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Yll : 20.a 
Sayı : eeoe-1029 lsTANBUL - Ankara Caddeal 

Posta kutusu: 46 (lstanbul) • • • 

Memleketimize 
"' .. Telgraf adresi: Kurun • İstanbul 

Telef. 214:13 (Yazı), 24370 ( i dare) 

Yugoelav elçlal Dahlllye 
Veldlnl ziyaret etti 

Ankara, 7 (Telefonla) - Yugoelav 
büyük elçisi bugün Parti binasına gL 
derek Dahiliye Vekili ve C. H. P. ~ 
nel Sekreteri B. ŞUkrU Kayayı ziy&
ret etmiştir. 

hariçten yapılan 

rraz 
Son zamanlarda Cenup vilayetlerimizde soygunculuk vahaları oldu, bazı eski ağalar hariçten gelme 

müşevviİılerin tesiri ile hükumet kuvvetlerine mukavemet etmek istediler 

Türk üşman ğı PropagandasJ 
Bu salgın teşebbüslerinin men·şei ve besleyicisidir 

~ 

HükUmet hususi tedbirler. almış, askeri vazİlJet 
_ ehemmiyetli surette takvige edilmiştir 

41\ 

_ "aziyet tamamile devlet kuvvetlerinin 
, ~·· 1 - hakimiyeti alllndadır. 
·'f:Jfipe Vekili dün Mecliste bu vaziyet karşısında içerde aldığımız 

oırleı-1.. hariçte takip ettiğimiz h.atlılııreken açık surette bildirdi 

Kar b··k ~ a u ıabikasından ne bekliyoruz? -·-
Demir ve Çelik 

Y. fabrikalarımız 
arın başlanacak olan ''Makine 
Sanayii,, için temel olacak 

Yazan: 
.......... _ __, ____ ASIM os-----~ 

(YCl.NI 1 ftd aayfada) 

Zehirli gaz kurslar• 
açıhyor 

Kurslara gitmeyenlerden 
ceza alınacak 

Ankara, 7 (Hususi) - Bugün BU- slcllik, aoygunculuk gibi vak'alar gö
yük Millet Meclisi Refet Canıtez'in rUlmemektedir. 
bqkanlığmda topl&nµllf, Dahiliye Ve- F.ski devirlerin, mütareke seneleri. 
kili ve C. H. P. Genel Sekreteri B. ŞUk. nin anarşik idareleri altında, şurada 
rU Kaya cenup viliyetlerimizdeki se- burada sık sık tesadüf edilen bu kötil 
yahati hakkında Meclise izahat ver. itiyattan bugiln eser kalmamıştır. Adi 
miştir. vak'alar ise huzur ve sükuna nail ol-

Dahiliye Vekilimiz, sık sık alkışla- muş herhangi bir memleketin asli 
nan ve tasvip seslerile karşılanan şu fevkine çıkmıyan adli hadiselerden i. 
beyanatta bulunmU§tur: baret kalmaktadır. 

Tllr!rlY..e b&lkı ~k bir sUlrlln ve 
huzur için.de, phst ve milıt refahın in
kişafına çal11cyor · (Alkışlar). Ti1rt 
milleti· muinin ihmali veyahut hlc\l
satm icban-yUzünden olsun iktladl 
ve içtimai Bahalardald lqluklan, .... 
rilikleri metodlu ve plAnlı çalı§!Dalarla 
doldurmakla . meşguldür. Bu verimli 
faaliyetin maddi ve .fili eserleri her. 

Sonu: Stı. ,J Sil. ı ) 
"Son u.man1arda. bazı vilayetleri

mizde çok senelerdenberi alışmadığı. 
mız vak'alar oldu ki bunlar üzerine 
hem memleket çok hasaasiyet göster
di, hem hükfunet hususi tedabir alma. 
ğa mecbur oldu. 

Bu vaziyetten BUyUk Millet Mec
lisini derhal haberdar etmeyi acil bir 

Fran.sa e.şkıya 
yata k lığ ı ··e d ·i y o r 

vazife bildim. Her ay netrettiğimiz il J f h ••k A f • f /ı k t 
mufaual vekayi raporlan g&terir ki ır.1anua er u ume ın çe e· are e -
senelerdenberi memleketimi7.de yol ke- l • .. f •kt 
eı"""'"'"""""'"'"'"'''"'""""""'""'"lll'""ııı'""''"'"'s erıne goz yumması ve eşvı e 1 Logaritma 1 bulunmasıniı hiıyret ediyoruz 
1 kellmeel Uzerlnde j Ankara, 7 (Hususi) - Dahill19 
! bir taehlh ~ Vekilimjzin bugün Mecliste verdiği ı. 
• = zahatttaiı aonra söz alanlardan B. Mu 
il * har Müfit, cenup hudutlarmıızın öte 

Ankara, 7 (A.A.) - Türk Dili Ku· yanında hazırlanan bu çeteler kimler 
rumu Genel Sekreterliğinin "Logarit- tarafından tetvik ve yardım gördWc. 
ma,, hakkında dünkU yazısının niha- !erinin malfurı bulunduğunu işaret e. 
yetindeki cUmle ıu suretle tashih o. derek Blmn hUkfunetinin dostluk te 
lunur: mayUllerile bir tezahllrat halinde bu. 

"Bu istorik bilgi kartısmda artık lunan Fransız mU.temleke memurla. 
Logaritmanın icadını lskoçyalı Baron nnm bu hattı hareketlerine k&111 tid-
Jean Neper'e medyun olmadığmıızI detli tedbirler almması zamanının gel 
söyllyebiliriz. Bu yüksek İngiliz mate- eliğini söylemittir. 
matisyeni Olharezrni'den yüzlerce sene (Sonu: Sa. 4 Sü. ~) 
aonra dilnyaya gelmiştir. 

Jlt}SABAKAY A GiRENLER 
Ankara. 7 (A.A.) - TUrk Dil Ku. 

nımu Genel Sekreterliğinden: 
Logaritma mUsahakaama mUddetl 

içinde memleketin muhtelif yerlerin
den tel yazısı ve mektupla 75 kişi iş. 
tırak etmi§tir. İştirak edenler: ı say
lav, 3 profesör, 2 emekli subay, ı no. 
ter, 7öğretmen, 12 memur, 2 mühen
dis, ı avukat, 1 kimyager, 3 muhar. 
rir, 18 talebe, 1 sanatkAr, 1 feçidir. 

22 zat da yalnız adres vermiş, mea
lefiııi bildirmemiftir. 

B. Re§it Tankut 

B. Kemal Ntyazi 

Radyoda kimleri 
dinliyoruz? 

(Y&IWD.l 1 inci aayıfada okuyunuz) 

Başvekilin Bel
grad seyahati 
Baımuharrlrler diln 

harelıet ettiler 
Ba§vekil 1amet 1nönUnün doet ve 

mUttefik Yugoslavy,anm Başvekili Sto 
yadinoviçe iadei ziyaret etmek Use.re 
Belgra.da ya.,J>aeağı seyahat için ~ 

{Sem" Ba. ,J Si. 8l 
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Karabük f abikasından ne bekliyoruz? 
-2-

Detnir ve Çelik 
fabrikalarımız 

Yarın başlanacak olan ''Makine 
Sanayii,, için temel olacak 

Yazan: 

-------ASIM US-------
Dünk."Ü aayımızda birinci k'18mmı 

verdiğimiz ba§makııumıii.."11 bugün i. 
kinci ve son parç(İ.sını ne.1rccliyomz: 

-2-

Karabük fabrikası için iki sene :t-ar. 
fında sarfedilecek 22 milyon liranın an
cak bir kısmı harice gidecektir. Bu pa
raların mühim bir kısmı gene mem
leket içinde kalacaktır. Halk tabakası
nın muhtelif sınıfları bundan bir par. 
ça kazanç hissesi alacaktır. Şimdiye 

kadar burada olan toprakların dönüm 
kıymeti, be§, on kuruştan ibaret iken 
bundan sonra metre murabbaı üzeri
ne ve yüksek fiyatlar ile müşteri bu
lacaktır. Nasıl ki Karab'jk'e yirmi ki
lometre kadar mesafede olan Saf~anbo
lu'da timdiden arazi ve arııa krymetleri 
nrtmıttır. Bu fiyat artııı yüksek me. 
murl.ırın ve mühendislerin fabrika du
tr.anlan ile dolacak olan Karabük mu
:1itinden biraz daha uzakta vııe aaf ha
Talı bir yerde oturmak ihtiyacını duya. 
cP.kları ve otomobil veya diğıer vasıta
lar ile iılerine gidip gelecek1ıeri müla-
huaamdan ileri ıelmektedir. · 

Karabük demir ve çelik fabrikası
nın sarf edeceği en mühim ilCi ilk mad
deden biri "demir cevheri,, ikincisi kö. 
mürdür. Demir cevheri §İmdilik ha -
riçten gelecektir. Belçika gibi Avru
p1nın esasen demir madeninden mah
r·ı~ olan bazt memleketleri aadrr~ 

h~< -~en getirdikleri demir cevheri ile 
fr.İ:ı.:::::ılarınr beslemekte bulunduktan 
cihetle nakliye fiyatları daha m:.isait ol
dukça Karabük fabrikası da hariçten 
getireceği demir ~evheri ile iJliyecek 
d:mektir. ikinci ilk madde olan kö -
mlik de Zonguldak madenlerinden çıka
rılacaktır. Bu maddeler fabrikaya Ka
radeniz sahilind~n Çatalağzı mevkiin -
den trenlerle götürülecektir. _ _., 

Fakat Karabük ile Zonguldak ma. 
denled ve sahil iskelesi arasındaki 

nakliye vasıtası bugün olduğu gibi 
Karabük - Çatalağzr hattma münhasır 
kalmıyacaktır. Birkaç sene ıonra Ka
rabük - Filyos hattr sahil yolu ile ~ 
reğliye kadar uzayacaktır. He~ de 
hattın bu kısmı sahilde kurıulacak...,.elek. 
trik santralı ile itliyecektir .• Burada 
istihsal edilecek elektrik kuvvetinden 

takası birkaç yıl içinde Türkiyenin en 
mamur yerleri derecesine yetişmiş ola. 
caktır. 

Yalnız memleket hesabına elde e
dilecek bu güzel muvaffakıyetlerin ta
hakkuk etmesi için bazı ııartlar bulun· 
duğunu temel atma töreninde ııöz söy
liyen Brassert müessesesi mümessili 
teban:.iz ettirmiştir. Bu şartların başı 
da işçi meselesidir, yani Karabük fab -
rikası kurulduktan sonra çolukları ve 
çocukları ile birlikte hayatlarını bu fab
rikaya bağlıyacak ve oradan aynlrru
yacak mütehassıs işçi bulunması mese
lesidir~ 

Zonguldak madenlerinde çalıp.n • binlerce işçinin çoğu civar köylerden, 
yahut bir iki günlük mesafeden gelir .. • 
Ier. Burada birkaç ay çalıştıktan son.. 
ra gündeliklennden tasarruf ettikleri 
paraları alırlar, köylerine giderler. A'
radan be§, ay geçmedikçe bir daha gö
rünmezler. Zonguldak madenlerindeki 
işçilerin başka memleketlerdeki maden 
işçilerine nisbetle daha az verimli ol -
malan bundandır. 

Ağır sanayie gelince, işçilikte ihti
sas meselesi daha ziyade ehemmiyet 
alır. Onun içindir ki Brasset müesse.. 
sesi mümessili Karabükte deruhte et
tiği iki mühim işte muvaffak olabilmesi 
için hükumetin devamlı surette yardı
mmı rica ettiği gibi fabrika muhitinde 
mütehassıs i~çi bulmak noktasından 
halltm da kendilerine müzaheret etme
lerini istemİJ.tİr. 

Zaharofun mlrasçlları 
Pariste çıkan Rumca Kiriks ga· 

zetesinden: 
Burada Yunan konsolatosunun 

teşebbiisü iizerine geçenlerde ölen 
Avrupamn esrarlı milyoneri Zaha
rof' un vasiyetnameleri Sen bidayet 
mahkemesi riyasetine ibraz edilmiş
tir. Bu vasiyetnameler mahkeme· 
nin kararile Bessi caddesinde 4 nu
maralı noter Barillot' a tevdi edil
miştir. Fransız kanunları mucibin
ce kendilerini Zaharof'a varis telak· 
ki edenler bu noterliğe müracaat e
<iip. vazıyetlerini tesbit edebilecek • 
lerdir: Noter~ müracaat edenlerin ...... ı·"'- ,,, ,.-..d kl varıs o up ~una ı annı tayin et· 
mek mecburiyetindedir. 

başka ıekillerde de istifade etmek im-
klnı hasıl olacaktır. Balkan oyunları hazırlama 

İsmet İnönü Karab:.ik fabrikasına müsabakaları 
malzeme tatın'l&lc ve fabrikanın mamQ
latını götürmek için günde 209 vagona 
ihtiyaç bulunduğunu , yani muntazam 
surette fabrika hesabına hergün on 
tren itliyeceğini söyledi. Bu rakamla
nn aynı zamanda devlet elinde olan 
deniz nakliyat vasıtalarının tekemmülü 
noktaundan bir manası vardır. Zira Ka
rabilk fabrikasına hariçten getirilecek 
demir cevheri Türk vapurları ile taıı
nacağı için bu vapurlar gidi~lerinde 
Avrupa limanlanna Türk mahsulatını 
ucuz tarif eler ile götürebilir .. Bu su .. 
retle memleket limanları ile Avrupa 
ticaret iskeleleri arasında muhtaç ol
duğumuz milli nakliyat vasıtaları da 
kurulmuş olur. 

Unutmamak lazımdır ki Karab:.ik 
demir ve çelik fabrikasmın kurulma· 
sı ve itlemesi esas demir ve celik olan 
ağır ııanayiin tamamını tahakkuk ettir. 
mek değildir. Bundan sonra "makine 
sa.nayii,, nin kurulmasına sıra gelecek
tir, ve memleketimit:lc türlü makine 
ile beraber "motör,, yapmak da ancak 
bundan sonra milmkün olabilecektir. 
Şu halde "Karabük demir ve çelik fab
rikası .. nın kurulması yarın bc:şlanacak 
olan "makine sanayii,, için bir temel 
hizmet!ni görecektir. 

Nihayet bu güne kadar Anadolu -
nun en fakir, medeni vesait ve medeni 
halat noktasından en geri olan bir mın-

lstanbul Atcltizm Ajanlığından: 
1 - Atletizm mevsiminin başlan. 

gıcı dolayısile l 7.4.937 cumartesi gü
nü saat 15 de Balkan oyunları hazır
lama mtisabakalan tertip edilmiştir. 

2 - Alakadar klüplerin 15.4.937 
ak§amına kadar mmtaka Atletizm A
janlığına esami listelerini vermeleri 
liınndır. 

3 - Müsabakalar: 100, 200, 400, 
800, 1500, 5000, uzun ve yüksek atla. 
ma ile 4X 100 bayrak ya.nşlanndan 
ibarettir. 

Turlng KIUbUn senelik 
toplantlsı 

Türkiye Turing klübü senelik top
lantısını bu ayın onuncu cumartesi gü
nü saat on beşte Perapalas salonla. 
rmda yapacaktır. 

400 seyyah geliyor 
Önümüzdeki cumartesi günü Pitit

ya isimli İngiliz vapurile şehrimize 
400 İngiliz seyyahı gelecektir. 

Yeni Tramvay arabaları 
Tramvay şirketinin bir kaç güne 

kadar tadil edilmiş arabalardan bir 
tane dtıha <·ıkaracağını yazmıştık. Şir. 
ket alakadar makama bir tezkere yaj 
zarak bu sene on arabayı yeniliycce. 
ğini bildirmi§tir. Bunlar muhtelif fa
sılalarla. se~ere ~ıkarı.la.ca.ktn-. 

, 

~ 
G-tJN LJ N AKİfLERi 

• 
Şapkayı çiğneyen şoftir 

borçlu mu? 
Pariste şöyle bir hadise olıJyor: 

Rusya taşlle toprağtle J müselwlı Ruswı bir Japoıı kfKJ.~ 
Parlse geliyor /ileıı teoaviız etmeleri üzerine ~. 

' bu fozu.ot ur. ıt 

Sokakta giden bir kadının başın·dan 
şapkası uçuyor< ve rüzgarın önüne düşe
rek caddenin ortasına kadar ~idiyor. 

Gelecek ay Pariste, aylardn:ıberi bek -s _./I 
Linwmla bulıoıaıı Jrıpoıı krıı:ıJO*,,. ) len en lfüyük sergi açılıyor. dfJ 

Bu sergiye, her millet gibi, Sovyetler Zeri kar:şıl:lıklar ::uhımma 11~ 
vermemek iciıı karaya bir nıüfreze I> Birliği de iştirak edecek. ~ • 
kcr çıl:.:ırmıştır. 

O sırada oradan da bir otomobil ge,., 
çiyormuş: Şapkayı çiğniyor. 

Sovyetler Birliğinin bu sergtde gös- Rus ahali lro111iscrlcri tarafıfl~ 
tereceği eserler arasında bir de 22 met-

Çiğnenen şapka. Fakat kadın bir çığ
lık atıyar ve koşup otomobili <!ur.dura -
rak bir polis çağırıyor, şoföröcn şöyle 
§ika yet ediyor: 

re murabbaı kabartma bir harita bulu- ncşroluwın b ·r bcyaııın,r:ıede Japoıı: 
1mı Sib:ryayı ::apt ve g:ısbctmek ;si' nacak. Bu harita Ural dağınd'ln alm - :.• 
diği ve Japoııyanm Rusy:::nm can d"' mış renkli ta~larla topraklarh yapıl -
manı oldufjıı ilan cdilmi-Jtfr. 

mıştır. Taşların yeşili var, kırmızısı var, --------------

- Gerçi çiğnenen şapkamı:lır. Fakat, 

orada ben olsaydım bu adam beni çiğ -
niyecekti. Çünkü, şapkanın çiğnendiği 
yer yolcuların karşıdc:.n karşı~· a geç -
meğe mecbtır oldukları ve çivilerle işa -
ret edilen yerlerdir. 

"Şoförün, buraya geHiği zaman, o
tomobilin sür'atini hsmesi lazımdı.,, . . 

Kadın §İkayetinde belki haklı. Evet, 
şoförün yollarda yaya gidenlerin karıı
dan karşıya geçecekleri yerlere gelince 
sür'atini yavaşlatması lazımdı. Fakat, 
şoför orada yoku görmediği için, sür -
atini kesmemiş olacak. 

Şapkanın uçacağım ne bilsin.; 

siyahı var, kahverengisi var, mıtvisi var. 
Haritayı teşkil eden bu re:ık taşlar, 

renklerine göre. ovalan, dağb:ı, nehir
leri. gölleri gösterecek. 

Bu harita şimdi Sovyetlcrde 1- azırla
nıyor. Bunu yapmak için Rusy;ının dört 
bir tarafından mahir işçiler getirilmiş -
tir. 

Çalışma devam ediyor. Ha!'ita biter 
bitmez Parise gönderilecektir. 

Geçml f Kurunlar 
-------------------8 Nisan 1918 
VLADİVOSTOKTA JAPONLAR 

Anı.5tcrcl.am - Va§ingtondan bildiri
liyor .' Vladivootnk'a a..<ıker ihmcı ~ 

Ccnevreyc nrnrahlıas lıcyeti gönd# 
memeğe 1;,arar verdiği söylenen 

llaile Selasiye 

Günlerin peşinden : H b . 
Muvazeneyi kurtarmak ca eşısdtan 

enevre en Ge:cn senenin yazmdanberi biribirleri ile boğaz boğaza müca. 
dele eden İspanyol sokulan ile Faşistlerinden hangisinin galebesini çıkacak mı? 
istf"ırıeli? 2.ostlarımdan biri aylardanberi bu meseleyi kendi zihninde 
bir türlü halledemiyor. Çünkü solcular galip gelsin dese Jspanyanm çıkmayacak mı? 
bu defa artık tamamen bolşevik olacağından, ondan sonra Fransa-
nm ayni yola gireceğinden, bunun üzerine Almanların ve ltalyan· 
lann Avrugayı komünizm tehlikesinden kurtarmak bahanesile yeni 
bir umumi harbe sürükliyeceklerinden korkuyor. Faşistler galip gel~ 
sin dese İspanya Avrupa işlerini kendi dileklerine göre yeni baştan 
tnnzim etmek istiyen memleketler arasına katıldıkte.n başkrı Fransa
da dahi e.te§ten haçlıların iş ba§ına geçeceklerini, bundan sonra 
Q'cne avruµa sulhunun karışacağını düsUnüyor. Kendisini bir türlü 
tereddut cıJ<:mazından kurtarıp da bır Karar veremıyor! 

· Gnliba İngiltere ve Fransa da böyle bir tereddüt hava51 içind::dir. 
Or.un için Sovyct Rusyanm hükumetçilerc, Almanya ile ltalyanm 
F rankoculara gizli veya asık yardım etmelerine karşı kendileri kat'i 
bir cephe alamıyor. Ademi müdahale ve kontrol gibi laflar ile beyhu· 
d:: yere vakit geçirtiyor. Ohalde ne olacak / Eğer bu tereddüt böyle
ce gider ve ispanya dahili harbi senelerce sürerEc nihayet İspanyollar 
her iki taraftan kırıla kırıla biteceJc, bu takdirde lspa;lyaya her taraf
tan akın eden yabancı gönüllüleri bu memleketi aralarında paylaşa· 
cak demektir. 

Bize kalırsa işler bu kerteye gelmeden bir taraftan solcu, öbür 
taraftan sağcı f spanyollar akıllarını vaktiyle ba~larına toplamalı, ya• 
bancılnrın teşvikile biribirlerini kırmakta devam edecek yerde İspan
ya topraklnrım şimdiden ikiye ayırmalı, bir tarafım solcuların, öbür 
tarafını sağcıların idaresine vermeli. Yarın rabnncılarm paylaşma 
işini bugün kendileri yapmalı. Böylelikle hiç olmazsa Avrupa müva· 
zcnesini de tehlikeden kurtarmalı. 1 • 

-- • --- - Hasan Kun1çayı 

I 

- Y:aht' evi W"d.cıı böyle lxı§a.şc.§ı ycıııtm1 
- Tatıa-ııa bir ~:ivi f(lkıy_orum '1!J ••• • 

Londra 7 (A.A.) - Negüsür. Cent'°' 
re heyeti umumiyesine bir murahl1af 
heyet göndermekten vazgeçtiğ: cöylt1" 
mektedir. Bunun sebebi heyeti umu~' 
yenin sırf Mısırın Milletler ce"niyetil1• • 
kabulü i)İn fevkalacle olarak topl.lntn-' 
.. ıoır. 

Habeşiı:;tanın murahhas heyeti meııe" 
lesinin cyliilde aletade toplanacak olJll 
heyeti umumiyede, 1936 senesinde 01' 
duğu gibi. bilmecburiye salahiyetle' 
komisyonu tarafından tetkik eıiilectl! 
hatırlardadır. 

Haile Selasie, bundan sonri! sured 
katiyede murahhas heyet gönd~rmerı1e
ğe karar verdiği takdirde tabii '>u rnıı" 
meleye hacet kalmıyacaktır. 

Zanne:füdiğine göre, Negücı, bu hıl' 
susta harp esnasında kendisine yardııı' 
eden hukukçufarın bilhassa Gas1on Jt
zein mütaleasını alacaktır. 

Bazı mahfillerde söylendiğine g~ 
İngiltere hükumeti, Milletler ccrr.iyttl' 
nin gelecek toplantısına murahhas h~ 
yet göndermemesini Negüse tavsif' 
etmiştir. 

Bu nazil: mesele, Habeşistan müı:Ilı:t' 
sillerinin gelecek toplantılardan muht: 
lif sebeplerle tedrken uzakla~tırıl!11il 

suretile ihtiyatlı bir şekilde hallediltb*' 
le:ektir. 

HABEŞ MESELESi KARŞISIND.A 
ISVIÇRE 

Bern, 7 ( A.A.) - Siyasi ele' 
partman, lsviçrenin Habeşistan üt~ 
rindeki ltalyan hakimiyetini tani~ 
ğa sevkeden esbaba müteallik 
raporunda, lsviçrcnin bu tnnı~ 
işine ihtirazi hi: bir kayıd ila,•e İet 
mcmiş olduğunu, çünkü Millet 
Cemiyetinin hal;lı vnziyet kar;~'~ 
da hic birşey yapmak istemediğt i 
yapamadıöı bir zamc.nd"l ve ıt~ 
tedbirleri kaldırmn;;a mecbur kttlıJ
ğı bir an2c lsviçrcnin ortac!a nı\l 
lak bir takım müşküller bm:.ktr.~ 
nm hiç de menfaatine mu"afık 
miyacağı miitnlcas·ndn bulunroııf 
olduğu beyan cdilmc!:tc:lir. ..-/ 

lt ayser:do yen! tayytJr o 
iabr:&-!~:=; ı ~ 

Memnuniyetle öğrendiğimize € ~ 
Kayseride yeni bir tayyare fabrika51 

rulacak!•r. Mevcut fabrikada tayYıt' 
nin motöruen manda aksamı yapılıı' 

İJt 
ta idi. Yeni fabrikada tayycıre:ıi:ı b / 

k .. .. d d h'l 1 bil'' a samı, matoru e a ı yapı ıı ,..ı 
·rı'' 

tir. Fabrikanın iki seneye kadar 1'1 

leceği umulmakta·dır, ı 



B·ol keseden israf 
Yazan: 

AHME1. ıHSAN TOHGu;ı i 
t 

• Dünyada düşmanı olduğum ~ey 
ısnıftır; israfın çok yıkıcı ve cok 
yakıcı olduğunu binlerce kerre tec· 
rübe ettim ; amma kendi nefsimde 

il değil, bana yakın veya uzak baş
kalannın üstünde görmek ve anla
mak §artile. 

'! . On~n için geçen gün bir gazete· 
~~.~e ısrafın tarifine benzer birşey 
gorunce gözüm açıldı, aman oku. 
y~lım dedim ve okudum. Tarif şu: 
Bır adam kazandığmm yüzde y·· ·· .. h UZU· 
nu arcarsa israf etmiş, yüzde 75 
yeyip 25 ini "aklarsa akıllıca tasar. 
ruf sayılıyor. Bunun aksine ol k 
yüzde 75 ini ki.ipe koyar ve ?Sar.a. 

h
. . .. ını 

yerse mu ıtıne zarar veriy 
B ı· k or. . d mkesc.a: ·ağıdın cinsini ta-

yın e er en ıçınde yüzd k 
lur.... ·· . e aç odun 

o UQ ona gore cmsi . ·ı . 
nala§ır diye ta .f ıyı eşır ve fe-

b 
. snı yapmağa benzi. 

yor• enzıyor ama k. w d .. .. 
nü yapmakla o m "'b agkı ın olçusü. 
iyisini k b u are mahsulün 
fakat 'b. ada:ımı anlamak kabildir, 

ır a anun k d v 

binden tekr d azan ıgının ce-
sunda · · ı ark ışan çıkması husu· 
israf ançlıazı el ce • yüzde rakamlarile 

şı amaz. 
israfın ölcüs .. .. 

önce n ı· · ~ unu anlamak için ilk 
.,.e ırın nasıl el •w · • b·ı 

rnck 15.zımd Ew e g~çtıgmı ı. 
ise başk d ır. ger .gelır alın terile 
sa dah akr,k emeksız cebe giriyor· 
faydalıaş f aclır. Sonra masrafın 
iılere m · eyl.~kre mi, yoksa havadan 

ı, u se mi k k f ını gittiw·ni d .. ı yo sn on ora 
ni kaza gıd w e olçnıek lazımdır. Ya· 
l·esed n 1?In1 sarfeden adam bol 
~ekl enk mı davranıyor; yoksa e· 

e azand w •• 
rak m ıgı ıçın yüreği acıya· 

Cinlaın::ra ha.~cıyor, bunlatı iyi~e 
konula n ve olçmeden israfa, tanf 
misali rnazl kanaatindeyim. Şimdi 

er a ayırn. 

Jşte size b· . d. b b d kalm h ır rnırasye ı; a a an 
~ ..... 1;~~1 

Ya ut tesadüfün kendine 
'°' '°'11'::\V h zer kaıa~a fEav11kcı:ıd\pe ben· 

dört kııt fazl ( • atta uç veya 
Farzediniz ki :nara~ cebe indiriyor. 
ra akım kesil Yl. ~r onun bu pa
kalnn, akıp g~e~ışnr. Şimdi ba-

t .. l enı ne Yap ., B za, eg enmiş . mışr u 
barda para Yem' . zıyafetler çekmiş, 
h ış scvd·w· 
alı ki.irklcr t" •al ıgıne en pa· 

şu tarzda ı·, uv etler almıs ve 
e ıne geçenin ·· d • Y~miş ve yü d ? .. Yuz e 75 ini 

oldu~tan onra vadeler gelip ödeye· 
meyınce horcll verenlere, i~tiyor di· 
Y~. kızarlar ve kızmakla borcun Ö· 
denmiyeceğini ve bir daha borç alı· 
namıyacağını göriinct: yalana, inka· 
r?, hileye saparlar. Bunlar cemiye. 
tin en tehlikeli adamlarıdır. 

w Ben çok iyi aileye mensup ol· 
~~~u halde babasından kalanı yeyip 
bıtırrniş, mnlmı mülkünü hipotek 
yapıp elden çıkarmış ve sene tle pa· 
ra almış ve sonra senede kendi elile 
koyduğu imzayı inkar etmi~ nice 
adamlar gördiiın. Onun için israfın 
miithiş düşmanıyım. Çünkü israf 
insanı hazır yeyiciliğe, bol kesed en 
cömertliğe, borç oltma Rirmeye, 
borçlan ödemeyince ekseriya ahlak
sızlığa ve batakçılığa götür'tir ve 
berbat eder. 

" Otobüsleri cbemmlyctıılz ııcbeplerJe l!e• 
fcrd"n menedilen ZO otobüs sahibi beledJve 
tarafından mUracaıı.Uarı kebul ~lmedi

0

ği 
için ııevkt şcıraımıa ba§vurmu§la.rdır. 

f. McrnlekcUn birçok yerlerinde olduğu ~· 
lJl Sıvas, Ege, Koaya ovaıılle Bursada meb
zcıı Ye bcrckeUI yağmurlar )ağma.ktadır. 

"' Beyoğlu vakıflar mlldUrU Ha.Hm Baki 
Evka.! umum müdUrlilğU nıuanıe!U ve :MUJ• 
hakat müdUrltlklerine ve yerine de umum 
mUdUrlUk varidat mUdürU Cemal tayin edil· 
ml§Ur. 

Emniyet altıncı §Ubc mUdUrJUği.l t~I 
otomobillerini muayeneye ba,,lamı§trr. 

Maliye vcktılctl muhakemat mUdUrlüğün. 
co geçen scno 28G dava takip edilml§tir. 

• DUkktuıına gelen Leman isimli bir kıza 
sinemaya gtmck ckllf eden ,.e kabul cdllme
)1neo kızıp tabanca ile kızcağızı yaralayan 
Kadıktiy!U berber Ali bir buçuk sene bapse 
mnhkQm olmu~r. 

• 1'~1cktı1k §Chcl<elerindc_ tetkikat yapan 
ve bu tetkikatı b!Uren Nafta. müfet~Ierl 

hr.yetl reisi Şefik izahat vermek ve dJrektlf 
alllliln. u<.ı.:n: ADl\cuııı~ a. ı;ı~ı~uı. 

• Cadde,lerdckl gcçtt yerJe.rioln aablt boya 
ile göslcı1lmesi tccrUbcsl de muvafık neUce 
vcrmemi§tlr. 

• lmar müııa\·iri Vagner Atatürk köprüall• 
nün iki ba~ılnkl tCZ'.inatm projP-lcrinl ha· 
ZTrlnmal;ta :ıır. 

r:< Deniz ) oııarında klr temini için i~lctme 
m:ısrnnarı kısıl:ıt"nktır. 

• Atına llnlverııltcsinln yUzUccıi yıJdonU· 
mi.İ mUnaı;cl:>ctlle ı\tlnaya gidecek bcyctimiı, 

Boyacı dükkanlarıj 

Seyyar boyacılar gibi 
Pazar giinü 

çalışmak istiyorlar 

Ayakkabı boyayan dükkan\rr pazar 
günleri açamamaktadırlar. Topkapı ve 
Şehreminindeki birka~ dükkanın bir ay
danbcri f}azar ruhsatiyesi alarak dük -
kanlarım açtıktan Eminönü ve Beyoğ. 
lundaki boyacılar tarafından haber alın· 
mıJ. bunlar alakadar makama başvuta • 
rak kcn•dilcrinc de pazar günleri dük • 
k~nlarını açmaları müsaadesini isteme • 

ye karar vermişlerdir. 
Dükkan sahibi bir boyacı dün şun -

lan söylemiştir : 
"Ayakkabı boyatmak medeni bir ih· 

tiyaçtır. Nitekim bizim dükkanlar pa • 
zar günleri kapalı iken seyyar boyacı • 
lar köşcba~larında durarak ayakkabı bo· 
yuyorlar. Sokakta ayakkabı boyanması· 
na müsaade edildikten sonra dükkan -
larda boyatmaya ncıdcn izin v~t ilmiyor. 
Belediyeye yeniden başvurmaya karar 

verdik.,. 

Tramvaydan 
cıllayuıılar 

azalıyor mu? 
Tramvaylar<lan atlıyanların yakalan

ması etrafındaki kontrol devam etmek • 
t cdir. Son on beş gün zarfınd.-ı yüz el· 
lidcn Fazla kimse tutulmuş k::ndilcrin· 
den para cezası alınmıştır. 

hır kcn kz e .. 5 ını diyelim ki 
. . ara ·oy Ş 
ıyı numar muş. imdi buna 

y ah a ı:nı vereceğiz? 
)" ut bır bask 

s:ı.yl:ıv profesör Muzaffer, profesör Sıddık 1 
samı. Tıp Cakl\ltcııl doçPntlerln<lr.n 1'"abir \"C 

co~r:ı..ya doçenti Bcııln1ıJcn mürekkep ola· I 
ı;:ıktır. 1 

Kontrolun ilk başladığı h:ıfta zar • 
fında üç yüz kişi yakalanmıştı. Zabıta· 

mn aldı~ı sıkı tedbirin faydası görül • 

c ınc geçenin ~-:ı: ·ası ayni tarzda 
ç~karmış nrnn ~uzde yi.izüni.i elden 
81.ne zarif, konf orçlanmadan kendi. 
hır ev"· orlu, fakat ı··k ·· . . .,apmış u ssuz 
fj~ ~kutmuş, ' h Çocuğunu mektepte 

ınıkte bnktır asta anasına iyi bir 

~ :.rutıtcll! mcmlckcllcrdc glımrul< tetı<iı:· 
ıcri yap:ı.n gtımrlik mlldllrlerintlco Modhi 
\ ' C Cc\•al §Chrirnlzc dönnı\işlerdlr. 

• Şehir Tiyatrosu Rrtlııtlcri turneye 

çıkmıı; lıı.rdır. 111< olarak Ankaraya gidil· 

mlştlr. Ya k d mış rnaı· ı .. 1 ar eşine y d' u og una ve· 
bndan kalnn e~\ım etmiş; baba· - E'snaf cemiyetleri yeni 

ucak vermiş e ·tar hizmetçiye bir binaya ta,ınıyor 

müştür. 
Bundan başka vatman ve hiletçilerin 

bu i~tc yardım etmelerinin de tc~iri ol-

maktadır. 
Tramvayın ön sahanlığına atlamak 

istiyenlcr olunca vatmanlar frel"i bağ • 
lıyarak arabayı durdurmakta, atlıyanı 
içeri almamaktadırlar. 

Himaye heyetleri ~arnış... Bun Ve onu darda bırak· MUşterci< csnnf cemiyetleri tcşki. 
gız? a müsrif · d" · mı ıyece· latına dahil cemiyetler Türbedeki ye. nizamnamesi lç[n 

Cclelirn b· .. ni cemiyet merkezine ta15mmağa baş- 1 · · . .. gecen ır ıv:ün ·· . i Himaye heyet erı nızamnamesı ışı 
Paranın .. cu tarza: Elıne lanuşlardır. Cem yetin alt katında da- .. U ek üzere b .. t 

nara ko Yuıde 7 5 . . b" etrafın :la gor ım ugun saa 
ye tc•k"yl up Yavaş ya,,' bı:ı ır ke· imi olarak bulunacak iki doktor es. on dörtte İstanbul Halk Partisi salo • 

ıt ı ctrn· aş. ır serma· naf ve ailelerine bakacak , fakir olan- M b' f o .. d ~ yongası g·b· ış, serınayes· . 1 .... ra bedava ilaç temin edilecektir. nunda ilbay u ıt ın stun ::.gın baş· 
ya tico.r t 1 1 sayarak e d'.~ 1 ~dnının .. kanhğında fevkalade bir tonlaııtı ya • 
yani sakl:ed .. ktıllanınag~ a usbtrı 1 e ve· KömUr santrah pılacaktır. 
h ıgı aş amı§, lngil~redc projesi hazırlanmakta t 
b?Ykrlı bir şckl~ara~ı memlekete olan lsta.nbul kömür santralı etrafın. ilkokul öiire menlerine 
~r ·:nara koydu .. getırmiş. 'Yahut daki hazırhltlara yakında ba§lanacak- konferans 

v~len almı~. on) &Undnn devlet tah· t İlkokul öğretmenlerine dün Üni . 
lıgmda geçim "aarın gelirini ihtiyar· ır. 

1
• de kurulac ; 1 k"' ,·ersitede hesap, hendese mevzuu üze· 

ta k d .. .J Pmak · . \.Uruçcşme aK o an o- .1 . . • 
azan ıgını d .. k·· ıçın yaşayış- lir t al d hUkiımet t af d rinde bir konferans verı mıştır. :Kon· 

zak d o up k m san r m a. ar m an kUlt"' a· .. .. 
. urmuş... B saçma ·tan u - t 

1 
rk Ereğli ocakla k" .. feransr Amasya. ur ırektonı Bay 

dıyeceğiz~ una tamahkar mı s~ m a macrulö. k , r rı omu. Nıi.zım BeksaY \'ermiştir. 
O . . ru bulundu aca \e ımanımıza ge. U 

Er nun ı~ın ben · f . . . lecek ecnebi vapurlara çok ucuz kö- ;:Jenlzyolları mum MUdUrU 
ıne geçenı r d • ısra ı tarıf ıçın · A k raya g"tt· 

bol k d an ırnan d'· . d · mür verilecektir. Buradan kömür ala. n a 1 ı 
ese en har uşunmc: en 

1 
1 · d . 11 ımum ··d·· .. B dcr·ı y cayan) .. 'f . cak Yapur a.r. aynı z::ıman a meccanen Dcnız.yo arı 1 mu uru ay 

m. nptıt;. . . ar musrı tır d' · ı ı dah .. k ~· ı~ın d h su al:ıbilecckler ·r . Sadettin ycnı n ınnca { vapurlar hak· 
a o ·onom·k· . a n ucuzunu, ı . t .. kapıl ı 1 ını nran ı··k Elektr"ı k santrah KUtahyada kında Vekaletle temas n bulunmak u. 

an ar mü 'f myrp u ·se · ı · eyd . ~rı tir der· A l w kurulacak zere Ankaraya gıtm §t ır. 
• c ~ e yapacn~, . kım •.. acagı . . . . . . Bay Sadettin önümüzdeki hafta 
randımanlısın l§le ·endısıne en Elcktrık ıhtıyacım temin ıçın ku- 1 k 1 . 

k
. ı Ve )~ •1 • Ankara.da top anaca o an DC'nızyol-

cs ı atalar sö .. zrmını aramayıp rulmasma kı:ır:ır ,·en.en umumı elek- . . d . .., kk zu i" I . •.. . ları heyeti umumıycsın c bulunduk· 
.,o en ba•ı ızere panta on u rık santrrumın hutahya cıvarında ya. . . .,. d.. k . 
m ·· ·r ı.- na fesi" t k I 

1 
.. . .... 1 .. t·· tan sotU"a ~chrımı .. e onecc tır . 

usrı tir der· ıyen a ·an a... pı ması munasıp goru muş ur . 
. Müsriflcr;rn. .. Yapılan tetkikler neticesinde R U. Oiiretmenlerln tenezzühü 

bı~ıncisi Yukn ~ uç .. soyu vardır~ t.a.hya. ch·armda. çı)\an linyit madeni- öğretmenlere yardım cemiyeti men 
lkıncisi elin an . soylediğimdir. nin burada kurulacak santra.la bir asır faatinc olmak üzre b:r Çınarcık tencz. 
man savur e gkcçenı har vurup har· müddetle kuvvet ,·ereceği anlaşılmış. zUhU yapılacaktı r. Bu jşle meşgul ol. 
'-" ara - yedikten bo - h l .JaPanlardı k" b sonra r( lır. mak ve programını azır amak üzere 
:'tYni tarza: ~ ı~nla~ ~orç parayı da 83nlrnl. Bursa. lzmit. Gölcük. fs- dün b ir toplantı yapılmıştır. Toplan-
rar1ar ve al ~ eyıp 0bıtırmek i1.;in rt- tn.nbul \"t' civarına kUi gelecek elek- tıda kültUr direktörü Bay Tevfik Kut 

ır ar. çiinciisı· ·ı borcl tı 1 • nk \'C'rcbilC'cektir. da btıhınmuştur. 
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Pedagojj Enstitüsü 
çalışmaya başladı 

çocuf:. Öğretmenlere muhtelif 
yetiştirme işile alakada;" 

sual sorulugo;· 
40 

Univcrsitede kurulan yeni peda· 
goji cns titüsi.i çalışmalarına bşl<ı· 
ınıştır. Enstitü, kültiir direktörlüğii 
yolile şehrimizdeki biitün okullara 
b ir t~n~im göndererek öğretmenler· 
den ıkı csns üzerine. ·W tnne ,sualli 
cevaplı so rgulnr istemiştir. 

1 - ilkokullardan yeti~en ro· 
culdardn öğretıncnlcrt-e ne gibi bil· 

gi 'c e\·snf bulunmalıdır. ilkokul
dan çıkan çocuk nasıl olmalıdır?. 

.! - istenilen evsafı haiz olabi· 
lecek çol".uğıın bu evsa fta cldubunu 
bir kontrol yolile tayin edebiiir mi· 
);zı 

Ôğretınenlrr en k·scı bir zaır.vn· 
da bu sorgul"nn ı·evnplnrım ynza· 
rak göndereceklerdir. 

ilkokul ihtiyacı 
Aksaray ve Küçükmustaf apaşada 

iki okul yapılacak 
Son s:iin.Icrde Kiiltiir Bakanlığı 

ortaokul ıhtıyncını incelerken ilko· 
kul vaziyetlerini de güz önünde tut· 
mağa başlamış: Yİl<\yet ktiltiir direk· 
törliikler~ndcı~ mahimat istemiştir. 
Vilayet :darcı ~uı;usiyc biitçelcrin · 
den aynlan tnhsısntla o Y:layetin ilk 
okul ihtiyacını karşılamnk üzere 
tedbirler alınmaktadır. 

Bu ted~irler iki müşkül nokta 
üzerinden ılcrlemektcdir. Bunlar· 
dan biri kira ile bina tu tmak, diğeri 
de bütçede ayrılan bu paralarla ted-

• • Mimar Sinan ıçın 
Yarın 111ezarı başında 
ıneı asi111 yapılacak 

Dün ele ynzdrğımız gibi büyük mı. 
ııı uf' f;innnın ölümünün 350 inci yıldÖ· 
nümii ynrm Sülcymaniycdeki mc=:3rı 

başında kutlanacaktlr. Saat 16 da l s
tiklô.1 marşile başlryacak törende g-i.i. 
zcl sanallar almd~misi talcbesind~n 

Saim ve Yüksek Mühendisten Nihal 
ile gençlik namına Onin•rsite talebe
sinden lfarahan ,.e bclc<Aiye namına da 
imar dircktörii Ziya birer söylev YC. 

rcccklcrdir. 

Diğer taraftan ihtifaldcn e\·Yel sa
at 15 de civar lise \"C oı ta mektepler· 
le, Güzel sanntlar akademisi. Yükselt 
Mlihcndis, ,.e Sanayi mekteplerinden 
ge!cn talebe ile sair istiyenlcre Mimar 
Sinan ılc Güzel sanatlar akademisi ta
lebesinden Saim, Süleymnniye cami. 
sinde, yüce mimarın hayat ve c!crle
rl hakkında izahat vereccklcı·dir \'C 0 • 

radan topluca ihtifal yerine geline. 
ccktir. 

Genel ithalat listesinde 
yapllacak tadlUH 

İthalatın scrbcı.t olması için aenel 
iLhalfıt listesinde yapılacak tadil~t ve 
gelecek mallara konacak gümrük re
simleri etrafında sanayicilOTin dilek. 
!eri tcsbit edilmektedir. 

. Dericiler, hariçten deri geldiği tak. 
dırd ı:ı konması lıizımgclen gilmrük ret· 
mi etrafında görüşmüıılerdir. 

Alınan kararlara göre tesbit edile. 
cck gümrllk resmi dahili mamulatı 
himaye edecek tarzda olacaktır. 

Zar er torpltomuz 
Adcmimüdahalc komitesinin vercli<Yi l'> 

karar üzerine Ccb::lütt,nk l.o~azının 

deniden kontrol işi Türk heyetine vc-1 

rilm.i:.-.ti. Heyetin 7.afer torpidosu ile git· I 
me'"ı muvafık gö:-ütmü~tiir. To-pido he· 
yetimiz orada bulunduğu müdclttçc bey i 
nclmiıel mıntaka timanlarında:-ı birinde 
demirli bulunacaktır. 

Kontrol heyeti başkanı Tü: k cJclc • 
gesi Alb:ıy Safiyettin evvelce de yadı
ğımıı: 2ihi Londraya hareket ı-•mi§tir. 

Piyasada ç;vı yok 
Demir fiyatlarının pahaJılaşı:nası 

il.zerine çivi buhranı b3.§ladığını yaz. 
mıştık. Vekalet çiviy~ 16.5 kuruş nark 
koyduğu halde fabrikatör'cr bu fiyatı 
az bu~ar·ık piy~saya çivi çıkarmamak
t:ırlırlar. 

ricen okul yaptırmak 1. 
Bu yıl şehrimizde yeniden mo· 

dem \'C kiiçiik ebaddll olmak i:zerc 
s~kizer dcrshanclik iki okul yapıla· 
caktır. 

Bundan başka ihtiyacn göre ye· 
ni binalar kirnlanacağı gibi birçok 
semtlerdeki okullar da tamir edile· 
rek talebe alına vaziye ti gcnişletilc· 
cektir. 

Yeni ol:ullardan biri 1-\ksamydn, 
diğeri de K iiçiikmustafapaşada yap· 
tırıhıcnktır. 

Ekrem Zeki 
konseri 

:Nisanın 22 incl 
pcr5cınbe günü 
akşamı sa:ıt 1 S,3' 
da Saray sinem 

... ;n..:a YiyoloJlis 
l :'trem Zeki tara
fınJ'rn bir konser 
Y~l i!ccektir. Kon 
serde dcğerlı vi. 
yolon:stimize pi
yanoda \·erd:ı 

Kazım rcf.ıknt edecektir. Çny':cfski, 
Zimmoski \"e 1'Iaks Bnıh gibi büyük 
~öhretlerin eserleri <'alınacak olan l:on 
serin bUyli!\ bir nliıka uyandır~co:r 
şüphesizdi!'. 

23 Nisan 
• 

Nakil vasıtaları çocul~
ları 111eccaı1en 

gezdirecek 
2ü nisan çQcuk haftasının yakınlaş 

ması münascbctilc dün şehri,miz Ço
cuk Esirgeme kurumu merkezinde bir 
toplantı yapılmıştır. Toplantıda heyet 
içinde yapılacak ç:ocuk cğlencclcd· 
nin progr:unını hazırlama işilc meş

gul olunmuştur. 

Bu yıl Çocuk b:ıyramınm her yıl. 
dan dıı.hn canlı kutlanması için esaslı 
tedbirler almmııı bulunmaktadır. Bü
tün Çocuk Esirgeme kurumunun ka
za kolları haftanın muhtelif günlerin 
de kendi semtlerinde çocukları eğlen 
d"rmelt için , miisamereler, oyunlar v 
saire tertip edeceklerdir. 

Büttin o!mllar o gUn bayram nıü

n:wcb~til~ tatil yapacaktır. Okullarda 
sabahelyin talcb" bır ıırayn toplnmırnk 

kendilerine 2:: ııis111 hnklanda se,·iyc. 
lcrih1 uygun bir ~~kilde konfrrnmılaı 
vcril~c~k; · hafla içcriGindC' yen i bi 

geçit resmi yapılacaktır. Du gcc:it f<>s. 
mine her kaz:ı kolunun mmtal:::ısı ic 
risindc b~lunan ilko!rnllnı ı-; tiral: cd 

cc!dcrd;r. Bayrnmm birinci günii bü. 
tiln nıık!l vasıtaları çocukları mccc 
nen götiirlip gctirccclderdir. 

Münh~I mlirettiy 
muav;nllkleri 

.. İnhisarlar umum mildiirlüğiind 
munhal bulunan miift'.'ltiş muavinlikle 
rine 125 lira ücretle memur alınacak 
tır. 
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Memleketimize yapılan 
çete taarruzu 

Başvekilin Bel
grad seyahati Aşiretler Hafay'a 

ne maksatla 
sevkolunuyor? 

(Vaty<Jnı 1 inciM) 
kesin gözü önünde her gün daha ileri 
bir nisbette artmaktadır. 

.Atatürk devriııin anava.<nfl.arından 
biri Jwıriçtc sulh, dahiT.de sük"ttttdur. 
J!l,ü;ksck tedbirl.erinizle ve bu.yük feda.. 
'MrlıkUırla. elde edilen bu ern.Myet 'VI 

asay~, milletin tekaf ii.lU 1ımumi.!i aJ. 
tında muhafa::a edilen bir emanettir. 
Bu mnanete tecavüz edenler d.aima 1.i6 

her yerde Oümhuriyctin çetin çehre. 
siyle 11c metin icraatiy~ lcar~lafm.14• 
Zardır. Bıt mütecavizlerden hiç birinin 
ccZMtz ktılmadtğını söyltlmek çıplak 

bir h<ıkikattir. Bun.dan 3onra d4 her 
ldmin tarafındarı ve ~ n.e 8uretle O· 

lur~ olsun böyle gaf'letlcre dü~k. 
Zerin akıbeti böyle ola.ca.ktır (Sürekli 
alfaşLar ). 

İçeride vaziyet böyle olduğu gibi 
aldığımız tedbirlere iyi ve dürüst kom 
şuluklar sayesinde hudutlarımızın bü. 
yük bir kısmında da senelerdenberi 
emniyet ve sükun hilktimfennadır. 

HARiÇTEN YAPILAN ÇETE TA
ARRUZLARI 

Suriye hududunda bize kar§ı yapı -
lan hırsızhk, kaçakçılık soygunculuk 
vak'aları bizim aldığımız tedbirler saye. 
sinde haddi asgariye indirilmittir. 1935 
senesine kadar muhtelif zamanlarda bi
ze saldıran Yado, Ado, Seyithan, Ali -
c<!n gibi soygunculuk çeteleri" son hır • 
sızma katiar içeride imha editmittir ve 
hiçbiri geri dönmerrıi~tir. 

1936 yılının son mıhnda tekrar muh 
telif çetelerin taarruzlarına §ahit olduk. 
Bu seteler de ekseriyetle tenkil olundu. 
Bunların da hudut haricinde hazırlana· 
rak ve teşvik olunarak memle~e.t dahi
line gönderildikleri delillerle sabittir. 
Bu vukuat 193 7 yılı ba§ındanberi daha 
faal bir manzara aldı. Martın 15 inci 
günü Diyarbekirle Mardin arasında Ka
raköprü mevkiinde bir ıoygun vak'aaı 
oldu. Scnelerdenberi asayiı bu yoldı 
haleldar olmamt§tt. Ahalinin h'ki!Ci Dir 
C'Tlniyct kayıtsızlrğı içinde bulunduğu 
bir sıra"1a bu soygunculuk yapıldı. 

Ayni tarihlerde Dersim.de takip et· 
ti~imiz; ıslahat programına karıı bazı 
eski ağaların hariçten gelme müıevvik
lerln tesiri ile hükumet tedbirlerine mu· 
kavcmet etmek istediklerini öğrendik. 
Karaköprü vak·asını yapnuı olanları 
mah;:lli idari kuvvetler takibe baıtadık· 
ları zaman bunların hududun öte tara
fına geçtiklerini ve çaldıkları malları. 
hayvanları sevinçli ve gürültülü nüma
yişlerle ;ilenen sattıklarım ve herkesin 
gözü öııilnde muvaffakiyct §enlikleri 
yaptıklarını öğrendik. 

DtôER BİR ÇETE VAK'ASI 
Hadisata hususi bir ehemmiyet at • 

!ettiğimiz bir sırada diğer bir bıraıı çe
tesiyle Gerkük civarında temas::\ .:eldik. 
Çete, ölü ve yaralı bırakarak dağıldı. 
T~hkikat neticesi anladık ki, bunlar da 
cenup hudutlarımızın ötesine iltica et· 
mişler. Her iki çete efradmrn cenuba il· 
tica eden eski §akilerden oldufu ve ha
riçte hazırlanarak memleket içine gir • 
dikleri anla§ıldı. Bu müteali ve maddi 
misallerle cenup hududumuz harieinlde 
kolaylık ve cesaretle çete haznlıir ya -
pıldığı ve takip hartkatırruzdan 1\urtul
dukları ve sıkıştıkları vakit hurlut hari
cinde melce buldukları kanaa~ine var • 
dık. 

HUKOMETiMtZ iCAP EDEN TED
BtRLERt DERHAL ALDI 

Hükum~timiz meeeleyi cicfdiyede 
tetkik etti. Nereden ve ne suretle ıeJir· 
1e ıelsin ınmlleket uayitini muhafaza 
elın=k için alınması JUım ıeılen tedbir
leri aldık. idare mekaniU!'.a:rnın ihJ&I 
edilmek ia:enilen vaziyeti tür•atle iade 
edildi. ( Alkıtlar). 

Tuncelin"de takip ettiğimiz ıslahat 
programım doğru yoldan §atan •~iret • 
Jere asla cesaret vermiyecek bir suret • 
te tahakkuk ettirmek kararını teyit et -
tik. Tuncelinde birkaç senede yapaca • 
ğımız rılahatı ticil ederek vücııde ge • 
tirmeğe tevessül ettik. Buradi\ki proı:
r'"mımız Büyük Millet Meclisinin ma • 
lQınucur: Yol, mektep yapar.ık ihmal 
cdilmiı olan bu mıntakayr medeni ve 
nrttıdt bakıın'4an yUkaetmek ve bunun 
kuvvet teyidiyesi olarak jandarma ve 
idare teşknttını şimdiye kada:- girme -
diği yerlere sokarak devlet otoritesini 

ycrlettirmek ve vatanın her tarafında 
cari olan medeni ve kanuni hayatı tesis 
etmek. Umumi hatlarını çizdiğim bu 
proıramı Tuncclinde tderhal tatbik için 
Dördüncü Umumi Müfettillifi tekrar 
yeni kuvvetlerle tcchiz ettik. 

Procram tereddütsüz ve tehirsiz tat
bik olunacaktrr. Orada da cümhuriyetin 
kanunları behemehal tatbik olunacak ve 
ora halkmm her ferdi de bütün Türk 
v.ıtındaıları gibi cümhuriyetin irfanın
dan, umranmdan, mc:!deniyetin icapla -
rından behemehal müstefit olacaklar -
dır. (Sürekli alkr~lar). 

Birinci Umumi Müfetti~lik dahilin
de halk umumiyetle cümhuriyetin te -

siı ettiği asayite nizam politikasma can· 
d;ın uraftardır. Çeteleri ve çete efradı
nı, takip müfrezelerimizle birJ!kte ça -
lı,arak, imha etmektedirler. Huzur ve 
refah içirtde çahıan bu vatanda~ları 
&Ürpriılerdcn korumak için vaziyeti tak
viye etmeğe karar verdik. Normal ida
re ve umumi jandarma tedbirlerinden 
batka huıusi tedbirler de aklık. Bir fır
kamızı ihtiyat efradile yüksek mev • 
cuda iblat ederek muhtemel hadisata 
takaddüm ve tef ıvvuk etmenir. faydalı 
olacağına karar verdik. Bu maksatla bir 
hafta evvel celbettiğimiz ihtiyat efradı 
mahallerine vasıl olmuş ve askeri vazi -
yet ehemmiyetli surette takviye edil • 

mit bulunuyor. ihtiyat efradının böyle 
mahdut bir sahada celbedilmesini izah 
ederken aldığımız tedbirlerin mahiye • 
tinden Büyük Millet Meclisi huzurun • 
da memleketi açık bir surette ~ıaberdar 
ctmiı oluyorur. 
VAZiYETE DEVLET KUVVETLER! 

TAMAMfLE HAKİM 
Bazı haberlere röre cenup hududu • 

muzun öte tarafmda diğer çeteler de 
huırfaranu.! veya hazırlanmaktadır. Bü
yüle MiJJet Meclisine ve büyijk milleti
mize emniyetle ifade edebilirim ki ha • 
zırhklann ve hadiselerin mahiyeti ne o· 
luna ol.un vazıyet tarnallllle devlet kuv-
vetlerinin hakimiyeti albnCladır. (A.l • 
lntlu). 

(Vstyanı ı iııcuu) 

radan bugün hareket edeceğini bildir
miştik. İsmet İnönü §ehrimizde üç gün 
kaldıktan sonra 11 nisan pazar günü 
buradan yola çıkacaktır. 

Ba.5vekiilmizin Belgradda ikameti 
dört gün süreceği ve bu müddet zar
fında mühim müzakereler olacağı an. 
laşılmaktadır. 

Ba§vekilimiz General !smet !nönü. 
nün Bclgrat seyahatini takip edecek 
olan Türk gazeteciler heyeti dün ak
!iamki Ekspresle Yugoslavyaya git. 
mişlerdir. Gidenler Başmuharriri. 
miz Bay Asım Us, Bay Ahmet Emin 
Yalman, B:ı.y Falih Rıfkı Atay, Bay 
Muhittin Birgen ve 'Bay Abidin Da
verdir. 

MiLLETLER CEMiYETi DAiMi MU
RAEIHAS/M/Z DA GiTTi 

Vafanilerin bu husustaki uğraşmaları 
boşa gidiyor. Yola 

ıstıkampf/erini 
çıkan aşiretlar 
değiştirdiler 

.. ~alep, 7 (~·lususi) - Kurakhl~ l fih, şim~i~i ?alde bu i~in pro~ı 
yuzunden Amık ovasına gclcceklerı gandası bınncı derecede tethış ' 7 
bildirilen Mühce.m ve Nevvaf aşiret· . sıtası sayılmaktadır. 
leri Hatay nraziainc gelmekten sar· Netckim Kınkhan istihbarat-~ 
fmazar etmişlerdir. Bu aşiretler biti, Gavurdağı ve Amuk köY":· 
Irak hududuna doğru ilerlemekte- muhtarlarını toplıyarak asiret a~ ıi 
dir. !arı ıhtimalinden bahset~iş ve j·e 

Mühcem ve Nevvaf aşiretlerinin miştir ki: ı 
birdenbire yürüyÜ§ istikametlerini "1cabederse ve lüzum görülilıf.ıi 
değiştirmelerinin sebebi, Vatanilerin hükumet. aşiretlerin Sancağa ~ 
sözlerine kimsenin inanmaması ve mesinc müsaade edecektir.,, 

Dün akşamki ekspresle, Belgrada b ı· "k ı A J • d 1 
u po ıtı ·acı arın rap arın ıtima ı- stihbarat zabiti bu söz!erile ş -

giden ga .... .cte ba§muharrirlerindcn b~ nı tamamen kaybetmiş olmalarıdır. retlerin Sancağa birtak1m maksı ! 
ka, Milletler Cemiyeti daimi murah. Sancak halkını tethiş için Emir • scvkdileceğini anlatmıştır. tı 
hasımız B. Necmettin Sadık da şehri- t b JJ · ş h 1 -t 

zcy e u, ıamış, ey i yas aşiret· f\luhtarları bu bevanattan ~oJ•tf 
mizden hareket etmiştir. B. Sadak Bel ı · · A 'k · bi"t. 

erının mı ·ovasına sevki için te· tekrar kabul eden ietihbarat za ·ıe 
gratta bir kaç gün kalacak, sonra. Ce- §ebbiislerde bulunulmaktadır. Tiirk davnsr nleyhinde aklına geleıu 
nevreyc gidecektir. M d b" 1 · · b' ı 

an a za ıt erının ır oyuncağı söylemiıı ve muhtarların bun· e 
Hariciye Vekaleti siyasi müste.5a. hal~~i almış olan Vatani memur ve köylülere anlatmalanm ve bu so~ 

rr B. Numan Rifat Menemencioğlu da ~?lıtıkacrlarr bu son çareyi de tec- !eri hare'\ct düsturu saymalarmı e b 
ayın 22 sinde Milletler Cemiyetinde rube etme){ emelindedirler. Mama. retmiştir. 
hl~b~~~~an,H~~~~---------------------------~ 
kcrclerinde bulunmak üzere Cenevre / ı ' Ben eş Belgrad' dafl 1 
ye gidecektir. s pa n ya ya döndü ~ 

Yeniden Bel~at, 7 (A.A.) - Çekoslo'~ 
Fransa eşkıya 
yataklığı ediyor 

(V.,tyanı 1 incide) 

B. H.efik Şevket !nce, Dahiliye Ve. 
klllUlll 'b .. ~ı-tIIu.ı n ı;ıxau ,, .., • ..,.;ı= ı 

tahlil ederek mevzuubahis hadiselerde 
hududun öte yanında bulunmakta o
lan bir takım anasırın da f.mil olduk 
larını söylemiş ve Suriyede mandater 
devlet olan ve medeniyet getirdiğini 

iddia eden Fransamn bu gibi ı:ıekavct 
hareketlerine karşı göz yummak ve 
teşvikte bulunmakta. olmasını hayret. 
le karşıladığım kaydederek ''Buna ve
rilecek ad (~kiya yataklığıdır),, de· 
miFtir. 

reisicümhuru B. Eene§ bugUn öğltÔ"' 10 bin /ta/yan sonra Prttga hareket etmiştir. 
l Bura siyasi mahafilinde kaydetısı 

sev:<olunnıuş diğfoc göre, Çekoslovak devlet re!r 
nin ziyareti, Çckoslo,·al:yanın ı<il~ 
Antant paktını genişletmek hakkıtl~ 
ki projeleri meselesine ,.eni hic li'. • 

Andujnr, 7 (A.A.) - Cumhu
riyet~ilcr Pozohlanco'nun cenubun-
ü.n •v•tıı1ıcıı \.O ..rvJu1ıou u t.utn.21Wl-'"·111u"h. 

bir taarruza geçerek 11 top, 1 tank 
ve 100 kadar esir almışlardır. 

FRANKOCULARIN 1LERLEY1ŞI 
Siguenza, 7 (A.A.) - Havas 

ajansmın muhabiri bildiriyor: F ran
ko kuvvetleri Guadalajara mıntaka
sındaki "keşif taarruzlan,.na devam 
etmektedirl~r. 

llcrlemeğe devam eden bu kuv
vetler, Zahiren Aragon yolu ile Ta
juna ova~ı arasında büyük bir taar
ruz hazırlaınaktac!ırlar. 

mı r ~J • m mı. r. 
- m 

Suriye Heyeti Adanöd•"v 
geçti e 

Adana, 7 (Hu&usi) - Suriye bcf 
ti bugün şehrimizden geçmiştir. ıte tt 
azaları mülakat talep eden Adana I' 
zetccilerine mazur görülme1er:ni tM A 
mişlerdir. le 

[tal1a ile evveli Almantlb 
görüşecek k 

Got 

Gayritabii bir hududun arızi ve tabii 
kolaylıklarından istifa'de ederek içeriye 
gircbilcnlerden birçoğu tekrar Suıiye • 
ye sığınmak fırsat ve imkanını bulama
mıflardır. Cümhuriyetin huzuru içinde 
kanun ve medeniyet şartları.ıa uygun 
olarak bugünün ve yarının müreHeh ha
yatını karanmağa çalışan vatar.daşların 
haklı olarak ve hak olarak istt<likleri 
himaye ve emniyet ıartlarının tamami· 
le mevcut olduiunu söyliycbilirim. (Sü- .. 
r:kli alkıılar}. Meselenin dahili cephe -

EUJ.l!ENI KO!ı!ITECILERIN 
TAIIR/KA.Tl 

Hatiplerin beyanatlarından sonra 
tekrar kürsUye gelen Dahiliye \'ekili, 
Ilatayda.ıd tahrikiıtt.an bahsctmiı; ve 
şöyle dcmiı;tir: 

Rabat, 7 (A./ı..) - Radio . Verdad, 
tebliğ ediyor: 

Franksistlerin Biskıı.ya ccphesin. 
deki ileri hareketleri devanı ediyor. 
3 kilometre derinliğinde yeni bir ta
kım mevziler i~gal ettik. Basklar, Ei
barı tahliyeye bn.~lam1ı;lardır. 

Roma. 7 (A.A.) - General 
ring"in Başvekil S::husclınigg'in nı~~ 
salatrndan evvel İtalyaya gid~ı.:ei;i / o 
lenmektedir. _..;•I 

sı. 

TtlRKtYE - SURiYE MESET_,ESt 
Harici cepheye gelince ; harici cep -

henin vatandaılarda hakiki bir elem ve 
hükumete karııı onlarda ciddi bir talep Hatay daYası esnasında Türklerle 
uyandırmış olduğunu gizlemek ve ört • Ermeniler arasındaki münru:;ebet bir 
mek elimden gelmez. defa d:ı münakaşa me\-ZUU oldu. Türk. 

Türkiye - Suriye hududu 800 kilo- Jcrlc Ermeniler, hakiki Ye tabii men
rr.ctrelik her türlü tabii hudut kolaylık- faatlerinin ilca.siyle cnstcnktif olarak 
ye Büyük Millet Meclisi hükurr.eti, ku- Yeniden bir defa da.ha biribirlcrile ya 

I..ondra, 7 CA.A.) - İspanya büyük 
elçiliği, a~ğıdaki tcb'iği neşretmiş. 

tir: 
22, 23, 24 mart tarihlerinde ~ 

yeniden on bin İtalyan askerinin çt'd 
tığına dair 5 nisanda neşredilen h8 r 
hakkmdn emin membadan teyit tt ı 
natı almış bulunmaktadır. _..;1 

1 

Zehirli gaz kursları açı.lıyor 
t 

edebilecek olanların defterleri ı111fJ 
halle miimessilleri tarafından tel~ y 
olunup kaymakamlıklara verilec~ d~ 
tir. Kurslara devam etmiyenleJ' 1 A 
ceza alınacaktır. Bu ayın son"~m 
doğru bütün kurslar açılmıı bulı.J e 

rulduğu ilk günden itibaren bizim su • kınlık hissettiler. Hakiki Yaziyet bu- l Biitün kaymakamlar dün saat 
riye ve man'dater hükumetle r:ıünasc • dur. Fakat eski komiteciler tekrar a-ı on altıda vali muavini B. l Iidayetin 
batımızın temel noktası hudut üzerinde raya g-irdiler, ve Haytayda iki millet başkanlığında toplanarak mahalle
aıayi' ve emniyetin tesisi olmuştur. Bu arasında yeni bir düşmanlık havası ya !erde açılacak zehirli gaz kursları 
neticenin ancak iki tarafın hüsnüniyet- ratmak için gayret gösterdiler. Bizim hakkında yeni kararlar vermişlerdir. 
le sa.mimi olarak tc§rikimesaisinden ba~- nazarımızda Ermeni milletinin bizim. Şimdilik elli yerde kurs açılacak, 
ka suretle temin olunamıyaca;ına dai· le beraber olmakta gösterdiği samimi. halk buralara muayyen bir müddet 
ma inandık. Bu maksatla birçnk muka- yetin kıymeti azalmamı~tır. devam edecektir. Kursları takip ym 
velcler ve protokollar tanzim olunmu~ --------------------------------------------

caktır. di 

ve bunlar.ı göre böyle hudut v;kaların- kansızdır. 1 ziın hrı.klmnı:.:ı.lnn 1lt? Jro::a:ıdığımı;; 1ı:ı1:' tım, vaz;yeti olduğu gibi söyltJSl". a 
da iki tcraf memurlarının teşdkimesıd- 11~'3.!J claı-as:ımı meydana çıh.-ma- l'lrd(m aBl<i f eragat ctmiyeccğinı:zi bil. içerdc aldığımız tedbirlerle hariçte re 
si dcrpif edilmiştir. Bu gibi hadiseler mıull•n itw:ırcn hudı•dım üte tarafm· nıı01cri. faydaltdır. Bıı mülaha ... ""a!ırı. kip ct!.iğimi= hattı hareketi a9ı~ııd te 
vukuunda mukaveleleri işletmek için cl:ı /;rı.q1li ve smı'i b:r suretle 7•öritkle. .<tDy1eme1;1cn maksadım, hiil•ıinır.t.iıı ı surette mcmlekc~e bildirmek W,,; 111 

vaki olan teşebbüslerimiz: kar~t tarafın w·ıı T:lrk clii~·m~ıılıif ı prop:ıgrı.ııd~sı Hatay da.l'a.sııulaki açık rn m.cfru ha- Memleket asayişinin emniyetle ~ b 
mahalli memurları tarafm:lan z;ımanın- bu ~'gm tc~"b1Jilslcriniıı nıcp~ci t:c rc1'.cti b!::m alcyhimi:::c t~~rru;;!ar Jıa.l faza olunacağına kanaat'.mi~ ' ,1 id 
da ve milsbet olarak karşılan:namıştır. bcsLcy'c'si olduğımu rcd<lctmeğe m.a. ~ırlanwsıııı as:a muhil~ göstermiyecc. gğcr a.lclığımız tedbirler kil.fi geltfl ca 

Hükumet, hudut haricinde mtmle - hal '!J?ldıır. Biz dauan11:ı biUiin ciddi. ğini te1xıri1:: cttirmcl:tir (alkı~lar ). daha vasi tedbirler almakta bir~ er; 

ketimiıin emniyet aleyhinde vukubulan yctlc, fal:at bcyııclmilcl 1u.mlleri1t mil- M~selcnin bu cephesi yani Suriye n.bhur e:.miyeceğimiden BUytik_ /' 
bu tcşebbUslere mandater devldn ci<l • S'"'fk t·c ocooz ur.rtl"ği 1ıe~pkır M.h~ ile aramızdaki mUnll.SC'bct noktasından Meclisinin haberdar olmaaını ı~ leı 
diyetle nazarı dikkatini celpte teahhur lincle ortaya. k-0']/dıık. Cemiyeti Al:mm olan kısmı Hariciyemizle Fransa ara- Harici sahada da vaziyetin ic~~ ğ~ı 
etmedi. Ora memurlarının maksatlı ve- ~c''s'ııd.e varılan 1İcticc -ile bu nıcm. smda mtinaka:aya konmuştur. Kendi diği teşebbüslerden ve müteakl f 
ya hatah tesirleri yüzünden' mcmleke - lelwt miitcsclli 1ıc 1,·ana,,tklir olmu~. hareketlerimizin dürüstlüğüne o kadar lmacak t edbirlerden Büyilk Mitlct 
timizin ve haJkımmn emniyeti ve ser • fıtr. güveniyoruz ve Fransa ile iyi mUna- lisini daima haberclar edeceğiz. 
veti ~leyhine vukubulan taarruz1arın bi- llAIU.1ARIMIZDAN FERAGAT ET. sebatın idamesi için muharriklerin bil. Arkadaşlar ; ,,,ı 
ı:im yalnız ve bizzarure pasif tedbirle • HIYEOEGIMIZI BiLSiNLER tün zıt ternayUllerine rağmen gayret Iliç bir kimse tarafında.11 9~!"' 
rimiıle inle olunamıyacağım mü§ahe - /.l.c11hhni.:dc gayri me§rıt propagan- etmek azminde o kadar ~amimiyiz ki dilm.emcsiıti hat1r?atma1• istcdiU:ffl 
dede hükümctiniz gecikmedi. Filhakika d.'.l t•r halcaız salgıııkırla, Cemiyeti Al; bu çetelerin h~zırlıklarının ne şerait hahikat de ~ur: ~ 
hudut haricinde vukubulacak taarruz • ııı:ıııt:'l fatihsal ettiğimiz r.eti.:;ederı altında vukubulduğunun beynelmilel Tiirk mill.etiniıı ku~ti, her ;;!: 
ların beynelmilel vazifeler harekete' 1xı.::grç,.~ğ·m::;;, zr:.ırne<lcıılcr tıars:ı bir usul ile tetkik edilmesine bile ha- tıt7 her 1dm-e kar~ı o?urn o1sıırı t: 

6 gelmedikçe zararlarının ve te!>irlerinin lw~ıl'lmı e•ı nilUL!/el beyııelnıild müıı.a~ l zır bulunuyoruz. _nı ve hayaiyethıi l•orumaya c1t.ıİT71 
t.ıhdit olunacağını tasavvur etmek im - scbct~criıı lıozul.abilcccğiııi, faJ:at bi- Hükumet namına olan bu maruza. zır ve k(l(lirtlir. 



Milletler arasİ.nda 
Umumi bir anlaşma nevakıt 

Eski Istanbulun 
pisliği 

mümkün olacak? 
Roosvelt'ln b 1 d • [ llt şa 8 ostu Norman Dayvls 
og ereye yeni bir işblrllğl teklif edecek Şehir sokaklarının pisliğİ!lden şi

kft.yet etmiyen pek az. B z gazeteciler 
bile sık sık bu ylizden belediyeye ça.. 
tarız. Yetmiş sene evvel çıkan Ceridei 
Havadis gazetesinde ayni mevzua. da
ir bir yazı okudum. Hiç bir mütalea. 
iavesine lüzum görmeden bu yazının 
bazı parçlannı aynen alıyorum: 

Londra, 4 (H • •ilmh . , ususı) - Amerika 
, urreısı Roo 1 ,. seve t ın şahsi dostu 
re mutemed' 

d 
1 maruf Norman Dayvis'in 

..on raya gel · . mesı Amerıkanın dünya 
lı:tısa:li meseleleri hakkında yakın b' 
lika ö ·-· ır g sterdıgı kanaatini vermekted" Da . .. ır. 

~k 
yvıs ın Londraya gön::lcrilmesi 

kındak' l ı resmi bahane orada topla _ 

~ 
up ~eker sanayiinin başına g~lcn fe • 
Aketı ve bundan kurtulması · · 1 lÇın çare 
>U umasını arıyacak olan ko f l . n eransta 
merıkayı temsil edeceğidir. Fclk 

'Up 'd • at Av-of'. anın en cı ::lı gazetelerinde ö .. 
pr 'aberlerde bu kadar m"h' . g ru~en 
ıı ~ u ırn hır şah · 

retin böyle ıeker meselesi 'b· sı • 
len bir iı ile meşgul olması gı .~ m~ay -

t _ ... jlmıyacağı ve b h muınkun o-
··yl'ıon. e emehal A . 

.,Umhurreisi ile büt" A merıka 
'· • un merik h · ~ ıınce arzu edilen dün a . :ı.~ a alı-

e l:eıriki mesai ve s·ı·hi ıktrsadıyatında 
_ JUıları için de te 

1 b~ .. arın tahdidi hu _ 
·J~lkredilmekted· §e uslerde bulunacağı 

ır. 

Amerika Harici 
elcrin bu hab 

1 
.Y: nazırı Hull gaze-

e J!derek Dayv· :~ erını geçenlerde tekzip 
ıs ın vazife . 

·s& ı!uğunu ve k sı muayyen ol-
biç bir • l 1e er meııelesinden başka 

11'1 ıı e uğra~mı ... 
o. ti. Buna rağmen yacagını söylemiş -
abi\erinde ısra gazeteler e11ki haber· 
J~. r etmekte e lıller d• at k ve ortaya bazı de-

ırıl en mUh-irni m; ta'~rrlar. Bu delillerden 
s'ôf • merıka Cümhu . . . . 

carı ve ikt d' . rrcısının tı-
~tl. ısa ı hır t ·ı . 

J ırDUtunarak d" eşrı cı mesai yolu 
ı tahfif •d bu'nlyanın bugünkü sıkıntısı-

'" e ı mek · · · danberi bazı d ıçın hır hayli zaman-
1' nkereye . . e~letlerle gayri resmi mü

gırışmı• old ... pyri • · " ugundan Roosevelt 
resmı olarak b' ... 

~ngtonu . ırıbırı arka<ıına Va-
zıyaret eden İ 'l . t 

l
iJIAann Ra . ngı tere tıcare 

nsunan Ka k'l' King 
111

• • ' nada Ba~ve ı ı 
• yası ol k · 

d
,Jan bir ikt ma la beraber mütehas -

ısatçı oldu... . . 
elfrafnıd~n V . gu ıc;ın Fransa ta -

r . - aşıngtona 1 i .. d ·ı 
UÇ Ransiman B e ç gon erı en 
~ . , o~e başladığı müzakereye 

'ht' - --- 'F-.:_ .. ' •-• ı. ı lM•\ veril ~ ---• n"+••a•-
yle müzakere~" ~rd Tuidmor ile 

ere gırı1mi• T 
,.mor Londraya d"' d" .. ~ ve uid -
ı• 1 on uğu vak't R 

'Ve t ile arasında b" 
1 

oose -
• ..:ı· ırtakun f'k' 1 ~:tdi~ini ve bunl d 1 ır er teati 

~ ar an bi . 
er,aat edilebilmesi i . k r netıce istih-
d' •t çın onuşmal 

t ı:nek icap ett' ~. . .. ara devam 
ı' B" ıgını soylemisti 

.. ınaenaleyh gazetel . ~ . 
o Avrupa ricali erın Amerika ve 

lerin •eker k a;asrndaki bu müzakere-
tfba~lıyaca:r. hobn e.ransı vesilesile tekrar 

ı;t a erıni v . 
lnryacak bi ertnelerı inanıl -

da iştirak'! A ı e vrupada toplanan konfe • 
ranslardrl bu meseleler mevzuubahsol • 
~u~. fakat hepsi de muvaffakıyetsizlik. 
e neticelenmişti. Silahlan azal~ma kon
feransının a!tlemimuvaffakıyeti bunların 
en ye . "d· nısı ır. Keza Avrupa devletlerin'_ 
~en hiçbirisi gümrük bağlarını azaltma
ga yanaşmamış ve kapılarını sert tica _ "Divanyolu gibi meşhur caddele-
rete açmadıktan başka yavaş yavaş ka- rin temizlenmesine lıizım gelen ehem
p~yarak kanaatkar siyasetini takip et- miyet verilmekte olduğu halde arka. 
mışlcrdir. sokaklarda süprüntü ve moloz küıne-

Ekonomi sahasında yalnız bir istisna, leri ve bir takım kedi ve köpek ve fa.
kaydedilmektedir. Bu da Frar.sa, tn _ le misi11Q hayvanat lişeleri görülmek 
giltere ve Amerika arasında yapılan tedir. ,Bunlar bir çok vakitler güneş 
son para uzla~masıdır. karşısında durarak kokmakta olduğu 

Anlaşrl:lığına göre An "ltrika Cümhur- ' halde mahalle ahalisi o tar.la bakma.
reisine tekrar bu meselelere dönmek yıp evlerine gidip gelmekte ve bir ha.. 
için cesaret veren de bu uzla§madır. mala beş on para verip bu 18.şeleri de-

Amerikalılar sık sık nikbin olurlar. fettirmektedirler. Afyon ruhundan da. 
Ümitlere düşerler. Bir şeyler olması ha keskin ve muzır, her ti'-;\ü zehir
mümkün olduğuna inanırlar. Fakat Av- den daha müessir olan bu lişelerden 
rupada bir muharebe çıkacağına inanı • en tehlikeli hastalıklar doğar. Doğru
yorlar. Avrupanın umumi vaziyeti _ su hükumet va.züesini hakkiyle yap
nin karanlık olduğunu görmekle bera _ maktadır. Ancak böyle evleriı.deki ke. 
her muharebe beklenemez diycrlar. Av- dinin tuttuğu fare J!şelerini denim 
rupanın bütUn devletlerinin sulhu ayni attırmadan bu vazifeyi hükfımete yUk 
samimiyetle arzu etmediklerini takdir lemek insanlrk şartlarında. var mıdır? 
ettikleri halde bazı memleketletin kuv- Gene bazı mahallerde ufak ufak sidik 
vetsizliği Av!upa•da sulhun ih:aı edil _ şubeleri görülmektedir. Bir taklın. 
rıesine mani oluyor kanaatini taşıyor _ hanlar derunundaki helalardan gelen 
lar. taaffünatm harice hurucu ile kapıla.-

Bazı devletlerin bir mUcad l d v n önlerinden geçmekte adam aciz kaL 

ru ko 1 k 
. e eye og ı.ıaktadır. Bunların tathır· ettirilınesı· 

şma arına arşı ıktısad' i 1 1 vaz yet e- k r . t• y 

rini~ düşkünlüğü bunların hareketlerine ema ı azametle etrafa naz ve ıs ıgna. 
manı olduğuna ve olacağına . b satarak ge?.en ve kibarlık ve nazikli. 
lunuyorlar. emın u - ği hiç kimseye vermiyen odabaşılarm 

M vazifeleri olduğu halde bu taraflara. 
~h~rebe vesileleri her tarafta kıya- ?.eITe kadar iltifat etmeyip hela kar

met gıbı boldur. Fakat hiç kimse pat - şısında ve kokusu burnunda olarak 
lak verdirm~ğe cesaret edemhror. Hali J yaşayıp iki kova su döktürmezler, 
hazırdaki vaziyet nekadar şüpheli olursa bazı mahallerden süprüntü ve moloz
olsun İngiltere silahlanması için icap e- lar Yemiş ve Hasır iskelelerine dök. 
den bütün zamanr bulacaktır. Fakat in- türülmekte ise de bunların suların te§ 
giltere haZtrlıklarını ikmal ettikten son- vikile köprlide bazı yerlere sıkışp ru-
1 o. 'IJ .. :ı,. .. ı.,ı. \l" .ı ... 1 .. ı. ... .ı,, .. Lıu\..h ~o.y" - t.uUı;:Ue bc1 c:ı-uer guneş yıyeı;ı;:k kesbet. 
sini gütmekte değildir. Elinde bulunan tikleri hal sahiller havalarını berbat 
faik kuvvete istinat ederek kararsızlık ve ihlal etmede ve Boğaziçi tarafm
siyasetini bırakrp sulhun istikrarını te - dan attırılmakta. olan at, <'şek ve ko-
min edecektir. ingilterenin silahlanma - . k k d. k'. ~· ıne , e ı, opek ve saire gibi 
ğa koşması esbabı Amerikada böyle tef- laşeler kimsenin haberi olmıyarak ka
sir edilmektedir. Herkes mütecavize yıkhanelero ve yalı altlarına girdiği 
karşı silahlanmaktadır. Va§ingtonda her ve orada fena derecede koktuğu dahi 
kes böyle düşünüyor ve hüsnüniyet ol- go" "l kted" ru me ır.,, 

duktan sonra sulha ve beynelmilel ikt? -
sadiyata hizmet edecek çareler buluna

Qo'kayı Avru;a~ey değildir. Hele Ameri -
~mühim kon f a cereyan eden büyük ve ;;;:;::;;;:;;;;;;;;;;;:;;;;:;;;;:;;;;;;;;;;;;; I 

ıı D . .. erarıslarda . ,6f ayvıs ın bu d f teınsil etmiş KURUN 

cağını ümit ediyor. 
Okul Kılavuzu 
hazırlanıyor 

olarak gelmesi e ~ Amerika ya murahhas 
ıine de böyle bir ~rupa efkan:ımumiye- Parasız muayene kuponu 

Amerikanın k anaat vermiı:: oldu Hu.su.s! doktorumuz Pazartesi günleri 
sa.at on beş buçuktan yirmiye kadar ga• 
zet.emız tdarebs.De.!lııde, CUrxıartesi günleri 
do aaat 1~ ten 19 a kadar Lllell Tayyare 
apartıınanları ikinci daire Uc numarada 
daima oku)'\lcularımızı yedi kupon mukaıo 
blllndo kabul eder. 

anaaf '" · 
~meaelelerle ıila"hl ıne göre iktrsadi 

..ım 'b' · arı az 1 v:.:-rı ırın: bağldır. Bö : tmak meselesi 

9 devleterın silaha Y:~ olduğu halde 

t
Jnlar tahsis nın~k ıçın büyük 

lld etınelerı b" pa -
e kabartacak b utçelerini fevka -

letle:in ikt d' undan sonra d .1 ıta 1 kallo a rnı -
lunamıyacakt nmalarr "ares· b -A ır. .ı: ı u 

merikanın b" 
..Jtermektedir n utçesi nıUthi-=- arık .. 

11 ... 
1 

· .ouna ~ :r :r gos-
,_:ı aponyanrn don ragınen !ng-iltere ve 
ı:ıı· anınaı 
~ yasta artırınağa arını büyük mik • 

Jel devletin donan~:;:~b~s etmeleri bu iki 

1

. 

_..Amerikayı da ıdo ıle rekabet eden 
,,. bu manın 
,.1mec r etmİ§tir. n asını artumağa 

ounun • . 1 en evvel kara ve d . ıçın Roosevelt 
d'd' enız k ı ıne i:nkan vere~ . uvvetlerinin tah 

.e;t Um 
mayı arzu etmekted' umi bir anlaş-

B 
it, 

_J undan sonra da .. 
.Jll'. guın .. k azaltılması ve yavaş ru P<iktlarrmn 
e ret usulünün ika-... Yava~ serbest tica-

• '""Sin 
te:nektedir. Amerik e varılmasını is -
rn a c·· 1 J. ernlekct dünyanın her uınhurreisi bir I 
bulunursa bulunsun ~angi tarafında 

. ,/dar kuv·.retli olursa' ve ıktısadrn ne ka
taret olmazsa hak'l .olsun, sr.rb~·st ti -1 
e · 1 ~ı ek :-ışc:nez kanaatin . • · onomi refahına 

F~k ocnır. 1 
/ " ilt Roosevelt'· · 

ler rna1u·.... ld - ın takıp ett ig~ i gaye-
... o ugu Ü 

ğild'r. Mııharcbed zere yeni şeyler de-
.__ en son A . ~ -:;:;:;;:::::,- ra mcrıkanın 

Çoeuk hasta.lıldarı doktorumuz da bu 
kuponun yedi tanesini biriktirip kendisine 
götUrUrseniz cumartesi, ıalı, perşembe 
gtlnlerl 9 • 12 arası Akse.rayda, Millet cad
desinde Muratpa.§& camii kar§ısındaki mu• 
Ayeneha.nestnde çocuklarınıza bakacakt.ı:r 

Diş doktorlarımız 
Ayni ~ckUde dl~ doktorla.rımız da oku

yucularımızın emirlerine hazır bulunmak. 
ta.dır. Di~ doktorumuz Fahrettin Di§men 
Parmakkapı tstıklA.l caddesinde 127 numa
rada pazartesi günleri saat H ile 20 ara. 
sında bulunduğu gibi doktor Necati Pak· 
şi de KarakliY Mahmudiye caddesi 1-2 
numarada salı ve cuına günleri ayni saat
lerde okuyucuıarrmızm dl~lerine baka.cal.· 
ıar ve ufak tedavilerini yapacaklardır. 

Ayni zamanda Be~!kta.~ tramvay cad

desi Erip apartıma.ıımda sUnnetc;i Eır.1'1 
Fidan muht:ıı;: oku~'Ucularımızm çocuk 
\arını sünnet edecektir . 

Aynca Altııa~ay Pertev Eczanesi ye• 
nında 352 numarada aUnnetı;:i vıı sıhhat 
memuru Nuri Eşııiz KURUN doktoTUnun 
vereceği enjekeiyonlart beherini yed! ku• 
pon mukablllndo ve abonelerimlzo en eh· 
ven şeraitte çocuklannm sllnnet ameH· 

yelerlni yapacaktır. 

Radyo 
••lrn : 

Müsabaka 
-39-

Kuponu 

Adres: 

Kılavuzda talebeye 
yardım edecek birçok 

bilgiler var 
Geçen yıl hazırlanan okullar kıla. 

vuzu bu yıl tekrar basılacaktır. Bu kı

lavuzda her okulun kayit ve kabul 

şartları buulnduğu gibi müessesenin 

talimatnamesi ve umumi vaziyeti hak 

kında da talebe \'elilcrini alakadar e. 
den kısımlar eklenecektir. 

Bundan ba1ka kılavuza diğer vila~ 
yetlerdc bulunan kUltür nıüesse.selcri 
hakkında da. malumat konacaktır. Ha
zırlanan yeni kılavuzla en mühim ta
rafı Istanbul ilkokullarından bu yıl 
okullara kabul edileceği ve bundan 
başka ne gibi müesseselere girebile. 
ceği hakkında da izahat olmasıdır. tlk 
kısımda böyle olduğu gibi orta ve lise 
kısımlarında da. ayni şekilde talebenin 
ve Yelilerin işine yarıyacak bilgiler 
verilecektir. 

Bu yıl kılavuzun fiyatı on kuruş 
olacak ve bu işi doğrudan doğruya öğ
retmenlere ya.rdım sandığı cemiyeti i. 
dare edecektir . 

Kültür direktörlüğü ayrıca bir de 
ilkokul talebelerini himaye heyeti bro
şürü vücuda getirecektir . 

Broşürde çocuk kampları, çocuk 
bahçeleri hakkında malfunat buluna
caktır. Ayrıca her okulda kurulan sağ 
lrk odaları ve diğer sağlık teşkilatı 
iç\n etraflı izahat da verilecektir. 

Her iki yayın yakında hazırlana
rak basılmak üzere Devlet nıatbaasma 
veril er.ektir. 

1 S - lroRUN 8 NiSAN 193'1 

KATALONYADAN 
GELEN HEYET . 

Ankarada temaslara başladı 
Bu temaslardan soııra tekrar şehr 
mize gelecek olan lıeyet burada 
Sovyet Rusyaya geçecek • 

ispanyada Katalonya hükumeti
~e m~nsup üç kişilik bir heyet ~un
ôan hır kaç gün evvel şehrimize gel 
rni§ ve burada bazı temaslar yaptık
tan sonra Ankaraya gitmiştir. 

Heyet, şehrimizde evvela Türk
ofis İstanbul şuhesine müracaat e
Cierek Katalonyada mensucat fabri
kaların~n mümessilleri olduğunu 
söylemış ve Türkiyeden mal almak 
tekrar ticari mübadele tesis etmek 
is~~di~leri.ni bildirerek, bunun için 
:Turkıye.nın ı ... s.p~nyadan ne gibi mal
lar alab1lece~mı sormuştur. Türko
fis İstanbul şubesinden heyete bu iş 
için Ankara ile temas edilmesi la
zım gel~ceğ~ bildirilmiştir. · Heyet 
bunun uzerıne ~nk~raya gitmiştir 
Katalqnya heyetı şımdi ankarada 
bulunmakta ve temaslar yapmakta
dır. Heyet azası tamamiyle resmi 
salahiyeti haiz olmadıklarını bildir 
mi§l~rse de. he~etin tamamiyle res
mi hır mahıyetı olduğu muhakkak· 
tır. 

lspanya ile ~ramrzda evvelce ya· 
pılını§ olan klerıng ':e ticaret anlaş
maları halen mevkı meriyettedjr. 
Yalnız, ispanyaya ihraç edilen mal

' lanmızdan mühim bir kısmının pa-
rasının alınamaması ve bir kısım yu 

rnurtalarımıza .ispanya hükumeti 
tarafından vazıyet edilmesi, bu an
laşmanın işlemesini akim bırakmış
tır. 

ispanyadan Türk yumurtacıları· 
nm 8 milyon lira alacaklı oldukları 
malumdur. Katalonye. heyeti bu 
sekiz milyon lirayı tediye için şekil-

işaretJep: · ............ ,_ --

ler ve imkanlar göstermeden ve 
hut yeni yapılacak mübadeleler 
gayet ıı11ağlam §artlara katleııımad 
Türkiye ile ticari münasebetlerin 
essüs edemiyeceğini herhalde an 
mıştır. 

Heyet Ankaradali tekrar lst 
bula gelecek ve buradan deniz t 
kiyle Sovyet Rusy~ya gidecektir. 

l:Ieyetin "ticari mübadele,, d 
maksadı Katalonyaya mal muka 
linde cepha~e ve silah temin etm 
olduğu da rivayet edilmektedir . 
talonya heyeti Türkiyeye gelmezd 
önce Yunanistana uğramış ve 
uğrayışı lsveçin Yunanistan tara 
dan satın alman cephanelere amb 
go koymasına sebep olmuştu. 

ispanya başkonsolosluğu ken 
sile konuşan gazetecilere şunl 
söylemiştir: 

- Heyetin Türk.iyede yapac 
herhangi bir teşebbüs yoktur. Ka 
lonya Türkiye ile dostane ve 
vamh ticari münasebetler tesisini 
temektedir. Bütün. ispanyada ol 
ğu gibi Kata1onyada da Türk ta 
lerle olan münasebatın inkıtaı acı 
teessür uyandırmıştıt. Fevkalade 
diseler yüzünden doğan bu halin 
vam etmiyeceği tabiidir. Bunu 
beraber Katalonyanm Türkiyed 
silah ve cephane satın almak iste, 
ğine dair olan rivayetler tamami 
asıl.~nzdır. 

• • .. 
Heyet Sovyet Rusyaya gidec 

ve bir mayıs bayramında Katalon 
namına Sovyet milli bayramın 
hazır bulunacaktır. 

Mısırın Montrôsü 
Nisanın 12 inci günü Montröde 

yeni bir konferans toplanıyor: Mı· 
sırın kapitülasyonlardan kurtulma 
müzakereleri .. 

J-:lemen bir s~~e içinde beşeri ma· 
na ıfade eden ık\ mühim hadise ile 

birlikte adı dillerden dü§miyen Mon
trönün sempatisi artıyor. Ve adeta 
kurtuluşlar sembolü halini alacak
tır. 

Montrönün Mısırın yabancı is· 
tibdatlarından kurtuluşu bakımın
dan kazanacağı kıymet yalnız Mısır 
için değildir. .Bütün bir dünyanın • 
anlayışı ve görüşündeki değişmele
rin ifadesi olarak da manalı olacak
tır. 

Şüphesiz her şeyden önce Mısırın 
kendi kendine kavuşması ve kendi 
membal~rma, kendi hayat kaynak·. 
larına hukmetmesi yakın bir realite 
olarak ehemmiyetlidir .. 

Kapitülasyonlardan kurtulan Nil 
boylarının beşeriyetin tarihinde de
vir yaean "Mısır,, ı yeniden yarat
ması mümkündür. Ve bu imkan an
cak hiir bir Mısırın hür faaliyeti ile 
tahakkuk edebilir. 

Mısır kapitülasyonlarmın }s.aldırıl· 
ması madde bakımından bu kadar 
çok vaadle dolu olmakla beraber ma
nevi cepheden de bu toplantı ve 
muvaffakiyet insanlık hesabına bir 
zafer olacaktır. 

Kendi hudutları içinde inkişafını 
yapan Avrupa dünyayı yakın za· 
manlara kadar üç kademeli bir alem 
sayardı: 

1 - Avrupanm birbirlerini mü· 
savi millet snyan teşekkülleri 

11 - Müsami olmaktan uzak Av
rupanm ancak himayesi ve nüfuzu 
altında itimat olunabilir memleket
ler. 

III - Medeniyet namına her za-

Sadri Erte 

man taarruz edilebilecek her zam 
istila ve imha olunabilecek vahşi 
rin dünyası. 

Avrupa için kanun, hak, adal 
hürjyet, şeref, müsavi insan tel 
kisi ancak kendi soyundan sayd 
Avrupalı için kabul :dilmiştir. 

Avrupanm nüfuzu ve müdah 
si ile itimada şayan gfüülen mem 
ketlerde - ki, bu memleketler a 
sında Osmanlı imparatorluğu, Ç 
Iran, Afgan, Mısır vardı . muahe 
lerin ve kanunların manası an 
Avrupalıların fiili bir surette haki 
yetlerini müdafaa eden kuvveti 
ile muhafaza edilirdi. Kapitülasy 
lar, konsoloshane mahkemeleri, 
saire ... Bunun nümunesi idi. 

Yarı koloninin bir nevi huku 
formülle örtülmüş olan bu biri 
modern hukuk alimleri (yarı u 
dik) li devletler diye yadederlerdi 

Lozan bu tazyıkm hatadan ibaı 
oldu.ğ:ın~ tas~i~ e~en ilk misal ol~ 

Bırıncı ve ıkıncı Montrö bu birı 
ci misalin tamamen enternasyor. 
bir dava halinde konuşulabileceği 
isbat etti. 

Gerçi kapitülasyonların hala, ka 
tılıkh akdedilmiş bir muahede ki fc 
hine çalışmak zihniyeti insanlı8 
şerefle ;::ınncağı bir hal değildir. 1 
ya bir h}tuftur. Lütfu veren 01 
yeniden geri alrr. Yahut bir taarr 
du, bir tasalluuur. Kuvvetli olan ı 
taarruzu kuvvetile ortadan kaldır 

Maamafih kapitülasyonların k 
dmlmasmı hep birden istemek be 
ce şu manada çok kuvvetli l 
Onu bir hak mevz'iu diye do ~ 
~ey~elmilel bir toplantıda beyneİ~ 
lel bır haksızlık diye konuşmak i i 

Mısırın Montrösünü ben bu ~ 
nada anlıyorum Ve b · . ·. . · eşerıye· 
ılen ~abalarda birkaç adım atrı 
o~~ugun~n. misalini bir kere da 
gormek ıstıyorum. 
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Leon Blum kabinesi 
ne vaziyette? Jler Gün Bir DifuWe ·. 

,' . ·.· ' . .. . . ' . . . . 

Fransa için yeni tehlike
ler mi hazırlanıyor? 

Keziban 
Bari 3 (Hususi) - Lcon Blum ka

binesinin kendine mal ettiği siyasetin 
Fransanın dahili işlerini dahn ziyade 
karıştırmış olduğuna artık şüphe edi. 
lemez olmuştur. Bu hal, yalnız halk 
cephesinin ıslahı için tatbik edilen iz
tırari tedbirlerin Fransanm iktısadi ve 
içtimai hayatında husule getirdiği alt 
üstlükten ibaret de değildir. 

Karlı, yağmurlu, fırtınalı bir kış 
gününün sabahında gözlerini haya
ta açtı. Ilgazm eteklerinde karlar· 
la kaplanmış, küçücük köyünün ba
sık tavanlı kulübesinde üç, beş köy
lü kadını onun dünyaya' bu ilk göz 
açışını sevinçle kutladılar. 

Basık tavanlı odanın toprak o
cağına çatılı koskoca odunlar bu so· 
ğuk kış gününün dondurucu saba
hında ona hayatın ilk hararet ve ışı· 
ğını verdi. 

Köyün güzel Esmasının biricik 
odasr, irili, ufaklı kadın ve kız zi
yaretçilerle günlerce doldu, boşaldı. 

Sesi yanık Yusuf, ezanla kula· 
ğına ismini fısıldadı: 

- Keziban ... . :(. :(. 

Sosyalist hükUmetinin takip ettiği 

siyaset solları, müfrit unsurlan, ihtilal
cileri gücendirmiş' ve 'bunların halis 
muhlis ihtilalci siyaset takip edilmesi· 
ni istemelerine meydan vermiştir. Bu
r.un neticesi olarak müfrit sollar halk 
cephesinin diğer biziplerinden ayrılarak 
kat'iyen onlar ile teşriki mesai etmiye. 
cek yeni bir parti kurmak faaliyetine ! :±l:..ıiiU~~ 

Keziban yalnız kendi yuvasının 
değil bütün köyün çocuğu oldu. 
Yumuk yanaklarile, derin iri gözle
rile, kıvırcık saçlarile bütün köy ka· 
dmlarınm kalplerinde muhabbet, 
delikanlılarında ati için bir ümit kay 
nağı oldu. 

başlat?J.I§lardır. Leon Blum 
Blum kabinesi iktidar mevkiine gel

dikten sonra müfrit sollar ile kom"jnist 
ve sosyalist partilerinin gayri memnu
niyetlerini kendi etrafında toplamağa 

uğra§111Iştı. Fakat muvaffak olama • 
dı. 

Troçkiciler ile Stalinciler arasında 
zuhura gelen ihtilafta bu ihtilaflarını 

milfrit ve ihtilfilcile~in yeni bir parti 
kurmak tO'<'~bbüslerine hayli hizmet 
etmiş oldu. Tabii bugün bunların ih· 
t11alci proğramlanru tatbik sahasına çr. 
karacak kadar kuvvetleri yoktur. Hat
ta Fransada bir ihtilal devresi kapan· 
mış olduğu kanaatimi de doğrudur • 
Ancak bu defa daha mühim başka bir 
ihtilal hazırlanmakta olduğu da inkar 
ı dilemez. 

Blum mevkiini tahkim için Radikal
ler ile komünistlerin parlamentoda ken. 
disine zahir olmalanru klii aaymıyarak 
umum işçi federasyonunun ve parla
mentoda temsil edilemiyen gurupların 
t1a y~rdnnlarrru teınin etmek istiyor
cfo. Buna muvaffak olmak için birçok 
vaidlerde bulunarak kendisini ve arka
·1aşlarıru muhafazaklir bir vaziyete dü
~::dü. Kom:inist gurupları 'da Blum' 
u:ı bu ric'atıru cinayet diye tavsif et. 
mekte gecikmediler ve Markizm naza
riyelerinin tatbiki için cidale atılmağa 

mUhcyya hizipleri toplayıp yeniden bir te 
şr.:kki.il kurmağa teşebbüs ettiler. Bu 
faal:yetlerin çok mühim bir karakter 
2lmağa başladığını Pariste çıkan 

Temps gazetesinin Fransız komünist 
v~ sosyalist mahfillerinldc yaptığı tet
kikleri pek güzel tebarüz ettirmektedir. 
Bu büyük Fransız gazetesi yaptığı tet
kikler neticesinde Sosyalist hükfimetin 
takip ettiği siyasetin halk cephesinin 
müfrit ve ihtilalci unsurları arasında bir 
çok harpler meydana çıkardığı netice
ıine varmıştrr. Ancak bu harpler fa. 
aliyetlerini kuvvetlendirmek için henüz 
biribirleriyle uyuşamamışlardır. 

Sosyalist hükmetin siyasetinden 
gayri memnun bu darpların faaliyetleri 
Rusyada Sovyet rejiminin alacağı şek· 
le tabi gibi ,görünüyor. Fransanın ta
nının~ komünist partisi Moskovaya 
bağlılıkta devam etmektedir. Fakat 
bunların arasında birçokları, eski "Le. 
ninciler • bolşevikler,. Troçkiye ve bu· 
nun tarafından tesis edilen dördüncü 
İnternational taraftar bulunmaktadır -
lar. Bir kısım komünistler de her iki 
tarafı bırakarak bir beşinci İnternatio
nal istemektedir. 

Bu yeni partiye "ihtilalci sol., lan 
teşkil eden müfrit Sosyalistlerin de 
girmeğe hazır oldukları görülmektedir. 
Bunların reisi bulunan Merso Piver her 
ne kadar Markizm'e taraftar ise <le hü. 
kı'.imete olan muhalefeti dolayısiyle 
Blum kabinesini devirmeğe çalışan o 
teşekküle girmeğe karar vermiştir. 

İspanya hadiseleri dolayısiyle bu
günlerde faaliyetleri şiddctlenmeğe baş 
hyan Fransız anarşistleri de bu parti
ye girecektir. Anarşistler ile komü
nistlerin biribirine düşmüş oldukları 
muhakkaktır. Fakat cl•Jşman olduklan 
Sosaylist hükmetin yerine gelecek da
ha ziyade ihtilalci herhangi bir hüku. 
mete müzaheret edecektir. 

Yeni mOfrlt !Ol parti umum işçiler 
federasyoniyle aralan bozulmuş olan 

Sendfi:alistlerin yardımım temrn eaemı. 
yeceklerdir. Troçki taraftan olanlar 
lda bu yeni partiye gireceklerdir. 

Bunlar dördüncü tnternational'in 
bütün dünya ihtilalini idare etmesine 
taraftar ve bunun için de Fransanın en 
müsait bir merkez buluduğu kanaatin. 
dedirler. 

Sol müfritler bütün bu hizibler ile 
kat'i olarak anlaşabilirlerse 1938 senesi 
içinde harekete geçeceklerini söylemek. 
tedirler. 

Blum ile arka'daşlan bu tehlikeyi 
farkederek önünü almak için mukabil 
tedbirler almak çarelerini düşünmekte • 
dir. Fakat Fransada korkunç dahili 
Mdiselere meydan verilmemek için 
Blum hükumetinin ne gibi tedlıirler a .. 
lacağı henüz malum !değildir. 

Büyük tehlikeler doğurmağa çok 
müsait olan bugünkü vaziyetin uzun 
müddet devamı kabil değildir. 

llgazdan kopup gelen sağlam 
hava, toprak kuvveti, köyün kn
tıksız yağı yoğurdu içinde büyüdüğü 
saf ve temiz insanların müşfik ve 
alakalı bakışları onu çabuk geniş· 
letti, büyüttü. . :{.. :(. 

Daha henüz dokuz ynşında kos
koca bir kız oluvermişti. İşte sağ· 
dan, soldan "beşik kertmesi,, (*) 
ne gelenler de eksik değildi. Eğer 
nişan derneği olursa birkaç yıl da 
beklemeyi söz etmişlerdi. 

Ne de olsa kız küçüktü. 
Alıcılar içinde dünya malından 

nasibi olanlar da az değildi. Birkaç 

( :r.) Çocuklukta biribirlerine köy 
adeti üzere yapılan nişana derler. 

Paris barlarının meşhur 
dansösü Madam Fehmi 

Mısırlı zengin kocasını müdaf aai 
ne/ s için öldürdüğünü sögliyen ka
dın mirasına da hak iddia ediyor 

Zengin kocası Mısırlı Fehmiyi 
öldürmek suçiyle mahkemeye veril· 
mişken 1923 senesinde beraet eden 
Fransız kadını madam Margrit 
F e h m i, Kahirede kocasından 
kalan servete hak iddia etmektedir. 

Açtığı davada kocasına ait gelir
den bugüne kadar kendisi için 82 
bin sterlin taksit toplanmış olmas ı 
lazım geldiğini ileri sürerek bu pa
rayı istiyor. Bundan başka gele· 
cekte, senevi 6.000 sterlin isteme1

· 

tedir. 
Mısır kanunlarına göre, kocası 

ölen bir kadın, kocasının servetinin 
dôrtte birine hak iddia edebilir. Fa• 
kat ölen Mısırlı zenginin ailesi, bu 
Fransız kadınına tek metelik bile 
vermek istemiyor. 

Meselenin diğer şayanı dikkat 
ciheti de, madam Fehmi, bir katolik 
olduğu halde, Mısırlı zenginle evlen 
mesinden bir sene evvel islam dinini l 
kabul etmiş olmasıdır. Ye bunu ko· 
casının isteği üzerine yapmıştır. 
Çünkü, kocası, eğer müslüman olmı 
yan bir kadınla evlenirse, annesinin 
mira"sından mahrum kalacakmış ... 

Madam Fehmi görünüşte dinini 
değiştirmişse de, sahiden müslü
man olmadığını itiraf etmektedir. 
Hatta Mısırlı zengin Fehmi ile evlen 
dikten sonra da kiliseye gider ve ko
casmm rızasiyle papasına "itiraf,, 
larda bulunurmuş. 

Davanın görülmesine nisanın 21 
inde Kahirede başlamıcaktır. 

1923 senesinin temmuzunda 
Londranın bir otelinde Madam F eh-

mi, tabanca ile öldürülmüş, yirmi 
yedi yaşındaki kocasının cesedi üze· 
rine eğilmiş bir halde görüldü. Yer
de bir tabanca duruyordu. Muhake
me esnasında, madam Fehmi müda
fapi nefs için öldi.irdüğünü söylemiş 
ti. Dinlenen şahitler, getirilen de
liller, F ehminin, bu Fransız kadı
nına fena muamele ettiğini meyda
na koymuştu. 

Dahn evleneli altı ay olmuştu. 
Kadın, k'lcasından on yaş yaşlıydı. 
Evlenme<len evvel, Paris barlarının 
meşhur bir dansözü idi. Ayni za· 
manda Pe.risin en iyi giyinen kadını 
olarak tanınıyordu 

. . • • ..... ' '· . .., . ''tı. 

Yazan: 

KAZIM ÖMER 
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camuzu, bir iki öküz ve ineği, üç 
dört pp.rça tarlası, şöyle beş altı 
yüz koyun ve keçisi olanlar da var
dı. 

Eh... Bir köy adamı için bu da 
az birşey değildi. Zengince ve iti· 
barlıca sayılırdı. Şimdiden birine 
baş göz etmek fena da olmazdı. Kız 
kısmının ard eteği ön eteğine düş
man sayılırdı. Bu bakımdan anası, 
babası kızı köyün Tosun Ahmedine 
verivermeyi sözleşmişlerdi. 

... ~ :{. 

Tosun Ahmet, 1 6 yaşında gür· 
büz bir oğlandı. Güne.~ten yanık 
yüzüyle, siyah ve parlak saçlarile, 
uzunca boyu ile bir köy kızı için 
güzel bir cocuktu. Köyün biricik 
hocasında~ bir iki yıl da ders gör
müştü. Okur yazardı. Kezir oda· 
sında köyün yaşlılarına "Tahir ile 
Zühre,, "Kerem ile Asli,. kitaplarını 
su gibi okur, halkı kendine hayran 
hayran baktırır ve dinletirdi. 

Babası Ali ağanın da köyde ha
tırı sayılırdı. 70 - 80 yaşlarında 
bir ihtiyardı. Mal mülk cihetinden 
de yabana atılacak bir adam değildi. 
Dünya fani idi. 

Şurada yaşasa ynşasa ne kadar 
ynşıyacaktı. Ergeç hak yerini bu. 
Iacaktı. Karısı da kaç yıl olmuş 
ölmüştü. Dari dünyada Tosun Ah
metten başka kimsecikleri yoktu. 
Bunca mal ona kalacaktı. 

Keziban icin bu ç_öps~ üzümdü. 
t..ıe gune"kar§I koyun fanm ses· 

li kızlarını toplayıp arÇ\larında şöyle 
bir eğlenivereceklerdi. O arada 
söz de nişan da masrafsız olıvere
cek ti. 

Bu kaygı ile anası babası, köyün 
hocası da beraber Tosun Ahmedin 
babasile görüştüler. Söz birliği et· 
tiler. 

O günden sonra Keziban, T o
sun Ahmedin malı oluvermişti. 

Büyiik Harp başlamıştı. Köy· 
de ne kadar delikanlı varsa topla
mışlardı. O arada zaptiyeler Tosun 
Ahmedi de köy camiine götürmüş
lerdi. Askere gidecekler camide 
birikiyorlardı. Bu merd çocuklar, 
~ülerek, eğlenerek harbe gidiyorlar
dı. Kahpece memlekete saldıran 
düşmanı kovacaklardı. Ne boyun· 
larım bükmüşler, pe de yeis getir
mişlerdi. Savaş ~üyiiktü. 

Köyün yanık sesli Yusufu davul
la halka ilan ediyordu. Duymıyan 
olmasındı. Yarın öğle vakti, topla
nan asker şehire ulaşacaktı. 

O gece bütün köy halkı uyuma· 
mıştr. 

Delikanlıların dağarcıkları kı. 
nah parmaklı köy kızlarının ellerile 
dikilmiş, yaşlı anaların düalarile 
bağlanmıştı. 

İçlerine birer haftalık azıkları 
konmuştu. 

Herşey hazırdı. 
• • • 

Ertesi gün bütün köy halkı ka· 
dın, erkek, genç, ihtiyar cami avlu· 
su önünde toplanmışlardı. Bu ara
da Keziban da vardı. Onun da ni
şanlısı cenge gidiyordu. Nişan der
neği olmasa da söz etmişlerdi. 

Çelimsiz bacaklarının üstünde 
kücücük vi.icudile, nemli gözlerile 
o clc:ı nişanlısını uğurlamağa gel
mişti. 

Bütün köylü köyün uğrak yeri· 
ne kadar çocuklarrnı davullarla zur
nalarla getirmişlerdi. 

Burası ayrılık yeri idi. 
Birden bir tek vücut gibi fıep 

biribirlerine l'4arıldılar. Doya doya, 
istiye istive içten gelen hıçkmldnrln, 
duygularla öptüler, öpüştüler. Ağ
ladılar, ağlaştılar. Göz yaşları top. 

rağı dakikalarca ıslattı, sonra··~~ 
kes biribirinden ıztıraplarla ~· 
dılar. 

Zabtiyeler askeri ikişer iki~ 
haline soktular, götürdüler. 

Keziban da anasile, babasile 
tün köy halkile onları; ayağırıdl 
cır gıcır yemenisile, 'mavi çııht' 
elbisesile, arkasında iki koluıı' 
sılan dağarcığıyla nişanlısı T~ 
da yolun dönüm noktasına " 
küçücük yaşlı gözlerile uğurIJ 

Şimdi ta uzaklardan davııl, 
na sesleri geliyor. 

Yaşlı anafor, babalar nemli I 
]erile yuvalarına dönüyorlardı· 

• • • 
Keziban, harbin ilanından 

sene sonra babasını tifüsten ~ 
etti. Onun bıraktığı yeis ve 
yaslı yuvasının basık tavanlı_.. 
sından silinmemiş, henüz üv 
den daha bir yıl bile geçmernİ~ 
zavallı anası da gözlerini fani 
yaya kapadı. 

• lf< • 

Keziban henüz on uç }'at' 
idi. Yalnızdı; bütün acı ve ıır' 
larla birdenbire baş başa kal~ 
Bu musibetliklerden daha bı' 
bu şeametlerden daha korkunç 
şey onu tehdit etmekte idi: 

Açtı. 
Kendisine bakacak kimsesi ~ 

mamıştı. Ne dağlardan odııtl 
getirecek babası, ne ona sıcak 
basını hazırlıyacak anası kalrnıt' 

O, şimdi köylünün himaye 
şefkatine muhtaç. Onlar bir 1 
ekmek verirse yiyecekti. Hatır 
den olmazsa aç yatacaktı. 

o;: • • .. ,. 
Köyde erkek azalmıştı. G~~ 

nürlerde tek tük ihtiyar köy aY. 
rn~~ h,, .. ı,. _,.J~J;l,,,.nl• ----

Se · k'aımamışlı. • 
Tahta tulumbalı köy çeşme9'~ 

mk yüzlü, parlak siyah saçlarıtJV 
perçemler taşan köy delikanlıl~ 
şen, şakrak kahkahalarından ~ 
rum. sessiz sadasız, ak saçh, 
bükük ihtiyarların dinlenme ve 
rinleme melcei olmuştu. 

Tosun Ahmed in babası Ali 
da, arada sırada gelir, köye gah 
gah gelen bir iki aylık gazeteyi!JI' 
yanık Yusuf okursa havadis 8 

.... . . 
Harp bütün şiddetile devartl 

yordu. Her gün köy türlü,.~ 
haberlerle çalkanıyordu. ~ 
inen olursa sabırsızlıkla yolu ·~ 
niyordu. Bütün havadis şehı-J 
ulaştırılıyordu. Esir dü~en, .. ."
olanların hnberi kulaktan kulağ' 
liyordu. J 

Gidenlerden mektup alan Y 
Bir iki delikanlının bir sene e~ 
ne kadar mektupları gelmişti. 
dan sonra onlardan da haber ~ 
mişti. Asker şubelerine başvt.J 
beyhude idi. Memleket :arın' 
rışık bir vaziyet almıştı. 

Çaresiz bekleniyordu. 
* • • ~ 

Keziban da eş, dost yar '/... 
geçiniyordu. Köylü söz ars J 
Tosun Ahmetten bahsetseler ~ 
mis8a~iri olurdu. k k ~ 

ırşey sorma pe ayıptı. P" 
herkesle beraber bekliyordu. 
liyecekti. J 

Bir köylü kızı büyükleri tB 

dan verilen söze sadıktı. 
Tosun Ahmet: r' 
Harpten dönerse, gazi olıJ 

nundu. . ~ . ~ 
Günün birinde Tosun Atı fi. 

Anafartalarda vurulduğu ve f 
det haberi birden k~ye ~a?'11~~ 
na inananlar oldugu gıbı, ırı 
yanlar da oldu. . e ~ 

Babası ihtiyar halile şeh~t 'I.. 
dar indi. Fakat hiç kimsen111 / 

seden haberi yoktu. Bunıı11 

kimden anlıyacaklardı. 
Çaresiz inandılar. 
Günlerce eşi, dostu agıa~ 
Keziban da duydu. .V'J 

(Samı: 10 mıcu sGtJr., 



Radyoda kirllleri dinliyoruz? 
Kemençe üstadı Bay Kemal 

Niyazinin hayatı 

"~~htaplı bir yaz gecesi 
ıdı. Kemençe sesinden 
mestolunca kemanı bir 

k.. ' oşeye attım ... ,, 
Haftanın ekseri geceleri rad 

da kemençesiyle bazı san'atkarl~: 
refakat eden Bay Kemal Niy . K 
rey ile görüşmek biraz güç oM~. o-

- Hemen her akşam d d 
bulunabilen bir san'atkarl rak. yo a 

ak d .. k' a onuş~ 
m ne en muş til olsun? d" k 
siniz ;ı Cevap vereyim. ıyece -

Kendisi radyoda · . 
arkadaşlariyle 0 ak a::tinden evvel 
meşkediyor · . b' ş çalacaklannı 

ışı ıttikt 
gun ... Gündüz r en. s~nra yor· 

_ Cünd" 1~devu ıstıyordum .. lüm A uz erı de çok meşgu
Diy~r .. ncak burada görüşebiliriz ... 

Cündüzkü me li . . 
§urken o" w d' şgu yetını konu • 

gren ım. 
Çok değeri" b · k 

olan B. Kemal 
1 N'ır ~~ençe ü~tadı 

§am k k ıyazıyı evvelkı ak
dan ç~ er. en gidip bekledim. Kapı-

gırer gırmez: 

- Bu ak · görü"'m 1. . şam sızinle muhakkak 
~ e ıyım. 

Dedim B·· "k dik C · uyu salona gir-
baktnn eçBken mikrofonun tarafına 
lerin · 1 · . ay Selim Sırrı dinleyici
G d' ?gıltere taraflanna götürmüş. 
rak ırıyor~u. Ayak uclarmıza basa• 
p· Yandakı odalardan birine geçtik. 

1Yanonun b d turd k aşm a karşı karşıya o· 
u . 

zi ~e1n sormadan Bay Kemal Niya-
şoy e söze ha.;ladı: 

YU - 5
8

1 Yaşındayım ... t~tanbullu -

Y 
m ... d abam defterdardr. On yedi 

aşın a idim S kak b" dil . . k · o ta ır encıyı 
erna ~al r k di . k d 

rup dinl~rdim. nır en görür, u-

Kemanın s . b 
tesir ederdi N~ı ana o zaman çok 
mm verd'"': ıhayet birgün baba-

ıgı paralar! b. k al 
mak hevesine k a ır eman • 
derim Hayri ·ı aMpıldım. Büyük bira. 
. 'k ı e ercan k 

g.ıttı . Sıra sıra dük ,. yo uşu?a 
rıne girip 60 k kanlardan hı • 
dık. Kem l'uruşa bir keman al
geldi:rn. Ba af de ımde koşa koşa eve 

- A ş a ım çalmağa .. 
tnan efend' d 8IZ falan tnı? ım, edim. Nota· 

-Tab"' 
haberim o11d~a 1.. Notadan falan bi-
t · ılenc· 'b· up Yayı sürü d 1 gı ı kemanı tu • 
nrn akordu f P1 uruyordum. Kema· 
l' a an d e 1mden hiç d" a Yoktu. Keman 

ler çalmaya h:.::z ol.muştu. Bir ş_ey 
~k seslerden b kedıyor, fakat bo
Yordu. Nih aşb a bir şey çıkmı-
rmda k ayet aba 

1 
n anunı R . f B mm ahbapla· 

gıy arımı duyd aı B ey benim gıy· 
- Bu bö lu. abama: 

hocadan d Y e olmaz ded· l . b' ers al l ' ı. yı ır 
Bun1 n .. nıa ıl 

Sa ... r U:Zerine b . k 
~ ag ... ya götürd" enı. ~nuni ~le~· 

mı kuruştan d uler. Bır sefen yır· 
Bu da çok 

8 
.. ers almaya başladım. 

n. urmed' N 
ınce sesler, d" 1

•• otayı öğre -
sonra da ke d' u:zeldı. Bir müddet 
B K n ı ke d' ay emal Niy .n ıme ilerlettim. 
du. Halbuki bazı kemençe çalıyor· 
Keman öğrend'~ ~kşam bana nasıl 
reddüdüınü v ıgını anlatryordu. T e
ymca: e sual soracağımı anla• 

-Anlataca" 
~ıl heves ettiğ' ~·Kemençeye na. 
dedi. ırnı de söy)iyeceğim, 

Bir yaz gece .. 
bulun sokak} 81 ıdi. Mehtap lstan-

arını Y k d B d gezmeden ev el" .~ ·ıyor u. en e 
zeri;nde bir e ~d onuyordum. Yol ü
Buraya yakı°' e de saz alemi vardı. 

1 acırnca k l ... k d tat ı bir ses ·1 . . u agrma o a ar 
duğu yerd ge dı kı ... Adımlarım ol . 
bir kemen eeınıhI.a:ı~ı, kaldı. Bu ses, 
kemanın 

8 
ç .. sesı ıdı. O dakikada 

tim K esı ıle bu sesi mukayese et-
. emanın . d Ad 1 ettim . sesın en a eta nefret 

ve nıteki d" d kenı k m eve oner önmez 
Sabahnr l aldırrp bir köşeye attım. 
kap d 0 ur olmaz da kendimi carşı 
Onda~ b'Ayanın diikkanına attım. 
Ali he dır kemençe aldım.. Yalnız ı 

Y en akordu nasıl yapılır, na· 

sıl tutulur} diye bazı izahat aldım. 
Başladım çalmaya .... 

- Kemana verdiğiniz birkaç se
nelik emeğe acunadmız mı? 

-1Ik zamanlarda müthiş tered· 
dütler geçirdim. Bir kısım arkadaş -
larım: 

- Yahu! Kemana bu kadar e-
mek verdin 1 neden bırakıyorsun~ 

Diyorlardı. 
Bir kısım arkadaşlarım da ke* 

mençe lehinde söz söylüyorlardı. 
Aylarca karar veremedim. Kemanı 
da çaldığım oluyordu. Fakat birgün 
kemanı götürüp satmca kemençe 
yalnız kaldı. O zamandanberidir 
de çalıyorum. 

- nk aldığınız kemençe duru
yor mu? 

- Maalesef sattım. Hem o ke
mençe o kadar tarihi idi ki .. Bakın o
nu da anlatayım: 

Umumi harpte asker oldum. Ke· 
mençemi d~ torbama koyup Çanak
kale cephesıne götürdüm. Mahfuz 
bir mahalde bulunuyordum. Birgün 
dışan çıktım. Benden birkaç dakika 
sonra da bu yere bir obüs düştü, 
mahfuz yer çöktü. 

- Eyvah t dedim. Kemençem şe· 
hit oldu~ 

Mahfuz yerde tabur yaverimiz 
bulunuyordu. Kendisini kurtardık. 
Bu arada kemençemi de enkaz ara
sında aradım. Nasıl çıksa beğenirsi
niz} 

Sapasağlam... Hiçbir teline bi
le nata gelmeaen ... 

Kemençem ile cephede top ses· 
leri kesildiği zaman çalar, çalardım. 

- Kimlerden ders aldınız? 
- Tamburi Cemil Beyden çok 

istifade ettim. Nevres Beyle çok 
buluştum. Kemençede inki§af ve te
rakki harpten sonra başladı. O sıra
larda hasta olmak derecelerinde çalı
şıyordum. Gün olurdu ki sabahle
yin meşke ba§lar, gece onbire kadar 
çalışırdım. 

- Radyoya nasıl girdiniz? 
- Kadıköyünde oturuyordum. 

Birgün şirket tesis edince mektupla 
çağrıldım. O zamandanberi de ça -
lıyorum. 

- Heyecan duydunuz mu ilk 
gece? 

- Duydum. Hem pek çok 1 fa. 
kat şimdi alıştım. Bununla beraber 
gene mikrofon ~aşında değişirim. 

- Eserleriniz? 
- iki bestem var: Yahya Kema-

lin "Leyla., smı bestelediğim gibi 
bir de hicazkar saz semaisi vardır. .. 

- Hangi bestekarlann eserlerini 
seversiniz? 

Itri, İsmail ve Zekai dedelerin 
eserlerini... Bunlardan Itrinin bes
tenigar bestesi ile nevakanna bayı-
lırım. 

- Yeni bestekarlardan? 
- Leın'i, Salahattin Pmar, Sa-

dettin Kaynağın çok güzel eserleri 
var. 

- Talebeleriniz var mı? 
- Bayan Nezihe, Müzeyyen 

ve Nebilenin yetişmelerinde eme
ğim geçmiştir. 

-En büyük arzunuz var mı? 
- Var 1 o da sekiz sene evvel 

başladığım Viyolenseli ~emençe ka -
dar öğrenmek. 

Bay Kemal Niyazinin bu sözü 
karşısında şu suali soruverdim: 

- Aman üstadım. Sakın kema
nın başına gelen? ... 

Ben sözümü bitirmeden atıldı : 
- Kemençenin başına gelmez 

ve gelmiyecektir. Kemençeyi burada 
hemen her akşam çalıyor gibiyim. ı 
Sonra bu yi.izden kazanıyorum . 
Meslek edinmişim. 

(Sonu: 10 uncu sa!ftfadn.) 

j 7 - KURUN 8 NiSAN 1937 
./ 

Günün en mühim meselesi 

Akdenizde sulh nasll 
temin edilecek? 

Fransa, lngiltere ve ltalya Akdeiıiz . 
• • 
ıçın ne düşünüyorlar ? 

Harp gürültıiileri biraz yatışmış sa
yılabilir. Artık Almanya ne İspanyol 
Fasında, ne Kanarya adalarında, ne de 
altın sahilinde bir berri istinatgah ara
maktadır. İtalya da, Balear adalannın 
işgali fikrinden vazgeçmiştir. İngiltere 
ile İtalya arasındaki anlaşma Avrupa
run hariciye nezaretlerine aradığı sü· 
kunu iade etmiştir. Fakat, beynelmilel 
siyaset · nokta.smdan. bu meseleler şii. 
müllü ehemmiyetini kaybetı niş olsa da, 
takiu edilmekte olan gayelerden vazge 
çilmiş olduğu söylenemez. Siyasi faa
liyet gizlice tezvirlerinde berdevamdır. 
Binaenaleyh her millet her zamanki gi
bi daima uyanık bulunmak mecburiyc
tind~ir. İngilizler Akdenize aradığı 
aükfinu temin için bütün imHnlara baş 
vurmaktan geri durmamaktadırlar. 

Evvela, meş'um Hint yolunun, yani 
Akdeniz havzasının birinci parçastnın 
sevkı:ilceyş ve ticaret noktalarından e
hemmiyetini göstennek lazımdır. 

Fransa için, bilhassa ihtilaf zaman
larında, Akdenizin hürriyeti bir hayat 
memat meselesidir. İptidai maddeleri
nin mühim bir kısmını hariçten getir
mekte olan Fransa, Akdenizdeki liman· 
larıru, Atlas denizindeki ve Manştaki 
limanları kadar kolayca himaye edecek 
imkanlara sahiptir. Fazla olarak, Mar
silya Asyanın muhtelif noktalarından 
gelen mevat için bir depodur; ve Fran 
sanm Asya müstemlekeleri ile Afrika
run şarkında bulunan müstemlekelerinin 
metropolluğunu yapar. Bundan başka, 
Franısaya, tayyareleri vı motörleri için 
petrol getiren gemilerin uğradiğı mü

him yer yine Marailyadır. Nihayet, Ak
denizin hürriyeti, lüzumunda Fransaya 
Şimali Afrikadan asker getirmek icabet
tiği zamanlar yine hayati bir ehemmi· 
yet kazanır • 

İngiltere için bu ehemmiyet biç de 
az değildir. Akdeniz, imparatorluğun 

deniz aşırı parçalarile denizden müna
sebetlerini temin eden en kısa yoldur. 

İtalyaya gelince, Şarki Afrika ile iş
tirakte bulunabilmek için Süveyş kana· 
lına, Trablusla münasebette bulunabil
mek için de Akdenizi il nıerke?.i kısmı
na muhtaçtır. 

Akdenizde "l:':.ichaniyete sahip ol· 
mak,, noktasından birinci derecede a 
lakası olan bu üç millet hemen hemen 
kapalı bir vaziyeti· olan bu denizin mu· 
kadderatının beynelmilel bir izahla tes· 
bit edilmesi lazım geldiğini anlamDilar· 
dır. Her ne kadar Stresa konferansı Ak· 
denize ait meseleleri muayyen b:r n:.üd
det için bertaraf etmişse de, İspanyol 
harbinin doğurduğu yeni devlet blokta
n meselenin yepyeni bir şekilde orta· 
ya çıkmasını icabettirmiştir. 

1NGILTERE VE AKDENIZIN 
SEVKULCEYŞ VAZlYETl 

Süveyş kanalının açılışmdanberi 

Akdenizde siyasi faaliyetine büyük bir 
ehemmiyet veren yegane devletin İn· 
giltere olduğu gözüküyor. 

......... ., . 

lngiliz filosu 'A.kdenizde .. tııı• - \ 

Cebelüttarıka bakim oluşu sayesin· 
de de, Atlas dcnizile Akdeniz arasında· 
ki münasebetleri İspanyollardan daha 
büyı:ik bir salahiyetle kontrol etmekte
dir. Sicilya ile Trablus arasında bulu· 
nan ve evvelce müstahkem mevki olup, 
şimdi de mazot deposu haline getirilen 
Malta adası kendisine ilk aevkülceyş 

merhalesini temin eder. İngiliz himaye· 
ai altında bulunan Mısır ise, Selumdan 
itibaren, Avrupadan Asyaya geçmek i
çin yeg~ne kapısı olan SUveyşe kadar 
ki ashillerini emniyet altında bulundu
rur. Süveyş kanalı, şimalde Kıbns ada
sına, Şarkta Filistine, Garpte de İsken· 
deriye istinat eden bahri bir emniyet 
müsellesi tarafından muvaffakiyetli bir 
şekilde himaye edilmektedir. Akdeniz· 
le alakası olan diğer devletler zaman 
zaman bu müstesna vaziyeti sarsmak 
için bazı teşebbüslerde bulunmuşlardJr. 
Bunlara karşı İngiltere, Filistinde, Hay 
fada yüz bin metre murabbaında ir ma
zot deposu inşa ettirmiş, bu suretle do
nanması için bir mola mevkii temin et· 
miştir. Diğer taraftan da FiJ:stinin te· 
dafili teşkilatını bir kat daha takviye et· 
miştir. Mısırda, E(iveyş kanalı boyunca 
ihtiyat tedbirleri almış, Lesseps tarafın
dan kazılan yolu çifleştirmek için pro
jeler hazırlattırmıştır. 

İngiltere 1936 da Malta adasındaki 
nüf~u, "Ad~ idaresi,, ni İngilte-I 
re mustemlekesı haline getirerek tak
viye etti. Bundan böyle, dört 'azası bu- ! 
lunan teşrii komisyon taraf•ndan yardım 
gören vali İtalyancanın ehemmiyetini 
azal~n_ı~. Malta lehçesini yalnız mahke-

1 me ı!Sın, İngilizceyi de idari meseleler 
için dil olarak kabul etmiştir. j 
. Cebelüttarıkta!ci müdafaa kuvv::tle- ı 

rı de arttırılmıştır. Deniz seviyesinden 
1400 ayak irtıfada bulunan hava top· 

lan tayyareleri çok yüksekten uçmağa 
mecbur eder; Avrupa ucunun biraz yu· 
kan kısmında bulunan Windmill Alats 
da avcı tayyareleri için bir ban.gar inşa 
edilmiştir. Nihayet, Garpte, Cebelütta
rıka uzıyan sahilde hazırlanan son sis· 
tem bir tedafüi baraj, her nevi gemi il
ticalarını, bilhassa harp gemilerinin fa
aliyetlerini imkansız hale koymuştur. 

İngiliz hariciye nezareti işin claha i· 
lerisini görür. Bütün bu takaffltlere 
rağmen, şayet Akdeniz abloka edilecek 
olursa, kendisine, Şarka gidebilmek için 
Vaoco de Gama'nın Afrikayı dolaşarak 
giden eski takip ettiği yol kalmış ola
caktır. Hiç bir şeyi tesadüfe buakmamak 
için, Kopda iskele hizmetini gören bü
yük limanlar yapmış ve garbt Afri
ka sahillerindeki müstemlekelerini ha· 
kiki birer bahri tezgah haline getir
mi.;tir. 

lTALYANIN AKDENIZDEKl 
VAZiYETi 

İtalyanın askeri ve bahri yeniliği 
kendisine Ak<lenizde birinci planda bir 
rol temin etmişe benziyor. 

İtalya bütün bahri kuvvetler:r.j bir 
noktada toplamak gibi büy•:.ik bir hu· 
susiyeteine mukabil, Fransa ve İngil· 
tere, dünyanın muhtelif noktalarına ya· 
yılmış olan müstemlekel!rini korumnk 
mecburiye .i haricinde, bahri kuvvetla. 
rini üç denize dağıtmak mecbur:yetia
dedirler. 

Trablusta epey ilerlemiş olan te:ki
lat, İtalyanın şimali Afrika. sa:1ilinde 
kurduğu büyük lim:ınlar, Akdenizi, Hal 
ta üzer;nd::m geçit bir hatla ikiye ayır
mış oluyor. Bu hatta, daha şarkta, Ein· 
gazi - Rodos hattı da ilave e~ilmektc

dir. Bu iki hatta amut olmak üzere İ· 
talya, İngiliz yolun••n takip ettiği isti· 
kamet üzednde yfü(ir. 

İtalyan hattının Balear adalarına ve 
Fasa kadar uzanmlsının İngilterede ve 
Fransada uyandırdrğı heyecan kolayca 
tahmin olunabilir. Bilhassa bu hatla 
Fransanm yalnız Asyadan değil, fakat 
ayni zamanda Şimali Afrika ile olan mil 
nascbetleri de inkıtaa uğramış oluyor. 

Habeşistanın istilasındanberi İtalya, 

kuvvetli bir deniz kuvvt ti yardımile şi· 
mali Alrikada tesis etmiş olduğu yeni 
imparatorlukla olan münasebetlerini em 
niyet altına almak lüzumunu hissetmek
tedir. İlk giriştiği teşebbüs 140 milyon 
liret sarfile tayyare konakları yapmak 
olmuştur; filosunda bugün 60.000 mü
rettebatı vardır; ve yeni bir takım ge
miler de inşa ettirmekt~ir. On sene
den az bir zaman zarfında, İtalya Akde· 
niz siyasetinin merkez sikleti olmuş• 
tur; bu siyast ehemmiyeti o kadar art-

( Sonu: 10 uııcu. sayıf<Uiıtı.) . . 
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Yazan : Kadlrcan KAFLI Tefrika: 1'I 

Mehmet Beyin attığı mızrak bu korkunç hayvanı 
büsbütün kızdırmıştı. Onun kim olduğunu biliyor

muş gibi bütün hızile üzerine geliyordu 
Çalıları, ağaçların köklerini söke-ı 

rek, toprağı dişlerile sağa sola 1 

savurarak yıldırım hıziy1e kaçışan 

yabani domuz sürüleri bunların 

en korkuncudur. Fakat onlar da ensele
rinden giren bir ok, kannlanna sapla
nan bir mızrakla yere ·seriliyorlardı. 

Hatta bazılarına atılan kementlerin uc
lan iri çam gövdelerine bağlanıyor, ça
mın etrafında f ınl fırıl dönen domuz
lar kılıçlar altında yere seriliyorlardı. 

Av iyice kızmıştı. 

Mehmet Beyin b llunduğu yerin ile
risinden bir ıes y ükseldi : 

:_ Yazıklar olsun! Çemberi yardı. 
Ulu Beyin üstüne gidiyor. Çevirin! 

Mehmet Beyle onun yanındakiler ir
kildiler. 

BUyük bir çalı yığınının kenarından 
manda büy'.i.klüğünde ve manda rengin , 
de bir domuz fırlamıştı. İki büyük ve• 
keakin hançer g ibi parlıyan dişlerini sa 
ğa eol& sa.vuruyor; gözleri bir çift kor. 
gibi parlıyordu. · 

- Ulu Bey 1 Bu yana! .. geliyor t .•• 

- Varolasın oğul! 

Diye haykırmaktan kendini alamadı. 
Bu kurtarıcı oku kim atmrştı? 
Çoğu da'"bunu anlamak için ağaçla

rın biribirine kenetlenen dalları ve sık 
yaprakları arasına bakıyorlardı. 

Bunların en meraklısı hiç şüphesiz Meh 
met Beydi. 

Kendisinin hayatını kurtaran ve 
avın en can alacak yerine vurmasını 

bilen bu yiğiti tanımak, eğer layık ol
duğu yüksek yere henüz erişmemişse 

bu eksiği tamamlamak istiyordu. 

Arkalarından büyük bir çatırdı du-ı 
yuldu. Oraya bakmıyanlar da hemen 
döndüler. Koca domuz genç çamlardan 
birine bütün hızile çarpmış, onu yere 

sermiş, kendisi de yanıbaşına yıkılmış
tı. Ormanın derinliklerine kadar giren 
korkunç bir sesle homurdanıyor; inJi. 

yor ve kıvranıyordu. Bu sırada top
rakları bir hallacın pamuğu atması gi
bi savuruyor, ortalığı allak bullak edi
yordu. 

Arka bacaklarının arası da kan için 
deydi. 

Uzun dişlerini son bir hamle yapa
rak toprağa sapladı ve katılıp kaldı. 

- Geberdi! .. 
Mehmet Beyin dişleri arasından bu 

tek söz çıktı. Artık onun nesine baka
caktı? Döndü ve avın bütün heyecani
le devam ettiği gelen seslerden anlaşı
lan karşı yamaçlara ve dere içlerine 
baktı. 

Fakat oraya bakmadan önce al atı

nın üstünde gülümsiyeıek domuzu sü
zen bir delikanlı gördü. Bu, Umur bey
di. 

Onun yanıba~ında duran Ehat Bey, 
Aydın elleri hükümdarına bakarak şöy 
le dedi: 

- Bu canavarı yedi yıldanberi bi
lirim. Bu dağların hepsinde gezer. Ni
ce canlar yakmıştır. Kimse hakkından 
gelememişti. En sonra Umur Bey yere 
serdi. 

- Umur mu? 

Bu domuz, sürülere kılavuzluk eden- Son kuvv"etini ve son hıncını, alabil-
- Eveti .. 
Mehmet Beyin yü2.'Jnde belki haya

tının en mes'ut gülümseyişi parladı. lerdendi. İki kilreğinin arasına bir ok diğine harcıyordu. 
ss.ı;ılanmıştı. Fakat bu ok onu öldürme 
miş, b:isbütün kızdırmıştı. 

Ağzından kan boşandı. Oğluna doğru ilerledi ve onu kucakla-
Sırtından iki yana doğru kızıl şirit- mak istedi. 

leri uzanıyordu. (Arkası var) Korkunç canavar yolunun üst~ndeki 
çamlardan birine dişlerile yüklendi ve 

büy~n~r ~~~r!::ı~~;;: ;::~~daki at- E. skı· · ıngı·ıı·z kralının ma 
lılan gormuş olmalı ki o tarafa doğru . ' • 

bir ~::~~kçi:::;ştr. ceras nı f ·ı 1 1 ' 
tün~0;~;:.~~0;~ !~:: :::: :~: 1 1 m e a mı ş ar. 
nrn 1·amrnr desecck. barıakla"n' döke
cek ve Aydın hükümdarını da yere se
c::kti. Bu aralık onu parçalaması m'Jm 

k.::ı olmasa bile düterken bir ağaca 
çarpa.cağı, yahut atın altında kalacağı 

Ingiltere Afflerikada yapılan - -;,~ . 
filmden dehşetli ·· şikayet ediyor 

şüphesiz gibiydi. 
Mt>hmet Bey bağırdı: 
- Mızrak ver!.. _ 
!ki adam ileri atıldı ve üçüncüsü de 

Me'~met Beyin istediğini verdi. 
On adım kadar ileride bir kasırga 

r!öndii. Bir at kanlar içinde beş altı a
clı:n öteye fırladı.· Üstündeki adam da 
bü;,:ik bir çalılığın içine yuvarlandı. 

· Kasırga bir daha döndü ve bu sefer 
ikinci atın §ahlandığı, sırtilstü dii§tüğü: 
karnı dt§ilmi§ bir halde kıvrandığı gö
rüldü. Onun üstı:.indeki adam da yerde 
ve atının yanıbatında inliyordu. 

re: 
Mehmet Bey ileri atılmak istiyenle-

- İli§menl 
Diye haykırdı. 
Sonra ne yaşından ne de kılığından 

beklenen bir çeviklikle atını biraz ya
na çekti. Elindeki kısa mızrağı omu
zunun üstünden geriye doğru çekerek 
bütün kuvvetile ileri fırlattı. 

Mızrak domuzun iki ön ayaklarının 
r.rasında yere saplandı. 

·Domuz onu bir dokunu§ta ikiye böl· 
dü ve iki parçasını da birer tarafa sa
vurdu. 

- Koman! .. Vurun!.. 
Sesleri etrafı doldurmuştu. 

Amerikada İngilizlerin "rezalet,. di
.ye tavsif ettikleri bir hadise oldu: 

"Kral ve §arkıcı kız,. isminde bir 
film çevriliyor. Bu filmin mevzuu ta -
mamile kral Edvard'ın macerac;ını teş -
kil etmektedir : 

Bir kral hanedanından olmıyan bir 
kızı seviyor, Onunla evlenmek için tah
tını feda ediyor ve memleketinden çı -
kzp gidiyor. 

Kralın ve sevgilisinin isimleri, mace
raların geçtiği yerler başka olduğu hal
de, bu filmi görenin kralın macerasını 
hatırlamamasına imkan yok. 

Onun için, İngilizler bu fimli, kralın 
macerasını elalemin 'ağzına düşürdüğü 
için tenkit ediyorlar. 

Fakat, film şirketi de haklı olduğunu 
ileri sürebilir: 

Çünkü, film, hayali bir macera ola -
rak ele alınmıştır. Filmlerde şu mevzu 
kullanılacak, bu mevzu kullamlmıyacak 

ıdiye bir kayıt olmadığı için, her film 
şirketi istediği mevzuda film çevirmek
te serbesttir. 

Yalnız, İngilizlerin ileri sürdükleri 
bir şey daha var: 

Filmde kral rolünde olan adam da 
Sekizinci Edvard'ı şeklen biraz andır -

Mehmet Beyin attığı mızrak bu kor- maktadır. 
kunç canavarı b:isbütün kızdırmıştı. O· 
nun kim olduğunu biliyormuş gibi ar Bu cihetten şikayetleri bi::az haklr 

görülebilir. Fakat eski krala benziyen tık başka kimseye bakmıyordu. 
İşte geliyor! a:iam az mı? 

Mehm:t Bey. h~ç olmazsa bir ağaç Sekizinci Edvard Kral 
ardına çekılmek ıstı yor! " • • ' 

Yanındaki atlılar ok ve mızrak yağ- ilan edtltgOr • 
dmyorlar. 

Fakat hepsi de boşa gidiyor. 
Tam bu sırada domuz birdenbire 

korkunç bir çifte attı. Sonra sağa doğru 
biraz irkildi, haykırdı; Mehmet Beyin 
bir adım ilerisinden yıldırım hızile ge
çerek ağaçlar ve çalılar arasında kay

Sekizinci Edvard kral oldu, üzerin
de hiç güneş eksik olmıyan İngiliz im
paartorluğu topraklarının hakimi ilan 
edildi. Bir iki ay geçti, istifa'3ını verdi. 

- • 

Edvard kral olunca, bu hadiseyi, bü
tün imparatorluk topraklarında olduğu 
gibi, Tristan-de-Kunha'da da ilan etmek 
lazımdı. Bu iş için, Yeni Zelanda'dan 
adaya bir memur ı;önderilmesine karar 
verildi. 

Fakat, Tristan-de-Kunha adasına se
nede bir kere vapur gider, Kap şehrin -
den kalkacak olan yelkenli vapur ada
ya ancak birkaç aya kadar - havalar 

!düzelip denizde dalgalar alçaldıktan 

sonra - gidebilecek, ve Edva:-d'ın kral 
olduğu, o toprakların ona ait bulundu
ğu Tristan-de-Kunha adasında ancak 
ondan sonra ilan edilebilecek 1 

Bugün kral Edvard krallıktan çe : 
kil:iiği için, buna lüzum kalmadı diye 
dü~ünülebilir. Fakat, bunun atlet yerine 
gelsin diye, muhakkak yapılması lazım. 

Lakin akla gelen başka bir mesele 
var: 

Mahkemeler 

.Ağırcezada bir cinay et duruşmasında:' 

Adliye doktoru Salih Haşim, iki11 
ci defa dinlenildi; kendisinden bil 

_rapora dair izahat ahndı 
Tophanede, sokak ortasında bir} 

kavga ve kavgada bir ölen: İsmail. 

Bu vak'adan dolayı İstanbul ağırceza. 
sında duruşmaları yapılanlar: Hüse
yinle Kamil, Ali. 

Suçluların müdafaası şu: "İsmail, 
kendi elindeki bıçağının üzerine düşe. 
rek, yaralandı \'e hastahanede bu yüz. 
den öldü!,, 

dan sonra bitirebilecektir. nuru,d 
kaldı. 

Çuval çalnıaktan •• 
Yemiş iskelesinde bir motörden 

ya çıknr:ın hamal Ferit, bir aralık ~ 
çift çuvalı, iskele yanında duran ı,ı 
küfenin altına saklamış. Sonra ora 
alacakmış. Fakat, bu hareketi gorf 
müş, çuvallar meydana çıkarılmış. 

Sultanahmet üçüncü sulh ceza, b 
mal Feride 20 gün hapis cezası verdi-

Bu mildafaanm yerinde ve yolunda 
olup olamıyacağını ar~tıran hakyeri, 
geçenlerde adliye doktoru Salih Haşi-
mi şahit olarak davet etmiş, rapora ~ Tahkir ve tehdit 
n.azaran_ bu mUdafaa etrafında kendi- Samatyada oturan Eleni, oğlu 1' 
sınden ızahat almıştı. Hakyeri, Dr. . . . . ~~ 
Sal 'h H · · d"" 'k' . d f 1 1 aharı ıle evlcrınde kıracı kundtIP'" • ı aşımı, un ı ıncı e a o ara c 
dinledi. lbrıı.lıim arasında kavga çıkını§. Sebel' 

Ağır yaralı 1smaili, götürüldüğü 
zaman Beyoğlu hastahanesinde mua. 
yene edip rapor veren doktor Zekinin 
de, şahit olarak dinlenilmesine kar:ır 
\'ardır. Fakat, kendisinin sonradan 
Kırklarelinc tayin olunduğu gelen ce
rnptan öğrenilmiş, orada istinabe yo. 
liyle ifadesi alınmak üzere, duruşma
nın devamı, ba§ka güne bırakıl~ıştır. 

= 
Boğdu mu, yoksa 

boğuldu mu?i 

füra meselesi! Kavga kızışmış, 1btf 
him SÖ\-Up sayımya koyulmuş. suııııP' 
la da kalmamış, kunduracı bıçsl' 
çıkarıp göstermek suretile, evsahfbid 

ve oğlunu höUemiş? 

İstanbul asliye dördüncü ceza, ıcıı' 
duracıyn. 9 gün hapis cezası kesti. 

1 P olis haber leri 1 

Bir günde 1G vaka 
Dün şehrimizin muhtelif . seıntl• 

rinde 8 hırsı1.lık, 2 hakaret, 1 cam ıd 
mnk, 4 döğme, bir de dolandrrıcpı) 
vak'ası olmuş ve hepsinin failleri ..,., 

Annesi emzirirken ölen kalanmıştır. 
çocuk Morgla TRAM\TAYDAN ATLARKEN .; 

Kumkapıda oturan• Virjini isimli Galatada Romany:ı. otelinde yata.tı }t.t 
bir kadının bir hafta önce doğan ço- dullah dün Gnlatndaıı tramvaya. 1'i' 
cuğu, ölmüştür. Çocuğun ölümü, §Üp- nerken ii?.erine fenalık gelmiş ve trs1' 
heli görülmüş, zabıta ve adliye tahki. vaydan atlam·~tır. Atlama neticesirıÖ' 
kata el koymuştur. \'Ücudünün türlü yerlerinden yaralaP' 

·virjini, çocuğu emzirirken uyukla- mıştır. 
1 VlP i~rktnnıı' olma.dan il7.m'ln vatm F'A RR/K,A"'V Uv ESl" ALA RJNT ~ 
oldu.fu!nu ve çocuğup bu suretle nefesi TrYOR!ıtUŞ1 - Şirketi Hayriye 
kesildiğini. sonradan anladığını söyle. murları?dan Necip ~olis; müracaatj 
mekte, teessür göstermektedir. derck hır yıldanberı Kasımpa~ad 

Çocuğun boğulmasının, annesinin 
anlattığı giöi mi vukua geldiği, yoksa 
iltizami olarak mı bu neticenin ortaya 
konulduğu, morgda yapılacak otopsi 
ile belli oalcaktır. 

Şimdiki halde belli olan, çocuğun 
nefesi kesilmek suretile, öldüğüdür. 
Cesedi muayene eden adliye doktoru 
Enver Karan, Yaziyetin kat'iyetle bel
li olmasının ancak otopsi yapılmakla 
mümkün olabileceği kaydilc, morga 
nakline !Uzum göstermiştir. 

Kumpanya, taz111inat 
vemeğe yanaşınıyor 

Hükumetçe devir alınacak Şark şi
mendiferleri kumpanyası memur ve 
müstahdemleri tarafından, eski şirke
tin, yarım milyon lira tazminat isteği. 
le dava edilmek üzere olduğundan, sa
yısı bini bulacak memur ''e müstah. 
demler namına şirket direktörü Pas. 
kalla idare heyeti reisi Dovise altıncı 
noterlik vasıtasile ihtarname gönde
rildiğinden, C\'\'elce etraflı olarak bah 
setmiş tik. 

Şirketin, muayyen miiddet geç
tiği halde cevap bile vermemesi Uzcri. 
ne, dava, bazı kanuni muamelelerin 
bitmesini müteakip pek yakında açı
lac:nktır. Şirketin, bu tazminatı ver. 
ınck istemediği, scrmnycdn.rlar mü
messilleri heyetinin umumi toplantı

sında. b~na karar verildiği ve İtalyan 
tebaasından Metr Bilyotiye. avukat 
tutmak V'.s. gibi davayı karşılama ted
birleri almak maksadile sarfiyatta 
bulunmak i.izcrc tam salahiyet veril. 
diği öğrenilmiştir. 

Noter davası 
Fatih noteri Mehmet Şükrü ile no

terlik başkatibi Fevzi ve daktilosu 
Münevverin ihtilas \'C zimmetten du. 

Şirketi Hayriye fabrikasmdıı çalı~ 
Necmettin adında birinin fabrikB1' 
ait demirbaş hurda!arı çaldığını s6f 
lcmiştir. İkinci şube memurları d~ 
fabrikaya giderek Necmettini det" 
çalarken yakalamışlardır. 

YANGIN BAŞLANGICI - I{~ 
kapıda Tavşantaşında Yeni sokakta 
numaralı evden yangın çıkını§ ve e\! 
bazı kısımlnrı yanmıştır. Yapılan ..ı 

ra.ştırmnda yangının soba baca.sındV 
kurumların tutuşmru:ından ileri geldi' 
ği anla.cıılmı~tır. 

Asheı·liğe davet 
Tüm. Aslrerlil; da:resi Bcışka.ıılıd' 

dan: 
1 - 937 Nisan celbinde bir buçıı' 

senelik hizmete tabi piyade sınıf~ 
ayrılmış olan 316-327 bakaya 
328 ve 320 doğumluln.r. 

2 - Muzfüa sınıfına ayrılmış ol~ 
316 - 329 bakaynsile 330 doğuııll 
lar. 

3 - Jandarma ve gümrük sın~ 
rınn ayrılmııı olan 316--330 bakaY 
le 331 doğumlular. ,, 

4 - D~niz sınıfına a~Tılmış ol~ 
315 - 331 bnkayaslle 332 do~ r 
lar silah nltın:ı alınacağından al!~ 
darların mensup bulundukları asker 
şubelerine müracaatları. g1ı 

5 - Yoklama günU 21 Nisan J 
dir. 20 Nisan 937 akşamına kadar 
eli b::!dcl kabul edilecektir. ,,J 

6 - Deniz eratının toplanma. ~ 
16 Nisan 937 dir. Bu sınıftan Jl ~ 

bedel vereceklerin bedelleri 15 rJ' Jı 
937 akşamına kadar kabul edilecl 

t~ ~ 

boldu. 
Onun ardından bakanlar iki arka ba

cağının arasına bir okun saplanmış ol-ı 
duğunu görd üler. Canavar onun acısi

le irkilmiş, yolunu biraz şaşırmış ve 

Fakat. İngiliz imparatorluğu o ka
dar geniş ve bu topraklar o kadar da -
ğınık ki, Edvard'ın kral oMuğu henüz 
ilan edilmemiş bir ada bile var ... 

Tabii adada, kral Edvard'm tahtın - ruşmala.rma, ağırcezada dün devam 
dan ferag~t ettiği de bildirilecek. Fa - edildi. 

7 - Bilumum yoklama kaça.1<1~ 
nın bakayaların ve şubeleri erfll 
girmiş tebdili havalı erlerin sul>Cİ etl1' 
ne derhal müracaat ederek Asi< 
muamelelerini te~bit ettirmeleri· " } 

(,. 

8 - Yukarıdaki maddelerde ~ ~ 
tabi olduklnrı bildirilen erlerin ti,, t 

edilen günlerde şube'erine behe111~ 
rnür-acaat ctmel~ri ve aksi ta!tcl~ 
haklarında askerlik kanunun~ıı .JJı 
maddesi ahkamının tatbik edılae-

Mehmet Bey kurtulmuştu. 
Hoca Selman : 

Burası, Atlas Okyanusunun ortasın
da bir adadrr. Tristan-de-Kunha ismin-
deki bu ada, bütün dünyadan uzak ya
şar. Burasr. r:lare itibarile, Yeni Zclan· 
daya bağlıdır, 

kat, bunun ilanı için, Edvard'm Bu dava, daha uzunca bir müddet 
krallık etmiş olduğu müddetin geçme· SÜN'ccktir. Çünkü, dün okunan chli
si beklenilecek mi, yoksa bu hadise kral vukuf te~k:kntı naibinin tezkeresine 
olduğu ilan edildiği güniln ertesi günü göre, ehlivukuf defterler üzerindeki 
mü haber verilecek? tetkikatını ancak daha altı to~lantı-



• 

Unutulmuş şöhretler 
~af erloo harbini f\Japolyon 'a kimin 
'' ka.lJbettirdiğini biliyor musunuz? 

Bütün dünya 
Tcrmopil'de bü
yük yararlıklar 
ıösteren Leoni-
~.s' ı:ı adını işit . 
~ıştır. Bizzat 
bf.Jerkül ailesin • 

en gelen bu a· 
·ı şahsiyet, Asyn 
avimleri Yuna· 

bf?1İstana karşı kor 
kunç bir hiicu-
tna giriştikleri 

man Sparta hiı 
ümdarlanndan 
iri olarak bulu-

nuyordu. 

Üç yüz Spar. 
talının ve d" b" 
tefik ku\ ti" orbat- ıne yakın müt- il 

ve n şına k T 
mopile g "d· . k geçere er-

çı ını apam k · . . 
almı t,ı. a ıçın cmır 

Bu geçidin d · 1 da .. 
öyle hu usi b' enıl C: ~ arasında 

"otuz kiııi t f ırdvazıyetı vardı ki, 
•• :a- ara ın an h"J k 1 1 ki 

mudafaa ed"I hT d" 1 e ·o ay ı a 
ların kralı / e 1 ır 1• Kendini kral· 
n K h arzeden lran hükumda-

ey usrev Le "d . 
etmesi i~in h b anı as a terki silah 
veciz ·· 1 a er saldı. Kısa ve 

soy emekle f 
talı ona: ··c I maru olan Spar-
derdi. Ke he• nll,, cevabını gön· 
bu kahr y usrev, cevap olarak. 

aman ü · v .. 
okların .. ... .. zenne yagdıracagı 
Bu def gLgu ~arartacağını bildirdi. 
dö"u .. a .. eonıda : "Karanlıkta da 

~ g ~uruz!,, cevabını yolladı. 
t Bır tezv· · . . .. . 1 ırcının yol nöstermesı 
ııl' uzerıne r d 0 

rafm ' .. ckn or usu boğazın sol ta· 
virm~ h~r fa~ eden dağdan bir çe
bilir ki L eke~ı Yaptı. Gene herkes 

1 ' eonıdas memleketinin ka
nun arına sadık kalıp .. .. S -h !t~· , uç yuz paı· 

ıae IH>nu·ıuı itada li L= 
evam ede k . .,d .. r mu areoeye 

L re oı u B'l"h b 
mrm namına . f · .'. a arc un-

' a lan heykeli b~l:ten us~ündc bir 
yaptırıldı. Za nan hır mezar 

l 
mnnın m h .. 

on ar için ynzdı"ı eş_ ur şaın 
fU cümleleri koyg mezar kıtabesine 
S muştu· "Y l . 

J>arta ... ·a hab · o cu, gı t, 
L J er ver b d 
&anunlnrına h·· ' ura a onun 
dük 1 urmet etmek . . ··1. .. ıçın o 

Fakat o· d 
mophile',:ı. 1 ıka romas'ın oğlu De-

.. . ler ·es t 
aun, aynı anımaz. O aynı 
ha b·· saatte Le "d uy·.•. b" ' onı astan da-. • . ır m ff 

ti rnışti. yaptığı ~va akiyct göster· 
rafının sarıld ... ır hata neticesi et-

.. ıgını ·· 
rnuttefikleri · .soren Leonidaş, 
nız: birkaç ~:b~l~rı. göndenniş, yal
rnuştu. Mi.itt rfı' Yanında alıkoy· 
•ormamışlardı~ 1 

er fazla birşey de 
Fakat 

i:lr • muu fkI il 0mas'ın .. 1 e 1 er arasında Di-dan .d og u D 
T h 1 a_re edilm k emophile tarafın-
" o espısc:ı'li v e tc olan yedi yüz 
ger müttefiki ard.1: Leonidas, <li-
ra k ere soy] d"kl ar§ı da t k e ı erini onla-
deb"ıl" · · e rar ett" • ·s ırsınız: ı ı: iz de gi-

Kcndi h~t 
~ asının 
ge rnzı olan L . cezasını cekme· 
P k"]" d" eonıdas b ~ . . e a a ınliycb")" ın u emrını 
Demophile ve 

1 ı~lerdi. Halbuki, 
h b. .. Yedı y·· Th 

cp .. ır. agız:dan l uz cspiesli 
na: Bız senini 8pkartalı karhama-
d .. c alıy G . 

onmektensc ark 0r~z. erıye 
her ölmeği terc·had~Jarımızla bera-
0 

1 ed · nlar da, Spartal 1 erızl,, dediler. 
!ak vakti di.işman karla beraber, şa· 
aan ab!oka edilm. ~VVetleri tarafın· 
~rtalılar gibi b~~ .:rdi; onlar da 
ınsana karsı ~c Ulun gün binlerce 
ettiler. - ssurane muharebe 

FEVRED•o 
Büyük b. · RV AL F ır ıs Vcv f·ı.: ... da 

ransayı en t hf a ı~r ugrun , 
rn~dafaa ctmi e ıkeli zamanında ı 
Fe,,re d'O I ş olanlar arasında 
rnnlardan b~~d~buk unutulmuş si-

l 
ırı ır 71' . 

ı.arrıan~d de, ~ral on dördüncü Lui 
de İyi de ... ~]d· ransanm vaziyeti hiç 
hücurnl gı ı. Memleket §imalden 
hattı, Ş~ra ~a~uzdu. Son müdafaa 1 
·· ımal ı tıhkam hatt d·· k \l~erc id" ı uşme · ı 
nti.it ~· b" O zamanlar Douai'dt! 

cvazı ır l· 1 dı d d par dmento 87.ası var-
• a 1 a F evre d"Orval idi. Bu 

ndam harbive neznretine baı:an ra
porla; gönd~rmekte . idi. ı.~ ene, 
memlek~tin bır papazıle, mudafaa 
hatlarını gezmeğe çıkmı§tı. O za· 
maı1 Prens Eugene cenahının çok 
yayılmış olduğu~u gördii; dii§~an 
ihtiyat kuvvetlen de, bu mevkıden 
epey uzak bir yerde, Marchiennes 
de bulunuyordu. ihtiyat kuvvetler 
ile ordu arasındaki rabıta Denain 
adı verilen küçük bir mevki ile te· 
min edilmekte idi. 

Fevre d'Orval, Esko ve Samber 
nehirleri üzerindeki köprülerin ye· 
rini, ve cepheden hucuma maruz 
kalmnst pek az muhtemel olan De
nain mevkiinin en zaif noktasını bi· 
liyordu; bilhassa bu sonuncu bir 
cevirme hnreketile tehlikeli bir va
~iyete düşiirülebilirdi. 

Hazırladığ1 projeyi alelacele har· 
biye nezaretine gönderdi, harbiye 
nezareti de prejeyi tetkik ettirmek 
üzere Monteskiou \'C Villars'a yol
ladı. Vill ra ""Z n ·anınclaki 
siivari kuvvetile Dandrccies üzerine 
bir çevirme hareketi tecrübe etti. 
Bu müddet zarfında ordunun kı~mı 
kiillisi muvaffakiyctle ve düşman 
tarafından beklenmedik bir zaman· 
da köpriileri geçti, ve Denain üze· 
rine ani bir hücum yaptı, Holan· 
dalı Al bcrnarle tarafından idare e· 

dilmekte olan on yedi tabur birçok 
zayiat vererek köprülere doğru kac;· 
tı. General, ynnındaki Holanda
lı veya Alman dört prensle beraber 
esir edilmişti. Prens Eugene alela
cele geliyor. fakat Fransızlar hala 
mevkii ve köprüleri muhafaza et· 
mektedirler. Düşman çok zayiat 
\•ermiştir. Denain ve Marchiennes 
arasındaki mevkiler, ertesi gün (30 
temmuz 1712) birer birer zaptedil-

miı;tir. 
~Dört bin kişi tarafından müda

faa edilen Marchiennes, bütün harp 
levazımı ve askere ait iaşe depola
rile beraber üç giin İçinde zaptedil
mişti. O zaman, asıl sefere karar 
verilmiı:ıti. Prens Eugene muhasara 
altında :ı.bulundurduğu Landrecies'yi 
tahliye edi~·ordu; Kas?ey, Dovai ve 
Bouchain'i iade edıyor, hudud 
hattı yeniden istirdat edilmiş, F ran· 
sa tekrar emniyetine kavuşmuştur. 

F erve d'Orvalin aklına gelen ve 
gene onun tarafından ısrarla tavsİ· 
ye edilen muharebç F ransrzlara beş 
yüz kişiye, düşman tarafına da 
on misli fazlasına mal olmu§tur. Bu 
suretle Denain hemen hemen mu
harebesiz bir zafer kazanmış oldu. 

Kendi vatanı olan Donai'den 
başka, bu mütevazi ve halaskar 
parlamento azasını Fransada kaç in
san ve sehir hatırlar? Hemen he-

~ 

men hiç. 

W A TERLOO KAHRAMANI 
Unutulmuş şöhretler arasında 

\Vaterloo kahramanını hatırlamak 
hoş birşey olur. Napolyon~ bu me§· 
hur muharebeyi kaydettıren ada
mın adını hatırlıyan hemen hemen 
yok gibidir. Bu adam ne \V elling
ton, ne de mahir General Bliicher· 
dir. Harbin öğleden sonra devam 
eden safhasında lngilizler partiyi 
kaybetmek iizr.rc idiler. Dörderlik 

bir saffıharp teşkil etmiş olan ln: 
gilizler. Ney'in idaresi~d~~i sii,·arı 
kuvYetlcri karşısında guçlukle mu· 
knYemet <'debilmekte idiler: . Bu 
saffıharp ku' vet it:barile g~t.tıkç~ 
zaafa u~ramakta idi. Bn lngılız P~· 
yade kiitl<'sinin en zayıf nok.tas1• sı· 
lah endahtında lıayli arenıı olan 

"Bronsvikli Almanlarm t~şkil cttikl("· 
ri ~aflnrdı. Brunş\'iklilc-ri idnre c· 

den pİyi'\de yiizb"şm Cıw~.li~ Mc~
cer idi ve \V ~llinı;:otonun gozune gı· 
rcmemiş bir nda:ndr. 

1 !arbin bi\şındanberi Şilfikın bir ' 
hali vardı. İngiliz ncferlNine at c· 
tinden başka ydirilecek şey knl~na· 
m111tı. Etraftaki sekcnr.dcn de yıyc
ce!~ talebinde bulunmak memnu idi. 
Bu yüzbaşı harp devamınca uz.~ktan 
ateş etmek emrini almıştı. D~ışı:ıa· 
nın tazyiki karşıı;ındn f3ronşvıkl~le
rin bulunduğu snflnra iltica cdebılc
cekti. 

Fakat, o ba!Oöka türli.i diişiind\i. 
Topçuları süratli at,..şe sev~cd;rck, 
Ney'in siiYaril~rini top ateşı agzma 
düşürdü. Fransız siivarileri onlara 
elli adım kadar yaklaşmışlardı. Beş 
saniye yi.ir\iyiişe devam etseler, t~~
)arı zaptedebileceklndi. Fakat su
variler, fozla yorulmuş olduklan 
veya atlar ürktiikleri için. yüzbaşı 
top ateşine devam etmek fırsatını 
bulabildi. 

Eğer bu parça süvariler ta· 
rafından ortadan kaldırılabilmiş 
olsaydı, belki harp F ransanm a
leyhine neticelenmezdi. Görülüyor 
ki, bu yüzbaşı güzel bir manevra
sile Fransa lehine mU\·affakiyetlc 
cereyan etmekte olan bir muharebe
de lngilizleri galip getirtecek bir ce
saret gÖ.ternıİ§ oluyor. 

Bu mütevazi kahraman yalnız 
arkadaı1lım tarafından takdis edil
mi~. fakat hiç bir zaman mevkiin· 
de terfi edememiştir. Daha fenası, 
1815 de tekaüde sevkedilmiş, çok 
sonra tekrar askeri hizmete alınmış
tır. 

O kadar mütevazi ve sade bir 
adamdı ki, hiç bir zaman halinden 
şikayet etmedi. Hatta 'V nterloo 
harbi hakkmda günliik notları an· 
cak ölümünden sonra neşredildi. 

Moda vapurunda 
qangın 

Akay idaresinin Moda vapuru bir 
yangın tehlikesi geçirmiştir. 

Vapur bir ay evvel tamir edilmek 
üz.ere Haliçte havuza çekilmi~, altı tc· 
mizlenip tahta kısımları tamir edil. 

mişti. 

Bu arada makineler de temizlen 
miştir. Vapur dün sabah Haliç:tc..'1 ~
fere <'ıkarılacağından gece maki. 
neler ·işletilmiştir. 

Bundan sonra çarkçı ,.e makinistler 

vapurdan çıkıp evlerine gitm:şıerdir. 
Gece saat bire doğru Yapurda nöbetçi 

bulunan bir tayfa makine dairesinden 

dumanlar yükseldiğini görmüş, yatı· 

gm olduğunu anlaymc~ hemen telefon 
dairesine koşarak itfaıyeye telefon eL 

miştir. 

Yangın yerine Beyoğlu it.faıycsi 
gelmiş, havuzların Auı.p kapı cihetin- 1 

deki kapısı açılarak motör ve arazöz.. 
Jer içeri girnı~'}lt'.'rdir. Moda vapuru 
iki numaralı havuzun önünde durdu
ğundan denir.den alman sularla yan. 
gınm söndürülmesine tc~cbbüs edil· 
miştir. 

ttf aiyenin gayreti yüzünden yangın 
büyümeden söndürülmüştür. Yangın 
makine dairesindeki elektriğin kon. 

tak yap:nasmdan çıkmı~. bu daırcnin 
ah;,ap kısmı tama.men yanmıştır. Ma
kine dairesindeki yağlar da ycnm:ş, 

bazı makineler ha.sara uğramıştır. 
Vapur bu ~iizdcn dün sabah sefere çı. 
kamamıştır. Yeniden tamir edile

cektir. 
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Mae W est kimsenin 
giyemiyec~ği bir 
elbise yaptırıyor: 

J.'Kum saati biçimi,, elbise bu 
seneııin modası c!al1}!ı~~ıc ıni? 

Garanf. ile beraber 

• Sinema diinyasmın en lüküs giyi- tistin isU:diği "Kum sa.ati biçimi c'bi-
ncn kadını Mae Vest"tir. Kendi başı- sc,, oan g:der da.ha doğrusu yaln z o. 
na icat ettiği bir çok modalar \'ardır. na gider • : 

Fakat, Mac Vcst'in Uzcrinc giydi· Halbuki, şimdiye kadıır A\TUpa 
ği elbiselerin son derece ağır olması 1 kadmlarnıın kendilerine ideal c:'.Hndik 
bunların pc~ .fn~:a yapılm:ı.~ma mani. lcri ince ve uzun bir cndamda bu göv
dir. Onun ıçın, "'Mac Vcst modaları,, desi ,.e etekleri geni!} elbisenin alaca. 
pt·k nadide şeyler olarnj{ kalır. ğı ı;e'•li bir <liişiinün ! 

Mac \'cst, bu itib:ıı in, b:lki en faz. Du surctı:.-, :ı.nlnşıhyor l:i Mac Vcst 
la masrafla giy;nen knuı:'d r. Mefc'a. in i~.!lt c~~iJi ··:\um zaati biçimi., elbi
gdccck filmi~ıdc ?iymck üz~rc kc;-ıdi-I scyi nnc:ık l·cnd"ci. bir de ker.disinc 
sine: altı ycnı clbısc ısma. ıamı::ı. . bcnziycn cok ar. kadm gi,·cbilecek ... 

Artistin, kendi ZC\"kine güre, iste. 
1 Dunclaıı baelta, arti~.in yaptırmak 

diği elbiseleri yapacak hususi terzi.c;i istediği elbisenin Jnınuıcıı ve hnrcı o 
vardII". Fakat, bu terzi bazan, Mac kadar paha1 ı tutuyor ki, bu ge.ni5 elbi
Vcst"in isl<'dikl ri karşısında o kcdar senin ~·:ı';:ı'"accığı viicut bulunsa. bile, 
fıciz ltalır. Me:cliı. ~on gilnlcrde §Öyle giyc~ği kim~eyi bulm:ı.k güç olacak ... 

b"r Jıiıdıse oldu: ı 
. Ar.i5t k~ndisine; "Kum saati bki- Kemal Kitabo1un 

mı .. bır clbı::::c yn.ptmn:ık istemiş. I;u 
clbis". ~öy!c olac:ıl:mış: 

Belden ~nğ.sı ve belden yukarısı 
gc:liş olac::ık \'C y~lnız bel g:ıyet dıır 
o!n.cak: Tıpkı, es:\i zn.:n:ınl:ırda kulla. 
nıl:ı.n l:uın saatleri gibi. 

Şliphesiz ki, bu, olm1vacnk b ·r :c··' • • 1 
değil. Fakat, her nedem:c. Mae Vcs~'i:1 · 
terzisi ya yapam:ım demiş. yahut d~ 
artist onun yapacağım l·cstir:m"'m·ş: 
K:ı.lkmış bu elbi~cyi Parls .erzi"c>rin.::cn 
birine ı. marlam1-;. 

Halbuki Mae \'est'in f"
0

mdiye ka
dar. Paris terzilerine e'bise ısmarla
dığı hiç göriılmcmi~ti. Eu biı.diseye. 
Amcrikada olduğu gibi, A,·rupada da. 
büyük bir ehemmiyet vt'rilİYOf· ÇünkU, 
eskiden • Iac Yest'in çıknrd1ğı modalar 
cvve!ıi sinema ~eh "rlerinden, sonra bü
tün A:merikada görülür, • daha sonr:ı 
Avrupaya geçerdi. 

Halbuki şimdi :Mac Vest'in modası 
ilk olarak Avrupada yapılmış olacak ... 

Bununla beraber, Mae Vest'in is. 
tediği modelin Avrupa kadınları ta
rafından beğenilip beğen ·ımiyeceği de 
bir mesele ~kil ediyor. 

Mac Vcst'in istcjiği "Kum saati bi. 
çimi elbise.. hakkında fikir yürüten 
Fransanm sinema Ye moda muharrir
leri ~u fikirde birleşiyorlar: 

Mac Vccıt'in pek az kİ§idc olan bir 
vücudü vardır: Geniş bir kalç.a. geniş 
omuzlar, ince bir bel. Hakikaten, ar. 

• 
cenazesı 

!:undan bir hafta evvel hır apan -
c;isit ameliyatından sonra Amerikan 
hastane:;in:lc öldüğünü esefle kaydet -
t:-imiz Sovyct Rusyanm İstanbuldaki 
konsolos muavini Bay Kemal K!tabofun 
ccn:zesi önümüzdeki cumartesi günü 
Akdeniz istaı:am::tinclen gelce.ek olan 
''Stil:-İ Do'-;cvik .. vapurilc Rusyaya gö· 
tUrülccc!;t:r. 

Merhum Kemal Kitabfun d!.ıl ka • 
lan karısı ve iki vaşındald küçi"..!t km da 
ayni vapurla gidecckJcrdır. 

ölilr.ı hadisesi apandisit zmcliya 
tın :fan epey .sonra vukua gcldıgi cihet
le doktorlar tarafından ceset üzerinde 
etraflı bir tetkik yapılmıştır. 

Ceset, şimdi tahnit edilmiş 'c baş 
ıarafr siın::yı gösteren bir şekilde cam • 
elan yapılı olan güzel bir mahfaza içe • 
ris~ konulmu§tUr. 

B. Kemal Kitabofun ccnar.esini gö • 
türccck Sovyet bandıralı vap:.ı:- pazar 
ıünü limanımızdan aynlı:cakt.r .. 

Daimi Sanayi Sergisi 
Ticaret odası Sanayi şubcs~nde a

çılmasına karar \'erilmiş bulunan da
imi sanayi sergisi için toplanmakta o. 
lan nümun~lerin sonu ahnr.1~k üzere
dir. Bir aya kada1 S<'rzinin açılacağı 
umulmaktadır. 



_..... 
----~ '· 
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Alay ktifkünde temall 
Eminönü Halkevind,n: 
Evimiz göıterit ıubesi, Gülhınc par

kı içindeki AlaykÖ§kü binasında 9 .Ni • 
san cuma günü gecesi aut 20.30 da )'&l·ı 
ruz halka ve 1 O Nisan cumartesi günü 
Baat 14.30 da talebeye olmık üzere 
(Kahraman) piyesini temsil eJecektir. 

Belediye Köprüler MüdUrU I 
Almanyaden geliyor 

Günlük~=· 

ADYO 
Kezlban n 

(6 ııı.cı aay/adJ:Jn d.cvam) 

Arzu edenler davetiyelerini herglin 
Cağaloğlunda merkez bürosundan ala • 

Bir buçuk aydanberi Almanyada bu
lunan belediye köprüler müdürü Bay 
Galip yakında ıehrimize dönecektir. B. 
Galip Gazi köprüsünün Almanyada ha
zırlanan bazı malzemesini malıallindc 

tetkik etmeye gitmişti. 

Programı 

ôCLE NEŞRİYATI: 

Sa.at l2,SO Plı\kla turk mıısfkiııl. l2,M 
Havadis. 13,05 Muhtelit pllk ne:rfyatı. 14,00 
Son. 

göri.irımeden, kimseye hissettirme
den, basık tavanlı odanın köhne se
dir minderinde kısık fesilc günlerce 
ağlodr, durdu. 

lçinde ürperme ile bu şiın~ 
gecenin korkusunu yüreğinde .. 
yülten köy} ü kızı sedirinde doit° ır 
d11. 

Yağmur mütemadiyen kulüb!a, 
nin kerpiç duvarlarım l:amc;ılıyof0'5 

bilirler. ' 

Konferans 
Eminönü Halkevinden: 

Bu yıl için düzenlediğimiz ıeri kon
rcransform on üsüncüsü bugün 17.30 da 
cvi:ni:r:in Cağaloğlundaki merkez salo
nunda Doçent Bay Kazım İsmail tara· 
fından (ilim:Je metod) mevzuu üzerin· 
de verilecektir. 

Halkevinde silahla 
ati, dersleri 

Bey~ğlu Halkevinclen: 
1 - Evimizin spor ıubesin;le silahla 

atış dersleri verilecek ve atıı yapılacak
tır. 

2 - Derıc ve atıp ittirak etmek iı
tiycnlc::-in hemen evimize müracaat e • 
derck ka:>~.dedilmelcrini rica ederiz. 

Voleybol turnuvaeı 
lıtanbul Voleybol ve Bukctbol a • 

janhcmdan:· 

Galatasaray klübünde devam eden 
federasyon voleybol turnuvaları 10 ni • 
san, cumartesi gününden itibaren ant 

Amerlkalr gazatecUer 
Şehrimit-de bulunan Amerikrıh ga -

zetec:ilerden Julyan Baç ve Daily Mail 
Faris nüshasma mensup Lindlcy Ati • 
naya gitmi~tir. 

Bir Ne,rlyat Vekaleti 
ihdas edilecek 

Propa&anda ve ne§riyat İ§lcrine yeni 

AKŞAM NEŞRİYATI: 

Saat ıs.::o Pi(ikla dans musiklı:l. 19,ZO Av 
lıat.ırnlıırı Salt Salı\hatUn Cihan oğlu tara • 
tından. 20,GD Sadi ve arkadaatarı taraCınd.ın 
Türk musikisi ve hlk §&.rkılan. ZO,:lO Ömer 
Rıza. tarafmdan ıırapça ııöylC\', 20,45 Safiye 
vo arkadaşları tarafından TUrk musikisi ve 
halk §arkılan. Saat ayarı 21,15 orkestra. 

22,15 .Ajans \'e bor.sa haberleri ve <'rtesı 
s-UnUn programr. 2::?,30 Pllı.kla solo!ar, o~nı 
ve operet parça!an, 23,00 Son. 

bir hız vermek maksadile bu işle mcş- ---------------
gul olmak üzere bir vekalet ihdas edil· 
mesi dü§Ünülmektedir. 

Bu arada Parti Genel m:orkezinclc 
bu iıle uğraıan bir büronu:ı tanzimi 

1 

muhtemeldir. 

Belediye memurlarına 
yardim 

Belediye memurin koopcrntifi Zira
at Bınka11ndan iki yüz bin lira istikraz 
etmiıti. Bu paranın memurlar• dağıtıl-: 
ma11na baılanmıttır. Dün koope:atif 1 
merkezine birçok memur başv.1rdugun. 
dan intizamı temin için kapıycı bir za -
bıta memuru ikame edilmiştir. 

Zahire Borsasında 
JTHAJ,J\T: Buğd:ıy 117, un l:'i, mısır so. 

zrytın yağı 6 p:ımu!~ 20, beyaz peynir 4, 
susam ı ı, yapak 20 bulb'Ur 5, pamul\ yağı 
21 ton. 

llIP. \ÇAT: İç fındık G, iç cc\·lı; 1,5 ton. 
SATIŞLAR: 

Bt:l;'l'dny yumuçnk kilosu 6 lturuş 17 pa• 
radan (l lmnış !!5 paraya lmdar, buğday sert 
kilosu 6 !turu~ 20 paradan 6 kuruı 26 paraya 
ka,!ar. Arpn l;llo~u 4 kunJş 30 po.radan 4 kı.:
ruş 35 pnrnya kadar, ı:avdar kf.o:m 5 kunı~ 
Ci paradan, nuııır san kflosu 5 kuruıtan ~ ku 
ruıı 3 3/ 4 par:ıya kadar. !ındık iç kiloıu !l4 
kıırJtıtnn. U!Uk deri kUosu 100 kuruştan 10..ı 

kuru.-u kadar, peynir ka.~ar kilosu 10 ku • 
n1J~~n. 

14 de 23 Alemdar caddesi YMCA tıa- Çöplerin denize dökUlmeai TELGRAFLAR: 1 
Londra mısır Laplata. nisan tahmil! koı-, 

teri 28 ~ilin 4,5 peni kilosu 4 kuru§ 4 santim. 
J.ondra !:eten tohumu Lnplat:ı. nisan tahm!JI 
tonu 13 eterlln l!!,t'i ~ilin kllosu 8 kuru§ 31 
oantim. Anvcrs arpa Lehlat.an nisan mayıs 
tahmill 100 kilosu 140 B. Frank kilosu 6 ku 
ruş ~ıı santim. Llverpul buğday mayıs tah
mlll 100 llbrcsl 10 filin 7 1/8 peni kilosu 7 
kuruş :Z4 santim, Ş•kago buğday Hartvlntu 
mayıs tnhmlll bu:eıı lt:! eent kilosu 6 kuruş 
r;s snntim, Vlnlpek buı;cıay Manltob:ı mayıs 
tnhmlll buııell HS.5 scnt kilosu 6 kuru~ SS 
ınnUm, Hamburg iç f'mdık Glr<'.sun derhal 
tahmil 100 li:ilosu 162 R. mark kilosu 82 kı -
ruş ıs santim. Hamburs I<; fındık Lc\·an 
derhal tnhm!I ıco ki osu 162 R. mıırk klloru 
S2 lmru!:' ıs t:nnUm. 

lonunda yapılacağı bildirilmittir· münakasaya konuyor 
Konaer ve k onfer ana Çöplerin cıenize dökülmesi müna -
Beşikta§ Halkevinde tertip edilen kasaya konacaktır. Bunun için şartna

konf crans. konser ve gösterit ı:riıi de· me hazrrlanmı~tır. Yeni §31 tnamcye 
vam etmektedir. 10 nisan 937 'umartesi 1 çöplerin Hayırıazaja arkc:.Jarrmı dökül • 
günü akıamı saat 20 de doç~rıt Naıit meıi kaydı konacak, buna riayet etm:. 
tarafından zehirli gazler haklı.!nda bir yen müteahhidin mukavclec;ı~ derhal 1 
söylev verilecek bunu san•atkir Siret ve feshedilecektir. Ancak Lodos h~.~~lardl 1 
arka:iaılannın Havayan gitar konseri cleniz vesaiti uzaklara gidcmr.clıgındcn 
takip edecektir. Bundan sonra halkcvi söplerin lodos geçinceye k.adar bir yer
göı;terit grupu tarafından Kmi Çağla - de depo· edilmesi düşünüime!<tedir. 
yan piyesi oynanacaktır. Çöplerin fırınlarda yakılmısı ctra • 

f rndaki tetkikler de ilerlemişt:r. İki fı
rının bir buc;uk milyon liraya mal ola-1 YenJ Eser ler 1 

S iyasal Bilgiler 
cağı anlaıılmalctadır. !"""' __ , ___________ -: 

Her ay intişar eden siyasal bilgi • 
ler "Mülkiye'' mccmuasınrn 72 nc:i 
c-2yısı kıymetli münderecatfa çıkmı~trr. 
Bu ilmi me~mua bu sayı ile altıncı yılı
nı bitirmiş oluyor. 

DCIN VARON 
TERCUME KULTYALll 

Bu irfan hazinealne 
abone oJm~k i~ln 

kolayhklar 

BORSA 

("'/ inci sa.yıfcıdaıı devanı) 

Viyolcntele heves sekiz sene ev· • ı::ıcrıııı 
vcl geldi. O zamandanheri günc!e • Dolar 

3 • 4 saat Viyolensele cahşıyorum. • Frank 
. ' "f !\" l: 'd •Liret Bunu da ılk defo Bay Şen ·ıu •; · • Belçika Fı 

dinden di?lemi~tim:.v Bay Mes 1:t 1 •Drahmi 
Cemilin vıyolomıel ogretmekte bu- 1 • hı\"lc;re Fı 
vül: tesiri olduğu nibi kendisinden •• Leva 
.d 'lk J d h., ı· d 1 ' • Florin e ı zaman ar a ayı ers a oım. 

• l·:ron c;r.k. 

PARALAR 
G~:; -
12.i -
llG -
i::?J -
~ı 

Ji:ı . 
:?.J -
66 •• 

i;:i -

Pcz:~ta 

• Mark 
• ZloU 
• Pcngo 
'l.-"!Y 
•Dinar 

\"ro 
•Kron lsveç 
• Altın 
• Banknot 
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Kendim ihtiyarlryorum. F ;ıkat mu• • şııın A vu• ·r 
siki hevesim hiçbir zaman ihtiyarb. , ------··-·-·------
madr. Viyolonseli bugün kendim Ç ..! K L E R 

Bi.itiin elem \'C ıztıraplarını gÖın· 
diiğü bu odada Tosun Ahmedin 
Berna kadar berrak ve saf olan ruhu 
için bildiği ve dilinin dündiiği.i ka
dar okud\l. Himaye ve şefkatten 
mahrum knra sefaletin en korkunç 
badireleri Hnde yuvarlanan bu ma
sum köylü krzmm ilk ve son aşl~ı 
böylece Ilgaz eteklerine sığınan bu 
köy kulübesinin toprc:.k odasında 
söndü ve gömüldü. 

• • 

Kalktı. Jü 
Beride akşamdanberi yanıp _ı.ı 

lan kararan ocakta çatılı oduPI"' 
diizelterek yaktı. 

(Yarın bitecek) 

------------------~--~ 
Akdenizde sullı:ı 

nasıl temin 
edilecek 

., 
o 

e 

• ' (7 inci sayı/ cuum d.evanı) 'it 
mıştır ki, Yunanistan askeri ve .it 
teşkilatta yapmağa mecbur olduğu ' 15 

nilik için İtalyadan yardım istcıııd 
tecrübe etmiştir. 

FRANSANIN AK DENiZDEKi ROıf1 

Fransa bugüne kadar bir tar'1flıtl !'i 
giliz dostluğuna, diğer taraftan da J/ıe 
tin kardeşliğine güvenerek AkdrniJI 
ki kuvvetlerini tahtı cn:niyetc aıırJ ıd 
ta ihmal göstermiştir. u 

Ko:sika hala büyük bir harp ~,. 
olma:. için beyhude beklemektedir, O 
zairin de vaziyeti aynidir. Her geni' 
Ce::air sahiJlerinde müdafaa te§lciJall 8 
nm iiımal edildiğinden birçok def,1 
bahsetmiştir. Tunusta, Malta ve Si" 
ya karşısında bulunu§u sebebilc ite f 
nyamıyacak bazr tahkimat yapılJ 
Buradaki mazot depoları, insana -
harpten fayd:?!ı dc:sler alrnm.ş oı~ııf llİ 
kanaatini veriyor. Yalnız müdafaa i~hf 
ri. henüz kafi derecede ilerlemiş d;f ln 
dır. Aske:i meselelerde: " 
lahiyet sahibi olanlarla Tunusun Aıcd'1 nizde büyük bir rolü olacağını föyl• ır 
mektcdirler. 

Fakat. beri taraftan Fratısa. Affuz 
müstcmlekelerile müna&ebette bulun' uz1 
bilmesi için yegane yol olan Süveyf )1 

nalınrlan layı~ile istifade edetr.eme~t' H 
dirjSünkü. Akdeniz havzasının sar.1c! 

a mühim bir rol oynayamamakta 
n:fi vaziyetinin büyük bir tesiri varll 
Bir gün gelir Akdeniz yolu kapanırl 
Trahlus hattile gelen petrolU nakle~pa 
si imkanları asgariye inecektir. Bin' &ca 
aleyh, Fransa Akdenizdeki muka:id~ 
ratına bir istikamet vermeğe me' Oft'ı 
bulunmaktadır. 

Bu izahat gösteriyor ki, siyasi me11an 
faatleri biribirinc sıkı sıkıya bağlı oıleıı· 
F':ansa ve İngilterenin bilhassa Alcd' 

niz meselesinde biribirlerine yaklaf~ 
larr meyc!andadır, ve bu i~tirak her , 
sinin de Cebelüttanktan Hindiçi~ 

Memlekette okuma hevesini 
yaymak ve kitap tedarikini kolay
l&§tırmak maksadilo DUn ve Ya· 
rm kitapları için her keseye elve. 
ri§li ve pratik bir abone usu!U ko
nulmuştur. l inci kitaptan 11 inci 
kitaba kadar olan on ciltlik l inci 
ııerlnin abonesi 636 kuruştur; bu
nun 236 kuruşu peşin verilir ve on
dan sonra her ııy bir lira ödenir. 

için çalıyorum.. 1 
Bay Kemal Niyazi saatine baktı. , 

Vakti gelmişti. Kendisinden başın -
dan geçen maceralan hakkında ric=ı• 
da bulundum: 

• ı..oodra G20 - j • Viyana 4 2338 
• :'\eV\Orlı Oi.51 • HaMiO 1141.:ı'.l 

• Pal'U 1 j 17 • Uerll.D l tl 37J 

• MllAno ıs 03:;;; • v~cn-e 4 lii:> 
• lirtlluıeı 4 G.O::ı3 " Budapqrı ;} ~~:l) 

kadar uzanan yol üzerinde bir çok ,un 
' tc:nlel:elerc sahip bulunmalarile izalt ,,

lunabilir. Hab:şistıın meselesinde ft I 
sa ve İngiltercnin mü~terek hareketlutii 
Ad en ile Kıztldenizc!c doğacak tel1 el 

11 inci kitaptan 20 inci kitaba 
kadar olan on ciltlik 2 inci !erinin 
a.boneııi 504 kuruştur. 204 kurtı§U 
pefjin verilir ve ondan sonra her ay 
bir lira ödenir. 

21 inci kitaptan 30 uncu kitaba 
kadar olan on ciltlik 3 üncü aerinin 
abonesi 532 kuruıtur; 232 kuru§u 
peşin \'erilir, ondan sonra. her ay 
bir lira verilir. 

31 inci kitaptan 41 inci kitaba 
kadar olan on ciltlik 4 üncü eerinin 
a.bonetıi 520 kuru§tur; 220 kuruşu 
verildikten sonra her ay bir lira. ö. 
denir. 

41 inci kitaptan 51 inçi kitaba 
kad.ır olan on ciltlik 5 inci serinin 
abonesi 488 kuruştur; 188 kuruşu 
pe3in verilir ve her ay bir lira öde
nir. 

50 kitaba bırdcn abone olmak is
tiyenlcr pe~in 8 lira vermekle ki· 
tap;arın tamamını alır ve tor.ra 
her ay 3 lira ödiyerek 6 ayda h~. 
saplarmı kapatrrlar. 

51 inci kitaptan 60 şmeı kitaba 
kadar olan 6 mcı ~rinin abonesi 
436 kuruştur. 136 sı ~in Yerilir 
ve her ay bir lira ödenir. 

Abone olmak için "V AKIT., 
yurduna müracaat edilmelidir. 
' Telef on: 24370 htanbul. ı 

- Çok dedi. Fakat §İmdi söyli- , 
yem~m. Çünkü vakit ~eldi. j 

Yalnız ~izden şunu yazmakhğr l 
nnı ric.-ı edeceğim: 

- Ölen musiki üstatlanmızın e- , 
serlerine nasrl kıymet veriyorsak on- j 
lar için ihtifal yapalım. Kendilerini 

1 
öldükleri gün hatırlayrp yad edelim. • 
Mezarlıumt yaptrralım. 1 

• AUtı• s .. SSiol • BllkTl!f ır17 tl08J 
• c•ene•" a 4G.o • H .. ı~ııc :',ı :;rno 
• Sofys (i4 HJ) • Yokohamı. 2 iG;,Q 

• Amsterd&m 1 44!4 1ı • l!oskovıı 24 ii 
• Prsıt 2'2 iOIG • ~tokhotm 3 123S 

t 

ESHAM 

iş Hanlrnsı 24 4 1 l'T4ffi\'8) 

C:,"lmentıı 

üuyoıı Df!ı 

errıc Del 
P..alya 

_ gök gfüültülcrinin ç?kardığr mahuf 

1 
Yağmur cambrr kamçılnr, Ötede 

ı ı S'ı ~eslerden husule gelf'n gürültiiler-• Anııcıoıu 2~ !::3 
K!JI ,-
Şlr. Hııyny -

- den, boş bimı.larm kimtesiz melalin· 

Uerl:eı Rıuık t2 :ı0 .-Acaba Halkevlcri bu i~lerde ön
ayak olamaz mı? Bu kültür ve gii- ; B~~~~rta 
zel san'atlar müesseselerini idare e· 1 

denlerden bu hususta yardım istiyc• 

Şaı k ıa 1e1a -
reıcron -

1 cl:n ~ilziiliip gelen eninlcrclcn b~şka 
1 köyde ses sacla kalmamıştı. 

1 · ezibo.n yarın bu kö:rii bırakn
eaktı. 

mez miyiz? 1 

Yekta Ragıp ONEN l 

i K u R u N -.ww=---!!
1 

ABONE TARiFESi 

!\ltmlt>krt 

st1kr49zta r fahvifler 
• 11133 ı.ıin? ı 21 401 t':lektrtıı 

e • • 0 U ;)J Sl'J 1 f'rKmY&J 

• .. ., ., nJ tO 0 Kllltıın 

le~lk Dahili '\İ ı · An.ıdolu ı 
Ergcıu h•tJk t0'.) Anadolu U 

1112" A t.! - ~ 'l>t V'111 111 

• s En:ııru n !.lv MUmc33il A 

40UJ 
40 {);J 

Doğduğu, biiyiidi.iğii y:ri artık 
ebediyen tcrkcdemiyordu. 

1 Uyku uyumak için ağrrlaşan göz-
11 !eri, efs~nevi bir l:uvvet ta-afmdan 
aralıklanc!mhyordu. Göziine uyku 
girmiyordu . 

Gerich rüzg:.ır köyiin biricik 

A)lık 

1 •Ylık 
6 aylık 
·rınııc 

ltlnde 
160 
400 
'7:SO 

Mt>mJ<'kf't 

dııımda 

27.i 
7:i0 

'._.,_,, __ ca.Mr.-----=--r----~ 
Pt'~enıbe CU~L\ 1 

mescidinin kuı~unl:ır:nr ko;:nmyor, 
rnnhuf tcrcl:olarla hn·,•<'idn u-:uruyor· 
<lu. 

Köy birdenbire bir derya şekline 
girdi. 

1100 ı:n:ı 

Taritealnden Balkanlar için ayda otuzar k•. 
rup dUptllllr. rostn. birliğine girmlyen Y"I" 
!er. ayda yetmı~ be§er kuru, zammedilir. 

Tilrlclyenln h•r p:ıst3 me-rkezlndr 
KURUN"ıı abone yşzıhr. 

Adre$lııl defiotireı:ı aboı:ıeler 2.5 kuru§ 
öderlf'r. Göndermtyeı:ılerlı:ı adresleri 

I • 

'fakvim 
:.;un dogıı,"J 
..lllıı tıalı~ı 
~&batı oamu 
.:>~ıe nıımazı 
lkın.11 nıtıoaz, 

A kşıı.m namıu:. 
\" (i !.BJ ~azı 

l~Jı 

Yılın g1:.,;eıı i:1)nlen 

S Nisan 9 Nisan 
5 M· rl"m 27 M· rem 

~ ~'\ ;'i .~ 1 
fı 41 18 4.2 
445 4 4:; 

'2 lfı 12 1 fı 
';'\ .Sil l!'i ~6 
1841 18 42 
2015 20 lb 
348 ~ 4 j 

98 99 
~·oın kıı.'nn ~ınıerı ~t>:' 2 6 

... ............ _d•e•t•ıı.u.n.ım.e.z.· .. - , ..... _.j.-..:-. ............ ıı:aıı .. _11111!1'1 ........... ..,; 

Ötede köyün biricik cınarmın 
korkunç gürültiilerle yıkıldığı du. 
yuldu. 

Ke=iban:n son gecesi idi. 
Sema yere inecek gibi mütema

diyen bo~amyordu . 
Yağmur durmadan yağıyor, ek· 

li damlı köy kulübesinin pencc:elc
rinde:ı zaman zaman içeri s;zan 
şimşek panltıları Kezibamn yattıeı 
sediri aydınlatıyordu. 

keler~ p:ıylaşmağa :n~cbur olacak~arı ~· 
di~es ndcn dolayı ıdı. ve bu en::Jı~e ~ 
gün daha haklı bir siyasi mes~Je h•~ 
r,clmiştir. :Şunlara bir de Uzak şar 
J\kd:·ıizdel:i tehlikelere mukabil, 1~11 

l·ı · · · · t v bar~• pon teh ı ccsının mzımam. e me.~e. "il 
dığı düşünülürse, Akdcnız hurrıye 

··h· b" -e•' temin etmenin nasıl mu ım ır ... tY 
olduğu. ve yarınki harp1efl~e e~ki lt'

0
,.reni 

lcrde olduğundan daha bakım bır rol 

myacağı tahmin edilebilir. _.1vılı 

ltalyan k lUbUnde 
A~rika Gecesi 

~ ye 

Geçen 'umartesi akşamı, Tepl~'lık 
f'tndaki İtalyan klübünde tertip ed-' hazi 
"Afrika gecesi •• davetli İtalyanların ~mu · 
hoşuna gitmiş olduğu kaydilc, böyle ltltk! 
gecenin önümüzdeki cumartc<ıi günil fi' 
ayni klüi'te, ayni Afrikai clckoı larl• 
r~rl .. :ımnsma h~::ırl.:ınılmaktad;r. 

Eu Münasebetle "itlyan KHjbÜı• ~ 
aza nh:nlar. arkaclaşlarile birlıktC 
"Afrika müı;amcre,, sine çağmJmıtl,r 
ili~ ~" 

Ga)~rımübadlllerln Ank•~ ~ih~ 
ya gönO:erecekler l tıeJ'r en 

,J_ reti' 
Gayrimübadiller Cemiyeti Anlc.•,1 raJı 

bir heyet göndererek Gayrimübadıll rl oler. 
veni istekleri etrafında teıebbüele ttıcıı 
bı.:lunıcalns;. , 

Cemiyet, Maliye Vekili A vrUP' ,f 
ılöndükten son:a heyetin ;;itr11e 
karar vermiştir. 



O~ot_ay. mal, millli, denilen terltri 
ç mı hıç mUhimsemiyor. Hatta baba -
nın kendisine · b ' . .. . nuras ıraktığı tu §ey-

·ın~ n l~uh~msememekte, makulden bir 

d b}Y ~ c azla ileri gidiyor. Bu k .. 11' -
e mırası k . u ıyet 
o~ ' ryasıya ısraf ediyor. Adeta , 

ar vurup harman 
el daldrnp 1' savuruyor 1 Rastge -

uliıbt ı herkese • el 'ıne ne geçerse, §Una bu-
~ ' ge ı igüzel · M o or ;mert esi verıyor, yalnız • d ' t c ' ' • 
0 ıüsrirççesi~eih~:~!~rd~a:;;~rızamanda ırasııe l 'dO lllJ, eng1z1n m1ras1nz 

ıpıı * • * .... 7 ,. 
un en~:ö~;;b~ir gU.n maiy_retilc dola§ır - lıar vurup harman tt: a YUruyor I 

h 
• ır ganımetlerın saklı duridu- ~ • 

u azıne kıs • \ 
1 

mma ugruyor. Aman 1 
un ar da nedir böyle' K" k" 'Yeni Mongol imparatoru, elile bir - 47 - 1 Kurultayda da, kendi harp ganimetleri-

l
ıLn t 1 · ume ume al- · nin hepsi · · f' j f~pe eme yığt?ı ı Cengizir. oğlu ve ışaret yaparak, kendisine "kurlretlile • nı, son metelığe varıncaya ka • 

1 e • gagırıyor. Ama adam akıllı bir rin en kudretlisi., ni hatırlatmağa yelte- nüyor, kafasının içerisinde bir fikir dar, şuna b:.ına hediye etm!~ti r. Dev • 
~şrnş 1 Hemen maiyetindekilere dönü- nenleri susturuyor: şimşeği çakıyor. Derhal irade eclıyor: ~ lekt er~anı, b-Jna ne diyorlar? ".ierçi ses 

r ve oruyor: - Babamı karıştırmayın bu işe; o- - Çabuk, münadiler çıkarınız. Her· ! çı ar~rnıyorlar ama islcri:lden, Ogotayın 
- Bunlar nolacak böyle dura dura? nu mezarında rahat bırakın! kes gelsin, ne kadar canı isteıı.e , bu al- bu aşırı derecede ölçüsüzcesir.C' dav -

e yapacaksak yapalım bunları! * • • tınlardan alsın, götürsün. Ne yaparsa ranışınr, içkinin tesirine haml ediyorlar. 
- Efendimiz, ıdiyorlar, bunlar 'h • yapsın bu altınları l Bu kadar çok al - Doğrusu, bunun tes iri yok da değil: 

ııı) at akçe mahiyetindedir. Gtinu" n b~ .tı • "Arzın efendisi,, nin oğlu Ogotay, Hakikat, bu tcfoü-•Jen c .. ok uz~kta bu • 
ırın n bi • d ? M · t h tının burada böyle boc:ubo•una durma· Sl'e paraya ihtiyaç olursa bu ı - e çım a am • aıyye ' onun al ve :ı .. lunmuyor 1 

t ısrm harcanır ı ' n ar kısım hareketini yadırgıyor. Fakat, :ıe yapa • sı siniri:ne dokunuyor. Çabuk. irademi 
"ıJ / · f ·ı • d' Ogotay. ::ıyya!_:tır. fr-ı'}•o~ •. ı':r -ı'yor, "ra 6 b'I' 1 'A f d" · · münadilerle dört bır tara a ı an e ı - - :r · ,. 
tcıtı - Ne gibi bir ihtiyar-' ·u • ı ır er ki? ' rzın e en ısı,, ııın tahta d . k 

;ı .. •ncc:ela, . . b niz 1 verme en ıçme ·ten hoşlanıyor. Jr-mek • 
- Mesela, har"' ı s f . zorla oturtulan varııı... u Ogotay 1 • • • • r I 

,.. . e ere rıkt ğ S C . d H"k.. d Maı'yyet, apışıp kalı,,.or. Hı'r- J•ı'mse ten ve ıçıp ıçıp c ört bir tarafa ihsanlar o~ aman, tedarikli bu] :r ı ımız onra, engız e onu u um ar tanı- " :r ' 

R Ogotav h' d unuruz ve.... malarını ihsas etmemiş miydi ken<lile • söz geçiremiyor. Ahali, gelip istediği yağdırmaktan! Bu vaziyette, Cengizin 
· ' ıç e babasın b ·ı halefi ı ta11 ini yine go··st . a e:tzemedi- rine? Şu halde?! kadar altın yüklenerek gidiy..ı:-. F.akat,

1 

og u ve • Hıyatından memnun, 
1; erıyor Y " ·· b' d d 

da "•erdiği şu ceva 1 • · uzunü ekşiterek. Maiyyet, susuyor ve bu altınları ne hazine, yine büsbütün tükenmıyor ! mes'ut ır a am ır 1 
iS pa. l · · • ,,_ • 

C"~ - Harp,. harp 1 K ' . yapacağını bir türlü bilemiyen. bunla - Cengiz. yaptığı sayısız harp ~efcr erını 
1 deceğiz? Ne 1.. ıınınle niçin harp ' rnı böyle dura dura neye yarayacağını hemen hep zengin memleketleıe yapa-

uzum var d " .. 
urup keyfimiz b k ovuşmeğe? O- kestiremiyen Ogotay, bu işi bir çırpıda rak, ne var, ne yoksa ganimet d iye step· 

1itJl >atıyor mu 
8

• e, a alım 1 Yoksa rahat halledemeyişine hiddetleniyor. Kendi lere getirmişti! Hiç kolay k'Jlay tüke-• C ıze. 
:r, - Efendimiz b b kendine kızarak, tepiniyor, bağırıp ça- nir mi bunlar? 

Ogotayın bir meziyeti de. hakaret 
etmc.-kten zevk nlmaması, bilakis herke
sin hissiyatına hürmet edilmesini bir 
kaide olarak ortaya koymasıdır. Mese

la, bir gün Çinli aktörlerin, bir vodvilde 
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İran tiplerini gülünç olarak temsil et • 
tiklerini duymuş, Mongollarla harbeden 
ve yenilerek onlara tabi olan bu mille • 
tin, bir oyunda bile olsa, alay mevzuu 
edinilmesini menetmiştir. O günden 
sonra da, bu yeldaki oyunlara n:üsaade 
olunamamı§tır. Yeni hilkümdar herhangi 
bir kimseyle tezlil e~ici surette alay e· 
dilmesini, ölilm cezasının tehJ!di altına 
koymu§tur. Kim böyle alay edr.rse, mu
kabilinde kafasız kalmağa mahkum ı 

Cengizin imparator oğlu, k<lıdc§le • 
rile de mükemmel surette an~aşıyordu. 
Maamafih, bu kurnazlığından, ustalıklı 
hareketinden ileri gelme bir marifet sa
yılıımaz. Böyle daima neg'eli, rlaima ta
rafsız, daima nazik bir kimseye kim 

gücenir? 1 
••• 

Ogotayın, yalnız bir adanıJa arası 

b'raz açıktı. Daha ıdoğrusu, b:m bazı 
arası açılıyordu: Babasının zamanında 

olduğu gibi imdi de devletin idari te§· 
kilatını ehliyet!~ idare ede

1

n Çinli alim 

Yelu Çutsayla ! Çutsayla Ogotay, ara
da bir kav~a ediyorlar1:lı. Sebebi de, 
Çinlinin Mongol imparatoruna içkiden 
büsbütün değilse bile. biraz o~sun vaz
geçme'si hususundaki tavsiyeleıiydi. İç
ki iptiIAsı da. Cengizin halefinin en ha· 
fif tarafıydı. Ancak o nman, müthiş 
surdte öfkeleniyor, htt! öfkeyle kılıca 
el attığı da oluyordu! 

(Ar 1oaM wr) 

erı' __:__:~~z.... ğmyor. Ve bird:nbire, duruyor, \iüşU • Mirasyedi Ogotay, 1235 tarihindeki! 
jla!l a nd ~---------=----------~~-----------=====---_:__ ________ _ 
e!' arrna Genel Komuta11lıg'"' ı Anka- ;:,:::::::::::::.::::::--_...,,_----·--
sıcl' , '"' ... 

ra atınalma Komisyonundan; BİRE-~ 
1000 

Polis mekteb' . . 
1. - ı ıhtıyacı için: 

J.1ıl • Eldeki örn • • i . 
• 1,·sım battan· ,_ egı bezlerinden vasıflarL da resınde mamul olarak 700 Nev 
ıf 1 

1Yc 'Ulıf . • 
d 

l ıfı ve 70o • Yatak çaı§afı ve 350 yatak kılıfı, yatak yUzU 350 yastık 
e. J " Peçete ve yü h k 1 f lil ·ı 
1 nu saat 10 ıd z avlusu apa r .tar usu ı e 24-4-1937 Cumartesi 

.~. 2 a satın alınacaktır. 
Ar-"'ı · - Tamamına 830 b. · 1 · ··yl' arak komi 9 kıymet ıçı en ve eşyaya ait §artnaıneler parasız 
0 

3 syondan alrnabilir. örnekleri vardır • 
. - Eksiltınes· • • 

Af 'Uz veya b ıne girmek ısteyenlcrın 623.18 kuruşluk ilk teminat mık • 
anka mekt b h • k . 

un' uza kad k u unu mu tevı te lıf mektuplarını eksiltme gUnU saat do-
ar omis 

§ ~ Yona teslim etmi§ bulurıınalan. (817) (1897) 
ekt' · 

ıP.ımır arına: enel Komutanlığı 
~~~ r~ Satınalma Korrıisyonundan: 
ttı! Polı mektebi 'h · • 
~,~pılı zari usuli ile 

1

2~~cı için eldeki vasıf ve örneğine uygun 350 battaniye 
·oe At.aktır. 4-.1937 Cumartesi günü saat on bir buçukta satın alı-
:ı B' ı. ır ta · ecv • nesıne on iki r 

:>mısyondan alınab']' ıra kıymet b!çilen battaniye şartnamesi parasız olarak 
Eksil . ı ır. 

ef •nk tnıcııne girm k . 
" 

1 
. a mektubunu e ısteyenlerin 315 liralık ilk teminat makbuzu veya 

OYC 1ı gü ve §artna d · kl'f o' n ile.at on bu me e yazılı belgeleri muhtevı te 1 mektuplarını 
le ııt ----- çuğa kada,. komisyona vermiş olmaları. (818) (1896) 
~~ Istanbuı O ______ _..___ ____ _ 
~1111 efterdarhğıodan: 

tJ1 UakUdarda K Lira Kuruı 
unan e k' aracaab 1 

ab 8 ı 91 Yeni 8 met caddesinde kiin Ustünde oda an bu-
Ft' sayılı dUkklnın nr ıf sh. aayı~ı dUkkArun be,te bir ve eski 93 yeni 87 

1 Gal ıssesı: 
et fükkl atada Zürefa s k 123 06 

elti nı olan evin 1/2 o ağınja eski 2, 5. 7 yeni 5, 7 sayılı altında 
ı' Beyo~ı payı: 460 80 

6 unda ç 
tıı~yı: ayır sokağında eski 56 yeni 84 sayılı evin 2/6 

ali Beyoğlu R 
r);< :>ayı: amerhatun F . 1/ 

316 66 

11 
• ıçıl'.1 sokak eski yeni 1 sayılı evın 2 

11 Aksaray Ra • 425 20 
8~ ıcağında eski 36 tip Kasım Yen· Y 1 mahallesi Alboyacılar so-
e~ Yeni 48 1 a 1 

, Kadıköy y sayılı ~5 metre 
es avcrağa 
aJ • Kumkapıda Şeb sokağında eski 

1 c<renı 1 sayılı evin l/ suvar mah;ıllesinde 

murabbaı arasının tamamı: 55 00 

ı yeni 9 sayılı evin 1/4 payı 400 00 

Kilise sokağınl:la eski ve 
500 00 Hasköyde A 4 Payı: 

rtlı ild evin 30/t Ynalıkavak caddesinde eski 12, 12 yeni 14, 16 H· 
20 Pa 

Aksaray Yen· y Yı: 250 00 
1 yeni l 1 sayılı 45

1 alı mah::ıllesinde Mahramaçi sokağında eski . 

Yukarıda y ~tre murabbaı ara sanın tamamı: 46 00 
b' lÇık arttırma ile azılı mallar 16-4-937 Cuma günü saat 14 de peşin para ve 

tıazine tahvıllcri ~a~ılacakttr. Satı§ bede Jine istikrazı dahili ve yilzide be faizli 
f muayyenin~en a ul olunur. Taliplerin yüzde yedi buçuk pey akçelerini vakti 

ıekkil !.atış ko .evveı Yatırarak defter carlık milli Emlak müdürlüğünde müte-
a --- mısyonuna müracaatları. (M.) (17fi5) 

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

u 

Dr. lbrahim Erdeniz 
Birinci sınıf Çocuk Hastalıklan 

mütehassısı 

..... - ... ----.. ·~ 

TARLADIR 

DOKTOR 

Kemal özsan 
Üroloğ • Operatör 

llascl..-i ı•e Çocuk lıast<ıneleri sabık Bevliye mUteha sısı 
Karaköy - Ekseldyor mnğazası 

yanında. Her gün öğleden sonra 
2 den 8 e kadar: '1\?l: 41235 

nsistnnı 

Aksaray Millet Caddesi No. B9 da 

Her gün saa! 9 dan 18 e kadar 
hastalarını kabul eder. 

(. 

t 
~tinci ı 

İLA~ la.tanbul ikinci icra Memurluğun - "" .. mı1•Dr. IHSAN SAMl•ız-~ .,. ________ .,_ ____ _ 

36/ısıo cra lnennırluğund&n: 
Mahcuz ol 

1tarar v .
1 

up paraya çevrilmesine 
erı en 1 rihin ev eşyası 16-4-937 ta -

c tesad"f f den 13 u eden cuma günü saat 12 
' e l:acl'3r b. · • k retil B ırmcı açı arttırma su-

raJı e .ıeyoğlunda Feridiyede 19 numa -
C~wc paray • 

olanların a. çevrıleceğindcn talip 
mc- . tnahallındc hazır bulunacak 

"'uruna .. rnuracaatları ilan olunur. 

(V. N. 21656) 

dan: G ON O K O K A Ş 1 S 1 ----------
937 /138 Belsoğuklllğu ve ihtilatlarına karşı 
Bir borcun temini istifası zımnında pek tesirli ve taze aşıdır. Divanyo-

istanbulda Hocapaşada Orhaniye cad- lu Sultan Mnhnıut tilr~si. No. 113. 

cieıinde 6/ 8 tayılr Ferah otelirıde maa- ~~~~~~~~~~~~~~~~ 
takım karyola, ayna, maıa, sarıdalya ve 

saire 16 nisan 937 tarihinde müsadif cu

ma günü saat 10 dan 12 ye kaıdar satı

lacağından almak istey~nler mezkiır gün 

ve saatte mahallinde hazır bulunacak 

memuruna müracaatla almaları ilAn o-
lunur. (V. N. 21667) 

KURUN doktoru 
Necaettin Atasc:ıgun 
Her gün 16,30 dan 20 ye kadar 

Lalelide Tayyare apartımanhınnda daire 
2 numara 3 de hastalarını kcıbul eder. 

Cumartesi günleri 14 den 20 ye k<!darj 
muayene parasızdır. 

D r. Hafız C e in al :::r.::::::::::::::::::::::::ı:::::::::::::::::::::::::::ın 

wıblA~ HEKDI • fi Cengel kitabı 1 
Dahiliye Mütehanı•ı i R d d li 

r u yar Klpling'de ~ Pa.zıırdan ba§ka gUnlerde öğleden eonra ij d · ı · 
saat (2,15 tan 6 yn> kııdıır tstanbuld& oıvan if 1 ım ze fjeviren: 

1 
yolunda (104) numaralı hususi kabinesini!~ h Nurettin Artam ıi 
hlllltalarmı kabul eder. Salı, cumartesi gün fi İngiliz edebiyatının şahes rleri İ 
len sabah .. 9.15-12" ll1lııtıerı hakiki rukarayt ft arasında olan bu eser tnus· neş- i~ 
mahsustur. Muayenehane ve ev telefon: H riyatı arasında çıkarılmıştır. H 
~2395. Kı§lık telefon: 2l0i~ •••••••• ..... _. •• .: ......... ,..... :l:r.ts&HUı:.::. ... ::ı:ı:::::m: .. 
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NEDEN BAZİ SİNEMA ARTİSTLERİ 
HAFTADA 

100.000 FRANK KAZAllYOR 

Meşhur bir sinemacı: 
Bugün Hollvud'da 

yalnız kJAslk güzellik 
kifayet etmiyor 

sinema stildyolannda klasik güzellik 
diyor ve ilave ediyor: "Zamanımızda 

gilnde 8 -iolar ve zeka 100 dolar kıy 

mettedir. Güzel yüzler ise. zekadan ve 
gençleşmiş bir tenden daha fazla, 1000 
dolar kıymetindedir. 

Sinema artistlerinio yakıcı ve ku~ 
vetli projektörleri altında çalışırken 

onlann yüzlerini çabuk soldurarak 

ıertleştfren ve buruşturan bu projek· 
törlerdir. Birçok yıldızlar, yüzlerini 
dil7.eltmek ve gilzelleştirmek için gU· 

zellik müesseselerinde biltün servetle
rin! feda ediyorlardı. Fakat, bugün ... 
Her yıldız, kendi kendine tevessül ede
ceği basit bir tedbir sayesinde ciltleri• 

ntn taravetini vikllye edebilirler. Vr 
yana üniversiesi profesörü doktor 

Stesj tarafından keşü ve genç hay-
vanlardan istihsal edilen cildi besleyi· 
cf ve gençleştirici Biocel cevheri şim· 

di pembe rengindeki Tokalan kremin· 
de mevcuttur. Gece yatmazdan evvel 
kullandıkta, siz uyurken cildiniz; 
besler ve gençleştirir. Buruşukluklar 

ve çizgiler silinir. Bu sayede her kadın 
birkaç hafta zarfında 10-15 yaş gen~ 
leşmeğe muvaffak olabilir. Gündüzler 
ri ise (yağsız) beyaz rengindeki Toka· 
ton kremi kul!andıkta bütiln siyah 
benleri giderir, ve açık mesamatı kapa 
tır VE' cildi beyazlatıp gençleştirir. 

Kapah zarf usulile eksiltme ilanı 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Malatya istasyon tesisatından olan 535 metre 

uzunluktaki yolun parke taş kaldırım inşaatıdır, 
Keşif bedeli "25.715" lira "85,, kuruştur. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık itleri genel §&rlname•l 
D - Fenni ıartname 
E - Silsilei fiat ve keşif hillba cetveli 
İsteyenler bu evrakr (130) kuruı bedel mukabilinde şose ve koprüler re

islifinden alabilir. 

3 - Eksiltme 12-4-937 tarihinde pazartesi gilnU saat 11 de Nafia Ve -
kaletinde Şose ve Köprüler Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf 
usulile yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin (1929) liralık muvakkat teminat 
vermesi ve Resmi Gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatm:meye tev -
fikan müteahhitlik vesikasr ibraz etmesi lizımdır. 

İsteklilerin teklif mektuplanm üçü neli maddede yazılı saatten bir saat ev • 
veline kadar komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muktazidir. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilm,ez. (695) (1662) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye 

6. ıncı 
Büyük 

l<adar binlerce kişiyi zeng1n etmiştir 

keşide 11 Nisan 937 dedir. 
ikramiye: 200.000 Liradır. 

Aynca: 40.000, 25.000, 20.000, 15.000 10.000 
liralık ikramiyelerle ( 50.000 ve 200 000) liralık 

iki adet mükafat vardır. 

Dikkat: 
Bilet alan herkeş 7 /Nisan/937 günü akfAmma kadar biletini 

c!eiiftirmiı bulunmalıdır. Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt 
olur. 

l\11. ~1. 'r ekaletinden: 
332 doğumlu ve bunlarla son yoklama görüp askerliğine 

ve daha evvelki doğumlulardan olup muhtelif sebeplerle henüz askerliklerini 
yapmamış olan ihtiyat subayı yetişecek kısa hizmetleıiden deniz smıfı:-ıa ayrı -
lanlardan gayrisi ehliyetnamelcri derecelerine göre aşağıda yazılı tarihlerde as
kerliğini yapmağa başlıyacakla·dır. 936-937 ders yılınıda lise ve muadili ile 
caba yüksek mekteplerd~n mezun olacakdan l&zımgelen evsafı taşıyanlann da 
yôklamalan yapılarak askere gönıderileceklerdir. Yukarıda yazılı şartlan taşıyan
ların scvkedilmek üzere bu tarihlerden evvel bulundukları yerlerdeki askerlik 
sube1crine müracatları itan olur.ur. 

1-Mayıs-937 Askeri ehliyetnamesi olmıyanlar. 
1-Temmur-937 orta ehliy:etnamesi olan. 
t-Eylut-937 tam ehliyetnamesi olan. 
l-ikinciteşrin-937 Yüks~k askeri ehliyetnamesi olan. '{664) '(1965) 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

314 ı 1937 vaziyeti 

AKTiF 
Kaaaı 

Altın ımtl kilogram 21.0.J.2.093 İ:' 29. 5 97 .3 '37 .17 
Bankı.ıot, • • • ,. 15 .967 .660. -
Utaklık, .. .. • n .805.870.02 

Dıı.lılldckl Muhabirler : 

rurk llrıı.sı : 
llurlçtekl muhabirler: 

Altın satı kllogra.ı 5.0:-A.474 • 
Altına tabvtll kabll serbe8t 
dövizler. 
Diğer dövlzler ve borçlu 

L. 1.121.114.57 

7. tC9.522.04 

4.568.47 

lira P ASiF 

46.370.917.19 1' 

1.121.114.57 ~ 

Sermaye, , 
lhtıyat ilk~ 

• • • • 
• • • • 

l'eıJavUldcıcı Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı oakUye 
Kanunun 6 '1': !! inci madde
lerine teVflkan ba:ı:ine tara: uı. 

ı dan vakJ tediyat. 

L 158.748.5€3-

L. 12.853 .940-

l 
Deruhte edilen evrakı nakUye-

baklyeat. • . • • l 145.8f:4.623-
Karşılığı tamamen altın olarak 

kllring bakiyeleri • • • • 48.079. 703.2~ 55.193. 793.80 

tedavUle Ua..eten nıedllen L. 19.000.üOO-

ı ·.ooo.~ 
1,551.ıSıJ 

llazlne ta.h vWcrl: l 
Deruhte edllen evrakı naktlye ~ 

karşıııgı. [L 158.748.563-
Reeskont mukablll lilveten ted. ,. 16.( CO.OCO- Jf0.894 ~ 

delerine tevttkan Hazine tar• 
Kanunun 6 ve il lnci macı.. ~ ı 

tından vaki tedlyat. " 12.8~3.9.ıO- 145.894.623-
&-nedat cU7dlUIJ: 

Hazine tıonoıan. • • • tL. ,-,-
l'lcart <ıenetıu • • • • n" 22. rna. 149.- 22.156.149.-
l!:sham ve Tnhv11At t'lndanı: 

i Deruhte edilen enakı nak. 1 

\t&hvtltıt 1Ubar1 kıymetle 1 
" lUyenln k&r§tlığl esham •tıı_.37.685•870.47 
B Serbeııt esham ve tahv!IAt L. 3.949.18f.24 41.635.051.71 

A vamılar: 

Altm ve dtYiz Uzertae nau ·L 67.428.86 
Tahvfl!lt Ozerlne av&n& 

Dhısedarlar 

&lu.htdll 

L. 8.207.771.2.=l 8.275.2 o. ı ı 

4.500.000-
9.823.512.21 

1 334.97U.36l.59 
- - c - - --

\'U.ed. 

Türk Lll'Bllı &ltlduatı 

Oö\.1z faalllıüdatı: 

Altm tah'rill kabil <ll!Tizler 
Dlğl'r dövl;:Jer ve alncal<l• 

lclir!nf{ tınklyelcrf • • 

MuhteW • • • • • 

13.917.~ 

ı~ 1.2t7.26 

L.22.' ı.ıs.37~.5 22.626.~ 
\C0.980.21 

2 Mart 1P33 tarihinden tUbe.ren: t.lıtonto haddi yüzde ıs 1-2 - Alta Oaertae avaruı yüzde 4 l"'l 

Snhibl: AST:M US 
Neşriyat Dlrekt6rU: Refik Ahmet Sevcngll 


