi muhtemeldir. 

Sevkiilceyş baknnından ehemmiye. 
ti haiz olan va Musul pctrollarını 
Akdenir.e ulaetrran İngiliz yolunun 

Gezintiler: - ~ ~ ı=nı _ .. ...__...., __ _ 

MAVERA'f. 
'ı'ÜŞŞESf 

lki par{ılıya ayrılacağı söylenen 
Fili.<Jti>ı haritası 

sonu bulunan Hayfa limanının da, İn· 
giliz kontrolu altında "bitaraf,. bir 
mıntaka olması muhtemeldir. 

Filiıtinde Yahudi ve Arap devletleri 
ihdaı etmek neticesinde İnggilterenin 

Filistin üzerinde sahip olduğu manda 
salahiyetini terketmesi lazımgelmekte.. 
· Bu iki plan üzerinde de, alakadar 

''tahkik komisyonu., tarafından henüs 
bir karar alınmamıısa da, azaltan - en 
aıağı bir tanesi - iki ayn dt-vlet ya. 
ratmak planını ıiddetle miidafaa et 
mektedir. 

Bazi Yahudiler, Filistininin doğru• 
dan doğruya ikiye parçalanmuını. bu. ~ 
,unkü Yahudi • Arap çıkmazı için ye 
gin~ hal çareli olarak ıönnekte iseler. 
de, dilnya Yahu.dilitf, ne iki devlet ya• 
ratılmaamr, ne de Filiıtinin kuıtonlaı
bnlrnaamı Yahudi ?Mıelcsinin halli için 
esaslı ve damii bir tesviye sureti olarak 

görmemektedir. 
Araplar iıe, belki, Filistinin daha iyf 

parçasının Yahudilere tahılı edilmesi.. 
ne itiraz edeceklerdir. 

Tahmin edildiline göre komisyon 
raporunu bu ay sonunda bitir:ııi§ ola· 
caktır. :Bununla beraber, İngiltere kra• 
lının tac giyme merasimi tarihi olan 
mayıı ortalanndan evvel hiçbir hareke. 
te geçilmiyecefi zahirdir.,,, 1 

Gömülü hazinelere kavuşurken 

Uzak, yakın ufu'klann gürlediği 
ıu son günlerde, bizim topraklan· 
mız iki büyük müjdeye kavuıtu. 
~nadolunuri ta gôbeğinde büyük 
bir fabrikanın temeli atıldı. Karade· 
niz kıyılannda, bir bqka fabrikanın 
adına törenler yapıldı. 

D 
. • 

ernır ve çelik, ıüpheaiz ki dün· 
y~da yeni bir 'ey değildir. Bunun 
hır devre aclmı verdiği günlerin üı· 
tünden çqlar akıp geçti. 

Mızrakta, temrenlerinde demi
rin en ke.!lkinini kullanan eski Türk 
asırlarca yadellerin malına el avuç 
açmak talihsizliğine dü§mÜ§tÜ. · 

"Dede l<orkut,. da o kadar övü
len kara pulat kılıçlar, artık dövül
miyordu. Horasan çeliği bir masa) 
oJmu§, dillerde onun yalnız Rdı kal· 
mı§tt. Bazı eski evlerin duvarlarında 
ya.!llanan ata armağanı palalar, kırk 
merdivenler, geçmiş harikaların dil
siz bir destanı gibi sıralanıyorlardı. 

Galiba bunun içindir, ki ··Kara· 
bük,. fabrikasının temelleri atıldığı 
ıziil) "demir devrine giriy9ruz!,, de-
dik. • 

Demiri ilk işlemi§. dağları ateşle 
yarmış, kalkanlarında sağlamlık 
güzelliği birle§tirilmiş bir millet olan 
Türkün, son bir kervan gibi, bu 
de•Te neden ~ıonra s;irİ§İ, gönlümü 
kanattı. Fakat bugiin, o eski dede· 
lere layık tonınla.r olduğumuzu gÖ.!I· 
terirken taşıdı~ımız hız, yüzümüzü 
ağartacak bir haldedir. Eski kayıp· 
lann acıaını ~ununla gideri):oruz. _ .. 

8. Gezgin 
Bizim "demir devri,, miz, yaln12 

bütün dünyada hüküm süren silah· 
lanma yarıtınm vasıtası değildir. 
Silahı da elden bırakmamakla bera· 
ber, demiri ekmeğin, zenginliğin, 
güzelliğin tohumu gibi kullanaca• 
ğız. 

Şimdi kara bir toprak ova, rüz· 
garlann cilalayıp parlattığı yalçın 
kayalıklar üstünde kimsecikler yok• 
tur. Yarın orada koca bir §ehrin, 
dökme yapılan, fen çatılan, ahenk • 
fiskiyelerini andıran pencereleri ın· 
ralanacak. Yerden fı§kıran sert de· 
mir, kuvvetli pençelerde yumuta• 
yıp eriyecek . 

.Köprü olup ırmaklar üstünden at· 
lay&cak, gülle olup dütman bağrın· 
da patlayacak .. Yurdun altını, yur 
dun irindc kalacak. 

Bir yerde fabrika kurulunca, ar• 
dından onun birçok arkadathm tü• 
rcr. Bacalar birbirine imrenerek uza. 
hır dururlar. Aralarında yollar, de· 
koviller, büyük §Oaeler kurulur. Kö. 
mür merkezlerine bağlanırlar. Bol· 
!uğun, sevincin çevresi geni§ler. 

Selçukiler zamanmdanbcri, Ana• 
dolu topraklannın yalnız üstü itlen· 
mi§. altı karı§tınlmamı§tır. Osman 
oğullan da bundan ba§ka bir teY. 
yapmadı. Vatanın üstüpe bayraJi 
dikmek, at sürmek, ordular dolattır• 
mak o toprağın sahipliği için yeter 
s'lnıldı. Yurdun gömülü hazineleri, 
ancak bugün açılıyor. Yurda sahiP.· 
lik ancak bogün tam olu>:or. · 
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Alan razı, satan razı 

15 yaşında 4,000 
küçük kız 

Amerlkada evlenmek mllsaadeslnt aldılar 
Londra, mart ,, Nevyorktan alı • 

nan haberlere göre Birleşik Ameri • 
ka hükumetlerinden 42 sinin dahi • 
linde küçük ya§lıların evlenmesi ar
trp çoğalmaktadTT. Bugüne kadar 
bu mini mini karı kocaların 4,000 i 
buldukları hesaplanmıştır. lngiliz ga 
zeteleri Amerika kanµnlannın bu 
hususa dair verdikleri müsaade üze· 
rine küçük ya§larda evlenmelerin de. 
vam edeceğini yazıyorlar. 

Bu kötü batlangıcı Evnik Guns· 
ted yapmıttı. Dokuz ya§ındaki ço· 
cuk yirmi iki yaşında koskocaman 
bir serseri ile nikahlanımştı. Bu ha
ber ortaya yayılınca her taraf tan 
Nevyork gazetelerine yağan telg • 
raflar da aynı şekilde yapılan nikah• 
lar ilan edilmeğe başlanmıştır. Gu. 
ater eyaletinde Stanley ismind~ 25 
yatında bir delikanlı 1 2 yaşında bir 
çocuk ile Sitil de 38 yaşında bir er· 
kek 1 4 yafmda bir kız ile nikahlan • 
mıttır. Kalifomiyada eylulda evle-
nen 13 yaşında bir kızın doğur -
mak üzere olduğu, Virmiham on 
dört yatında bir kadının ikinci ço • 
cuğun doğmak üzere bulunduğunu 
ve ilk çocuğun yirmi bir aylık olma· 
srna göre bir kedi yavrusu gibi oldu
ğunu gl'l7.eteler yazıyorlar. 

Nevyork'un en maruf ilim adam· 
larmdan avukat Kur.derd bu mesele 
hakkında "dokuz yatında ilk evle
nen Evnik' e verilen müsaadenin 
sebep olduğunu,. söylemittir. 

Nevyork T ayrnis gazetesinde ner 
redilen bir istatiıtik bugün Amerika 
BirlC§ik hükumetleri dahilinde 1 5 
yaşından &§ağı 4,000 madamcığm 
bulunduğunu teyid etmektedir. A· 
na ve babalarmm budalalıkları ıaye· 
sinde biçare çocuklar pek vakitsiz 
evlilik i§kencelerine giritmiılerdir. 
Taymis: 

"Henüz bebekleri ile oynayan bu 
çocuklar günün birinde aile oca~ına 
sokulmuşlardır. 14 ve 12 yaşındaki 
zevceler ne yemek pi§irmek, ne dik iş 
dikmek ne de kocalarının elbisesini 
yamalamasını bilirler. Bütün ka· 
dınlık marifetleri kocasiyle yatacağı 
yatağı sermekle yemek sofrasını ha· 
zırlamağa münhasır kalır.,, diyor. 

Gene T aymi~: "Hükumetin bu 
gibi evlenmeler aleyhine kalkışması 
hiçbir faydayı temin ~demiyecektir. 
demektedir. Çünkü bu çocukların 
ana, baba veya vasileri müsaade e· 
dince kanun buna karı~amıyor. Bi· 
naenaleyh yaptıkları işin neticesini 
hesap etmiyen veya edemiyen ana 
baba mesuldür. Bunlar çocuklarını 
mahvediyorlar. Fakat kanun da bu. 
na müdahale edemiyor . .,! 

Öbür t""aftan alimler, doktorlar. 
münevverler de durmayıp buna bir 
çare bulunmasını istemektedirler. 

Çocuklarını bu kadar vakitsiz 
küçük yaşlarda evlendirenlerin de 
kendilerine mahsus bir zihniyet var
dır. Bunlardan §ayanı dikkat olanı 
bu kötü yolu açan Evnik'in anasının 
gazetecilere söylediği sözlerdir. 

Kadın şöyle demiştir: 
"Ben de 16 yaşında evlendim. 

Bu bir an·anedir. Hem de hürmet 
edilecek bir an'ane. Gelin ile giiveyi 
istedikten sonra başkalarına ne? .. ,. 
Fakat skandalli evlenmeler altında 

ba§ka bir ıey daha saklatmakta. 
dır. iktisadi buhran, çocuklarını bu 
kadar erken evlendirmeğe kalkışan 
hep fakir ve fukara takrmındandı:
lar. Bunların çocuklarını tahsil ve 
terbiye için değil hatta beslemek için 
bile iktidarları yoktur. Bunun için 
evlendirmeği bir beladan kurtuluş 
saymaktadırlar. 

Amerika i§te bugün bir de böylf' 
içtimai bir mesele kar§ısmdadır. 

Güzel bir erkek 
ihtiyacı gibi ... 

Sinema yıldızı Marg Pickf ord 
Parisi böyle seviyormuş 

Avnıpada seyahatine devam et
mekte olan meıhur sinema yıldızı 
ve Duğlas F airbanksın kanıı Mary 
Pikford. Lozana gitmek üzere Paris· 
ten ayrılırken gazetecilere fUnları 
söylemi§ tir: 

"Parise bu gelişim dokuzuncu 
defa mı, onuncu defa mı bilmiyo· 
rum. Seyahatin hayatım üzerindeki 
ehemmiyeti ve tesiri fevkalade. mü
himdir. Yalnız, bildiğim bir şey var 
sa, o da, Parise geldiğim zaman içim 
de baıka memleketlerde duyduğum· 
dan farklı bir neıenin belirmit oldu
ğudur. 

"Küçük iken, kendi kendime 
Şan • Zelize caddelerinde gezeceğim 
günleri tahayyül ederdim. Çünkü, 
etrafımdaki insanlar bu §ehre ve 
bilhassa bu §ehrin bu meşhur semti
ne ait o kadar çok ıeyler anlatmıı· 
!ardı. 

Nihayet bu hulyamı tahakkuk 
ettirebildim, ve bundan duyduğum 
haz hayatımda pek nadir duyduk· 
duklarım arasındadır. Şimdi, yeni 
bir arzum var, o da Fransızcayı bir 
Fransız kadar mükemmel konU§a· 
bilmek. 

"Parise dinlenmek için geldim, 
evvelki geliılerim de bu maksatla 
idi. Çünkü, dünyanın hiçbir ıehri 
bana buradaki huzuru temin edemi· 
yor. Hele buranın mağazalarını do· 
la4mak İnsana her tiirlü yorgunluk
larını birden unutturabiliyor. Aldı· 
ğım kokular, mücevherler, elbiseler, 
eldivenler, ayakkabılar, f8pkalar ba· 
na bu ıehrin kanı kaynayan hatıra· 
sını içimde güzel bir erkek ihtiyacı 
gibi devam ettiriyor. Fakat, .eariste 

lılary Pickfor<l 
en çok hayran olduğum şey, ıehrin 
güzelliği, insanı hayrete düşüren te· 
nazurü, insanın büyük bir iç rahat
lığile yürüdüğü şaşaalı caddeleridir. 

"Paristeki seyahatlerimden her 
dönüşümde, evde gözüme ili~en her 
şeyi parçalamak, ve onları gördük· 
!erimden hatırımda kalanlara göre 
yeniden tanzim etmek arzusunu du· 
yarım. Etrafımda daima beni içine 
~lan bir Paris görmek istiyorum. Bu 
defa Amerikaya döndüğüm vakit, 
Kalifomiyanm sıcak güneşi altında 
Pariste görcliiğiim birkaç güzel eve 
benzer bir villa yaptırmak niyetin
deyim. 

"Buraya yazın tekrar geleceğim. 
ve Paristen daha fazla hayrete de· 
ğer sergisini göreceğim. Geçen giin 
serginin hazırlanmıt pavyonlarını 
iördüm. Harikulade bir §ey. 

.Der Gün.Bir lli.fuiye 

Kayserili zekisı 
Ahmet Nedim, ikinci mevki kom· 

partımanında başını arkaya dayamış 
gözlerini kapamış, karanlık bir boş· 
luğa dalmış gibiydi. 

Otuz seneyi geçen hayatında Is· 
tanbuldan ilk defa çıkıyordu. 

Nereye gidiyordu? Niçin gidiyor
du?. 

Kafasında yegane aydınlık nok· 
talar halinde çivilenen bu istihfam· 
lar, trenle beraber karanlıklar için· 
de kayboluyordu. 

Yoksa yaşamıyor muydu? Adem 
denilen şey, böyle muttarit tıkırtılı, 
sonu gelmez karanlık derinlikler 
mivdi? 

) ' av aş yavaş hayatı hatırlamağa 
başladı. Kalabalık geniş caddeler, 
büyük parlak vitrinler, şakrak gazi· 
nolar, muazzam apartımanlar, zarif 
otomobiller .. Bütün bunları süsliyen 
çeşit c eşit renkler, tuvaletler, kah· 
kahalnr, nC\ğmeler, şarkılar .. 

Gözlerini <1raladı. Hareketsiz, si· 
lik üç çizgi, kompartımanın loşluğu 
içinde birer kadit gibi kendisine sı
rıtıyor gördii. Yüreği sızladı. Gözle· 
rini tekrar kapadı. O tatlı hayattan 
niçin ayrılmıştı? Artık ya~amayacak 
mıyd·.1 

Bu tahassür, hatıralarını canlan· 
dırmağa başladı: 

Sabahleyin, haciz memurlarına 
evinin kapısını rı.çarken tanımadığı 
başka bir adam da eline kalınca bir 
zarf tutuşturmuştu. 

On senelik hesapsız yaşayışının, 
serseri ve derbeder hayatının tabii 
bir neticesi olan bu feci manzara, 
komşularının, miitecessis nazarları 
altında perde perde açılırken duydu· 
ğu elim ıztırap bile bu ölüm yolcu
luğuna tercih edilirdi. 

Amcası, onu, bu tatlı, hayatından 
sanki nive l'lyırrn13tı? Ev,.t nnıı . 
belki ıztıraplarından o an için kur· 
tarmıştı. Fakat bu neye yarardı. O 
i~te ölmi.iştü. Sevdiği hayatından 
ayrılmıştı. 

Bu, aciz. bir doktorun, hastası
nı kurtarmak için onu öldürmesi gi· 
bi bir şeydi. Dayanılmaz ıztıraplar 
içinde kıvranan en ümitsiz bir hasta 
bile yaşamak isterdi. 

Karanlık loşluğun derinlikleri 
kinden kopup gelen tiz ve uzun bir 
çığlık, sabahki intibalarım kafasın
d<ın birer birer çıkarıp önüne serme· 
ğe ba,ladı: 

O, babasından kalan son miras 
parçalarını; mobilynbrınt haciz me· 
murlarınm insafsız ellerine b!rak· 
mış; bu ümitsiz zanıanındn bir mu· 
cize gibi yetişen mahut zarfa b2kı
yordu. Acaba bu znrf mı onu kur
taracaktı? 

Çölde yolunu kAybctmiş çaresiz 
yolcuların seraplara aldandıkları gi· 
bi, Ahmet Nedim de çölde bu zarfın 
yarattığı ümide bağbnmıştı. Onu 
açmaktan korkuyordu .. Evet bu ça· 
resiz zamanında eline geçmiş yega· 
ne ümit vesilesini kaybetmek iste
miyordu. Fakat bu vaziyetine de bir 
~ekil vermek lazımdı. 

Ev sahibi, bir senedenberi alama· 
clığı ev kirasına mukabil eşyasına 
haciz koydurmuş, kendisini sokağa 
atıyordu. Bu hacze. diğer alacaklılar 
da iştirak ettikleri için eşyasından 
bir şey kurtulmayacaktı. 

$imdi parasız, eşyasız, evsiz, kim 
sesiz ne yapacaktı? Hayatta yegane 
m~nedi ve yakını olan amcasına 
da baş ''urmağa yüzii yoktu. Onun 
maddi manevi birçok yardımlarını 
R"Örmüş; fakat hemen hepsini suiis
timal etmişti. 

Zaten, amcası, ihtiyar bir adam· 
dr. Başındaki kalabalığı ancak teka· 
iit maaşile geçindirmcğc çalışıyor
du. 

Onun tavsiycsile girdiği işlerin 
hepsinden birer vesile ile ayrılmıştı. 

"Holivuda döndüğüm znman A· 
merikalrlara söyliyeceğim ilk söz şu 
olacak: Ne olurdu Pariste bulundu· 
ğum zamanlar günler yirmi dört sa· 
at olacağına iki üç misli daha uzun 
olsaydı!,. 

Yazan: 

illıanıi Gök 

Bu son işini de onun ayaklarına ka· 
panarak bulmuştu. Fakat amcası, 
bu işi ona bulurken kendisine bir 
daha kapıyı açmayacağını söylemiş· 
ti. Ne yazık ki bu tehdit de para et· 
memiş, kısa bir zaman içinde, bir 
sarhoşluk yiizünden bu işten de ko· 
vulmuştu. 

Haciz memurlarının bitişik odaya 
geçtikleri zaman birden başı döndü; 
yere yığılıverdi. Cılız vücudunun, 
çıkardığı sese kimse ehemmiyet bile 
vermemişti. 

Gözlerini <1çtığı zaman. diişerken 
duvardaki civiye takılarak yrrtılnıış 
zarftan döl.dilen, vesikaya benzer 
birkaç renkli kalın kağıtla birkaç 
parça kağrt para ve küçük bir mek
tup, öniine yayılmı~ gördii. 

Haciz memurlarının görmemesi 
için evvela prlraları aldı. Bu, kırk 
elli lira kadar bir şeydi Bu para borÇ
larına cerez bile olmazdı. Üzerlerin· 
de kendi fotoğrafını gördüğü üç ta· 
ne mavi kağıttan bir şey anlamadı. 
Mektuba göz gezdirdi. Amcasının 
su sntırlarını okudu: 
• "Oğlum; sana son defa hitap edi· 
yorum. Hayatını takip ediyorum, 
bugün seni eYden çıkaracakl;,.rını ve 
eşyam\ haciz koyacaklarını öğren· 
dim. Çoluk çocuğumun nafakasın· 
dan ke~erek ölümlük, dirimlik diye 
biriktirdiğim paranın bir kısmile sa· 
na altr aylık şimendifer bileti aldım. 
Diğer kısmını da bu müddet zarfın· 
.Ju ...... !-' J.,;u l..lıgı ) u~Gl ı.;ı.u ...?!) "' •ut.~• 

tubuma iliştiriyorum. 
Eskiler, yetişen evlatlarına bir at 

tedari!.: edince "haydi bakalım, yo· 
lun açık olsun,. diye onları meydana 
salarlar ve hayattan nasiplerini al· 
ma[{a sevked~rlermiş. Ben sana, 
giinde kırk elli kilometre yol alan 
cılız bir at yerine bunun yirmi otuz 
misli sürat ynpan konforlu <;elik bir 
trende geC"eli gündfo:lü koşmak im· 
kanını veriyorum. Şunu da hatırla
tayım ki hu işte ben bir muta,·assr
tım. Bu kudreti sıma ben değil, 
memleketin veriyor. 1\ 1ektubuma 
bir de şimendifer haritası ili§tiriyo· 
rum. Bu harita sana, bulacağın ha· 
zinelerin yerlerini gösterecektir. 

Seyahatlerini hep geceleri yap. 
Gençsin, başını dayayacak bir yer 
bulunca uyursun. Bu suretle. mesa· 
feleri alırken aynı zamanda dinle· 
nirsin; gündüzlerini de işaret etti· 
ğim hazineleri aramakta kullanırsın. 

Artık beni bu dünyada yok bil. 
Bana ne mektup yaz; ne de haber 
gönder. Zaten ihtiyarım, hastayım. 

Endişe etme. Anadolunun temiz 
havası ve toprağı senin esasen çok 
büyük olmayan günahlarını arıtır. 
Hayatını kazanır ve tufeyli olmak· 
tan kurtulursan bütün hakkım sana 
helal olsun .... 

Ahmet Nedim yandaki odada ha· 
ciz memurlarının ellerinden zorla 
kurtardığı bir valizin icine birkaç 
kat çamaşır koyarak evden fırlamıg· 
tı. 

Tren hızlanıyordu. Kompartıman 
daki sessizliği kontrol bozmuştu. 
Diğer iiç yolcu yava~ yavaş konuş· 
mağa başlamışlardı. içlerinden biri 
korkuyordu. 

- Tren çok hızlandı, dedi. 
Diğeri cevap verdi: 
- Siz galiba trene ilk defa bini· 

yorsunuz. Bu sürat nedir ki? 
Üçüncüsü, diğerlerinkinden daha 

ince bir sesle söze karıştı: 
- Bu sürati kaç kilometre tah

min edersiniz~ 
Birisi otuz, öteki yüz kilometre· 

den bahsediyordu. 
ince sesin sahibi cocuklukla deli· 

kanlılık arasında bo~layan oy yedi 

on sekiz yaşlarında bir şeydi. 
ni çıkardı baktı. Biraz sonra dl 
tevazi, fakat kati bir lisanla: 

- Saatte 70 kilometre gidiY 
dedi. 

Bu konuşma Ahmet Nedi 
alnkalandırdı. Deminki adem 
ğundan, yavaş yavaş kompa 
nın kü--ük varlığına giriyordll· 
kücük varlıkta da bir hayat 
Aklı çocuğun buluşuna takıldı. 
at, trenin tekerleklerine bağlı 
di ki süratini ölçebilsin ! Alışık 
gözi.in, dışarda geçip kaybolan 
talardan sürati hesaplayabihn 
de gecenin karanlığı mani idi. ~ 

Alelfıde bir zamanda hiç eheJll' 
yet vermiyeceği çocuğa dik 
baktı. Bu, değirmi yüzlü, y8' 
ufak tefek bir çocuktu. AsırlaJ 
beri yana yana kavrulan cılızl-' 
bir Anadolulu, bir köylü tipi .. 

Fakat yüzi.inün manası ne dl' 
di 1 Gözlerinde kuvvetli bir ı' 
parlaklığı yanıyor; çizgilerinde 
de kuvveti, dürüstlük ve teı11° 
şekilleniyordu. 

Ahmet Nedim, çocuğa her ı,J 
şında yeni bir alem keşfetmiş ~ 
zevk duyuyordu. Birden doğl'\11' 
çocuğa döndü: 

- Arkadaş, dedi, trenin süra 
nasıl hesapladın? 

Çocuk, kuvvetli bir tahsil göı11'" 
olması lazım gelen bu lstanbul el' 
disini biran hayretle süzdü. Sod 
nazarlarını tabiileştircrek: 

- Gayet kolay, dedi, trenin ~ 
nkardığı ses, rayların ek yeı .et' 
den geçtiğini gösterir. Raylar 
metre uzunluğundadır. Mesela bi 
dakikada kaç defa ses çıkarsa o ~ 
dar defo 1 2 metre yol alınmış 
mektir. Bunu 60 !a z rp d 
trenın bır saatte aldıgı yo u ~ J 
sunuz. Zihinde hesap yapma~ 
için şöyle basit bir düstur koya"" 
rız: 

4 3 saniyede kaç ses çıkarsa sa8 
o kadar kilometre sürat. 

Ahmet Nedim diişündü. Zihıı' 
hesap ycıptı. Düstur do~ru idi. ~ 
köylü çocuğu neler biliyor, ner 
buluyordu? 

Kompartımandaki durgun \'e ~ 
siz hava değişti. Artık birbirleJ 
konuşuyor ,.e giilii-şi.iyorlardı. "p)_ 
met Nedim Yi\\'aş yavaş neşele11 
Bu kiiçük dclihanlı ona hayatı uı 
tıyor<lıı. 

1 Iakkr, Kayserili fol::ir bir aileıı' 
cocucru ir-ı;ş . Orta mektebi fuk~ 
hk yüziindcn ~iiçbd.i bitirmiş. 8' 
bası birka~ sene evvel ölmiiş. ~J 
çiik karclc~1erinc ve annesine şitı" 
o bakıyormrş. 

Ahmet Nedim kendinden utaflj 
Bu cocuk, kalabalık bir nil~yi ge~ 
direbildigi halde kendisi tek haf J 
kurtaramıyor, ihtiyar amcasına "/ 
oluyordu. 

Heni.iz manasını iyice anlaya~ 
dığı biletlerini Hakkıya göstefl' 
Çocuk bunları görünce: 

- Miikemmel, dedi, üç tane i~ 
şer aylık halk ticaret bi1eti, bi?
hayatımızı kurtaran biletler.. 13~ 
nin son tarihi ötekinin başlans .... 
Bunlarla tamam altı ay gezebili 
niz .. 
Sabah.ın bol ve parlak ışığı ~ 

maclarla beraber Ahmet Nedi~ 
de bulanık ruhunu yıkıyordu. K ~ 
partımanda Hakkı ile yalnız kal J 
lardı. Hakkı ona kısacık haya 
parça parça anlatmıştı: 

Marangozluk yapan babası k~ 
dilerine küçük toprak bir evle. d~ 
k;mdaki avadanlıktan başka bir i;l 
bırakmamıştı. Mektebi, bir sanB?. 
renmesine mani olmuştu. .S ~ 
dört kardeş ve kimsesiz annesıle 
raber geçinmek için ne iş tuta~1' f 
Memur olamazdı. Çünkü henu~ b" 
şı müsait değildi. Olsa da, bir ~" 1 
şirlik için seksen talip çıktığı ~11 .w 
manda kendisine sıra ne vaktı I"'. 
cekti?. 

(Sonu: 8 :ri~ 
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Size Çocuğu d .. .. 
uşundürecek ha.fta-

fttn başlangıcıdır 

7 - KURUN 6 NiSAN 1937 

Yeni tip bir tayyare 

Fakat bir tecrübe pilotu 
bakınız ne diyor: 

Bir tecrilbe pllotunun tayyareslle birlikte 
parçalanıp ölmesi, beşyüz hatalı tayya· 

renin havada rAkiplerJnl tehlikeye 
sokmasından daha Jyidlr 
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idman şenlik.leri içi 
hazırhklar 

. -. 
Yazan: Kadlrcan KAF.L.1 Tefrika: 9 Beqoğlu Halkevi spor şubesindeki kızl 

Şöval1Jeler .. art1k epeqce zaman büyük muvaffakıyet gösteriyorla 
. . 

Anadolu kıgılarina uqramaz oldular 
Şakağındaki derin yarcı.dan kan b<r yeniden donanma yarattı. Mente~e Be· 

§anıyor, çimenİcrin üstünde mınımını yi Orhan Beyle de birleıti ve onun ku
ve kızıl bir göl yaptıktan sonra toprağa mandasında olarak Radosa, Yunan kı -
sızıyordu. yılarına aklnlar yaptırdı. Ege -::lenizin -

Ort~lığı çılgın bir alkı§ ka.pladı. de Türk bayrakları zaferle d.ılgalan -
Sasa Beyin atlılarından yüzde dok - mağa başlamıştı. 

sanı Mehmet Beyin atlıları ara&ına ka- Fakat bütün bunlar Aydın oğlu 

rışmı~tı. Yal~ız kırk elli kişi biraz ön-t Mehmet Beyin yüreğine rahatlık vere· 
ce geldikleri yolrlan gc.ri gittiler. Bun- ı miyordu. O istiyordu ki Ege denizinde 
lar Sa sa Beyle akrabalıkları olanlar ve lı ve Ege kıyılarında Türkten b::tşkasının 
uşaklarıydı. sesi dinlenmesin 1 Bu kıyılardaki bütün 

A~ıkta bekliyen şöyalyelerin gemile-• kaleleri ele geçirsin. Hele (Aşağı iz -
ri de yelkenlerini açarak uzakla~tılar. mir) kalesinin Cinevizler elinrlc kalma· 

.Mehmet Beyin yanına koşan Oün - sına bir türlü razı olamıyor: .ı:ayı alır· 
dar Bc:y .. Saııa Beyin askerlerinden ay • . sa büyük donanm'a ye büyük deniz a
rıtarak uzaklaıanları gösterdi: kınları yapmak mümkün olacağını dil· 

- İkiliğe sebep olacaklar: ni;in gi- şünüyordu. 
diyorlar? bırakmıyalım!.. Faka·t bu işleri başarmak için kendi-

Dcdi. sinin güveneceği ve etrafındakilerin de 
Melimet 'Bey buna razı olmadı: sarsılmaz bir !laygı ve gevgi lıesliyece-

- Kimseyi zorlamak istemem. Ne ği bir kumandan lazımdı. 
zaman gelirlerı;e yanımda yerlcrl var- Sasa Beyin ölümü sırasında ancak 
dır. Bırakın gitsinler. Çok ~eçmcden iki yaşında olan ikinci oğlu (Umur) o
bana hak verecekler ve dönecr.klerdir. nun yıllaı:ıdanberi beklediği kahraman 

Sonra 'sevinçlerini CO§lcunluk derece- oldU'ğuriu h~r fırsatta anlatıyordu. 
sine çıkaranlara döndü: 

.:... Sasa Bey düne kadar pek iyi bir - 4 -
hükümdardı. Bu ölUme Uiyık değildi, 

fakat kendisi istedi. O eğer yo!unu }8- BlR AV ALAYI... 
§rrni~say:dt ve doğru·yolda devam et·-
seydi elbet daha iyi olurdu. Kısmet Birgiden Tire'ye giden inişli yol
böyleymiş. Allah günahlarını hağışla . dan bir alay atlı geçiyordu. Nal aes
ı;ın ı Onu bir Türk beyine yapılması cln yamaclar arasmd~ arahk~ız aksedi 
Ulz·m olan saygı ite toprağa verelim. len yamaçlar arasında a~alrkıu zaksedi-

Ellerini göke kaldırarak mırıldandı: yordu. 
- Hepimizi o yarattı, ona dönece • Yeşil ve heybetli dağlar! ... 

ğiz ı.. . ' Dağlar, dağların üstünden bakıyor 
İşte Aydın oglu Mehmet Bey böy' - ve. dağlar dağların. altında diz çökü -

lece hükUmdar oldu. - ' · :ırordu. -
İ§e ba lar başlamaz 've "ayni sene • ~~l~nn ~I~~a,"ttı~Ntrpl SİS· 

içinde kuvvetli bir tdonanma yapttrdr. lerino bürünmüş olan (Bozdağ) gökle. 
Kardeşi Osman Bey kumandasında - re .yükseliyordu. Güneı henüz gö • 
ki hu. filo Radosa hücum etti. Karaya r:inmüyordu. 
asker çıkardı. Kaleyi abloka etti ·ve O- Fakat kuş seslerinin, kurbağa gü-
rada yiğitçe ·dövüştüler. . rültülerinin, su çağdtılarının doldurdu-

Muhasara uzadı. Rados şövalyeleri ğu dere içleri bile gittikçe daha çok 
A'nadcılu kıyılarına ve .Türk gemilerine ve hızla ayr.iınlamyordu. 
salitrmamak sartile banş istetliler. P.a- Güneş §U dolambaçlr ve çam ko -
panın ktşkırtmasile Avrupadan da bü- kulu yolda ilerliyen Türk atlarının nal 
yük kuvvetlerin imdada g-eldikleri öğ - seslerini duymuş, Türk bilginlerini 
ren ilince Türkler geri döndüler.· Bu se- bir an önce görmek istiyordu sanki .. · 
ferin en büyük faydası Türklerin ister· , Alayın önünde kara sakallı, kurt 
lene Radoslulan rahat bıraknuyacak - bakışlı, dins bir adam vardı. İnce ba
larım, denizlere de hakim olabilec::kle- cakh dolgun sağ111r bir kısrak iistünde 
rini göstermeleriydi. Nit•'tim şövcrlye - dimdik duruyordu. Başına işlemeli 

ler ondan sonra epeyce zaman Türk - bir çevre sarmr~tı. Sırtına dar bir 
lerle bozuşmaktan ve hele Anadolu kt- çepken giymişti. Dizlerinin üstünde 
yılarına saldı~maktan çekindile:. Sade- kalan kısa şalvardan sonra ktlh ve sert 
ce Ri\dosta yerlcımeye çahştıiar. bacakları görünüyordu. Ayaklarında--

Aydın oğlu Meh!J!et Bey komşu ki kısa ve yumuşak çizmeler birer çorap 
Türk Beyleri olan Menteşe, Sar!.ıhan ve kadar dardr. Belindeki krrmrzı kuşak 
Karasi oğullarile iyi gcsiniyor; henüz üzerine enli bir kemer sarmıştı. Ke· 
Bizanslılar, V enedikliler elinde_ olan mcrle kuşağın arasına bir yatağanla 
yerleri i!lkesine ilave ediyordu. bir hançer koymuştu . 

O zamanlarda Cinevizliler Sakız a _ Bunlardan başka belinin sol tara • 
dasına yerleşmişlerdi. Bu aralıle Sakrz- fında enli ve iğri bir Tür.k kılıcı sal -
daki Cinevizlerin ·reisi" olan Bcnedetto !anıyordu. Omuzunda bır sadak, sa
Zaharya aşağı izmiri Bizanslılardan al- dağın içinde otuz kadar ok ve atının 
m;ştı. Yukarı izmil'de de Aydın oğulla- terkisinde bir yay asılıyordu. 
rınm yeşil bayrağı dalgalamyordu. Ona Peşrev bey derlerdi. Düşma-

nın her halini herkesten önce ve daha Mehmet Beyin hükümdar olması il -
zerinden ancak iki yJl ge%rnişti ki onun iyi sezmekle tanınmıştı. Çatık kaşla. 
filoları Kıbrıs kralının gemil-:rini ha _ nnın altındaki bakı~ları, bü}•:icek ve 
tmyor: Venidik, Cinevi:i, Katalan do- öne kıvnk kulaklarının duyuşları eısiz-

di. · Savaşta olduğu gibi ava giderken nnB'mafanna meydan okuyordu. 
de b~şta "bulunuyordu. Fakat altı yrl sonra Rados şöval -

yelçrl kııvvetlerini artırdılar ve kendi- Soldaki yamaçlar korkunç bir or -
!erine yardımcılar buldular. Türk do _ · \nan halindeydi. Ağaçlardan başka 
nanmasr yenildi. y~r yer çalı kümeleri, ahududu yığın. 

1314 te ölen Benedetto Zaharyanın lan var.dr. O zamana kadar burada av 
yerine geçen Marten Zaharya Türkle • yapdmamı_ştı. Peşrev bey şimdi krla -
rin denizde ku-.-vetlenmelerinin kendisi vuzluk ettiği avcıları oraya sürmek, 
için p~k fena olacağını anlamıştı. Bunı,ın her zamandan 'Claha bereketli bir av 
için Rados şövalyclerile birleşti. yaptırmak ~istiyordu. 

l 3l 9 da Efez..'de hazırlanmış .olan 58 Atının ~gemlerini çekti ve dÜrdu. 
gemiden ibaret T\jrk ıdonanması·2600 Yirmi adım kadar arkadan iki genç 
savaşçr ile:=denize. .açtlıh; Rado:; ve Ce· atlı geliyordu. Peşrev beyin durduğu
neviz do,ıanrruısile karşılaştı. Türkler nu görünce hızlandılar ve emir almağa . - . 
kendilcrind~.rı _çok .ku.v"'..etli b~r düşma - hazır bir halde iki tarafına geçtiler. 
na karşı kahramanca. çarpıştılar; fakat Gende ·bir köpek havladı. ~ 
akşama kallat süren bir dövüşten s6ı'lra Bir daha ... Bir daha ... 
çekildilet. Aydın· ·oğlu lvl~hmei Bey Peşrev bey gözlerini Bık ağaçlı ge-
l 500 (Slilye ve S.2 ·geminin batmasına, niş yamaçlardan, karanlık ve korkunç 
mal olan bu bozguna çok iız:üldü. BU -ı dere iÇlerinden ayırmaksızın ıealen -
IOll~ ye :varlığını prtaya koyarak di .: 

- Merdan Ali! ... 
- Ali Merdan! .. 
Bu, yirmi yaşlarında, yakışıklı bir 

gençti. A;ağı yukarı Peşrev Bey gi. 
bi giyinmişti. Yalnız gerek elbisesi ve 
gerek silahlan ondan biraz daha gös· 
terişsizdi. 

- Osmana söyle, sustursun şunla -
rı ! .. 

Ali Merdan atını bir fmldak gibi 
çevirdi ve geriye doğru uzaklaştı. Bi -
raz sonra köpekleri gördü. Beşer bc§er 
bağlanmışlardı ve her beş köpeğin zin 
cirini biribirinin ardından giden atlılar 
tutuyorlardı. 

J{ı:larıımz /clmwı sen liklaiııi yazmırı§ıı /w:ırıamvoralr 

Hepsinin önünde esmer bir delikan
lı v:.rdı. 

Merdan ona seslendi: 

Beyoğlu Halkevi spor şubesine 
bağlı beden terbiyesi kolu on beş 
gün evvel bir müsamere \'ermiş, 

- Osman, itleri sustursun dedi • genç kızların yaptıkları beden hare-
Peşrev Bey! ketleri ve danslar fevkalade alkışlan 

İri, kahve rengi ve kara benekli bir mı•tr.· 
av köpeği hepsinden daha sabırıırz gö- Yüz elliye yakın genç kız değerli 
rünüyordu. Boynundaki tasmayı, tas. hocaları bayan Mübeccel tarafından 
madan at üstt:indeki adamın eline ka- 19 mayıs idman §enlikleri için ha-

Genç kızlar idman bayramı g 
nü hava n1i.1sait olduğu takdir 
mayolarile Beyoğlu Halkevinde 
çıkıp Taksime kndar yürüyecek} 
abideye çelenk koyduktan son 
stadyoma gideceklerdir. 

Stadyomda beden hareketleri 
mitik danslar yapılacaktır. 

Yüri.iyüş ve idman hareketleri 
bayan Mübeccel idare edecektir. clar uzanan zenciri parçalıyacak gibiy- raretli bir surettte çalıştırılmaktadır. 

dar u~nan zinciri parçalıyacak gibiy- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
di. Hep soldaki sık ormana, karanhk 
ve korkunç dere içlerine, çalı yığrnla

rının aralarına doğru fırlıyordu. Bu 
arzuııuna eremediği için de: 

Kayserili Zekası 
- Bırakın beni, orada av var! 
Demek ister gibi haykırıyordu. 
Onun frrlayr~ ve haykm~larınr di -

ğer köpekler de taklit ediyorlar, böyle 
likle ortalığı gürültüye boğuyorlardı. 

Osman alaca köpeğe doğru elini 
kaldırdı ve kaşlarını çatarak sert bir 
sesle çıkı~tı: 

- Kaplan, sus diyorum sana 1.. Yok· 
sa Umur Beye söylerim, seni geri yol

. lar ! 

Köpek sustu. 
Diğerlerinin de artık ağızları 

mı yordu. 

Gerek Osman. ve gerek Merdanla 
diğer arkada~ların yüzlerinde tatlı bir 
gülümseyiş belirdi. 

Kaplan, son derece cesur, hisli, 
hatta birçck insanlardan daha zeki bir 
hayvandr. 

Köpekler Peşrev Beyin durduğu 
yerde toplandılar. 

Pe~rev Bey bir türlü gözlerini or • 
manlardan ve tepelerden ayırmıyordu. 
Bir aralık geriye doğru kulak verdi. 
Nal sesleri oldukça derinden ve yavaş 
geliyordu. 

Solundaki gence seslendi: 

- Yusuf! 
- Buyur baba 
- (Ulu Beye) git. De ki, av ye-

rine vardık; Peırev emir bekliyor. 

Yusuf da esmerce , geniş göğüslii, 
yuvarlak yüzlü, uzunca boylu, on 
sekiz yaşlarında bir gençti. Peşrev 

Beyin oğluydu. Babası gibi tam bir 
savaş ve yiğitlik adamı olarak yetişi. 
yordu. 

Yusuf Bey yağız ···nı bir anda çe
virdi ve geriye tlc ~ .. u clört nal uzak • 
laştı. 

Birkaç dakika sonra üç yüz kadar 
atlıya rastladı. Bunlar onu görür gör
mez iki yana açıldılar ve yol verdiler. 

Yusuf Bey şimdi Aydın oğlu M~h. 
met Beyin yirmi adım kadar ilerisinde 
idi. 

Mehmet Bey kırk beş yaşlarında 

geniş yapılı, sakalında birkaç gümüş 

telin parladığı cici gözlü, beyaz yüzlü 
bir adamdı. Bakışlarında bir tatlılık, 
bir babahk okunuyordu. Başına yeşil 

bir takke giymiş onun üstüne sırma 

i~lemeli bir sarık sarmıştr. Bu sarığın 
ıaçaklr uclarından biri kulağının ardı -
na doğru sarkıyor; ön taraftan altın 
tellerden küçük bir sorguç bulunuyor -
du. Sırtında yeşil bir kaftan ve kafta_ 
nın altında kırmızı çizgili ipekten bir 
gömlek vardı. Kırmızı şalvarı diğer -
]erinden uzundu ve ayaklarının bilek 
kemiklerine kadar iniyordu. 

(Arkası oor). 

(6 ıncı sayı/adan devam) 
Dükkan açmak için sermayesi 

yoktu. Bu kadar yetişmiş esnafın 
ağzından nasıl lokma kapabilirdi? 
Gece gündüz kafasını yoruyordu. 
Mektepte okuduğu kıraat kitapların 
dan iki hikayeyi hatırladı. Birisi, 
gazetelerin ilanlarım muntnzaman 
takip etmek surctile büyük bir ser 
:vC\t .):apan l:iır gencin hay_atmı anla
tıyor, diğeri de gençlere yeni işler 
tavsiye ediyordu: Bunda .. herkesin 
yapmakta oldukları işler sermaye 
işidir. insanların yeni ihtiyaçlarını 
keşfetmek ve yenilikleri hayata tat· 
bik edebilmek de zekanın sermaye· 
sidir.,, deniliyordu. 

Artrk eline geçirdiği gnzetelerin, 
ilan ve havadis sütunlarını dikkatle 
okumağ<t başlayan Hakkı.Devlet 
demiryollarınm l:iir ilanını görmüş
tü. 13unda yalnız zamanla mukay
yet, gayet ucuz halk ticaret biletleri 
ihdas edildiği yazıll)'orôu. 

İşte bu, bir yenilikti. Bundan da
ha kimse istifade etmemiş, bununla 
çıkacak i~lc;r heni.iz yaratJllJlamJ§tı. 
Bundan bir iş çıkarmanın yolunu 
bulmak lazımdı. Bu biletler 80 kilo 
eşyayı da bedava taşımağa müsaitti. 

Hakkı, aklrnı hep buna vermişti. 
Mevsim yazdı. Pastırma zamanı idi. 
Bir yerden geçerken burnuna müte· 
affin et kokuları geldi. Bu, oradaki 
dereye döküien parçlanmrş dani\ 
kafolarmdan geliyordu. Bunlıu baş· 
ka bir yerde inühim bir kıymet teş
kil edebilirken burada kasabanın ha
vasını bozan İnuzır bir unsur olu
yordu. Burnunu tutarak oradan 
uznklaşırken beyninde bir şim~ck 
çaktı. Evet, yapacağı işi bulmuştu. 

Hemen babasının, dükkanını işle· 
ten marangoza koştu.' Öyle bir san
dık istiyordu ki içindekileri soğuk 
tutsun. Marangozun bilgısi ile ken
di fizik mahimatı birleşti. Çift cidar 
lı, gayet mazb.ut bir sandık yaptılar. 
İrine çinko kapladılar. Ve küçük 
bir karlık da ilave ettiler. 

T ecrübcler gayet iyi r.etice ver
miş, iki üç kilo kar ile, bir sandık 
dana dilini \'e beynini dört giin ter 
temiz muhafaza etmek kabil ol
muştu. 

Hakkı artık uçuyordu. Annesini 
ikna ederek dükkandaki avadanlık
ları kiracıya sattı. Aldığı birkaç yilz 
liranın bir kısmını eve· bıraktı. lki 
aylık bir halk ticaret biletini cebine 
yerleştirdi. Snndığma doldurd\tgu 
dana dillerile beyinlerine verdiği pl'l
ra hiç cft:necck kadar azdı. 

Hakkının lstanbula gideceğini 
haber alan konu kom§u birer §eY. 

ısmarlaqıağa başladılar. Bu da on 
başka bir fikir doğurdu. Yeni kuru 
lan mensucat. .fabrikasına koıt 
Müdürünü gördü. Ankara ve lstan 
bul ile Kayseri arasında ~ık ve. m 
tazam seferler yapacağını anlat 
Memurların bu şchirlerd.:: olan ifle 
rini, siparislerini kiiçük bir komis 
yon mukabilinde yaQabilec~jiqi ~ 
ledi, 

Fobcilsn müdürü çqk iyi bir ada 
dı. Bu, ı;eki ve işgüzar Anadolu q 
cuğuna yardım etmenin bir memle 
ket işi olduğunu gabucak kavrc;\dı v 
çocuğu. memurlarına tavsiye etti 
Herkes bir §ey ısmarlamış ve>:a bi 
iş vermişti. 

Hakkı ilk seferini muvaffakiyet 
le yaptı. Dana dillerile beyinlerini 
lstanbuldcıki fiatlara göre biraz ucu 
za vermişti rtmtna, ikinci bir sefe 
için rok ~cyle'r ö~enmişti. Döne 
ken de Kayscrideki memurl<J1ın ih 
tiyacmı dü.,ündi.i. Sandığını taz 
bnlrkltt doldurdu. Kavseride bu taz 
ve dipdiri balıklar derhal kapı§ıl 
mıştı. 

1 lakkı simdi h~ftada muntaza 
man iki sefer yapıyordu. . 

İşte, bir buruk sene zarfında epe 
bir sermaye de biri~tıtmiş, artık ge· 
ederi rahat uyuyabilmek için ikinci 
mevki biletile seyah\lt ctmcğc ba§la 
mıştı. 

Ankaran;n iman ve cn('Tılsi, Kay 
serinin zckasi, Adananın işf!Üznrh" 
Sivasın ~lctaneli gi~i Anadolunu 
hava.t kaynakları Ahmet N,edimi kı 
sa bir zamanda arıttı, pişirdi. Haya 
adamı y;ıptı. Şimdi, genç öir iş ada; 
nr ~~1 =--ıi ~lnı·~ ol.-n Kayserili Hak• 
kr ile bcraQer Devlct'demiryollnrın• 
da firiı;:orifik vagon işletiyor ... 
na doğru sarkıyor; Ön ~arafında. l!ltııl 

Asiler/iğe dav.et 

lstaııbııl l1 ihiyeti>ulen: 
ı - 937 Nisan r<'lbinde bir bu 

senelik hizmete tabi pi)•ade smıf 
ayrılmış olnn 316 - 327 bakayas 
328 ve :;20 aoğum1ular. 

2 - Musiki sınıfına ~yrılmı§ 
~16 - 329 bakayaSi!c. 330 doğtin:ıl 
lar. 

3 - Jandarma ve gÜmrUk sm~ 
rına ayrılmrn olan 316 - 330 baka? 
sile :~:H doğumlular. 

4 - Deniz sınıfına ayrılmış ol 
316 - 3;31 bakayasile 332 doğul'l}un ~ 

5 - Deniz sın.1fına ayrılmış 'O 

316 - ::>31 b kavasile 332 doğu 
ların celn ve .sevk olunacağı il~ 
nur. 



MEKTEPLER 
Belediye itlerine göre HU!u.ai . da 

re :i§leri çetlt itibarile da.ha to 1 
1 

• 

müteklaiftlr. 937 yılı bütçe w!ı~ ve 
rine sön (4,f94,186) liraya v inle
olaıı _,...; .. en müb. aracak 

__....... un kısmı kurulın 
o1alL hllilneUerin Ylirüf" lnı . uş 
taıı.aı. edilmek . ~~ esıne aarf ve 

ıca~r N "t.ek" :ı.. 
paradan (4,~•,449) • 1 ım :uU 
mümldin llruı u.altılmuı 
itlerine ~~~ ıuretten maarif 

ıs edilmiştir 
Bu yekfuuın en b" ~ 

a.llimlerle maarif .u . kıamını mu-
''e milat.abd ~etti§lerinin maaş 
kmı m ktepeın~e.rın ücreti ve bir ta-

e lenn kira 
ına, aydınlatma., paraları, ısıt-
kutm. su Inaarafları ve o 
tar v: ~=uu:kil eder, Bunların mik 
4!.lf& ve hid' 

1 
a ~a. kanunlarla yahut 

iıuı ZVur ıae erın tatbikatından do-
mittir V etıı:rıe tayin ve tahdit edil. 
dır. . e mıktarları bütçede yazılı-

ia.!:'°wıla: ~~ maarif iılerinde 
}>rogramJ aerviai hanemde muayyen bir 
dır ve a. bqan]acak k18mılar da. var 

937 senesinin muhtelif fasıllarına 
bu tahııisat konmuştur. Bu miktar her 
sene muhaf a.za ve teltrar edilecektir. 
Mali imkan bulunduğu takdirde çift. 
çiye taviz olarak alat ve ziraat -mal-
1.emesile tohumluk tedariki i~in yılda 
20-30 liralık bir tahsisat konmasına 
çalışılacaktır. 

ŞEHiR IIUDUDU HAR!CINDEKI 
KAZA llfEWiEZLERI 

BELEDiYELERiN E 

Kasapların ileri vaziyet planları
nın tanzimine yardım 3.500, Kasapla· 
nn elektriklcndirilrne:sinic yardım 6000 

' twılardır: 
1 iKö Çok ~ Y 0kullarmm bir çoğu en Bu hizmetler ~ senelik programın 

'\'&zi Bnuflrdrr. l.stanbulun buswıi Bu teşebbüaler, muhtelif ihtiyaçla.- devamı müddetince en az ayni tahsisat 
YeU ve lıa.lkm ,___ ·· k ra k ve tema .. .. Oawua, gorene v cevap verme mahiyetinde oldu- konacak ve ihtiyaç ile imkan hasıl ol· 

cnu •• ~ıu bu kadarla okuma ihtiya. gundan kısım kımn ve ayrı ayrı tik. dukça bunlardan bazt5ı ' 'cya hepsi ar-
... wnın edemi de · ed'l amı:fhk k yor. Tam vrelı beş r ı mi§tir. tınlabilecektir. 

-1ı·nn· 0 
uldu da. her koyde açma.ğa ne ---:---------------------,,...,.-----• ~ ne e ~ 

11.ades" v5ı-etnıen Myrsmın mü. 
1 Vardır. Bu ihtivtıı,.,. mmn·· kü" 

olduğu kad .,_,..,. n 
li1f& ~ ..... ~ !:_l_lll'§llayabilmek ve mut-

......us. Oawni.k lit.iıiiJı. 
len bir hbınıet . ı yenemiyen-
mublelit mınta.k~ il~e villyetin 
tw ilkokul a.çılınunnda. dört ta.ne ya
ve bunlann g" w~ ~arar verilmiş 
]erine göre OJ'eceği ragbete. ve Yerim 
liiııilbnu,tür •BuYJmnm •rt.trnıması dü-• · Okulla.rda. .. w • 

Y1Jeoeklerini kö 1 . -Ogrencıler 
.... 1__ v Y ttınden aynen un 
• 'Mil§ ur, :yag peynir f ' 

Ya8t olarak get" ' aaulya gibi gıda 
tihaz edilen b" ll"eeekler ve mektep 

'C&kia.n ·-en _ına.ıun bahçesinde ala. 
:.aı _,. zıraa.t de . 
~len tııa.haur· rsınden elde e-
~eceırıeMir. u de kendileri istihlak e-

BtıYiik ,..._, __ 
!'ile: L... ~eeecıe bir ··~!be 1 . uu ilene Çil ·~ o a-
~ okuı bir.e ~~ olan böyle bir 
Jrıfttu.. Bu ırı Unut ve cesaret '·er
aı.ı-. bl1 ekteplere yardım olarak 
~tçeye <6000) lira tahsisat ... 
her )'.il (eQoo Gel~k dört yıl zarfında lngütere, ı!JüyiLk 01cyonıuta harp gem.ilmini . daimi 8'trettc 

2 _ t.. ) lıra konaca,..4.- kara.r verdi 
aıı oLIJt t&h.ilde IUJ [". 

~k çOcuk bulunanpekyok- e·· .. k Ok d k. 
::ııte.ıııı.ı...~!= uyu yanos a ı 
Itri~ bu a beraber yaz 1 • ı • •• ı • 
taç~~~':::!~ ngı ız us erı 
ve ormaıı .... _. ıcaplara g" d w 

1 
-.&ll"lnda, ore ya ag 

azında ~ veya deniz kenar 
ımı k~ 1~ ve ha.yatla
ralıc ~ bir zaruret ola. 
ilvda. iheklnı Ye • • ~ar bura. 
ti altmda &çık h~le.."Üı neza.re
ptalarma da ibu~ buhındurula.cak 
~ '"'fl''!"k içiu ~ edilecektir. B~ 
lir& tabııaat kOIUQ bUtçeeine (5000) 
8eaede bu milrt&r uttu.r. llerki dört 
~&bilecektir. Yılda (l00oo) liraya 

3-Sonon~ 
Ye )akm yeni nı lata.nbuld& 150 
"ey& aatm al~ bi.naaı yapılmış 
henüz tamamen ta~ bina. ihtiyacı 
Bunun için bir tnlldde edilmem~ir. 
ta 181Dek ve ııva ~ t da.ha bu hua~ 
937 bUtçeaine l>u .. etınek lizundır. 
ra komnuttur. lıer~ uıoooo J li
tar en mil1&ade.i Yıllarda, bu mik
hataa edflecıeJrtj ı §art.Jar içinde mu. 
Pr<ısranı devanı r. Bu ilk bet yıllık 
de elde edilecek ~ca vilayet bütçesin. 
tercihan ınekte: ~alık ve tua.mıfat 
ta!ıals edfle~tt. binaaı yapılmuma 

Natt NAFIA 
a ve Yol itlerine gelince, yol· 

Japon tahşidatına karşı 
tahkim ediliyor 

sürat le 

Daily E.xpres gazetesinin haber l 
verdiğine göre, lngiltere hükumeti, 
dünyanın her tarafında kendiaine 
ait olan kara ve deniz üalerini yeni· 
den tahkime karar vermittir. 

Yalnız. Hong Kongun yeniden 1 
tahkimi, bet senede ikmal olunmak 
üzere 10,000,000 sterline çıkacak· 
tır. 

lngilterenin bu tedbiri almasına 
sebep, geçen sene müddeti bitmiı 
olan Vatington muahedesinin 19 
uncu maddesinin muhafaza edilme· 
si hususundaki lngiliz teklifini Ja· 
ponlarm reddetmesidir. Bu madde, 
Büyük Okyanustaki deniz: üslerini 
daha fazla ilerletmemek veya her 
hangi yeni tahkimat yapmamağı is. 
tihdaf ediyordu. 

Halbuki son zamanlarda cenubu 
F ormozaya, Japonların mütemadi
yen asker, tayyare ve harp gemileri 

tah§it etmekte oldukları meydana 
çıkml§tır. 

inanıldığına göre, lngilterenin 
yeniden tahkim faaliyetine ve gerek 
silahların gerek askerlerin artırılma· 
sı itine fazla dü§mesi ha§lıca bu yüz 
dendir. 

Eğer Japon tahşidatı devam eder 
se, lngiltere daha fazla asker gönde
recektir. 

lngilterenin aldığı yeni tedbirler 
arasında. belki de Hong Kongclaki 
topların hacminin büyütülmesi, ve 
Singapurda, iki harp gemisinin de 
dahil olduğu bir deniz filosunun 
daimi surette bulundurulması ve ge· 
rek Hon~ Kong, gerek Singapurda 
havil kuwetlerinin bulundurulması 
da vardır. . 

lngilizlerin dii§Ünc~i. Singapuru 
apansız bir hiicuma kar§ı teminat 
altına almaktır. 

• 

Budapeşte; (A.A.) - Avrupa 
kupası komit~i. ltalya, Avustun·a, 
Macaristan, Çekoslovakya ve ls~ç
r:. ":1.Ü~e3sillerinin ittirakile pazar 
gunu ogleden evvel yaptığı bir içti· 
mad~ 2 mayısta Viyanada fevkaia
d~ b_ır toplantı yapmağa karar ver
mıştır. 

Bu toplantıda hakem İsveçli B. 
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bundan sonmki bı.:ıks1arda yumruk
ların. güzl"'!rine vereceği zarar pek 
tehlikeli olacaktır. 

Cek Petersonun boks hayatı mu· 
vaffakiyetli olinasma rağmen, pek 
uzun sürmcınittir. Evvela, doktor 
olmak istiyordu. Fakat müteaddit 
pmpiyonluklar kazanmağa batla· 
ymca, profeayonel boksör olmağa 
karar vermi~ti. Olsonun tatil ettiği ltalya • Avua

tu~~a mi.ili futbol maçının tekrar 
e?ı!ı~ edıl".1emeai veya iki takımdan Kendisile görüşen gazetecilere 
bırımn galıp ilan edilmesi hususları Cek Peterson §Öyle dert yanml§!!r: 
gözden geçirilerek bir karara bağla· "- Doğrusunu isterseniz, boks· 
nacaktır. tan vft.Zgeçtim. Boks lisansının iptal 
MAÇLARA KiMLER iŞTiRAK edilmesini istiyorum. Bozulan göz· 

EDECEK? lerime doktorlar gözlük takınağı 
Budap~te 5 (A.A.) _ Avrupa tavsiye ediyorlar. Bunun ıztrrabını 

~upası k~~iteai cumarteai günü iç· ıiddctle hinetmckteyim. Fakat ne 
tım~ etmı§tır. Bu toplantıya maçları yapayım. Takdire razı olmak lazım. 
tertıp r.den Macaristan, İtalya, Avus Artık ringe elveda .. ,, 
turra ve Çekoalovakyadan bqka lM •- J L 1 lsvıçre, ~-o~an.ya Ve Yugoslavya. •k• Deler • oe u • maçı 
nın da mumcssılleri iıtirak ctmitlcr- tB Nleande Londra'da 
dir. yapllacak 

Komite, 937 yılmda yapılacak Eski dünya ıampiyonu Max 
o~an turn~Yantn programını §U fe· Baer 1 5 nisanda Joe Luis ile Lon· 
kılde tesbıt etmi§tir: drada kartılatmayı kabul etmi§tir. 

93
B
7 

iri~kc'i t~me: 13 ve 20 haziran Bu maçın galibinin Schmeling ile 

937
, .. 1 .~ncı .. tumc: 1 ve 4 temmuz kar§ılaJması takarrür etmİ§ bulun 
' uçuncu turne 18 ve 25 t • duğundan Max Baer • Joe Luis kar 

muz 937, final~ l yahut 8 ağu::a fılqmasınm neticesi büyük bir .mc 
937. rakla beklenmektedir. 

Bu turnuvaya Macaristanlı Çekoı • 
lovakya fampiyona maçlarında birinci. 
ikinci ve üçUncü &cl~ek olan tıkmıl& • 
rınr sokacaklardır. fta1ya ile Avuıturya 
ise ~ampiyon takımlarile ikinci t.aknn • 
larını ve ayrıca kupa pmpiyonu olan 
takımr iştirak ettireceklerdir bviçre, 
şampiyon takrmı ile lik maçlarırda ikin· 
c.i ve UçüneU gelen t•kımlar arasında 

yapılacak müsabakanın ıalibin~. Roman 
ya ile Yugoslavya iıe yalnız pmpiyon 

Atletizm 
DUnya yUk•k atlama 

rekoru kırlldı 
Son yapılan bir müsabakada A 

merikalı zenci Mel Velker 2.07~t 
lamak suretile dünya yüksek atlama 
rekorunu kırmıttır. 

Eski rekor 2.06 idi. 

Tenis 
takımlarını turnuvaya ıokacaktardrr. Tllden . Perrl'yl mallOp etti 

Programa göre kırıriaımafar ıu ıu· 
retle cereyan ~decektir: l nisanda yapılan bir tenis ma· 

13-20 HAZtRAN çmda eski dünya pmpiyonu ve te· 
Çekoslovakya fampiyonu _ Maea _ nis ileminde pek büyük bit §C)hreti 

riııtan ikincisi, olan profeayonel ihtiyar Tilden, hi· 
Avusturya kupa ıampiyonu _ ts . len dünyanın en yüksek tcniaçiıi 

viçre ikincisi, · olarak tanılan profesyonel İngiliz 
İtalya ıampiyonu _Avusturya ikin· Perriyi 6 ' 2, 8 ı ı O, 6/ 3, 6/ 3 mağlup 

cisi. etmi,tir. 
Romanya ıampiyonu - Mac.ariıtan _ _...,, __ .--------------· 

üçüncüsü, . J VAKiT cep k tapları No. 9 
Avusturya ,ampiyonu _ Çelroalo. -+----------~-

vakya üçüncüsü. · 
f tllya kupa şampiyonu - Yugoa • 

lavya tampiyonu, 
Macariıtan pmpiyonu - ft.alya 

ikincisi. 
bviçre ıampiyonu - Çeko3Jovıkyı 

üçüncüsü. ' ' 

4-11 TEMMUZ 
A takımı - B takımı 
C takımı - D takımı 
E taktmı - F tıkımı /' 
G takımı - H takımı 

18-2~ TE?dMUZ 
CC takımı - DD tak>""t 
BB takımı - A" •·'-mı • 

FiNA. T,.. 

X takımı - Y t,•--., 

lnnHtere ,.~... ---~ı,.t "'nlra 
B~'Tlplyonu Cek Peter•on 

.1 

Kafkas 
Hikayeleri 

Gürcüceden tercüme eden 
1.'iya=i Ahmet ·oka.n 

' V AKIT KlTABEVt 

Fiyatı: 10 kuruD 

( 

1 

KURUN - ABONB TARiFESi 
R inge veda etti ı..---

lngilterenin ve Britanya impara
torluğumın eski ağır sıklet '8mpi· 
yonu Cek Petcrsôn artık bundan 
sonra boks yapamayacaktır. 

Avrupa boks alemi için çok heye· 
canlı gelen bu haberin sebebini in· 
f!İliz gazeteleri ıöyle nakletmekte
dir: 

Bu genç, dinç ve güzel boksörün, 

1 ne yazık ki gözleri bozulmuıtur. 
Methur bir göz doktoru onun 

gözlük takması li.znn geldiğini tav· 
siye etmektedir. 

Eğer timdiden gözlük takıp, rü· 
yet hassasım muhafaza etmezse, 

aı .. mıeaceı Memleket 
' 

ırı11d" dl111tda . 
Aylak loO 273 
1 aylık 400 760 
• S)'lık • 'Jıwt uoe 
Ydlıll HOO t700 

Tarlffflnden Balkanlar için ayda otuzar kıao 
ruf dUf11JUr. Posta blrUtuıe JfrmJym )"et'" 

tere ayda yetmJı bqcr kunıı zammedlUr. 

Tllrld,renıa ber poata merkeda .. 
'IEUBUNa abone 1Udu'· 

Adıuhıl detlftiren aboneie.r 2S kurq 
öderler. Gönderml:yenlerln adrealerl 

detif tfrilmez. 
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Libyaga gittiği sıralarda 1 ''Onunla buluŞan ve onu öldüren ben değilim!,, 

Musolininin 
ispanyadaki italyan askerlerine 

gönderdiği teşci telgrafı 
~"iıl ~ .... N ı. 'IOl C»l AJ.4n 
t:ı~t~ ~·r~ t~ , .•• ...... ~~--

•• ,, .. t. 

Ml.ı\ 

ft..(.1- a o.:<• l• lft<fJi: 

"""' ... ,.,.. .. ~\,~ ·~ ... .-'*· ..... 
• 

• I"' , .. t ~,., •'t • • ·~'· •ri "~•tl'l l••·-~t .....,., 
r.~w: ..... u,- fit:# 't:Jlrt.U. 

1• ... ,. -~l"" '' ~~<'11'1' 1 t* ~ fO - .f!Y'll ,. .. ft'::li.W 1.•" 
•~ faıM ""• -.r•• OU lf4

• jı:l l• Ttt ••"1• al't Jt1HÇ:.:Dfrw .. 

..J 

Mtt.ssolini'ııiıı Po7a 1ıorp gcmisiııclen aönilcrdiği lcl!Jra/m kopyc~i 

lspanyol hükumeti, Musolininin J 
Pota harb gemisiyle Libyaya gider• 
ken ispanyadaki askerlerine gön· 
derdiği telgraf m mc;tnini neşrettiği 
;:aman, ltalyn hükumeti, bu telgra· 
f ın uydurma olduğunu iL-ln ctmi§· 
ti. 

Londradaki lspanyol sefiri Don 
Azkarate, hükumetinden aldığı bir 
notayı, f ngilterc hariciye nezaretine 
tevdi etmiştir. Bu nota ile birlikte, 
on beş uün evvel, ispanyanın Guada 
Jajara cephesinde ltalyanlardan alın
mı!' olan şayanı hayret bir fotoğraf 
'csika kollekl'liyonunu da ''ermİ§tİr. 

lngiliz gazetelerinden News 
Chronicb, bu arada, Musolininin Po. 
in harp gemisinden İspanyadaki 
hclyan askerlerine gönderdiği tel
'"tl "-f m bir kopyesini n~retmektedir 
l ı, bunu gazetemize iktibah ediyo· 

.1e:ıli ise §Öyledi: 
"Pola harp ıemisi Libyaya gi. 

r~crkenı Guadalajara cephesindeki 
büyük muharebelere dair tebliği al· 
dım. 

Lejyonerlerimizin hücum ve se· 
batının, düımanm mukavemetini kı 
racağından emin bulunan.k, muha· 
rehelerin teferrüabnr sükUnetle ta
kip ediyorum. 

Beynelmilel kuvvetlerin eziJ. 
mesi, askeri olduğu kadar büyilk 
bir siyasi kıymeti de haiz buluna • 
cakbr. 

Lejyonerler bilsinler ki, zaf erlc 
letevvüç edecek hueketlerini saati 
saatine b:ki9 ehnckteyim.,, 

VESiKALARDA NE VAR? 
lngiliz siyaset muharriri V cmon 

Bartle diyor ki: 
''lngiltcre hariciye nezaretine 

tevdi edilen vesikaların hiç birinde, , 
gönüllü göndermenin menedildiği 1 
20 ıubat tarihinden sonra ispanya· 
ya halyan askerinin gönderildiğine 
dair bir emare yoktur. Fakat, Muso· 
lininin: (Lejyonerlerimiz düşmanın 
mukavemetini kıracak) cümlesi bu. 
lunan telgrafı l 3 mart tarihlidir. Ve 
bu tarih lspanyaya(gönüHü}gönder 
mek usulünün bütün milletlerce tel
in edildiği tarihten üç hafta sonraya 
isabet etmektedir . ., 

F ranaızca Paris • Soir gazetesi. l 
nin, İtalya - İsviçre hududundaki 
hususi muhabiri bildiriyor: 

Emin menbalardan öğrenildiği
ne göre 24 • 25 mart gecesi, 50 avcı 
ve bombardıman tayyaresi, Milanc
dın İspanyaya müteveccihen hare
ket etmiştir. 

l tal yan yaralılannı getiren sc • 
kiz gemi ltalyan limanlarma ve ez. 
cümle, Spczya ve Gayese limanları· 
na gelıni§tir. 

Guadalajaradaki hükumet taar· 
ruzlannm kurbanları gizlice has taba. 
nelere n~kledilmi§lerdir. ltalyan 

askeri idareleri l~panyadan gelen ya. 
rah askerlere, Madrit cephesinde vu. 
ku bulan son hfıdiscler hakkında son 
derece kr:tum dananmalarınr emret· 
mi§, abi takdirde iddetli cezalara 
çarpılacaklarını bildirmiştir. 

Gerek l\'ladrit, gerek Salamanka· 
elan gelen haberlere göre l$panyol a
sileri yeni bir muvaffakıyet kazan. 
manutı olmakla beraber , hükumet. 
çilerc zarar verici bazı şiddetli hare· 
katta bulunmu§lardır. 

Madritten gelen bir haber, Mi 
tayyarelerin Durang'ı bombardıman 
ettiğini ve hasaratm ıniihim olduğu
nu bildiriyor. Birkaç bina harap ol• 
muş, birçok kişiler ölmüştür. 

Asi merkezlerinden gelen haber· 
lere göre ise, Biskaya cephesinde a· 
siler, elde edilmiş mevzileri tahkim 
etmişlerdir. 

Burgos cephe~inde cumhuiyet• 
çiler taarruza geçmişlerse de, asiler 
bunu püskürtmeğe muvaffak olmu~. 
lardır. 

l\fadrit ve Ovido cephelerinde 
tüfek muharebeleri olmuştur. 

Ba~ka taraflarda bildirmeğe de • 
ğcr bir şey yoktur. 

Asi hükumeti, F ranko toprak· 
lannda bazı hadiseler vukua geldi
ğine dair havadis neşretmi§ olmakla 
ittiham ettiği Daily E:xpres muha • 
biri ile bir İngiliz Ajans muhabiri· 
ni "hudut,, harici etmiştir. 

Kültür Seriı;9' 
24 .,.. 

HAYDAR RIFAT 

Kar agUm 1 ı:ı k1 l le r 
ihllıAli 

Faıiıtlik ıaedlr? 
Müsollni nerede:ı, 

Nasıl ı;e!mi.~tir? .. 
Nne)"9 gitmek iıtiyor? 
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TASHiH 
4 '4 937 tarihli niishamızm do

kuzuncu sayıfasında Üsküdar icra 
memurluğu ilanın ikinci satınndaki 
isim Mordo Danon ve yine aynı 
tarihli nüshamızın sekizinci sayıfa· 
ısında ve Üsküdar icra memurluğu 
ilanmın bqinci ve altıncı satırların· 
da.ki iaimlcrd.e madam K2'({on ve 
Cakon olarak düzeltilir. \ 

Kuşdili cinayetinin muhakemesi 
Kan lekelerini temizlemek içirı kasaturasıllt toprağa sokup <~ıkardıl 

tahkikat cümlesinden olan suçlu cinayeti inkar ediyor 
Geçen ıenc sonbabannda Kadıkö • 

yünde Kuşdili çayırı yanında Mahmut 
baba mezarlı~ında işlenen feci bir ci -
nayetin duruşması, dün ak§am ,eç va
kit İstanbul ağır ceza hakyerlndc ba~ • 
ladr . 

Suçlu. askeri tevkifhanede mcvku( 
Mustafa oğlu Hüseyin onbaş•dır. Mü
nasebette bulunduğu 30 - 35 yaşla • 
rmda Haceri. parasına tamah ederek ta
sarlamak surttile ölqürmektcn ıuçlu . 
dur. Cesede ait muayene raporuna gö
re, katı bir aletle ba~mın üç yerinden 
yara açmı!. kadının bir gözünü oymuş, 
üstelik kadının başına taş indirmİJ ve 
baş. bu vurıı§un şiddetilc hızlı\ yere de

'Hafta kanununa (''Hah .. Bu beniTfl 
muhale/ et ede11ler 1 • 
Mefhut suçlar mahke- ışf e/,, 

meslnde bakılacak Hoço paketinin aşırıl' 
Hafta tatili ki.nununa muhalıf ha • ı d v d 

re'kct davaları, şimdiye kadar t.ıılh ce • ıgını ne en sonra 
za hakyerlerinde umumi hükümlere uy- an/ad fse ti e ••• 
gun olarak görülüyordu. Buntlan son • 
ra. bu davaların mc§hut suçlar kanu -
m:nun şümulü dairesinde gör~lnicsinc 
karar verilmi\tir. Keyfiyet. Adliye Ve
kaletinden İstanbul müddciumumiliği • 
ne dün bildirilmiştir. 

ğerek, toprağı çökertmiş. l\lcıarlığın =.:;:::;===============-===== 

Galatasaraydan geçen bir tra~ 
asılan Recep adlı biri, yOlculardan 1' 
çonun cebinden 11 buçukluk bir sı 

gara paketini yankesicilik auretilt a1' 
t<!rak. ytrc atlayıp kaçarken, yakal" 
mıştı. Koço. paketinin a§mldığmuı ff/ 
kma varmamı~. fakat yol kenarın~ 
balıkçı Hamayakla çırağı Mustafa, /1 
müş1er ve polise Recebi göstermi~ltf 
dir. Sigara paketi a§rrrlan Koço da, ti 
den sonra itin farkına vanp. o trarn"ıf' 
da birisinin bir §Cyfoi birinin aşırdrfı' 
duyunca, "hah, bu brnim işte!,, diye(' 
kagclip davacı yerine gcsmiştir. 

ayni yerinde işlendiği anlaşılan cinaye
ti işliycn suçlunun bu kanlı i~i ne ıu -
retle yaptığı. cesedin muaycnefile o ka
ıiar açık belli görülmü§. ki <1rtı\c morga 
kaldmlarak otopsi yapılm.ısrna Jüı:um 
olınadıgı neticesine varılmrJ. defn:n~ 

ruhsat verilmi!- Hatcrin ceııe i!nin vü • 
cut krsmrnda, bariz bir arıza yokır.:u~ 
Suslunun cinsi tasalluta uğra),p uğ ~ 

r-rd :·n·ıı tayini imkanS".z oldufu 
kaydile, ağızdan farla kan aktığı ve 
baştaki tahribatın kıyasıya ve sok ol • 
masına nazaran. Hacerin 3-S dakika -
da öldüğü tahmini kaydoluıımaktadır. 
Kadının, cesedi bulunmardan 12 saat 
öne~ öldiiriildLiğü de muayene5;Je öğ • 
rcnih:ni~. 

SUÇLU HAKYERINDE 

Suçlu, hakyeri huzunına bir jan -
darma ve bir askeri inzibat muhafaza • 
sında çıkardch. Gayet ıoğukkanlı duru· 
yordu. Om yaıltdır. Kıs:.ca ıöylc de • 
<li: 

- N c o kadınla bulu~tum. ne de onu 
öldürdüm! Onunla lıulu§an ve onu öl
düren ben değilim! 

Halbuki. tahkibta gört, o akşam or· 
t lık 1'ararınca bu i i yaptıkUn aonra, 
Şerif: adlr ir kadri'ıla papazın bA!açc. -
sinde aabahlam11 ve ertesi sabah orta -
!ık ağarırken oönü~ sırasında, Şeri!eyc 

"bak" demiı "Hacer artık ~u mezarlık· 
ta yatıyor!.. zaten einayetin ipucu ~ 
Şerifcnin phitliğile bulunmuı. Suçlu 
Hüseyin onbaşının kasaturasmdaki kan 
lekele:ini, kasaturayı toprağa ~okup Çl· 

karmak suretile temizlemcfe ufn.§trfr 
ve ellerindeki kan lekelerini Söiütlü 
çeşmede yıkadığı Cb. tahkikat cümle • 
sin:icndir. Kendiainin 86 yaka numara· 
1ı askeri ceketinde, tfbindeki tabakada 
ve kadının matoıunda da leke Weıi se

~ilmiı t 
Reis Refik, sordu : 

- Sen, ötcdrnberi de birçok uycw:ı
suz kadınlarla mün.asdıettc bulunuyor· 
m~s-.m? 

- Hayır, ben uygunsuz kadmlarla 
düşüp kalkmadım 1 

ŞAiltTLER KiMLERDfR? 

Şahitler unlardır: Şerife, ~abahat, 

Neriman, Ay~e, Süzan. Zeynep, Zaki -
re, Sakine, Leman, Didar. Hıwın. Ha -
lil, Cevat. Şevket. Nurettin. Kemal, eli· 
ğcr Kemal, bekçi Ali. 

Şahitlerin hiçbiri gelmemiJtL Rei& Re. 
fik, aıa. Ahmet Muhlis Tümay ve Ab· 
durrahmau Şeref, mücldeiuıııumi mua -
vini Sadunun isteğine uygu;ı olarak. 
adresi belli olmıyan Şmfenini:ı. polisçe 
nrattmlmasına ve di~erlcrinc ele .tob -
liğat i.cra:nna karar verdi. Eu clurnmi -
retli duruşmaya. sekiz mayıs cumartesi 
günü sa.at dokuzda dev3m edilecektir. 

Suı;lu Hü!eyin onbaşı. kl'r:clisiniıı ı 
kendisini müdafaadan aci:ır oldui.unu or· 
taya c::tarak. baro·a avukat gön.lenlmc-

sini istcui. Reis Refik: 
- Senin, dedi. avukat tutıınuyacak 

kadar parasrı: olduğun ne maı·ım? Ön

ce. bize "fakruhal şehadetnemesi,. gc • 
tir de, ona göre düsünelim ! 

M~kuf, götürüliırkcn. ~ylc söyle
niyordu: 

- Beninı nereden p:mım olac:-.ık? 
Zengin değilim ki-! Getiririm is~dikle-
ri ~eyi, c!b:tte ! 

20 güıı hapis 
Küiükpaz~rda Basri .isminde bit es

nafın sergisinden bir çift çuval çal:Jaak· 
tan ~uçlu olari>.k Sultan~met üçiiı1cü 

sulh cezaya verilen Hasana, ZO &ün ha
pis cezası verilmiştir. 

CJLKEMiZDEl 

Karısını malıkiım 
ettır mek ıstıgen 

bir avukat 
lzmir (Huausi) - lzmirin yakın 

köylerinin birinde gnrip bir hadi~e 
geçmi§tir. 

Bir dava vekilinin kansı balkon· 
da otururken sokaktan kocasının 
metre.i olan diğer bir kadın geçmiş 
ve kendişine hakaret etmiştir. 

Bunun üzerine dava vekilinin 
kansı mahkemeye müracaat ederek 
cürmü mc§hut kanununn göre da· 
va açmrştlr • 

Faka da Ya vekili olan adam rnet 
resinir.. vekaletini üzerine almıf ve 
mahkemede: 
"- Vakaya sebebiyet ..,•eren ka· 

nmdır. Binaenealeyh miiekkilimin 
beraatini ve karımın tecziyesini is
terim .. demiıtir. 

Mahkemede ıahitler avukatın id
diuı hilifma tahkirin metreşi tara
on<fun yap ıaığını söyledikleri için 
netice itibarile avukatın metresi 1 5 
gün hapee ve 200 lira para eczası 
ödcmeğe mahkum eclilmi§tir. 

KUkllrtHI yalmur 
İzmir (Huau•İ) - lzmir ve civa· 

rma .on günlerde kükürtlü yağmur 
y~. bazı yerleri ince bir kükürt 
tahekaaı kaplamıştır. 8..._ qaçlanıyor 

Bartın ( Huami) - Belediye, 
tehrin aiaÇl.anması için Zonguldak 
fidanlzimdan aka,.,ya. ve katalpa fi
~ aynca Derbendağzından 
200 çınar gctirtmiı ve bunları Kan
lmmak kıyısına, Cumhuriyet mey
claıımı iskeleye. bağlayan yolun iki 
tarafına. spor ahasına.. cWtcrlik şu· 
besi bahçe3ine ..,.e diğer m.i.inas.ip 
yerlere diktirmi~tir. 

aeiediye. bundan bn:ka, gazhane 
meydanındaki belediye b3hçesini de 
tanzim ve imar ederek. yazlık bahçe 
halinde kiraya verıneği düşünmek
tedir. 

8. RtdYan Nafiz 
Şehrimizde bulunmakta olan l\1a· 

arif miis~cşarı bay Rıdvan N?fiz 
dün Burmı,·o.daki meh:tcpleri tetkik 
etmiştir. 

Aneoloil kazıları 
Adana Cl lususi) - iki sene ev

vel T arsusun içinde ve Gö::lü Kala 
hö:y~ünde başlayan hafriyat geçen 
ayın yirmi iki.ıKi günü 3 üncü sc~ 
sine girmi§tir. 

Amerikalı arkeoloji grubu tarafın 
dan ~enmektc olan kazı, bu sene 
daha geniı bir kadro ile ilerlemekte
dir. 

Hafriyat l:omiscrliğine tnyin edi
len Anıtlar korumu azasından bay 
Abdullah 1 5 giindür. dikkatle hafri
yatı idare etmektedir. 

Vilayetimiz. müze müdürü bay 
Yalman Y ~mk Kay:scri müz.esi 
mmeuru bay l'!uh mayıs ipticlalann· 
ela Ayastan başlayarak. Sirkeli. Ko· 
zan, Sa.imheyli yolile ··şar harabcsiı •• 
iizcrınclen Boğazköyc giden en eski. 
Hitit volu iizerinde bir tetkik scya· 
hari }:apacaklardır. Bu seyahatten 
~aye; yo'hın harita.sile yol Üzerinde 
ki orijinal cs~rleri bulup ortaya ç.r 
karmak olacaktır. 

Dördüncü cezada, balık~rlar. şafı' 
olarak dinlenilmi§ler, müddeiumurnüi) 
ceza istemiş, heyet de Recebi "ekseri 
yetle .. bir yıl, iki ay hapse mahkurn et' 
mişti ... 

/Uirat'ı ölaüren Meh
medin muhakemesi 

devanı ediyor 
Kadı köyünde Yel değirmeninde ld' 

rısı Mir'atı geçimsizlik yüzünden ti' 
banca ile öldürmekten ımçlu sabık ti' 
mendifer memuru Mehmedin ağır cet' 
daki dünkü duruşmasında, avukatı, ~ 
nidcn üç ki ilik ehlivukuf istedı. 

Vak'anın gcstiği odadaki yırtıl~ 
bir mektup, suç clelilidir. Bundaki Y' J 
%mm kime ait olduğuna. dair Gürel S~ 
atlar Akademisi müdür muavini isrıı!lf"' 

~ 

Hakyeri heyeti, bu raporu V'eren 
tın phit olarak davet edilip, kendi.si 
den b<lz:r izahat ıılmm<:smr karaılaJtıt 
dr. 

Melıtep mi, 
Oyum yeri mi ? 

Rumelihi!>annda bir aktar <lük 
üstüocki evde oturan Donna isimli 
lıca bir kadının evinde ruhsatsız ola 
çocukları okuttuğu iddiasilc tluru 
sı ikinci cezada devam ctmi_ştir. 

Donna. "bunlu 4-5 yapnda ço 
cuklardır. Evlerinde yaramazlık ediy 
lar. ıuckteb:: de daha gönderilı:rıiyor 

Yaşlan pek küçük olduğundan! Eh. 
yapsmla.r? Ana. babalan bana &~ 
rip. "oyala. oynat tunları, kw:cm 1.. 
yorlar. Ben de, böyle yapıyorum. Ok'! 
mu yorum t.. yollu mücla!aada hul\Ul1' 
yor. 

Salonda. cYdtki aramada bir dola 
altmdan çıbrıhn şeylc.r aanit m .. 
paket~ reis Kemal tarafından açıldı- t 
çindcn şunlar çıktı~ 4 taş tahta, 2 .. ,, 
y t alfabesi.. l "Cümhuriyct c;ueuklat" 
ı .. ~"'lll"li kıraat". l fransızQ kitap. 

1 

"Silahe.ı: •• 2 müsvedde karalama defli• 
ri: 2 kitap ve, defter ka~ kağıdı. 

Donnanm Yckili: -' 

-Bu kitaplar, -dedi, 4-5 yaı~~ 
socuklartn okuyup anJıyabflecekJe'~ 
şeyler C.eğildir ki! Muallimltti ~bli"lıl 
kuf çağınp, sorunuz! Taıtahtalar ~ 
el ta-ıtaht~larıdır ve çocuklar. ilz~~ 
ne tebesirle resim yapıyorlardı ti 

Çoc~klann velileri olan şahitler~~ 
kadının muallimlik etmediğini ı~· 

çocukların.ı oyaladığını anlattılar. ~ 
bir ~ahidin çağmlm~:;r kararilc. durllf. 
manm d"a.nu.. haziran ortasına icaldlt 

Beraet etti 
Bit sinagog yaı:undaki bir :~ · 

n.ıhsatsız olarak socuk.ları Qkuttuı•~ 

dbsilc btanbı.ıl üçüncü cen halryd' 

bir müdlettenbui Nnim Kemalin ~ 
ru~m:m yapılıyordu. Sabah kaı ar "' , 
m:ş, yaşlıca bir adam ola.n N"irn 1'', 
malin çocukları okuttuju sabit göril

1 
, 

mccliği. b.era.cti kirarl~tutldzğt aısl1-
şıl11,1ı§tır. 



Cengiz Han öldiltifen ı~nra Su hü
kil~~rın hükmettiği Mongoİ devleti 
trazisi Üt erinde, uzun mUddet bir ölO:m 
ıükunu hüküm sürüyor ı 

Bütün nefealer tutulmuş, bütün ıo • 
luklar kesilmiı gibi bir.sükun ı 

Aıya kıtaamda yaşıyan milletler bi-
b. 'b' ' l ın ırlerile ancak fısılda§mzya ceaaret r edebiliyorlar: Peki, şimdi ne olacak? 

Mongol devleti, iskambil kağıtların
dan yapılmı§ bir bina gibi, bir üfleyiı -

tfl te yıkılıverecek mi? Yoksa? 

• • • 
• Mongol kuvvetinin vaziyeti, sağ • 

lam esaslara dayablmış sayılamaz. Dev
let idaresi, daha tamamile teşkilatlan -
dınlmı§ defil. Çinli Yelu Çut!.ay, he • 
nU. bu muazzam i§le meıgul ve işin ba
tındı defilse bile, sonunda olmakeın da 
uzak: Ortasında; henüz yanlamış bir 
h~lde 1 Dolayısile de.' oldu~ça çapraşık, 
(Üvenilemez bir vazıyet: Zıra, Mongol
lar, yıldırım hızile zaptettikleri mem _ 

!f1einlekette· ölüm sükfi.nu ve 3 iJıl 
sonrası: Cen~izin lıalef i seçilecek! 

''torunu., dur. Cengiz, Cucinin idare • 
ıindeki memleketleri, onun ıülllesine 
sonuna kadar bıraktığından, Batu, va • 
ris olmuıtu. Ccngizin Cuciden sonra en 
çok ıevdiği en küçük oğlu Tului de, e-
sas memlekette, Mongolistanda, devle • 
tin göbeğinde- kaldı 1 

• • • 
Aradan tam üç sene ıeçti. Her ta .. 

rafta Cengizin ölümile başlıyır. ıükU .. 
net devresi devam ediyor. Hiçbir deği
şiklik göze çarpmıyor. "Kudretlileıin en 
kudretlisi .. nin maddi görünüJi.inün yo
kolmasından başka hiçbir değişiklik ı yoktur. Mongol devleti, derhal param 

parça •olacaktır 1 

• • • ' 
Lakin, Asya, yerinden ktmrldamı -

yor 1 Hiç bir kıpırdanma eseri görül • 
müyorl 

leketleri gene yıldınm hızile ger · . 
xıp gıt-

mitler, memleketleri zaptettikten 

Asya milletleri, biribirlerile bir ayak
lanma imkanının 'mevcut olduğunu gö
rüşmefe bile cesantsiz, biribirlerile bu 
hususta fmlda§maktan bile çekiniyor -
lar. Nefes almadan, soluk salıvermeden 
intizardalar: Bakalım, şimdi ne olacak, 
diye? l Yatıyan Cengizin onlan uğrat -
tığı korku, iliklerine ve ruhlanna o de
rece işlemittir. ki 1 

. d'. .. 1 b sonra 
gerıye onmu~ er ve u zaptcttikleri 
yerde, ancak bırcr mümc"c;il V" b. ile 

b ... b ' ır m -
dar da ın~cı ırakmışlardır 1 

Eğer şımdi, Ccngizin ölme,.· • f 
t bil' d . w\rlı ır -sa ıp e, çölleştirilm· h . 

ış, ta rıbe uğ -
ramıı memleketler ahalisi şöyl b. 
rete gelerek k ' e ır gay 

' aya lanrverirlerse mu _ 
•affak olmak için b" .. k ' 
malc, f la uyu engelleri aş -
tıneı f::li z-!1m~t çekmek gibi ufraş -

yctı göze aldırmalarına hacet 

Ukin, "ulu öHi,, nün variıleri de, 
önce bir kımıldanıı. bir kıpırdaruı ese
ri göstermiyorlar: Zira, onlar ·da şaşkı
na dönmüşlerdir. Huduts.uz bit §atkm
lık içerisindedirler. O vakte kadar ısa -

-

Akh· . · 
ı. _ Akh;,,ısar ?elediyesinden ; 

det parke ta11 ltı r kazası için Bandırma Kapıdaiı parkesi evufmdaır 60,000 a-
Palı zarf •· · l tur 2 p usulu ıle eksil tmeye konu mut • 

• - ennı !art • 
lehilir: narne Bandırma, tzmir ve Akhisar Belediyelerinde cörü -

3. - ihale lg • 
4. _ isteklile:-l937 pazartesi günü saat Hi da icra ~ilecekti:. 

· bracaklardır. (191 3) n ke!if beJelinin % 7,5 olan 450 lirayı teminat olarak ya. -
---------~--·---------------------=~--~ 

N f 
Betona rme· kUprU inşaatı 

a ıa Vek ~ l . d 
ig--4-937 t . a etın en: 

~1 arıhli p • "'1 . d Ş k" ru er Reiıılifi ek .1 :.azartesi günü sa at 16 da l'lafia Vekcs. etın e (!le ve op-
liyetit\de Sinop : t~e kornisyonu odasında 34.000 lira k~~if .~~~lli Sinop Vi -
zarf. uıuliyle ·ek 'l Yancık yolunda De tçınarme Karasu koprusU ınpatı kapalı 

• sı trneye k • ' 
Ekıiltme § 0nulmµştur. 

Ş artn~rne · k k bT d oıe ve ~öpr"l . sı ve buna müte ferri diğer evrak 170 urug mu a ı ın e 
u er Reısr ~ · 

Muvakkat t . ıgınden verilecek tir. 
Ekailtrney e~ınat 2SSO liradır .. 

.iair mUteahh' 
1
.e gırebilmek için istekli )erin yol ve köprU inıaatı yaptıklarma 

ıt ık Ves'k . 
TIWiıı rnek 1 asını ibraz etme l«j!i megruttuı'. . 

yon reiıliğine t~plannın 19-4-937 Pazartesi ıüı:ıü saat 15 ıe kadar ko~ıs • 
· vcrılmeııi lazımdır. (767) (1792) 

• 

- 4•-
dece itaat ediyorlardı; verilen emirleri 
düıWımekle hiç kafa yormuyorlardı. 
Halbuki şimdi?· timdi it•aat ettirecekler, 

' koskoca devletin idaresine ait emirler 
vereceklerdi. Cengiz Han can vermig, 
iş onların ba§ına düımüıtü! "' . . 

"Kudretlilerin en kudretlisi., nin va
risleri, önce adamakıllı bocal:\d•lar. Ne 
yapacaklardı? ne yapmzyacakl~rdı? ne 
yapmaları lazımdı? Bunu bir türlü kes· 
tiremiyorlar, buna bir türlü akılları er· 
miyordu! 

Mongol milleti, gözlerini on!ara dik· 
miıti: Yeni ''Ulu Hakan" ın, Cengiz 
Hanın halefinin belli edilmesini bek • 
leyiılc, eski "Arzın Efendisi,, nin vat
rislerine 1 Hadi ya, ne duruyorlar Cen -

_, ...__ 
• ---

/. 
I 
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HAFTALIK 

R.t\DYO 
·== Programı 

öCı..E NEŞRİYATI: 

Saat 12.30 Pllkla tUrk muaikUI. 12.50 
H&vadU. ıa.~ :Muhtelit pllk nqriyatı. H,00 

Son.,, 
AKŞAM NEŞRİYATI: 
saat 17,00 lnlulAp dereleri ~verırite • 

d~ nakltn ){Ahmut Eı.at Bozkurt, 18,30 

Pllkla dana musikili. 19,80 Emin!SnU Halk• 

evi ııoeyal yardım ıubt.ıl namma kon!trans 

doktor Ahmet Aıım Opor (kanHrden korun 

ma). 2o,OO Belm& ve arkadaıları t&rafmdaıı 

TUr\ muliklsl ve halk §arkılan. 20,30 ömr.r 
Rıza ~ınd&n arapı;:a ııöylev. 20,45 Cemal 

ıaniil ·,.0 arkadaşları tar~fındıı.n TUrk mu· 

ııiklsl ,.e halk prkılan. Saat ayan, 21,15 şe 

bJr tiyatrosu 0ram kıııtıh (lılaııon) . 

22,15 .Ajanı ve borıJll haberleri ve crl~sl 

günUn programı. 2:?,30 Pllkla aololar, opera 

ve operet parçaları, 23,00 Son. 

gizin varisleri? . 
Onlar, daha hail mUterendittiler :' 

Bu husustaki kafi neticeye varmaktan 
ihtirazla, vakit kazanmak istiyorlardı. 
Yeni imparatorun intihabım, ~etiktir -
meği tercih ediyorlardı. Ve geciktirdi -
!er de : Hem de tam üç sene! Bulduk -
ları bahane §uydu: Hele re6mi matem 
zamanı geçsin de,.. ondan sonra l Do~ -
rusu, bu, en uygun kaçamak yoluydu 1 

... . . 
"Yeryüzünün görünmez hakimi", 

yeraltına girip görünmcmeğc mahkum 
olduktan sonra, bütün bu göm"l'le me • 
rasimi bitirilince, dört varis, kendileri
nin idaresine verilmiş olan memleket -
lere yollandılar: Çagatay, irarıd; Ogo • 
tay, Çine; Batu, Rusyaya gittiler. Bun
lardan Batu, Cengizin en sevdiği ölen 
''oğlu" Cucinirt oğlu, yani Cengizin 

Aradan bu suretle üç sene geçtik • 
ten sonra, Tului, kurultayı toplantıya 

davet ediyor. Bu "Büyük Devlet Top
lantısı., nda, Cengiz Hanın harcfi kim 
olacaksa, öelli olacak, nihayet! 

Gene bütün büyükler, prensler ve 
generallerle mümessiller, akm ıkrn, ka· 
file kafile oraya gelerek, toplanryorur. 
Fakat, derhal intihap işine baJlanılmr • 
yor. Daha · evvel, yapılacak \:aşka bir 
şey var: O da, şenlik! 

Seçimden önce, Mongol adetince, 
• tam 20 gün ıüren gürültülü, patırdılı 

bir şenlik yapılıyor, Ziyafet üıtüne zi .. 
yafet çekilerek, geceli, gündüzlü eğ • 
lenti: Bu, yapılacak intihabın ''apare •. 
tü,, i mahiyetindedir! 

( ArkaM oor) 

/$umbul 7 inci lcra Memurluğun: 
darı: __________________ ..., 

!Tunun Alinin Nikoli zimmetindeki B O R S A 
aıacatından dolayı mahcuz olan ve ye- 5 . 4 . 937 
minli üç ehlivukuf tarafından tamamına 
135 lira kıymet takdir edilen Galatada mr.a1annu ,,.cin lfattW olanlar, asa 
Yenicami mahallesinin Feqneneciler ı rtade muamele 16Nlllerdl.ı. Bearamtu 

.-a u de kapanlf .. tıl n,yauanm. 
caddesinde eski ve yeni 23 numaralı 11-------.------- ---· 
dükkanın tamamil~ gene mezkur ma
halle ve caddede 23 numaralı ve yemin
li üç ehlivukuf tarafından tamamına 
172 lira kıymet takdir edilen on bir bu
çuk ·metro miktannda biliyüz Kulei ze
min mahallinin tamamlar açık arttırma
ya vazedihniıtir. • 

PARALAR 
• Sterlbı ' 

• Dolar 
• Frank 
• Liret 
•Belçika Fr. 
• Drahmi 
• tmçnl"r. 
• Leva 
• FlorfD 
• KronÇek. 
• Şfllıı A Yta 

620 - Peaeta 
LW - • Mark 
llO - • zıotJ 
12;; - • Penro 
5.5 - • Ley 

28.-
22 fıO 

. 2'-
1'-

22 - • Dln&r .. f)2 -

f>i6 - Yen -
23 - • KroD İlftO 82 -
66. - • Altm 1°'-5 -
75 - • Banknot 2~ _ 

23 -

ÇE K LE R 

Kulei zeminin hududu: Bir tarafı 
Sadet dükkinı nhnna müsadif kale du
van ve bir tarafı Kurıun hanında ara
lığı cihetine tefrik edilen kale duvarı ve 
bir tarafı borçluya tefrik .olunan kısım 
ve !bir tarafı mefruğun leh uhdesinde • LAıDdn 619 - • vt,.u '~ 
bulunan dükkan ile mahduttur. , • N...,ar• O 791fı • Kadrtd 11 '875 

Dükkanın hududu: Sağ tarafı Hacı 
• Parla 1718 • BerUJI 19682 
• Mlll.Do ~ O.U6 • V&rfO" HGSO 

Muhittinin 25 numaralı dükkanı sol ta- • 8rtlltMI '6@;5 • Budapeft9 3 9933 
rafı Hayrinin 21 numaralı dÜkkinı .ar- •Atma • 88 '"90 • Btlkr11 10i 8160 

kasr kale duvan cephesi Fermeneciler • Oennn 5 •710 • Belfftd M ı»T~ 
caddeıi ile mahduttur. • 8of1a 64 29ifı • Yolrobaınl 2 77 

• Amlterd&m 14-ioi • Moekan 24 7'l 
Evsafı: Dükkanın cephesi yaprak ke- • Pnl 22 6iiı'> • srokbolm s. ıss2 

penkli ve harap olup baraka halindedir. 
ESHAM 

1 iş Ba."lkRSı 244rı 
. A.ll&d•llU 23 8Q 
ReJI ,-
Şlr. Rayrty .

Uerkes RıWr 98 2~ 
O. tı!IJOrta 

Bomonti .-

l"r&Dlft.1 
Çt.aıento 

Ubyoa OeL 

"'"le OeL 
Balya • 

U66 

.-.-
Şark m. ecr.a -
Tel efem 

10.5.937 tarihine mUaadif pazartesi, 
günü saat 14 den 16 ya kadar dairede ı 
birinci arttırmaları icra edilecektir. Art· 
tırma bedeli kıymeti muhammenenin 
yüzde yetmiş be!ini buldtığu takdirde 
Ustünde bırakılacaktır. Aksi takdirde 
arttırma on beş gün daha temdit edile
rek· 25.5.937 tarihine müsadif salı günü :----------·------• 

• saat 14 den 16 ya kadar yapılacak ikin- ıatlkrazlar Ta hvlller 
ci arttırma bedeli tahmin edilen kıyme- • 1933 T~· ı 21 40 IClelrtrtk 

tin % 7 5 ni bulduX.u takdirde üstünde • • • • D 
20 90 

l'ramTaJ ., • • • • m iO 60 Rıııtna 
bırakılır. Aksi takdirde satış 2280 nu- Utik.Dahtll 95 Aııadohı 1 89 ~ 

Anadolu n 39.~ 
4 nKIJolu m . -

maralı kanuna tevfikan geri bırakılır. • Ersen! tatlk. 100. 
Satış peşindir. Artbrmaya iştirak etmek 1928 A M .- • MUmeNil A 44 '5 
;ıtiyenlerin kıy~eti muhammenenin • s. ıı:nurum D6 
'ic 7 5 i nisbetinde pey akçesi veya milli ~~~~~~~~~~~~~~~~ 
bir pankanın teminat mektubunu hamil kim vergi tAm.if at, tenviriyeden mütevel 
bulunmaları lazımdır. f lit %':.isum medyuna aittir. 20 senelik va-

Haklan tapu sicilleri ile sabit olma- kıE icaresi ve taviz bedeli müıteriye ait• 
yan ipotekli alacaklısı ile faiz ve masa- tir. Daha fazla malumat almak istiyen• 
rife dair olan iddialarını . evrakı müsbi· ler 16.4.937 tarihinden itibaren herke
telcri ile birlikte ilan tarihinden itiba-

1 
ıın görebılmeıi için daıredc açık bulu· 

ren 20 gün zarfında dairemize bildirme- nacak artırma ıartnamesiyle 934 / 7297 
leri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu numaralı dosyaya mUracaatla mezktlr 
ıicillile aabit olmıyanlar satış bedelinin dosyada mevcut veaaild görebilecekleri 
paylaımasından hariç kalırlar. Mütera- ilin olunur. (1307 V. P.) 

Kapalı zarf usullle e kslllme llAnı 

Nafia Vekaletinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Diyarbekir Numune Hastanesi pavyon intu

tıdır. 

• KeıiE bedeli:- 111634.03 liradır. 
2 - Eksiltme 15-4-1937 tarihinae Perşembe günü sat 15 de Nafıa Ve. 

kaleti Yapı işleri Umum Müdürlüğü Ek siltme Komisyonu odasında kapalı zarf 

usu1ile yapılacaktır. 
3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 558 kuruş bedel muka • 

bilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 
4 - Eksiltmeye girebilmek: ·için ta !iplerin 6831. 70 liralık muvak1'ak temi • 

nat vermesi ve Nafıa Vekaletinden alınmıı ve en a.z yüz bin liralık bir iş yapmıf 
olduğunu gösterir müteahhitlik vesikası ibraz etmesi l!zımdır. • 

btcklilerin teklif mekt~plannı ikinci maddede yazılı saatten bir aaal evvı • 
line kadar makbuz mukabilinde komiıy on reisliğine vermeleri muktuidir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (739) (1752) 
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lstanbul Belediyesi ilanları 
Muhasebede münhal daktiloluk için 7-4-937 çarşamba günü saat 14 ıcie 

imtihan yapılacaktır. Asgari orta mekte p mezunu olmak prtile talipler;n imti -
hana girmek üzere müracatları ilan olu nur. (B.) (1925) 

Beher metre murabbamd..:ı 120 ku ru§ değer konulan Fatih yangın yerin . · 

Oreloğ - Operatör 

DR·. OSMAN .ÖNER 
idrar yollan, ~elsoğukl.uğu ·ve 

ERKEKLl.K ::.•J-ı~~~~:~~. . 
Muaveneh.:lne: 'UabÇt>kapı Anodolu Han 

k11rşı !lır11sın.d1;1 Arpıırılar Han ~o. 16 
Ev, lsllkl'I cadt{e.,ı , Vıldız ~f!'emas~; 
)anandıı 1'olıat .Aparhmanı !l!o.)l . ....... .. . . . 

de Hoca 'Uveys mahallesinde Karamuk sokağında 126 mcı adada 80 ıantim yüz- ------------.....;.._-
-lü 17 metre 76 santimetre murabbaı ıa haımdaki arsa satılmak üzere açık art -

·tırmaya konulmuıtur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 

159 kuru§luk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 20-4-937 salı günü! 

&acıt 14 de Daimi Encümende bulunmalı dırlar. (B} (1926) 

itfaiyeye lüzumu olan 60 metre ter-
1 kos hGrtumu, 10 metre lastik ıifon ve 
. ıoo m tre pompa kapak zinciri. 

Muhammen bedeli ilk teminatı\ 

132,50 9,94 

Yukarıda cinsi mikdan ve muham men bedelleri yazılı olan eıya pazarlığa 

konulmu§lardır. Şartnamesi Encümen ka lrminde görülebilir. İstekliler 2490 nu • 

maralı kanunda yazılı vesika ve hizasın da. gösterilen ilk teminat makbuz veya 

mektubile beraber 7. 4. 937 çar;amba günü saat 14 de Daimi Encümende bulun
malıdırlar. (B.) ( 1924) 

Kerestecilerde Sarnlemir mahallesin
.Qc ayamıakapı sokağında 59 N. 1ı yazı
hane. 

Kerestecilerde Sarıdemir mahallesin
de ayazmakapı ıokağında 18 N. yazıha-
ne. 

Senelik muhammen: 
kirası 

240 

300 

ilk fiat 

l8 

22,50 

TEŞEKKÜR 

Kardeşimiz Fethinin ziyaı elimi do
layııile cenazesinde bulunan, mektup 
Yeya telgrafla keder ve elemimfae iş. , 
tirak eden dost, akraba ve ahbaplarımı
zın gösterdikleri alaka ve hitfu ne;:akc
te karşı duyduğumuz derin şükran his
lerimizin arzına sayın gazetenizin ta
vassutunu rica ederiz . 

Falıri fü1Clri ------
ZAYİ 

İstanbul İthalat gümrüğür!:in 37065 1 
sayılı beyannameye ait 454245 sayılı ve 
39422 sayılı beyannameye ait 457.258 

sayılı 2 adet mabuzları zayi ettim. Yeni
lerini çıkaracağımdan eskilerinin hül<

mü olmaclı l"nı ilan ederim. 

J\iğuçi/; Tiiz,,mcn 
(V. No. 21596) 

Dr. Ihsan Sami 
T/F'O AŞ/Si 

Tifo ve paratifo hastalıklarına 

Yukarıda semti senelik muhammen kiralan yazılı ol~n mahaller biı er sene ı tutulmamak için tesiri kat'i, mu-
afiyeti pek emin tv.c aşıdır. Her müddetle ayrı ayrı kiraya verilmek üzere açık artırmaya konmu§ ise de belli iha-
eczahanede bulunur. Kutusu : 45 

l= gününde giren bulunmadığından artırma 13-4-937 salı gününe uzatılmı~tır . ._ ____ _ 
kuruştur. 

Şartnameleri levazım müdürlüğUnde gö rülebilir. İstekliler hizalarında gösteri • 

len ilk teminat makbuz veya mektubile beraber yukarıda yazılı günde saat 14 
de daimi encümende bulunmalıdırlar. (B.) (1923) 

KURUN doktoru 
Necaettin Atasagun 

Boğaziçi MecmuGs 
Nisan sayısı çıktı 

Bu sayı: Numara 7 
Ba§ta HÜSEYİN CAHİD YALÇIN, ABİDİN DA VER gibi memle 

tim:zin en yüksek fikir ve kalem sahiplerine ait çok kıymetli yazılan, d 
ğerli doktorumuz GALİP ATA ATA C'ın Boğaz sahillerinin. köylerin' 

sıhhatimiz üzerindeki çok iyi te5irler!ni gösteren fenni makalesini ve 

ğaziçine ait pek güzel resim ve tabloları havidir. 

Y•Jksek milli ~air:miz FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL'in em5alsiz 

manzumesini de bulacaksınız. 

Dikkat: Şirketi Hayriye idaresi Boğa.ziçindc yalı, köşk kiralamak is 

yenlere kolaylık olmak üzere bütün bu kiralık ycrlc::rin semtlerini, nu 

ralarmı, sahiplerini her keseye gfüe kira miktarlarını gösteren müke 

mel bir (REHBER) mecmua tertip ve tab:ttirmiş ve Boğaz!çi mecmuası 

nm bu nisan sayısı içine koydurmuştur. 

Alakadarların BOCAZtçt mecmuasını müvezzilerden ve iskele rnr 
murlanndan alırken bu rehberi de birlikte almağa dikkat etmeleri rica , 
lunur. Rehöer meccanen takdim olunmaktadır. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye 

6. ıncı 
l~ adar binlerce kişiyi zengin etmiştir 

keşide 71 Nisan 937 dedır. 
· Her gün 16,30 dan 20 ye kadar Bu·· yu·· k Kapalı zarf usullle eksiltme IU\nı: 

Lalelide Tayyare apartımanlarmda daire ikramiye: 200.000 Liradır· 
Hariciye Vekaletinden: 2 numara 3 de hastalarını kabul eder. Ayrıca: 40.000, 25.000, 20.000, ıs.oon 10.000 

Cumartesi günleri 14 den 20 ye k2dar J k ( 50 000 
1 - Eksiltmeye konulan iJ: Tahranda ve civarındaki Şimranda yaptırıla . muayene parasızdır. lira 1 ikramiyeterle • ve 200 000) liralıK 

cak yazlık ve kıtlık Elçilik binaları. Ke ıif bedeli 223,753 liradır. iki adet mÜkaf at vardır. 
2 - Eksiltme 12-4-193 7 tarihin de Pazartesi günü aut 15 de Hariciye • ""' F D • k k t• 

Vekaletinde müte§ekkil Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapıla- - ılml e)sefe -ı } a • 
caktır. ı Dün ve Yarın Kitaplanndandır Bilet alan herkes 7 /Nisanı 937 günü ak~amma kadar biJ,I 

3 - İstekliler; eksiltme ıartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık işleri ge- Fiyatı 40 kuruştur ı c!eğiıtirmiı bulunmalıd!r. Bu tarihten ıonra bilet üzerindeki hakkı .1' 
nel şartnamesi, inşaata ait umumt ve hususi ıartnameler, keJif cetveli, silsilei ol 
fiat cetveli ve projeyi Hariciye VekUeti Levazım Müdürlüğünden tedarik ede - ur. 
bilirler. ------------------:--:--:--:--::---::--::::--=~::::-::'""'."'::----:=~~~~~...-....,,.....,.,......,,,==--"';';""'"'O~ 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is teldilerin 15.000 lira muvakkat teminat 
vermesi ve kanuna uygun müteahfütlik vesikası ibraz etmesi ve 150 bin liralık 
,iı yıpmı' olması lazımdır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci madıdede yazılı saatten bir saat evve
line kadar Hariciye Vekaleti Levazım Müdürlüğüne makbuz mukabilinde ver
meleri lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (760) (1793) 

VAKiT 
Propaganda Servisinden: 

ilanla a·lakadar Bankalar, mües- ; 
sesat, şirketler ve tüccaranın \ 

Nazarı Dikkatine: a 

KURUN ve HABER gazetelerinde nctredilecek ilanlara ait tarife 
qağıda gösterilmiıtir: 

Birinci aayıfacla batlık 
Birinci aayıfada santimi 
ikinci aayıfada santimi 
Üçüncü ve dördüncü aa yıfacı. santimi 
nan aayıfalannda santimi 
Resmi ilinlarm santimi 
Kitap, kitaphane, mektep, gazete ve 
bayır müesseseleri ilinatı santimi 
Tüccari mahiyeti haiz olmıyan küçük 
ilinlar yirmi kelimeye kadar 
Küçük ilinlarm bet defası 
Muhtaç san'atkirlar ve İf anyanlarm 
ilinah 10 kelimeye kadar meccanen 

Devamlı yapılacak ilinat için tenzilat 
yapılır. 

KW'UJ: 
,, 
,, 

,, 
,, 

,, 

,, 
,, 

500 
300 
100 
50. 35 
30 
30 

20 

30 
120 

30 

ilanlar için yalnız Ankara cadde
sinde V AKIT Yurdunda . 

PROPAGANDA 
Servisine müracaat edilmelidir. 

Telefon: 24370 

' 


