
-
PAZARTESi 

15 
MART t937 

ı-------~~~----
Yll: ao-s 

8ayı: saas-toos .. ıııı......_~·---Lll&IJ!llıır1--11•r 
İSTANBUL - Ankara. Caddesi 

Posta kutusu: 46 (lstanbul) CD • CD "' .. Telgraf adresi: Kurun • İstanbul 
Telef. 21418 (Yazı), 24370 (idare) 

Karabük mühendisle~ 
Ankara, 14 (Telefonla) - Ka

•hük demir ve çelik fabrikası inşa· 
atında çalışacak olanların uçuncü 
kafile!i 6 kişilik mühendis heyeti 
bugünkü trenle Karabüke hareket 
etmiştir. 

100,000 Kişinin bulunduğu Hava bayramı 
lıoğaz· çi na
sıl şenlenir 
Q irkaç kişi lstanbulda bir ce-

miyet kurmuş: Boğaziçinin 
iifti gittikçe mahzunlaşan güzelli
~ Şenlendirmek içip aralarında 
çi .§rnaya karar vermiş. Boğazi
~~ın .fenlenmesi ile yakından ala
ti 1 hır müessese olan Şirketi Hay
~c .de hunlara yardım edecekmiş. 
tın:::• gazetelerin havadis sütunla
B .. Okuyoruz, llk hamle olarak 
}' ii~ıiçi bilet ücretlerinde ehemmi-
c 1 tenzilat da yapılıyormuş. 
~ Biz latife şeklinde de olsa, ba
v a;kadaşlarımız gibi, Boğaziçini se
a~n ere, onun bugünkü hüznünü 
··a c:nıeye çalışanlara sataşacak, 
l!ır~gazi-ini sevmek alemin hakkı· 
~U' BoiYaziçini sevenler cemiyeti 
Ilı tarak bu hakkı kendi inhisarmız:\ 
~alıyorsunuz.?., diye müaheze e· 
tc ~k değiliz. Biz sadece bu umran 

Dün Yeşilköyde hegcanla 

' 

kut/ulandı 
Umumi yerlerde 

Türkçe ko .. 
nuşulma·sı 
Hakkında heledige 

Ankaraga raporunı;. 
verdi 

\1 

Ankara, 14 (Telefonla) - Da
hiliye Vekili ve Parti Genel Sek. e· 
teri B. Şükrü Kaya, umumi ycrkr· 
de Türkçe konuşulması hakkıml.:ı. 
ne düşünüldüğünü Jstanbul beledi· 
yesinden sormuştu. 

Haber aldığıma göre, lstanbul 
belediyesi bu husustaki diişünce· 
)erini bir rapor halinde göndermiş· 
tir. Bu hu~usta helediy.! mevzuatı 
dair~~inde icabeden tedbirlerin alı
nabilmesi için tetkikler yapılmakta
dır. 

lll.ıyef · ff k" · · · · tt"· ının muva a ıyetını ıstıye. 

~ ~~ ... Ya1nrz şunu da söy]iyeceğiz 
~ Ogaziçinin şenlenmesi, gittikçe 
):~rıp solan güzelliğinin yeniden 
),.~n~ . gelmesi için böyle bir cemi
lh. c Sır keti H~yriyc idaresinin çalı§. 
·"111 kafi değildir. 

Dilıı p1'1nör1c, tayıJarcler rn para.şiltler Ycşilköy scnıasıncla bayramııı hC?Jccanım yükselttiler .• Musolini 

'l)ıı a~ğaziçinin umran hastalığında 
ıır'1tı )İrmj yirmi beş yıllık ulusal ve 
\~d lusa] büyük hadiselerin tesiri 
~ ~~· İşin bu ciheti üzerinde faz. 
~at~ ın yormağa mahnl yoktur. Fa
~ f~~nbulun bu en güze] köşesi-

Şimdiye kadar şehrimizde böyle muaz
zam bir merasim görülmüş değildir 

Trablusta Uç nutuk 
söyllyecek 

Roma, 14 (A.A.) - Giornale 
d'ltaliya direktörü, B. Mussolininin 
T rablus seyahati hakkında ya
bancı matbuat tarafından yapılan 
nesrivatı bir 'lt .. r,. daha t,.t\.-il .. ede 

rek, ltalya tarafmdım Tun us hudu
dundan Mıaır huduauna kadar in~a 
edilen sahil yolunun Tun us ve Mı· 
sır aleyhinde stratejik maksatlar is· 
tihciaf ettiği fikrini reddetmektedir; 

korlc§mesine sebep olan amille· 

lstanbulda paraşiitle ilk aflıyan bayan Yıldız 
muharririmize intibalarını anlatıyor 

İstanbulda ilk hava bayramı dün, 
ASIM US şimdiye kadar görülmemiş bir tczahü· 

\.. (Sonu : Sa. f Sü. 1) ratla kutlulandı· Bayramı ba~tan sonu-

'---~~~-----~~---------------v Salamankadan bildirildiğine göre 

alencia'da isyançıkhl 
P,.anko kuvvetlerinin Madritten 
~Zcıklaştırıldıkları haber veriliyor 
~ Sat~manka, 14 (A.A.) - Valencia 
~Yctınde Vigoresa mıntakasında is -

Sıkmıştır. 

S ~R KIYAMET iÇlNDE 
\ ~laınanka, 14 (A.A.) - Franko u
~1 karagahının resmi tebliği: 

' u~dalajara cephesinde havalar çok 
lr gıtiğinden askeri harekat felce 
'daltııştır· Maamafih birçok mıntaka • 

\,,a. ltıtaatımız iki kilometre kadar 
t••d ~ılerini ileri sürmüş!erdir. A rava • 

a el" 
l(·· ~~manın bir mukabil taarruzu "' 
J llttulmüştür. 

'arama cephesinde çok şiddetli kar 
ı°'ı alarına rağmen kıtaattmız Pinkar
ılltr?t~ntakasında H ükfımetçilerin mev-
ij.1lrıı ele geçirmişlerdir. ileri yürü -

' ~ Cti 
~ ne devam eden bu kıtalanmrz üç 
~ı,, ttre derinliğinde yer i~gal etmiş· 
~~.t düşmana büyük zayiat vermiş • 

lt, 

c 
d tnup cephesinde kar fırtınaları ve 
Ctlj ·• k f 1" • ~:ıı tuzgarlar ıtaatm aa ıyetıne 
0lrnuştur. 

t'~ANKOCULAR RİC'AT M1 
'l. ETTi? 
cıtad • 

Trenler Yeş1lköye böyle gitti .. 

na kadar takip ettim. İntibalarımı ya -
zıyorum: 

.... Güneş doğduktan pek az bir za -

rcşilköyiin nuwi havasında bcya;; 
bir 7>araşi<t 

man sonra Beyoğlu sokaklarında idim 
Tramvaylar tek tük işliyor .. Pek hafif 
sisli olan hava o kadar güzel ki .. içim -
den: 

- İstanbulluların bugün hakikaten 
talihi var, diyordum ... 

Yan sokaklardan caddelere 9kanlar 
grup grup Karaköye doğru yü:-üyor -
yar. Sağımdan solumdan geçenler, ö -
nümden yürüyenlerin görü§mclt:rinJen 

~ •· rıt, 14 (A.A.) - Cumhuriyet---------------

4~;,ı, asilere karşı kahramanane bir T bb• • 110 
t~"clllct gösterdikten sonra Guada- ) ) yen l n uncu 

l'ı-1.ı tephesinde şiddetli bir mukabil 
1~ıı~a geçmişler düşmanı Madritten k I ı 

~'la giden yol üzerinde ric'<ı te mec uru uş \7) ı 
~~t t:ek ileri hatlarını Trijueque'e J 

lru~~tilrmüşlerdir. 
1 1 li lıtnetin bu haberi veren resmi 

~· hlından başka Cümhuriyetçi!e -
d~ l.ıltabil taarruz esnasında mühim 

tda harp malzemesi ele geçirmiş 
(Sonu: Sa . .. SU. 1) 

Bu münasebetle üniversite konferans 
salonunda dün merasim qapıldı 

(ra.."'1S1 3 üncü sayıfad.a) 

gittikleri yerin Yeşilköy olduğu anlaşı· 
hyor .. Ayağı romatizmalı nineler, .kuca· 

(Sonu Sa. 9 Sü. 1) (Sonu Sa. 4 Sil. S) 

Yeşilkög dönüşü acıklı bir kaza 
~ 

Bir çocuk tren ·alllnda 
kalarak öldü 

Telıerleklerin arasında baeaklarıkopmuş bir 
halde çıkarılan çocuk . .kurtarılamadı 

: - (Ya...--ıM ! tıcı Sayı/ada) 

,ııı11ııı11ııııı111111ıııııı1111ıııııııı1111111ıın1111111ınııı11ı111ıııııı1 1111ıııııııııııııt•"ıııuııııııııııı ı ııııııııııııııııııııııııııııtııııı,,ıııııııııııııııın' 

) Büyük keşifler i 
1 nasıl yapıldı ? f 
' General Hannonun ı 
l seyahati ; 
= :. 

s--==-::.=; Kdartacda tarihi1nin en1 parb!ak bir i=_=~_== evrin e yapı mış o. an u seya- -
§===-_==- halin harikulade meraklı hikaye- =,== 

sini okuyunuz. 
: Tarihin ilk çağında Kartacanın en parlak devrinde General a 
~ Hannon ellişer kürekli gemilerle otuz bin kişilik bir mahacir ordu- ~ l ıu alarak Cebeli tank boğazından çıktı; Af rikanm garp sahillerini J 
"§ hem keşfetti, hem de mahacileri buralarda yerleştirerek Kartaca ~ 
~ için sömürgeler tesis etti. Fakat bu sömürge teşebbüsleri o zaman ~ 
~ Kartaca ile Romayı biribirine ç:ıtıştırdı. Neticede Kartaca tamamen ~ 
~ la:-ih s:ıy!fabrmd:ın silindi. E 
~ Bugün gene Akdeniz, iki tarafında sömürge ihtilafları büyük i 
~ Avrup:ı devletlerini biribirine katarken tarihin eski devirlerinde ge· ~ 
~ çen bu hadiseleri ibret gözü ile okumak faydasız değildir. Bundan ~ 
~ başka bu büyül< ke~if seyahatinde Kartacalılann goril dedikleri bir ~ 
§ le.kını im:ına bem:er mahluklarla da mücadele eltil:leri için bu se- i 
\ ~:~at ;m::ıcerası tabiat tarihi baknnmdan harikulade meraklı bir hİ· ( 
:: l~a) ed.r. : 

) Bugün 6 ncı sayı/ amızda başladık ( 
\.,11nıı11111ıııı1111111"1nı"ııııu111ıııı111ıı~.., ....... ...,. .. Aif7? ,...,.. 791atl ••;sa .,,,, ..... ,a:Y,.,,~ 
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Boğaziçi nasıl şenlenir ? 
(Vşyanı, 1 incide) 

rin bir kısmını izale, yahut ıslah et
mek mümkündür. Fakat bu hu· 
susta alınması icabeden tedbirlerin 
mühim bir kısmı belediyenin, lstan
bul vilayetinin, hatta filan, yahut 
falan Vekaletlerin salahiyetleri hu
dudunu geçen bir devlet m<:selesi 
olduğu için bu yolda alakalı olanlar ı 
çalışırlarken işi daima o çerçive da
hilinde mütalaa etmek lazımdır. 

Boğaziçi gerçekten güzelleşebil
mek ve §enlenebilmek için yalnız 
bütün sene burada oturacak, yahut 
yaz mevsiminde bir iki ay hava de
ğiştirmek için oraya gidecek olanla· 
n teşvik yetişmez. Bunun için bi
rinci derecede lstanbulun muhtelif 
semtleri ile Boğaziçi arasındaki me
safeyi, nakliye vasıtalarını tanzim 

ebnek suretile kısaltmak, mesela 
Kadıköy, yahut Bostencı gibi Ana· 
dolu sahilleri ile Bakırköy gibi Ru-

meli sahilleri arasında doğru sefer
ler açmak, aynı zamanda bu sefer-

vaz geçememekte, hükumete mü· 
racaat ederek imtiyazını işletebilme
si için mukavele şartlarının kendi 
lehine ıdeğiştirilmesini istemektedir. 

lstanbulun muhtelif semtlerinde 
vakti hali yerinde öyle aileler var
dır ki belki on beş yirmi yıldanberi 
bir tatil ve istirahat günü bir defa 
olsun Boğaziçine günübirlik gidip 
gelmemişlerdir. Çünkü Boğaziçine 
gidip gelmek bir zevk değil, sadece 
nakliye vasıtaları yüzünden bir iş-

" kencedir. Vaziyetin bu man?.arası 
göz önüne getirilince Boğaziçini su· 
kuta sevkeden bu türlü amillerin 
doğrudan doğruya bütün İstanbul 
için dahi bir sukut funili olduğu an
laşılır. 

Bundan dolayı Boğaziçini gÜ· 
zelleştirmek ve cnlendirmek için 
yalnız lstanbulun mahdut bir par
çasını değil, en uzak semtleri ile be
raber bütün Jstanbulu düşünmek 
daha doğrudur. 

ASIM us 

Gün erin peşinden: 

Tenkidin şartı 
Bazı Avrupa memleketlerinde matbuatta tenkid hakkı bir §art ile ka

bul ediliyormu§. Bu şart gazetecinin beğenmediği teYİ bizzat kendisinin 
yapabilmesi İ.mİ§. Hatta bir cambazın maharetini tenkid eden bir muhar
rir, hükfunet zoruyla İp üstüne çıkarılarak: 

- Haydi bakalnn, sen ,unun daha iyisini yap da bir görelim!,, 
Denilmiı. 
Biz böyle bir havadisin doğru olabileceğine inanmıyoruz. Onun için 

bazı arkadaşlarımız gibi utancnnızda n da terlemiyoruz. Hele düşünelim 
bir kere, bir lokantaya gidiyoruz, gelen yemeği beğenmiyoruz. Fakat 
beğenmediğimizi IÖyliyecek olursak a tçmın: 

- Haydi bakalım, sen şu yemeğin daha iyisini yap da bir görelim!,, 
Cevabile kartıla§ıyoruz. 
Sonra bir terziye uğnyonız. Bir hafta evvel ıımarladığmuz elbisenin 

provasını yapıyoruz. Bu defa yine beğenmiyoruz. Fakat beğenmedik deyince 
terzinin hiddet damarlamu oynatıyoruz: 

- Haydi bakalım, sen fU elbisenin daha iyisini yap da bir görelim.,, 
İtirazına hedef oluyoruz! 
Bir gazetecinin herhangi bir tenkidine kartı bunun d.>.ha iyisini yap· 

malnm denilmekle bir qçmm, yahut terzinin mütteritine daha iyiıini 
yapmak teklifinde bulunmaıı araım da bir fark o!ur mu? Ve şayet ikti
dar mevkiinde bulunanlara kar§I biri çıkar da ben daha iyi yapamn derse 
bugünkü Avrupa diktatörlerinden tecrübe için mevkiini tcrkeden bulu
nur mu? Hasan Kumçayı 

Siyaset aleminde: 
~ -- -

Teslihat ve 
ittifaklar 

İtalyanlar, İngilterenin teslihJl 
kararma büyük faşist meclisinin~ 
ni karan ile karşılık verdiler. ~ ~ 
İtalyan gazeteleri yeni vaz.ıye ııl· 
mantıki vaziyetini izah ile ınefg i 
dür. Bu arada Tribuna gaıelP 
şöyle diyor: . 

- Sovyet Rusya harp aleyh~ 
lığı ile dünyaya geleli. Bun~la aJI' 
raber bu devletin bugünkü aila~l .. 111 
ma faaliyeti .meydandadır. f r~. 
ıilahtan tecrit edilmi, bir AtınaJ11:, 

lerin ücretlerini her ımıf halkın ta· 
llammül edebileceği bir §ek.ilde ucuz 
tutmak ister. Böyle bir tedbiri bu· 
gün Şirketi Hayriye kendi kendine 
alabilir mi} Daha ileriye gidelim, 
Şirketi Hayriye ile Akay idaresi 
kendi kendilerine birle§erek bu İ§İ 
başarabilirler mi} 

C70NlJ N AK/fLER.İ 1 

ya kartı bütün hudutları boY111' 
Maginot hatb denilen beton .,e ~ 
lik tahkimat yapıyor. Daha e1& 
teılihatm tahdidi komisyon\! )ctıl 
nevrede beyhude liflar eder dal' 
her devlet elinden geldiği ~ltı
mevcut ıilahlanm artırmaya o--. 
yordu. Şimdi gene İngiltere e~. 

Hakikat odur ki Istanbuldaki muh
telif deniz vekara nakil vasıtalarını 
parça parça ayırarak bir takrmım 
milli, bir takrmını gayri milli imti· 
yazlt şirketlere vermekle eski idare· 
ler bu güzel şehri menfaatçe biri
birlerile çarpı§an imtiyaz mıntaka· 
lanna ayrrmı§trr. Bu türlü şirket
lerin biribirlerile anlaşamıyan men
%aatleri arasında şehir halkının en 
liayati m~nfaatleri heder olup git
miştir. Bu menfaatlerin ' kuvvet 
r.:\?ih~ııine dikkat etmelidir ki eene
Jerde,nberi zarar ettiğini kendi bilan· 
çolarr ile ilan eden Haliç §İrketi bile 
mukavele ahkamını yerine getirme
Ciiği için imtiyazı mefsuh olduğu 
lialde gene bu işlebne hakkından 

Yeni ne•ll ba,ka 
muharrirler ba,ka mı 
konufuyor? 
Yeni kelimeler eehirdc mi da.ha çok 

kullanılıyor; yoksa köyde mi daha 
çok yer edecek? •• 

"V! • Nft dUnkU bir yazısında yeni 
kelimelerin münevver gençlik arasın. 
da Babıali zaviyesinde görüldüğUnden 
pek <laha fazla yer bulduğuna işaret 
etti? .. 
Şu haide, muharrirler, yeni kelime. 

!eri halktan daha mı a.z kullanıyorlar? 
Ayrıca VA. Nllııun bir fikri de §U: 

. ''Arsıulusal,. "Tarihsel., sözlerinde. 
ki "sal • sel,, ekini nafile yere icap et. 
tiği derecede mUhimsemcdik. Onun 
H.7,..rindo ço.lıg:ı.rd:. mc:>cla "Orl!l ~:ı.ğ_ 

sal., gibi k~limçleri türewp üreteme.. 
dik. Çünkü Türkçede "yay nesimi,, 
karşılığı bir eke pek ihtiyacı vardı. 

Bu da tam oydu işte .. Keza "iğ,. eki de 
öyle.. 

Yeşilköy dönüşü acıklı bir kaza 

B"r Çocuk t.ren alhnda 
kalarak öldü 

Tekerleklerin arasında baeakları kopmuş bir 
halde çıkarılan çocuk kurtarılamadı 

Karagümrükte oturan 14 - 15 
yaşlarında Hüsamettin isminde bir 
çocuk bir arkadaşile beraber dün 
sabah evinden çıkmış ve hava hayra 
mında bulunmak üzere Y eşilköye 
gitmişlerdir. 

Bayramı çok neşeli geçiren ço
cuklar, evlerine dönmek üzere Yeşil 
köyden saat beşte kalkan trene bin
mişlerdir. Çok kalabalık ve ayak· 
ta duracak yer dahi bulunmıyan va· 
.gonda çocuklar ister istemez kapı
da durmuşlardrr. 

Tren beş buçuğa doğru Y enika
pı garına girerken kapıda iğreti bir 
vaziyette duran Hüsamettinin bir
den ayaklan kaymıştır. 

Can llevlile sarıldığı kapı demiri
ne ellerini geçiren çocuk bir an mu
allakta sallanmış ve sonra ellerinin 
de demirden kurtulması üzerine 
canhıraş bir feryat kopararak teker
leklerin arasına yuvarlanmıştr. 

Bu o kadar ani olmuştur ki ka
pıda bulunanlar çocuğu kurtarma· 

Teklrdağh tUccarlarının 

Balkan gezintisi 

Tekirdağlı tüccarlar Balkan mcnı!c. 
ketlerinde bir tetkik seyahati yapma. 
ğa karar vermJ~lcrdir. 

ya imkan bulamamışlar, treni dur
durmak için bağırıp çağırmaya baş· 
lamışlardır. 

Biraz sonra duran trenin altın
dan baygın bir halde çıkarılan za. 
vallı Hüsamettinin sol ayağının di
zinden kopmuş, sağ aynğınm par· 
maklarının da parçalandığı görül
müştür. 

Hüsamettin derhal bir otomobile 
bindirilerek Cerrahpaşa hastahane· 
sine kaldırılmış, fakat yapılan ame
liyatta kurtarılamıyarak ölmuştür. 

Oradaki tacirlerle temas edilecek - Bira: daha oturun oaı:ım... 1 
ve alnn satım i3leri üzerinde komışma. - Olroo.z. Sonra 1oonnı ho~uma gi 
lar yapılacaktır , den bir yerde lcal<Zığımı zanneder ... 

Tenkit zor. mudur 
kolay m·11iır ? 

Tenkit nedir? Şilphcsiz birçokları. 

mız bunun etrafında biçrok şeyler eöy. 
lediler. Birçoklarımız derken, yalnız 

biz ikastetmlyoruz: hatta. frenklerde 
blle .. Ve münekkitler bile .. , 

Fakat bizde tenkit bayrl!ğmı taşıyan 
Nurullah Ataçın tenkit ~de neler 
düşündüğünü şimdiye ka~a:r okuduğu. 
muzu pek tahmin edemeyiz. Herhalde 
tenkidin ne demek olduğunu kendi iten. 
disi de pt:k farketmiş olacak ki., tenkit 
köşesinden çekilmekle beraber, ;ine 
bir nevi tenkit sedası içinde, bu mevzu 
dünkü HABER'de ııöyle bir dokunu. 
yor: 

Harpte batan bir deniz 
altı gemisi bulundu 

Yugoslavyada Şebeniko liman ida -
rcıi aıağıdaki hldlaeden haberdar cidil
miştir: Bir ıUnger avcm Liua adası -
nın yakınlarında ve 30 metre derinlik • 
te eski bir tahtelbahir görmüştür. Bu 
denizaltı gemisinin Umumi Harpte bir 
torpile çc:rparak tayfasile birlikt'! bat -
tığı zannedilmektedir. 

Vlndsor DUkU Paskalyayı 
nerede geçirecek ? 

Vin!dsor dükünün paskalya yortu -
sunda enzfeld şatosunu terkederek A -
vusturyanın birkaç yerini ziyaret ede • 
ceği haber verilmektedir. 

Maiyyetindekilerden birinin Paris'e 
gitmesi, dükün paskalya yortusunu Pa
riste ge~ireceği hakkında bazı şcıyialara 
meydan vermiştir· Fransız makamatr, 
şimdiye kadar dükün böyle bir seyahat 
yapacağından haberdar edilmemişler -
dir. 

Şlmalt Kafkasyaya yeni 
verilecek isim 

Ji görülmemiş derecede deniz bd 
lanma hazırlıklarına girişirken, . " 
teslihatm gUya sulhu muhafeıa 1~ 
olduğunu ileri ıürüyor. Böy~t 1' 
vaziyet karşısında İtalyanın sak• 
hareketsiz kalması hem abe•ı ~ 
ıafderunluk olur. Büyük . fd~ 
meclisinin karan, işte bu şekil . 
Avrupa vaziyetinin tabii bir ne~ 
sidir.,, ~ 

Bu satırlar arumda dikkate. 11• 
ğer bir nokta Habeşiıtan har!'1 ~ 
rasmda bile Fransaya kar,ı ih~,. 
olan İtalyan gazetelerinin ar;, 
çıktan açığa Fransaya kartı A .,s· ııı 
yayr himaye eder şekilde yaıı cii1' 
maya baslamış olmalandır. ~"' 
geçtikçe İtıılyanlar Berlin -;;14 
ma mihverine daha ziyade b~ 
gibi görünüyorlar. Son g·· ~ 
bu mihvere Avudurya ve M• 1 
tanın da katılrr şekilde vazir~~fı~ 
ması Umumi Harpten evvelki ıdır 
fakı müselles,, in yeniden ktJt1l 
ğu şüphelerini uyandmnıştır· jıle.rft 

"Te->tTdt do sanat gibi inaiUlırwuıl~ 

işidir, O §iir ya:m.a1•ta11, roman yaz. 
mal~tan elbette J:o7aydır1 Çü111.."fl insan 
oğlunu hcnıciııslcriniıı zaafına, kötiUü. 
ğünc inandırma!~ çok daha kolaydır. 
Şair, romaııcı, ressam hasılı hcrhaııgi 
bir sanatkcir bizi eserine inandırnıağa 
kendisinin üstiinlü{jünii, hiç olmazsa 
kuvvetini kabule mecbur eder. Halbu. 
ki biz in.san oğulları bir kimsenin biz. 
den iistliJı olması fikrine pek zor ta.. 
hammlıl ederi::. IIatta hcrke.!t kendi. 
mizden a._<Jağı görürsek, sanki bıı bizim 
lcıymetimfoi i.'bat edcrm~ gibi mcm.. 
nun olur, koltuklarımızı ka1>arlırız. 

Hayranlığın gllzel, °""<ril bir hi.a oldH. 
ğunu. kabul ederiz ama 'doğruS1l ezici 
bir tarafı da vard1r. Hayran11kkırımız. 
aan ne Troilar kıtrtu1ıırsa1' ~ ktıdtır içi. 
miz f crahW.r. MünckJı."it bizi hattranlık. 
Tarımızdan kurtaran onları ~fifleten 
a.dl.J.md ı r.,, 

Fakat buna mukabil lngil s1i~ 
Franaızlann ıiyaıi teşriki Jt1e\liet 
daha ziyade arbnaldadrr; 5° ~·· 
~usyanm da Fransa ile ittifa~rftti' 
lınde bulunduğu düşünülürse .(• 

Sovyctler Birliğinde Merkezi İcra f kı il k h teıt .. a müse es,, e arşı 3rp }IJ'' 
Komitesi, geçenlerde ölen ağır endüs • velki "itilafı müsellesn in cştıbjli!• 
tri komiseri Orjonikidze'nin adını ebe· maya hatladığı kolayca anla.ı:la 
dileştirmek üzere şimali Kafkasyaya ____________ !* ./ 
Orjonikidze ismini vermeği kararlaş - ~~ 

lhtlyarları öldUren 
meml ketler 

tırmıştu:. 

Meterllnde akademi azaeı 
Fransa'nın ahlaki ve içtimat ilimler 

akademisi, Belçikalr muharrir Meter • 
linck'i, eçnebi aza intihap etmiıtir. 

Metcrlinck, 1862 ıeneıinde Gand'da 
doğmuıtur. 1911 de Nobel mUkafatı . 

İhtiyarlar dünyanın birçok yerlerin. nr almıştır. "Pelleaa" ve "M~linande" ın 
de hUrmet görürler. Faknt, bazı yer. mUcllifidir. 
lcrde de hiç sevilmezler. 

Meseliı, iptidat insanlar, bir adam iş jı ilmi F efsefe 
yapamayacak ha.le geldi mi ona ekmek 0 .. . l 
yemek vermezler ve aclıktan ölmesini un ve Yann Kitaplanndandır 
isterler. Bazan da lcendielri öldürür. Fiyatı 40 kuruıtur 
ler.. ----

- Bu tabloya, ay<Zan aya, gelirimi yn:xıca(fım. 
- inşallah ya·mnda bit nıcrditıc1ıc muhtaç olursunuz ... 

Resmi dairelerifl 
dikkatine 1 

1 . ,.er· ı 
Hem A vrupaya fazla döViZ esrfı,. 

meğe sebep olan fazla kağıt f 
yatını tahdit edebilmek, ~e~~ 1 
zetenin mündericatını çogal ~ 
ilan verenlerin dahi ncf'ine 0!aııJlll 
okuyuculnra fazla hizmet iıil~ tıtl
bulabilmek için şimdiye kac:ıat ı•t1• 
yük puntolarla dizilen ııanlal'ı tarl
lus,. refikimiz gibi, 16 mıırt 1,rl' 
hinden itibaren küçilk punt~ııJ1l' 
dizllecektir. Puntoların yarıl aol11~'1 
fat eb'admın kilc;Ulmesinden p et-

. ttıı 
resmt ilanların gazetede ıs lt tı\I 
tiği yer nnzarı dikkate aııns.rtl uc·I 
nisbet dairesinde tcsbit e~nc;etll1 
retler netice itibarile cskı U .1.ttl
aynl olup hiç bir fo.zlaJığı nıı w J 

~ zim bulunmamaktadır. ~, 

---::::=:===:=====~ 
1 

Geçmiş Kuı 
oz, 

15 Mnrt 1 ı ıd l (;1 
ıliü.-ıyo Daııa isimli b·r ::;::.t • 

su ioolcsini teklif ctmi§t;r. ııitıtfi~ 
Tekli/o göre s-ıı Anadolıt- ~ ıv.rl , 

den getirilecek, Elmalı s~ıy' ııtı'1 
sinde ve mil:yası ,,..,a aletı.le 11t 11ıtt rı1 
sinde 20 dcreocdc ve 11;ıcfimU pı'!. ,.,,,. / 
nuız:mıdaıı ıla ari bu1unaotl ·ar!lS·.J 
taraftaıı lı•ı su Ma!tepl' .1' 1fll''"'~ 
bir kilomc'rc rarl;ında ae;ıı~eti~( (' 
o!aıı Bii.Wlll derc..rinin 8(1,!J .et d'~.I 
Maltepe l>ıarycsinin dört 'ktl0

771 
ttf" 

mali §arkisind.c 1«.iin J{ırOO( 
eteklerinden getirilecektir • 
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Bu da başka bir hatıra! 

Görülmemiş bir 
mübadele 

1,300,00 Çoc ğu~ 
henüzm 

8eş okka sabuna bir sütun gazı 
Yazan: 

Kültür Bakanlığı mecburi tahsil 
Osm an Cemal Kaygılı çağında bulunan bu çocuklar • 

çın 
l' 
::kı llalit Fahrinin edebi h ~·alan. Artık gazetede çalı~anlarla müessese ara 

~d:.trnası gibi, bizim eski kafadar Sa. sında mesele k::ı.lmamıştı. Çünkü mu. 
'Yt ın Enis de (Matbuat hatıraları) harrir olsun, mürettip olsun, gündelik 
e gazetelerin birinde kendi yazıcılık bütün ihtiyaçlarını o bakkaldan iste. 
~llgazeteciUk hatıralarım anlatmaya dikleri gibi tedarik ediyor, üstelik de 

kat'i tedbirler almak •• uzere 
adı. o müesses::min veznesinden yol parası ı 
tııdug~ b" · · t·ı· d. l' ' um ırıncı yazının tavır ve ı an ıye ara sıra yarımşar ıra sız. 

~ dan öyle anlaşılıyor ki Saliihaddin dırabiliyorlardı. Vaziyet böylece yırmi 
~bu hatıralarında birçok garip ve' yirmi beş gün devam etti. Lakın iş 
~~ !eyJerden bahsedecek ı hala düz~lmiyor, wznede kabil değil, 
\ad t Yağma yok azizim Salahaddin ı on lira bir araya gelemiyordu. Böyle. 
.Jıı ar Yeri sana vermezler. Zaten, bu likle herkesin alacağı bir hayli birik. 
d Yazn:aya başladığın şeyler, senden! mişti. Bakkaldan defterle alınan şeyler 

~~bcnım mevzularım sayılır. Böyle günde azami otuz kırk kuru.şu ge~mi. 
hat beraber, ziyanı yok, yine sen yordu. Halbuki orada çalışan m uhar. 

• 
1ra1arınla yazacağın şeyleri, bildi. rirlerin, adamına göre otuzar, kırkar, 

'iq:~ediğin gibi yaz 1 Yaz ama, senin ellişer, altmışar, yetmişer lira aylık. 
~ &rn o hatıraların arasında bir par. ları vardı. Bu aylıklar, bakkaldan def. 
Ô;ı~ır ki ben onu sana bırakmam. terle alman şeylerle öyle kolay kola.• 
~danYağlı bir parçayı senden önce ödenemezdi. 
~h ben yazıyorum işte. . Bundan Kendi kendim.ize vaziyet ha bugün 

da sakın bana darılma 1 düzclecnk, ha yarın düzelecek derken 1/J00,000 rocu§umu.:ım gıpta ettiği mektepli yavrular 

~ l~E OP~~: bak~rd~,iş b~W~ooz~ g~.--------------------------~ 

lt geldikçe benim de birkaç defa yor ve biz boa.ğzı tokluğuna ırgat g ib i Ku·· ltu·· r Bakanı Anka-Ctllıi§ olduğum edebi (Şiyap mec. Çalrşıyor, müessese de bize OOyuna 
\ a ) :nda çalı§an gençlerden bir kıs. borçlanıyordu. Ne yapalım, ne yapa. 
\~.zamanda mecmuayı çıkarmakta lım? diye bir h ayli düşündükten son. d d 
~:Uessesenin (Dersaadet) isimli ra hep birlikte §U kararı verdik: raya o•• n u•• 

~ 1 k gazetesinde de çalışırlardı. Bu - Ne düşünüyoruz yahu ? Elimizde 
1 '<C i' 

' "<l ~ c. gazete önce pnkara yokuşun. adeta bono yerine geçen defterlerimiz 
~ §ıt efendi hanında çıkardı. Son. var. Şimdi yanlarımıza birer küfeci 
~ l>C&sesenin merkezi olan Beyazıt. birer hamal alıp Veznecilerdeki bakka... 
la~be Konağa nakledilmişti. la gider, müessesedeki alacaklarımıza 
l~ r mül:fürü Salahattin Enis olan karşılık olarak oradan, okkalarla, bat 
't'cdc o zaman çalışanlar arasında manlarla, erzak y ükletip hiç olmusa 
Şkıı/ardı : evlerimizin birer aylık ihtiyaçlarını 
~ v 1 

Anadoluda bulunan ıair Ek. tem.in ederiz! 
, t:~~et, Çapan oğlu Münir Süley. Ve hep birlikte kalktık, yoldan ya. 
'i, 1 gazeteci ve muallimlerden ladığnnız birkaç küf eciyi de yanı. 

ta l'ahrnetli şair Fatin Tevfik, Ha. mıza ta.ımrak bakkala yana.~tık: 
t ~ttesinin şimdiki tashih işlerini _ Ver bakalım bana beş okka sa. 
td.~~en ve eski Tanin yazıcılarından bun, ~ okka şeker, iki okka zeytin, 

ı:n, Açık Sözün sahibi Etem İz. bir tekerlek lt~ar peyniri, üç okka 

~ gll! 
hıt ~ureddirıle ile Etem İzzet o za. _ Bana da üç okka z.cytin yağı, 
c?tcılık ve gazeteciliğe yeni baş. on okka soğan, dört okka makarna, 

?iiptedi birer çömezdiler. Hele bir paket çivit, iki okka beyaz peynir! 

Bakan l sfanbulda kaldığı bir haf
ta içinde muhtelif meseleleri 

gözden geçirdi 
Bir haftadanberi} 

şehrimizde bulunan 1 
Kültür Bakanı Bay 
Saffet Arıkan şehri-
mizdeki kültür mü -

esseselerine ait tet
kiklerini bitirmiş ve 
ve dün akşamki tren 
le Ankaraya dön -
müştür. 

Bay Bakan fstan-

rar verilen şimi fizik enstitüsünün işlc
rile meşgul olmuş Üniversitede tedris 
ve talebe durumu hakkında rektörden 
izahat almıştır. 

~~.~et, mesleğe yeni girdiği vakit _ Ben de isterim iki buçukokka 
\>·~r §eydi. Akşam olup da: Trabzon yağı, bir okka kuru üzüm, ----~'"--,____:;,""""'~""'"'~ 

Uz p , B. Saffo~ Ankan 
bulda kaldığı bir 
hafta zarfında Üni. 

Bay Bakan burı::lan başka Guraba 
hastaneslne ilave edilecek paviyon ve 
yatak işlerile de me;!gul olmuştur. Ay
ni zamanda kültür direktörlüğünde ge- ı 

nel ispekterlc:lc ve direktörle iki top -
l:mtı yap:nış İstanhulun okul ihtiyacı 
ve to:ılebe vaziyetini önümiizdeki ders 
yılı ba§ında dın:ıcak yeni tedbiı lrri gö
rüştüğü gibi müzeler i:la:-esinin eski e
serleri korum:ık için vücude getirdiği 

talimatnameyi incelcm:::tir· 

q1
1 

aran var mı· dört okka pirinç, bir okka pirinç unu, 
~t başlayınca Etcmin bu ömürlüğü iki süpürga, bir çamaşır ipi! 
~c ~ha artar ve o, istenilen yüz Bu yağlı müşteriler karşmnda dük. 
<r·tine daima beş kuru~ uzatırdı. kindn.ki hamarat çırakların n~ı lbir 
it~ Paran var mı?) faslının ne harekete ge<;ip nasıl harıl harıl çalış. 

)] 
01duğunu isterse Salahaddin Enis maya başladıklarını bir görseydiniz 

~atında yazsın ! şaşardınız. 
~eleliın, asıl mevzuumuza: Zavallı dükkan sahi:.>:rıin ise, bir 

Oc llacılık, gazetecilik, ooyacılık. iJ:i aylık alış verişi yarım saatiıı için. 
llluk, cmlii.k, akar komisyon. de yapacn.ğından dolayı sevinçten ağzı 

~ 1
13arra.rıık, bankacılık gibi bir kulaklarına varıyordu. 

0 tuğuna sıkıştırnın; olan penbc l3aJı "' Şimdi ben gülmemek için dudakla_ 
~l ibi zavallı saf lsmail Faik, rımı ısırıyor, Sala.haddin Enis ara sıra 
\ ercıc müessesenin Ust katında kıskıs gülüyor; ötekiler de çıraklara 
~~(gazetecilik mektebi) açmaya ha bre ~te beri ısmarlıyorlardı. 

versitede yeni a«jılan 
peda~oji enstitüsü, iktısat fakültesi ve ı 
Üniversitede yeniden kurulmasına ka -

Tıbbiyenin 110 uncu 
kuru uş yılı 

Bu münasebetle üniversite konferans 
salonunda dün merasım qapıldı 

ı.}e bunun için akşamları mu. 
"'l b Derken çıraklara öte beri ısmarla. et· ir odaya toplayarak onla. Tıbbiyenin 11 O uncu kuruluş yıldö-

'ia.ık.,dakı' b-azetecı·lı·k mektep!". masırası dördüncü b ir nrkada!;a ge. b .1 .. .. •• .. " nümü olmak münase etı e alin univer • 
emanc~ ettiei Atatürk çocufu, bu şen 
ı:iinünde ya:-ı:-J,i büyük vazifeni sana 
bir daha hat:rbtınm. Bayram, hepimi
ze kutlu clsun.,, 

ll' lince mcs~le değişti. Çünkü mübarek 
~e b Uıun uzadıya konferanslar öyle bizim gibi okkaya, kiloya hiç ya_ 

<u}lamıştı ki trun bu konfc. 
~ <!3nnsında. meşhur pcnbe ko. naamadan doğrudan doğruya: 
~ .. - - Bar.a bir çuval sabun, bir <;U\'al 

t ,~~-sesinin de nevri dönmeğ<' 
~l"tllllştu. Derken bir gün duy. şeker, iki teneke gaz, bir sandık ma., 

0~ binbir işi koltuğuna sıkış_ karna, bir fıçı zeytin yağı ! .. 
~an penbe konak müessesesi Filiin diye sayıp dökmcğe başlayın. 
t 

1 
~Urlarma aylık veremez bir ca çırnklnr afalladı ve çırağın biri 

~. '-'lll§, piyasada.ki kredisi bozul. ustasına clönüp bir şeyler söyledi. Bu 

.,. () . 
~ı~"a.kıt, gazetede çalışanlar da 

~ıı "l'ını afa.m:ı.~ olmu:lardı. Ga.. 
~~ak üzere idi. Fakat mües.. 

\t:··ı ~nradan buna da b:r çare 
~\it!:seescnin parlak namına 
~ d~ \r eznecilerdeki bil yük bir 
~kkanı ile uyuştu, gazclcde 
~ .~ ellerine damgalı, mühUrlü 
~~ defter tutuııturdu. Onlar 
l b ~l'lerle her ak1m.n1 Vezneci. 
t~~ltkaıa gidip ge;ek k~ndilcri. 
ı b-~ evlerinin o günkü ihtiyaç. 

defterle veresiye temin edi. 

bıl' 
trtJ. ~ gören müessese sahibi, bu 
lı:ı. lldelik şeylerin parasını ay. 

Utttazaman bakkala verecekti 

sefer usta bize sordu: 
- Ne o, yoksa siz de gazeteciliği 

bırakıp bizim gibi bakkalığa. mı ba~
layacaksınız? 

Şaşırdık, biraz hık mıktan sonra: 
- Her gün buraya gidip gelme!{ 

hem bize, hem size zor o!m::ı.sın ! 
Diye böyle yapıyoruz! 

Adamcah'1Z biraz durdu; bizden bi. 
raz müsaade isteyip sokağa çıktı ve 
biraz sonra geldi, gülmcğc başladı. 
Meğerse dükkan sa.h:bi t elefonla 

mczeleyi müessesenin sahibine sor. 
muş: 

O da kendisine: 
- Ancak günde!ik ihtiyaçlarını ve. 

;zıuıı{awıaA t:{'Ztı.J ''ZiUt.l 
Cembını vermiş .. Bunun üzer ine biz 

site konferans salonunda bir merasim 
yapılmı~tır. Merasime İstiklal Marşilc 
ba,lanmış, bu toplantıyı Üniversite Tıp 
fakültesi dekanı Bay Nurettin Ali aç • 
mtştır. B. Nurettin Ali bu münasebet -
le şunları söylemiştir: ~ · 

"- Tıp tarihinin şeref dolu mazi • 
sini canlandıran 14 martı, Onive:-site a
'Clma a:;m:ıık b3na ımıka:ldes b:r vazife -
nin yaptınlm.:ısın:!an doğan bir sevinç 
ver: yor. 

Bucün, varlığını ve kuvvetini gurur
la ta."lı<lığnmz Tüı-k t::b:ıbcti tarihini hep 
ber~ber a:ıacağ:z." 

Bay Nurettin Ali bundan sonra tıp 
sahasında mcm:eketimizin son yılla:-da 

gösterdiği ilerlemeyi anlatmış. ve söz
lerini şöyle b:tirmiştir: 

"-En büyi?k elin en hü)•Ük eserini 

o gün yine gündelik ihtiyaçlarımızı 

son defa olarak oradan almış, ertesi 
gün de binbir işi bir arada yapmak is. 
tiyen penbe konak iflas baJ-Tağıru 
~ekmişti. 

lşte Salahaddin Enisin anlatacağı 

hatıralardan bir parçası da budur! 

Bay Nurettin Aliden sonra profe -
~ör Mazhar Osman. profesör Tevfik 
Re;n~ i. doçent Ekrem Şerif. taıebeden 

Fc!1:ni ve Lebit de söz söylemişlerdir. 

Sandallar yalnız e/j
lence ve spor için 

kullanılacalı 
Belediye kayık ve sandalların yal. 

mz tenezzüh ve spor vasta.sı haline 
sokarak dcni:r. nakliyat işini behemc. 
hal mo~örleştirn:cğe karar \'ermiştir. 

E;itün r.andal ve kayıkçıların bir şir 
ket hal nde birleştirilerek, bu suretle 
motörleşmc işinin daha. kolaylaştmL 

ması imkfmları üz~rinde tetkiler yapıl 
maktadır. 

Müzeden rakzcdilecek 
AtatUrkün bUstU 

:r.ı üzeler idaresi tarafından hazırla -
nan Atatürk büst ünün açılma töreni 
bugün saat 15 te yapılacaktır. 

Kültür Bakanlığı i:k tel:irisat işlerile 
y.:.kından meşgul olmağa karar "ermiş; 
önümüzdeki yıllarda yapılacak değiş • 
melerle yenilikleri tesbit etmeğe baş -
lamıştır. 

ilk tedrisatta bugün ilk planda dii -
şünülen şey bina, öğretmen ve tedris iş
leridir . 

Bunların içinde en büyük mesele de 
okul binası temin etmektir. Bilindiği 
üzere mevcut ilk ckul bin.ıları bugün • 
kü ihtiyacı larşılıyam1yor . 

Şehir içinde tam teşkilatlı lıazı beş 

dershaneli bir ilk okul binas1 25.000 li
raya mal olmaktadır· Okutmak mecbu-
riyetinde olduğumuz fakat he • 
nüz okutamadığımız ve rr.ccbu -
ri tahsil çağında bulunan ço:ukların 

sayısı ise köylerde bir milyon şrhirler
de 300,000 olarak tahmin ediliyor. 

Köylerdeki okul ihtiyacını k;;rşıla -
mak için Türkiye içinde en az 35 bin 
şehir'de 1200 okula ihtiyaç vardır. Bir 
okul binası 25 bin liraya mal olduğuna 
göre yalnız şehir okul ihtiyacını karşı -
lamak üzere 3 milyon liraya ihtiyaç var 
demek, Köylere de 17,500,000 lira lfi -
ztm olduğuna göre bütün ilk t~driı:at 
ihtiyacını karşılamak için 20,500,000 

lira lazım gelmel:tedir. 
Bakanlık bunu gözönüne almış ve 

en sür'atli bir zamanda neticeyr var -
mak kin bütün gayretile çalışmağa baş
lamıştır. Bir yandan okul binası yapı • 
lırkcn diğer y:ından öğrrtmen ihtiyccı 

nı karşılamak ve öğret:ncnleri iş başına 
getirmek. ayni zamanda öğretmenlik 
mesleğini cazip bir hale sok::nak için de 
bircok tedbirler alınm:ıl:taclır. 

~ öGRETMEN VAZIYET! 
tık okul öğretmenlerinin bugünkü 

vaziyeti yapılan ist::tistiklere göre şu 

şekildedir: 
Yüksek okul mezunları 180. Vse 

4 ı 8. öğretmen okulu 9, 159. orta ckul 
2,252. ilk okul mezunu 1,823, vekil öğ

retmen 585. 
Bu mikclarl,.:':lan anla:rlaca~ma rö • 

re bütiin Tü:'kiyede 14,437 ilk ol<ul öğ· 
retmeni çalış'llaktadı:. 

öğretmenlik mesleği ilerlemek ve 
yükselmek istiyen bir meslek olduğun
dan Eakıınlık öğretmenleri bu yolda 
ilerletmek icin esaslı çarelere başvura -
caktır. Bu bakımdan. mesleki neşriyat 
yapan dergilerden, sinema. radyo. gibi 
modern tekniğin terbiye cı:lici vasıtala· 
rınclan. terbiye sergi'erinden: kurs. kon· 
gre. s•yahat gibi vasıtalardan öğret • 
menledn istifade etmelerine çalışılacak-

tır. 

iLK TEDRİSAT iSPEKTERl~ERİ· 
NtN BAKANLIK KADROSUNA 

ALINMALARI 
ilk tcdrisc.t işle~inin rasyonel bir şe

kilde halli için, ilk tedrisat ispekterle -
rini Bakanlık kadrosuna almak zarure -
ti vardır. Bundan b:rçok fa)i:lalar e!de 
edileceği muh~kk:ık r,örül-nektedir. İs· 
pekter kı:ıdroları vilayetlerin mal san -
dıklanna göre değ:l: ok:.ıl. öğı etmen, 
talebe sayıs·na. yol ve nakil vasıtaları • 
na göre tanzim edilcc::k ve i1k tc:drisa -
tın verimini arttırmış o' aC'll:tır. 

16 mart ilıtif ali ![.ar11t 
16 mart ihtifı:li C:ün de haber veıl:ii· 

ğimiz gibi y<':-ın Eyüptel:i ~ehitliklcrde 
yapılaca ·~ır. Eu münaı:c~et:e Haliç is -
kelcsinden knl':a ·ak vapurla sa.ı t 13.5 
da hareket edikcek ve sa<ıt 14 ,fo ayni 
iskeleden kalkan bir vapur da da,·etli • 
leri götüre~ektir. Merasime saat on be~
te başlanacaktır. 

Şehir m2cl&si l!ugiln 
toplunc:cak 

Şubat devresinin son toplantılarını 

yapan §ehir meclisi bugün ide toplana • 
cak ve bütçe meselesi ile diğer bazı me· 
seleleri görüşecektir 
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Haile Selasiye Almanya ile Am erika 
arasında yeni bir 

hadise Müstevliler Adisababada 
emniyette değiller diyor 

Bcrlin, 14 (A.A.) - Memleketin 
dahili emniyeti için mevcudiyeti tehli -
keli görülen Amerikan tebaasından Je-

Path, 14 (A.A.) - Negus, Lon
dradan ayrıldıktan sonra ilk defa 
olarak Havas muhabirini kabul ede
rek şu beyanatta bulunmuştur: 

"Habeşistan ve onun imparato· 
ru, Milletler Cemiyetinden ümitleri
ni kesmemişlerdir. Çünkü mazide
ki sukutu hayallere rağmen, cemi· • 
yet prensiplerinin artık iflas etmiş 
olduğuna inanmak istemiyoruz. Bu
nunla beraber milletimin ıztırapları
nr azaltacağma kani olursam, hak
ka istinat etmesi şartile, meselenin 
halledilmesi için Fransa tarafı~dan 
vukubulacak teklifleri kabul etmek
te tereddüt etmem. 

"Ras Destanın ölümü Habeş 
milletinin mukavemetine nihayet 
vermemı§br. Graziani aleyhinde 
yapılan suikast, müstevlilerin Adis
ababada kendilerini emniyette his
setmediklerini göstermiştir ... 

Haikı ScUisiye 

Haile Sclasiye, hatmüını yaz
makta ve memleketinin ne suretle 
istila edildiğini tesbit etmektedir. 

wisch Agency'nin Bertin muhabiri 
Smolar'm Almanydan çıkması h uau -
sunda kendisine polisçe tebliğat yapıl -
ması üzerine Amerikanın Berlin mü -
messili keyfiyeti proteata etmiş ve A -
merika hariciye nezaretinin bunu pren
sip meselesi yapmakta tereddüt etmiye
ceğini ve keyfiyeti icap ederse parll • 
mentoda da mevz:uubahseyliyecciini be 
yan etmiştir. 

Bu baptaki kat'i bir karar verilince • 
ye kadar Alman polisi ihraç kararım 18 
marta talik ctmittir. 

Fransa Fas'la 
nıeşgul oluyor) 

Paris, 14 (A.A.) 'ı üksek 
Akdeniz komitesi dün B. Blumun 
batkanhğmda toplan arak Ceıair, 
Tun us ve F asta idari tensikat ve 
memur)arm aziyeti hakkmda derin 
tetkikatta bulunmu~tur. 

Fransa - Sovget misakı hakkında 
Komite müteak iben lspanyol Fa· 

smdaki isyanın Şimal Afrikasmda 
tesirlerini tetkik etmiş, iç bakanlı
ğında bir Ce;zair müdürlüğünün ih
dasma karar vermiştir. 

ltalya ne dedi? Pransada bir tren 
yoldan çıktı 

Londraga verilen notada bu meseleden balıse 
dildiği muhakkak fakat henüz maliinıat go.k 

Pourget, 14 (A.A.) - Paris -
Mont Dore ekspresi saatte 80 kilo
metre süratle gitmekte iken Bour
get'ye 30 kilometrelik bir mesafede 
yoldan çıkmı§tır. Kaza neticesinde l 
1 5 kişi yaralanmıştır. 

Roma, 14 (A.A.) - Salahiyet· ı 
tar mahafilde beyan' olunduğuna 
göre, 1 teşrinisani tarihli lngiliz no
tasına 1 tal yanın bu kerre verdiği no· 
ta dahi, Ren meselesine dair İngil
izlerin i.iç ve F ransızlann da iki no· 
tasc daha evvelce neşredilmemiş ol
rhı~Hndan, neşredilmiyecektir. 

İtalya. l:Selçikanın mülki tama· 
mi)·etini Fransa, lngiltere ve Al
manya tarafından garanti edilmek 
:;mtile kendisi de garantiye amade
dir. 

ltalyan notasında Fransız- Sov· 
yet paktmın da mevzuu bahsedil
miş olduğuna şüphe yoktur. Fakat 

ı bu hususta hiç birşey söylenmemek· 
tedir. 

Paris, 14 (A.A.) - Corbin, 
dün öğleden sonra Londradan bura
ya gelmiştir. Kendisi hari· 
ciye nazın B .. Delbosa Alman yanın 
Garp misakma miiteallik İngiliz no· 
tasına vermiş olduğu cevabın Lon· 
dra mahafilinde tevlit etmiş olduğu 
ilk intibaların nC4o}duğµ hakkında 
malumat verecektir. 

Hakim olan intiba, Alman no
tasının Almanyanın şimdiye kadar 
sehabet etmiş olduğu tezleri hatır
latmakta olduğu merkezindedir. 
Yalnız Alman notası, nazikane ve 
mutedil bir tarzda yazılmı~tır. Bu 
sebepten dolayi noktai nazar teati
lerinde bulunmak imkanını selbet· 
memektedir. 

Ekspres, fırtınadan hattın üstü
ne devrilen bir ağaca çarparak yol
dan çıkmıştır. 

Nazrr Dormoy vaka mahalline 
gitmi§tir. 

Musolini 
(t1styanı 1 incide) 

MUSSOLlNININ TRA.BLUST AKl 
ZlY ARETLER1 

Valencia'da isyançıkll ! 

Bingazi, 14 (A.A.) - Duçc 
kızlar mektebinin kü~ad resmini 
yaptıktan sonra Derne ile Bingazi 
arasındaki mıntaknyi ziyaret ctmi§· 
tir. 

ÜÇ NUTUK SOYLIYECEK 
Bingazi, 14 (AA.) - B. Mu:s. 

solini yarın Luigi Razza kasabasın
da bir nutuk söyliycrck zirai ve iç. 
timai meselelerden bahsedecektir. 

(V3ttarafı 1 inci<Lc) 
olduklarını bildirmektedir. Tebliğ, ay
ni zıtmanda Cümhuriyetçilere ait tay -
ya relerin, hah alarm fena olmasına rağ -
men, mukabil taarruza .müessir surette 
i~tirak etmiş olduğunu ve asilerin bu -
lunmakta o]dukları muhtelif mmtaka -
lar üzerine 500 den fazla bomba atmış 
olduklarım ilave eylemektedir. 

TEKZİP EDİYORLAR 

Seguian, 14 (A.A.) - Havas ajan -
sı muhabirinin bildirdiğine göre, rüzgar 
ve yağmur, asi krtalarmm ileri hareke -
tine mani olmaktadır. 

Seville şehrinde g~neral del Lano, 
radyoda beyanatta bulunarak Tri -
jueque'in hükumet kıtaları tarafından 

zaptedildiğini tekzip etmiştir. 

ZARARI TAHMİN EDİLEMİYEN 
BİR BOMBARI?IMAN 

Barcelone, 14 (A.A.) - Asilerin 
tayyareleri, sabahleyin Badalona ve 
Sabadell şehirlerini bombardıman etmi~
Jerdir. Hasaratm mikdarı henüz malum 
deği'.dir. 

DiGER BİR BOMBARDIMAN 
Guaklalajara cephesi, 14 (A.A.) -

lkvaıı ajanst muhabiri bildiriyor: "Asi· 
Icıin tayyareleri, dün bütün gün hükiı· 
met kuvvetlerinin Aragon yolu ile Mad 
rit ve ]arama mmtakasındaki tahaşşüt 
merkezlerini bombardı;nan etmi'.?tir. 

Salamanka. 14, (A.A.) ..!- Frankocu 
lı::va kuvvetleri Sabadel tayyare mey -
danının ve yine Barsc lon civarındaki 

elektrik fabrilpsmı bombardıman et • 
miştir. Beş tayyareden mürekkep olan 
bu kuvvet mühimmat fabrikasına elek-, 
trik cereyanı veren fabrikayı ve bizıat 
mühimmat ve tayyare motörü fabrika • 

lanm mühim hasara uğratmıştır. 
Hava kuvvetleri faaictlerini Katalon

ya sahilleri boyunca diğer birçok asker 
kamplanna ve limanlara da teşmil et
mişlerdir. 

KATALONYA MADRtTE YAR· 
DIM EDECEK 

Barcelone, 14 (A.A-) - Generalite 
meclisinin içtimaınm hitamından sonra 
Başvekil B. Tardellas, toplantının ta -
ma~ile harp meselelerine haHedilmiş 
olduğunu söylemiştir. 

Başvekil demiştir ki: 
"Madrit cephesindeki kuvvetlerle 

sür'atle ve müessir surette mesai birli
ğinde bulunr:ı2k için ittihaz edilmiş o -
lan kararlar, Katalonyanm faşizmi ez -
mek için zaruri olan her ~eyi yapmağa 
amade olduğunu gösterir.,, 

H..ONTRQD BAŞLADI 

Başvekil, 1 7 martta T rablusta 
İslam meselelerinden bahsedecek, 
18 martta da ltalyan milletine hi
taben bir nutuk söyliyecektir. 

MUSSOLlNININ MÜSTEMLEKE 
MEMURLARINA HlT ABI 
Roma, 14 (Huı:usi) - t\1usso

lini, T rablustaki ziyaretleri esnasın
da söylediği bir nutukta müstemle
ke memurlarına hitap ederek faşist 
ve imparatorluk 1 tl'llyasmın kendile
rinden beklediği bi.iyük vazifeyi işa. 
ret etmiştir. 

MUSSOLlNININ ARAPLAR 
ÜZERiNDEKİ NÜFUZU 

Roma, l 4 (Hu:nısi) - Roma 
ga~eteleri Mussolininin T rablus se
yahntindcn b3htederken, Ducenin 
geçliği yerlerde Arap halkm r,ö~t~r
diği t~zahüratı işaretle Muss:-ılininin 
onlar üzerindeki niifuz ve teısirini 

Paris 14 (A.A.) - hip::myamn kara 
\"C deniz hudutlarında kontrol plam. 
mn dün gece yansından itibaren tat. 
kine filen ba.şa1nmıştır. İngiliz, Fran. 
sız lt.alvan ve Alman deniz devriyeler 
ko~trolU kendilerine ait mıntakalara tebarüz ettiriyorlar. 

hareket emrini almıslardcr. Planın di. www:c 
~er hususatı da ö~ümüzdcki hafta etmişlerdir. Bu tepenin zaptı için uzun 
tedricen tatbik olunac:ıktır. z:.un~ndYr muharcbn!cr oluyordu. Bu 
OVlEDO'drı ASİLER PVSKVRTVL. tepe çok kanlı çarpışmalara. sahne ol. 

l'ı!VS muştur. 

Barselona 14 (A~A.) - Bilb:ıodan IIÜI\.ÜMETÇILER 6~ KiŞİYi KUR. 
gelen bir tebliğde hiikiı.metc;ilerin Ovie. ŞUNA DiZMiŞLER 
do'nun cenubi şarlcisinde eski m<:7..ar. Par is 14 (A.A.) - Havas ajansının 

hkb.ki asi mevzilcr:ni zapt.ettikleri ve öğrencUğınc göre Frankocular Bribue. 
asilerin bir mukabil taarruzunu püs. ga'yı işgal ettikleri vakit hapishaneden 
kürttükl~ri bildirilmektedir. 130 siya.si mevkufu kurtarm!şl:ırdır. 

Salamanka 14 (.AA.) - ReuytP.r Şehrin sukutundan bir müddet evvel 
ajansınmhususimuhabirfibildiriyor: hiik.ırrc~-: iler yeniden 62 kişiyi kur~u. 

kıiler dün Pinga.rron tepesini zapt. na di::miş bulunuyorlardı • 

1 Ankaradan 1 

Hazineden taksitle mal 
almış olanlar 

hakkında kanurıııtı Taksitlerin tecili 
tatbıkına da ir geni ka1ar alındı bd 

Ankara, 14 (Telefonla) - Hazine - cakların istenilen vasıflan ha.iz ~tt· 
den taksitle mal almış olanların taksit işleri sıhhat ve intizamla ifa.ya.~.<• 
bedellerinin tecili hakkında bir kanun dir kimseler arasından seçilınesıtıl ) 
çıkarılmıştı. Maliye Vekaleti bu kanu - !ayetlere bildirmiştir. 

nun ~~bik şekline dair yeni kararlar İznıitlek; hayva1' 
vermıstır: 

zs mart 1931 tarihinden evvel, hasla/ığı ·ti' 
taksitle satılmış ~ayrimenkullerden i>kar Ankara, 14 (Telefonla) - t~~I~ 
olanların tecili kanunu mer'iyete girdi· bazı köylerinde sıkan hayvan ııas~tJ 
fi zaman kaç taksiti kalmış ise bu tak- ğınm bilhassa İstanbula sira~ct ~pdl 
ııitlerin müddetlerine bir misli ilave o- mesi için icap eden tedbirlerı ye ~-' 
lunacaktır. Kısmen tediye edilmiş tdk • almak üzere Ziraat vekaleti sal~l~~,ı 
sitler bakayesinin de tecili cihetine iİ· talıklar şubesi müdi6.ii B. Naki deef-. 
1dilecektir. yarın (bugün) lzmite hareket e , 

Ayni müddet içinde mesken olanla - tir. 
rın 25 mart 1931 tarihinden evvel ha· Hopa iskelesi W zineden taksitle almış oldukları evlerin 
akar addile taksitlerinin kanunun a!·., -
ra müteallik hükümlerine göre tcdli ka· 
rarlaştırılmr§trr. 

Müştereken satın almmrş olan bir e
vin hissedarlarının şahıslan bazan mu· 
ayyen olmıyabileceği için bu gibi ev ~ 

lerde mesken bulunmıyan ·hissedadara 
biri oturduğu takldirde taksitler kanu -
nun mesl;ene; ev akar olarak kullam -
Iıyorsa kanunun akara ait hültümleri 
tatbik olunacaktır. 

Ankara, 14 (Telefonla).-: ,ı~ 
pada, Ayancıkta olduğu gıbı, rtl' 

tesisatlı bir iskele yaptırılması 1<\si 
laştmlm1şt1. Bu iskelenin proJ di~ 
Nafia Vek5.1etine gelmiş ,:e ta5 

edilmistir. 

Ankara şanıpigoıııl 
diill belli olmadı ~ı~ 

fı,fl 
Ankara, 14 (Telefonla) - . b~· 

futbol §ampiyonluğuna tayirı j~ı~ ,rı' 
25 mart 1931 tarihinden evvel tak · gün Ankaragücü - Genç!erbirlığıııtti' 

sitle almı~ olduğu iki evi de kiraya ve- smdaki maç 1-1 ile beraberlikle 
rerek kendisi kira ile başka bir evde o - cclenmiştir. aıd' 

turanlarm, taksit bedeli en fazla olan iki kli.ibün kazandığı puv~arııaruf 
evi mesken, diğeri akar addedilecektir. savi olduğundan ŞlmpiyonJugun 

Tceil üzerine tahııkkuk ettirilen tak için ikisi tekrar karşılaşa:aklard;~rır~ 
sitlerden mülddcti ay ba~ma gelenler Bu sebeple milli kiime nıı~ .kıl' 

. bır• 
için ay sonuna kadar mühlet verilecek, Ankarada bir hafta ·daha gerı 

bu müddet içinde vermiyenler hakkın • mast lazım ı:;elmektedir. , 
da tahsiliemval kanununun hükümleri j . •• .. sabB 
tatbik olunaeıı.ktır. ZIJllr gureş DIU 

Yanhş kaydile satılan ıayrimenkul . haları bitti c;Jt~~ 
mallar satıl dtklarr tarihte irat gctirmi • lzmir, 14 (Hususi) -

11
11111 

yen arsa vaziyetinde iseler bunlarnı müsnbakaları bugün neti~~\1)5' 
taksitleri kanunıın meskene ait hüküm- D d sı ı• 
lerine göre tecil olunacaktır. Bu vazi • ve fı) kiloda oğnnspor a O•~ 

ta fa, 61 de Uçakspordan . ı 
yete göre tediye zamanı gelen tak,;it • D d lb h 111• tıf 66 da cmirspor an ra 1 l v 
lcr sahipleri tarafından rızaları ile ö - de U~akspordan İsmail, 76 P'~ı· 
denmezse o gayrimenkulün vergİ5İ için mirspordan Baki ve 87 de D~i~· 
tahsili emval kanunu tatbik edilinceye 1111' 

spordan Hasan birinciliği a · · kadar beklenecek ve vcrilmiycn tak -
sitin, vergiden dolay1 yapılacak icrai dır. 1 
takibat ile tahsili voluna gidilecektir. SIFIRA KARI 13 ' f)llS~O 

Bir aylık mühlet için taks:tten fai? lzr.ıir, 14 (Hususi) - ··~'uf' 
aramlmıya:ak, ondan sonra geçmiş za· Alsancak stadyomunda 11k rtı'11,ııll' 
manlar için yü~de 9 faiT. alınacaktır· ka Doğanı1por ve Demirspor do. 00' 

da idi. l\.1iisnbnkanın sont111 bit ıı" 
ğnnspor 1 3 - O gibi farklı Kazanç vergisinden 

111uaf tlllulan 
mektepleı· 

tice ile galip geldi. f} 
1KtNCI MAÇ UÇAKSPO~ 101 

YAM ANLAR ARASIND .,;1~cl Ankara, 14 Telefonla) - Maliye ve. ıı- f 
kaleli program: arı ve talimatnameleri Uçakspor, Y nmanlarırı bil 1 ~ 
Maarif vekaletince kabul edilen aşağı. devrede y~p:.ığı üç gole nıı.ıka de 11~ ~
da isimicri ya.~r melüeplerin kaz.1nç devrede üç ve ikinci devred\şt1~' ~ 
vergisinden muafiyetlerini kararl:ıştır. golle müsabakayi 6 - 3~- · 

t mr•tır. ıı...I mış ır: ~ " '11 
Ankarz.da Türk Manrif cemiyeti li. •f /81' 

sesi, Bizim mel.tep, Bım;:ıda Tiirk ~:fa.. Yunan Krall Girl 
arif cemiyeti mektebi; !stanbulda Bo. dö d •• ti 
ğaziçi, Çarşamba, Hayriye, DarUşı:ıe. il U ocı1 '· 

· Alma 14 (Iltısust) - I{r:ı.l~ ıl t faka., Nişantaşı, !~ık, f}i~.li Tnrakki, d ,,- · 
YUcc Ull{ü liseler!, Yeni nesil, Fatih, rinde Baı;vckil ve maiyeti ?ı.t~eP d~"" 
H:ı.yri:-ı-•e, Güne~. Yeni Tiirkiye, Yusuf bugün Avcrof z1rhlısile G1rı . 1 ,_s 
paJa. Hilal orta Ye ilk mektepleri Gc. müş ve Faler de vekiller, erlt~e~i 
dikp;:ı. yavnı!:ır yurdu, Kad:küy ço. rive n~ kalabalık bir ahali }tll 

cuk y1~va:;I, üs~;üdar f>ofu Mehmet r~fında!l k:ırşılnr.mıştır. utl(. 
paşa ann mclttebi; !zmirdc Kültür li~ Kral Giritlilerin müraca:ıU eO 
~si, Yusuf Rı~a ilk mektebi, Ruz.ei komünistlik töhmetilc 
irfan, !:!mir Ödem:ı:;, hmir Kars1yalrn. lere af vermişeir . jlJ 'it 
ana me?•terıleri; tr:cl l'nn mektebi; l\Ia. lzınir seı·giriııde Jt t' 
latyada Hc'dmlı~n köy me!.teri. l ~ .. l ,.,-ta/18 \ 
Ankara Halkevi taziz ııtlı~ ar11ı nıu_ ıaı~3o . ~ 

•• •• E<lırn~ 14 (Hususı) - ta.1'0ıt 
gunu sergisi Trakya pa,-yonunda._ ·~ıerl.i 

Anknr:ı 14 (Tekfonl:ı) - Ankara len 15 fiI"ına ve sanatkürla El
1
''" ·il·~ll' 
rıı 1 

Halhcvi, her yıl m:ı.rtm 2 inci hafta~mı gisincle takdirname ve P~:\fiitl~~ 
aralarınd:ı ö1e11lcrin hatıralarını ta?.ize kazanan 60 sanatkara 01~~ S· ı~. 
tahsis etmişti. rilmiş ve umnmi müfettıŞt ..tııil 

D .. k b . . . dahS. b. Bugün 14,30 da bu merasim yapıl. ırı · u r;enc ~crgı ıçın . tit' . 
mış. Re~i t Galip, J\r:ımman Emin Nu. çilde haZJrlandığrnı söylertı~Çırt ti 
reddin, Ali Rıza (Çankırı) ! lbni Refi~t BU SENEKİ SERGİ ·de ! 
Ahmet ve Sıı.mi Çölgeçen'in hatıraları lzmir 11 (Husıı.sil - ser;;tıe .. 
taziz cdilmişt:r. edilmek üz<Jre ~jmal mcmlc getı 

Arazi talıriri başladı ı;öndcrucrc1c eşy:ı.yı para:ıı:t<' 0~ ~ 
- ı;ötürtmeyi kabul eden s,·erı J il" ~ s. 

Ankara, 14 (Telefonla) - Maliye 
vekaleti araı;i tahrlr i~1er'ne büyük bir 
eh~mmiyet vermektedir. Yeni yıl ka.li. 
yeti ba~larkcn bu i§e yeniden alma. 

Linien İsveç ı;i:-b;ti va.purlııf ae) r ~ 
ye gelecek olan ziyaretçH~~e. g0!'1 ~ 
50 tenzilatla bilet vrrilecc8'1nı \ 

\ 
mitcsine bildirmiştir. ' 
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Başlangıçta bu iıe mani olmak için, farkına Var• 
hladan, ne ka<lar çalışmııtr ..• Bütün o titiz hareket· 
ler, Ahmet Turaud'un kendisini yaklaşan felakete 
kartı sevki tabii ile müdafaaya kalkmasından batka 
biı- fcy değildi; fakat, heyhat. •• 

Şimdi ne yapacakb? 
Hatice'nin kızından kaçmak, kurtulmak, uzaklaş• 

tnak nu lazımdı? Bir saniye aklından gelip geçen 
bu ihtimal karşmnda birden kendisini boşalrnı,, 
PÖraümüş, ablrmş; vazifesi ve manası kalmanuı bir 
Çuval gibi, acı bir ,ekilde lüzumsuz hiuetti; böyle bir 
ley olamazdı, Ahmet Turgud'un bu yaştan ıonra 
İntihara hiç niyeti yoktur t • 

iki bin bet yüz sene evvel Ayasluğ•dan çıkıp 
Atinada ıöhret kazanmış olan filozof Heraklit bot 
ili.. adam olsaydı iki bın beş yüz sene ıonra lafı 
edilmezdi; "Bir ırmakla iki ker~ yıkanamayız!., di· 
:ten hakim nasıl bir hakikate itaret etmek istemiş
tir? Irmak akıp gitmiyor mu? Nehire ili< defa girdi. 
İintiz zaman bizi ınran ve yıkayan su akıp ıitır.:ş ve 
Yerine başka bir su gelmiştir; ikinci dcf a ayni n-ma

h girdiğimiz zaman etrafımızda bulduğumuz su yu
lcatılardan. yükseklerden, pınann başından akrp ge!. 
lııit yeni bir sudur. Hayat ırmaktan far!<m:dır; bir 
defa ya§adığımız haleti ruhiye akıp gitmiıtir, de~İş· 
lli§tir, ikinci defo ayni haleti ruhiyeyi yaıamak ebe
di surette imkiinsızdır; Ahmet Turgud'un Gülseren'e 
kar§ı duyduğu a§k da, vaktile Hatice'ye karşı duy· 
lhtı§ olduğu aşk da netice itibarile aşktır; fakat bun· 
lar iki ayn aıktır; bir ırmakta iki defa yıkanamayız! 

1 §le üç gündür evinde kapanıp kalan, işine gitmi
l'tn, görünÜ§te ağnsız, sancısız, ateşsiz bir hasta ola· 
!'ak dolaı:ın, düşüncelerinin ve iztırabının karanlık 
etıı;inine dalıp kaybolan Ahmet Turgut, dimağına açı
lan pencerenin iki kanadını birden yumrutclayıp ar· 
lcaaına kadar dayıyarak "l~ık, ışık!,, diye feryat eder 
~İbi yeni b&§tnn ümit ve aydınlıkla dolarak bağırmak 
11lİyordu: Hernklit, sen dünyanın en büyük adamı· 
' 1n! Ruhumun tesellisini, yaşamam için lazım olan 
llıanevi ııdayı benim için iki bin beı yüz yıl evvel ha· 
~laınrı olan kurtancısrn, benim manevi velinimetim· 

• Refik Ahmet 
Sevengil 

nize olarak dütünen Amerikalı alim, tuurdaki hal
lerin her zaman deiiımek üzere bulunduiunu, ,uur 
akııınm boyuıta hareket ettiiini, bir tuur halinin 
asla ayni olarak tekrarlanmadığını, bir insanın ayni 
hal içinde iki defa bulunanuyacainu söylüyordu. 

Ahmet Turgut, iki bin ·bet yüz yıl evvel Herakli· 
tin ıöylediği hakikati muaıır ilmin ağzından böyle
ce taıdik ettirdikten sonra içi rahat etti. Gülseren n 
Hatice, ana kız da olaa , iki bqka insandı; Ahmet 
Turrud'un haua11iyetini iki ayrı zamanda harekete 
getiren iki baıka sebepti. 

Kitabın yapraklannt karıttırma.kta devam ediyor· 
du; William Jameı'in ıuur aklıma verdiği baJka bir 
karakter, Ahmet Turgud'un zihnini yeniden altüst 
etti: Gerek uyku, gerek insana kendiıini kaybettiren 
ağır bir hastalık gibi hallerden sonra İnsan yine ken
di ıahsiyetini bulur; anneainden bir oyuncak ister· 
ken uyumuı olan çocuk uyandığı zarna.."l ayni oyuncağı 
istcmekt~ devam eder. Şuurda, bir kut gibi zaman za· 
man uçmak ve bir yere konınak hali vardır ve ilah.-

- Bu ilimler de kahrolıunlarl 
Diyerek kitabı elinden attı; yeni baştan bir buh. 

ranın girdibadr içine düıerek odasında ileri geri do
laımağa başladı. 

Ahmet Turgut Hatice'nirı ıevgiıile yan2p yakı· 
lırken istediği oyuncağı alamadan uyutulmu~, bu 
uyku yirmi bu kadar yıl ıürınnıtü; şimdi tekrar 
uyandığı zaman şahsiyetini bulmuf, oyuncağını iıti· 
yordu ha ..• 

"Şuurda, bir ku, gibi, zaman zaman uçmak n bir 
yere konmak hali vardır.,, 

Ahmet Turgut, aradan geçen yıllara rafmen dö
nüp dolaııp ayni dala mı konuyor? 

' 
'in! Heraklit! lamini anarken en biiyük san'atk.ar· 
1•rın musikisindeki yaman ahengi duyuyorum ... 

Yirmi bu kadar .yıl evvelki Hfttİcc'yi ve timdiki 
Gülser~n'i ayni kml yangının aydrnlattrğı his gece. 
ıinin ruha ürperti veren dekoru içinde görüyordu; 
hep ayni öldüren güzellik ... Ayni günahsız balatlar, 
avni temiz ınAnah ve yan ilahi panltı!r Meryem yÜ· 

zü, kurunuvuıta ressamlanııtn dini tablo1anndaki 
bir örnek kadm1an hatırlatan o ebedi maıum yüz 
ki baktıkça insanı alır, sürükler, götürür. kendinizi 
gitgide erimit ve o güzeHiğe kan,mış gibi hiasctme
ğe h~ılarsmrz. 

c 
1 

Ahmet Turgut, düıüncelerinin bu merhalesinde 
"'1 kasabaya gelirken birlikte taııyıp kütüfhaneaine 
"erclıtirdiei halde tirndiye kadar bir kere bile açıp 
lı.ı,ih~a lüzum güı-m~diği kitaplanna döndü; 
kendi hastalığını, kendi bilgisile bulup ortaya çıkar-

. Davut oğlu Vaiz'in d~diği ibi: Ne ki eJmuıaa ola· 
cak odur ,.e ne ik İ!le:ımitı~ iılenecek odur ve gÜ· 
net altında yeni bir t~Y yoktur. 

18 
blağa uğraıazı ve hastahğm seyrini adım adım tamp 
•derken arada bir bilgisini kita(>larile kontrol eden 
l:ıir hekim gibi idi; içindeki hrtınayı dirdirmek bel· 
ki mümkün olmasa bile hiç olmazsa isimlendinnc1< İs· 
ti)ordu; Amerikalı ruhiyatçı William James'i açıp 
lcarııtınnnğa baıladı: 

'1 Hakilıci olrmyan hakiki oluyor; bize alaka veren, 
lataızlatıyor. Bir zaman hayatı sevmemize ıebep olan 
doatıar artık bulanık gölgelerden baıka bir t~Y de· 
iildir. Evvelce o kadar ilahi o!an kadınl:ır, yıldızlar, 

r c.t'tnanlar, sular nasıl bu kadar renksiz ve bu kadar 
hbancr oldu? Nefret edilecek kadar boş olan bu tab. 
1~a :nu bütün bir dünya görmüıtük?,, 

Bubranm tesiri devam ettikçe herlreae rezil ol· 
lnllktan korkarak evinden çıkmıyan Ahmet Turgut, 
hizmetc;iıinin bile girmesine izin vermediği odaım· 

da yorıunluktan, sinir gerginliğinden ve içinde kay· 
bolduiu kara düşüncelerden bitkin bir halde ken· 
disinden geçmiıti; ne kadar bu vaziyette ka.ldığm.ı 

bilmiyor, fakat uyandrir zaman yiizünü balkonun 
camlı kapısından içeriye uzanan öğle günetinin it• 

cak bir temasle ok,adığmı Ye adeta mnc!ığını hiı. 

ıetti; bu ııcakhk, ona tatlı bir rehavet veriyordu, 
gözlerini kapasa tekrar uyuyup daJaeak gibi idi. • •• 
• 

'( Arknn ı•ar) 1. ~kolojik hali öteki pıikolojik hallerle orga· 

cı 

Su programı 
~' ~ rt ltı flınetin bu sene tatbika başlaya. 

\su programı etraf mda geniş bir 

~~ tneydana getirilmesine karar 
fl ~l§tir. Bu tc~kilatta ecnebi mü. 

~ardan azam! surette istifade 
~ için tanınmı§ mühendis pro. 

i\3eGouner hükumetimiz tarafından 
edilmiş ve Nafia. bakanlığı 

\tir tnühendisliğine getirilmiştir. 

.... 
-~ .. .... KURfJN .................. , 
~,,l muayene kuponu~ 

it 
~ ~ doktorumuz Pazarte.sı gUn:erı 

1 ~'~ be, buçuktan yirmiye kadar ga• 
~ lclarehnneslnde, Cumartesi günleri 

4 ten 19 il kııdnr Ulcll Tayyare 
lan fklncf daire Uç numarada 

~YUculnnmttı yedi lmpon muka• 
~ buı eder. 
~ haatalıklıı.rı doktorumuz da bu : ,,l'edl tanesini blrfltUrlp kendisine 
\,~ 

0 
lllt cumnrtesl, salı, pers-cmbe 

\.' °)(• 12 arruıı Aksnrayda, Millet cad• 
.,lıa llratpap. cntrJI karştsmdakl mu

tl tl!)strıdc çocuklarınıza bakacaktır. 
~~ '' doktorlarımız 

e~ltu . 
"ı de dl!} dol•torlarnnız da oku-
b~~ emirlerine hazır bulunmak .. : 
\1 doktorumuz FahrctUn Dl§men: 

~'Ilı lsUkldJ caddesinde 127 numa• i 
~ rtesı gtlnleri saat 14 ile 20 ar::.: 

\ lte. llncıugu glbl doktor Necati Pak•: 
~l'akısy Mahmudlyc caddesi ı-z i 
11~ 81.Uı \'C cuma gUnlcrl ayni saat.: 

~, ur l'ucuıamnızm dlşlerlno bakacak• f 1 
~ teda,11crlnl yapacaklardır. : 
......... aM••••a ... a•••••••••••N•••--.e: 

Dünya bu, 
Amerikaaa daha çocuk denecek 

yaşta kızların evlendirildiği sık sık 
görülüyor; ve gazetelerin münaka§a 
mevzuu oluyor. 

Son günlerde dokuz yaıında 
Ônik isimli bir kızın kocaya vardı
ğı görülmÜ§tÜr. 

Yukarda bir çocuk zevcenin res
mını goruyorsunuz. 14 ya§ındaki 
Bayan Jasper ve bir .de çocuğu var! 
Sağdaki kadın, on dört yaşındaki 
gelinin annesidir. Daha 32 yaşın. 
da iken haminne olmu§tur. 

Çocukken evlenen küçükler ara
sında on bir ya!ında iken evlenmiı 
Bayan Lasiter de misal olarak gö~
tcrilcbilir. Bu kızcağız da timdi 
13 yatında olmasına rağmen, hem 
bir çocuk s"hibidir. Üstelik dul kal
mıştır. Kocası bir kazada ölmüştür. 

lngilterede genç evlenmek adet 
değilse de, geçen sene yapılan bir 
istatistiğe göre, · 16 yaşındaki 814 
kızın 16 ile 45 yaşlar arasındaki 
erkeklerle evlendiği anlaşılmı~tır. 

neler olmaz 

AH Çetlnkaya lsveçe 
gidecek 

Nafia bakanı bay Ali Çetinkayanın 
. bir akşam gazetesine göre lsYççe da. 
vet edildiği haber verilmekt<tdir. 

Çetinkaya kuvvetli bir ihtimalle önü. 
müı.deki yaz aylarında bu daveti kabul 

edecek ve !svcçteki mütehassıslarla 

istişarelerde bulunacaktır. 

Radyo Müsabaka Kuponu 
-;-15-

lalm: 
Adres ı 
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Londra belediye seç· mi 
çok hararetli geçti 

Faşistler hal'i surette mağlup oldular 

Hükumetin iç ve dış siyase
tinde değişiklik , ihtimali var 

Londra 8 Mart (Hususi) - Büyük 
Britanya sekenesinin beşte biri olan 
Londralılarm bütün meşgalesini gün. 
lerdenberi yeni belediye seçimi teşkil • ediyor. 

Bu dcfaki ~ime pek açık olarak 
siya.si bir karakter verildiğinden üç 
giin evvel yapılalı. seçimde partiler ara. 
sında şimdiye ka.dar görülmemiş bir 
inat ve ısrar hüküm sürmüştür. 1934 
senesine kadar 27 ECne mütemadiyen be 
lcdiye meclisinde muhaf a.zakarlar ek. 
ser.iyeti haiz bulunuyordu. 1934 de ilk 
defa olarak amele partisi ekseriyet ka. 
zanarak mevcut 124 azalıktan 69 unu 
eline geçirmişti. 

Bütçesi birçok ehemmiyetli devlet. 
lerin bile gıpte ile göreceği derecede 
yüksek bulunan Londra ~lediyesi dün 
yanın en büyük belediyesidir. Riyasc. 
tinde bulunan amele partisi liderlerin. 
den Mister Erbert l!a.rison çok faal ve 
muktedir bir zattır. Amele partisinin 
mecliste haiz olduğu ekseriyet 14 rey. 
den ibaret bulunduğu için bu defaki 
seçimde yuvarlanması mümkün sayılı. 
yor. Muhafaza.karlar ka.ybettikle.ri 934 
den evvelki meydanı ele geçirecekleri. 
ni iyice ümit ediyorlar. 

Muha!azakArlar seçimj kazanmak 
için bugün :fngiltereyi idare eden par. 
tilcrinin · bütUn v~ıtala.nnı harekete 
getirdiler. Na.mzctlerini büyük bir iti. 
na ile ~eçtiler. Bunların baz.ılan Lon. 
dra. ahaJ;s,inin pek iyi tanıdığı maruf 
şahsiyetler ve bazıları da partide istik. 
bali parlak görünen gençlerden ibaret. 
ti.• Sarih ve açık bir program ortaya 
koydular. ~u programda bilhassa amc. 
le partisinin muvaffak olamadığı §ey. 
leri tebarüz ettirdikten sonra "üç sene. 
denber! Londra belediyesini idare eden 

amclecilerin beklenen içtimai ve iktısadi 
hiçbir terakki ve inkişafı tahakkuk eL 
tircmooiğini,, ilan ettiler. Muhafazakiı.. 
lar basımlarına daha kuvvetli bir dar. 
be vurmak i~in amele partisini kom\L 
nistlerle teşriki mesai etmekle de it. 
ham ettiler. Buna. delil olarak da im. 
münistlerin ayrı namzet göstermiye. 
rek amele na.mmtlerine rey verecekle. 
rini iddia ettiler. Fakat amele partisi 
nem.en bu hususu tekzip etti. Partileri. 

Gezintiler: 
.,, ~ ~ - -- .-

Londra belediye 8CçimitUU-., f;!ıdisi . 
kaybeden Osva!d !Jaslcy 

nin komünistlerle beraber olmaktan 
başka onlara muhalif bulunduğunu da 
efkfm umumiyeyc anlattı . 

Seçim mücade!esini amele partisinin 
belediye reisi Erbert Morison bilytik 
bir meharet \'e isabetle bizzat idare 
ediyordu. Amele partisinin 934 denberi 
yaptığı bütün eserleri birer birer orta. 
ya koydu ve neticede "üc Eencdcnberi 
tahakkuk ettirdiğimiz n.sar muhafaza. 
karların 27 senede ya.ptı~:larındn.n çok 
fazladır,, diye iddia etti. 

Daha evvel yapılan kısmi seçimlerde 
ve bilhaEsa Mister Solt~rin te"' ·mınde 

İngiliz seçill!lcrinin ruhi r' .,.clinde 
ehemmiyetli bir tebeddül başladığı gö. 
rülüyordu. Bunun için amele partisi ek. 

scriyct kazanacağına. bir dereceye k!ldar 
emin bulunmakta idi. Baldvinin muha. 
fazakar hükllmeti İngiliz seçimlerinde 
hasıl olan a~ğişikliği nazarı dikkatten 
kaçırmadığı :~in bu seçim vesilcsile 
amele partisinin kazs.runa.sma bir niha. 
yet vermek arzusunda bulunuyordu. 
Fakat s~i.min neticesi tam mannsile 
aksi zuhur etti. 

Londra ibclediyesinin 934. ~..unıne 

2,000.000 rey sahibi iştirak etmişti. Bu 
def akine iştirak edenlerin miktarı çok 
fazla bulunmuş ve amele partisi aza. 
lıklan 69 dan 75 e çıkmıs;tır. Huhafa. 
k!rlar da sahip oldukları 55 azalıktan 

(Devamı 10 ıuncıı sayı/ada) 

Hava bayramı münasebeti e 

Dün "Türkkuşu,, nun bayramı 
vardı. İstanbul halkı erkenden yol
lara dökülerek, Y eşilköyü doldur· 
du. Bayramın geniş bir sevince se· 
hep olması için her türlü tedbirler 
alınmış, · tren ve otobüsler hazırlan
mış, kolaylıklar gösterilmişti. 

Türkku~u, memleket havacılı· 
ğında bir iç kaledir. Dış sınırlara 
yeni ve taze kuvvetler buradan da· 
ğılır. Yurdumuzda böyle bir ku
ranun' yer alması, gerçek bir müj
de gibi alkı§lanmaya değer. Dün· 
yanın her tarafında bu türlü yedek 
kuvvetler yaratılmakta, biriktiril-. 
mektedir. Silahların amansız iler· 
leyi,i, savaşı, bir hudut harbi ol· 

· maktan çıkardı. Tüfek pntlaymca, 
bir vatanın her köş~i. her karış 
toprağı birden tutuşuyor. Şehir, 
köy, kasaba bir günde bombnrdı
manlarm ate§i altında kalıyor. 

iş böyle olunca, yalnız ordu
nun hava kadrosuna dayanmak pek 
de akıl karı sayılamaz. O kadroyu 
geriden beslemek, diişen bir şahin 
yerine yüz kartal yetiştirmek gerek. 

Bu mesele böylece ortaya kon· 
duktan sonra şunu da snklamarnn
lıyız: Biz, "havacılık,. da çok geç 
kalmışızdır. Başka milletler hem 
daha erken işe başladılar, hem de 
daha geniş ve zengin sermayelerle 
meydana atıldılar. Gecikmemizin 
bin sebebi olsa bile, hiç birinin ar· 

S. Cie%gin 

kasma sinerek kendimizi mazur 
sayamayız. Bi• yandan bütün gü
cümüzle yeni girdiğimiz yolch i!er~ 
lerken, bir yandan c!a önümüzde 
koşanlara yetişme!: için geceyi gün· 
düze katmalıyız. Sayıda onlara ka
vu~amazsak, cevher bakımından 
onları geride bırakmaya çal;şalım. 
Türkün ruhu bu noktadan iyi iş!en· 
miş bir tarladır. Bizim göğsümüz
de açan cesaret ve fedakarlık çiçek· 
leri, bnşkalarmm yiireklerinde ay. 
nı keskin rengi ve kokuyu bağlıya· 
maz. 

Yeryüzü, bizi tanır. Onun dağ. 
larında, kayalıklarında say:sız anıt· 
}arımız var. Engin denizler bizi ta· 
nır. Dalgaları üstünde kadırgaları· 
mızla kalyon ve ~ektirmelerimizin 
altın izleri yayılmıştır. Katip Çe1e
bi gibi durgun bir ilim adamına 
bile "T uhfetülkibc:.r., ı yazdıran de
niz kavgalnrrmızdal:i şan kıyamete 
kadar si.irüp gidecek. 

Fakat gök, yepyeni bir kahm. 
manlrk mevzuudur. Derinliklerin. 
de hen Üz büyük bir tarih canlanma• 
dr. Karada, denizde eşsizliğin Öt· 
neği olan Türk, semaların geni2 
yapraklarına da kılıcının destanını 
yazacak. Bu, yaratılışın elinden 
aldığımız bir haktır. Diinkü bayrnmc 
işte bu büyük zaferJ_erin. bir müjdesi 
gibi kutlanabilir~ / 
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Dr. ÖRJ AN O LSEN 

Bir öküz derisinin örte
bileceği bir toprak 

- t 

Eski Fenike mroeniyeti tarihte ya· 
va§ yavaş sönüyordu. Fenikelilerin en 
parlak zamanında onların bir sömürge· 
si olan Kartaca Akdeniz semalarında 

yeni b!r yıldız gibi parlamağa başla • 
mıştı. Kartaca, yani (Y-cni §ehir) mi • 
la ttan 813 yahut 8 ı 4 yıl evvel kurul • 
mU§tur. Fakat 1240 senesinden beri 1 

(Sidon) lılar Kartacanın bulunduğu şi· ! 
mali Afrika sahillerinde bir sömürge 
yapmı~lardı. 

Kartaca şehrinin kurulu§U kraliçe 
'(Di~on) masalı ile izah edilir: Rivaye ·ı 
te gore bu kraliçe kocası öldürüldüğü 
zaman (Sidon) dan kalkarak şimali Ar-' 
ı-ika sahillerinde bir seyahate çıkmış -1 
~r. Kartaca şehrinin bulunduğu yerle· 
re hakim olan yerli hükümdardan ken
disine bir parçacık arazi vermesini is· 
temiştir. İstediği yerin genişliğini tarif 
etmek i~in de "sadece bir öküz derisi • 
nin örtebileceği bir toprak" demiştir. 

:Yerli htiküm:lar muvafakat edince kra
liçe blr öküz derisini iplik halinde ke • 
ıerek bununla kralın hatır ve hayalinden 
geçm:yecek gcni~likte büyük bir arazi 1 

hududu sizmiştir. 
Kraliçenin bu suretle kurduğu şe -

bir (Bosra) idi ki buna Yunanlılar 

(Byrsa) ~dını vermişlerdir· Fakat bura· 
sı sonra meydana g:len ansıuluı;al bil -
yük site içerisinde sadece bir kaleyi 
teşkil etmiştir. • 

M<ı<ıtteessüf (Kartaca) zamanından 
talma yoızılar bulunamamıştır. Onun için 
bu şehrin ilk zamanlarl:la ne dereceler • 
de medeniyette ilerlemiş olduklarını 

tı.nlıunak mil§l:üldür. (K&rtaca) Atlas 
dağlarında oturan yerli aşiretler üzeri
ne hakim olablı\;nek iç!n bu sahillerin 
muhtelif ycr!erinde kal'!ler vücude ge
tirmiştir. Bunların içerisinde (Cirta) 
yahut (K.arta) is:nindeki kale yerinde 
şimdi (Constantine) denilen şehir var
ldır ki burası muhtelif devirlerde el -
den ele geçmiştir. Şimdi Cezayirin roa -
re merkezlerinden birini teşkil etmek • 
tedir. (K.c:rtaea) nın vaktile bakim ol • 
duğu yerler §imdiki (Tunus) ile (Ceza· 
yir) denilen yerlerdir. Sahil üzerinde 
(Gades) e kadar birçok koloniler vardı. 
Hatta ou koloniler Arapların (Mağ -
rib) dedikleri Cebclitarik ve Fas sahil
lerine kadar giderdi. 

Daha sonralan, henüz (Roma) im -
paratorluğu maHlm olan ehemmiyetini 
almazdan evvel, (Kartaca) Akdeniz sa· 
bilinde parlak bir medeniyete sahip ol· 
du; bu medeniyetin hakimiyeti Sicilya· 
nın garbinde ve İspanyada ta (Pirene) 
I 
daglarına kadar gitti. 

İ~te (Kartaca l nın bu parlak mdde
niyet devrinde (Hannon) isminde bir 

40,.J) 
general bir keşif sayahati yapmıştır. Bu
~ gun ortadan kaybolmuş bulunan (Kar-

tTc°a) edebiyatına ait olarak ~le geçen 

"' bir parça bu seyahat ve dolayısile o de-
'·., vır hakkında kıym::tli birtakım malumat 
vermektedir. (Hannon) seyahatini nak
leden yazılar, öyle anlaşıliyor ki. bizzat 
bu keşif seyahatine i§tirak etmiş olan 
bir kimsenin kaleminden çıkmıştır. O • 
nun i~in vcsil:anın kıymeti de o nis -
bette bü,·üktür. Bu yazıların üslubu te· _... . 
mizdir· Yad;:r:la bahsedilen yerler halt· 
kındaki mlllı:nat bugün ayni mahaller -
de ya!Jılan rnünahedelere tevafuk ettiği 
cihetle ifadelerin doğruluğuna emni -
yet ve kuv·.:et vermektedir. 

'(Kartacn) lt!ar Fenikeliler gibi en es· 
ki tar!hi mctleniyet devirlerinde tica • 
ret yap~:ı.r,:ı alısmış insanlardI. B il • 
hansa gemilerle Akdeniz kıyılannda mal 
m:ib:.::!clc etr.ır.kte bi.iyük menfaat gör
müş ola:ı b~ı insanlar ticaret ve menfa
at l:uci•ıtl2.rmı daha ziyade genişletmek 
:için Akdenizin ortalarında, Atlantik de
nizi açık'arında da ne gibi memleket -
ler ve milletler bulunduğunu öğren -
mek mcrakm<ı düşmüşlerdi. Mevzuu ba
his olan ke'.!if neyahati de bu mera -
kın net:cc:ıi olarak yapıbıı§tır. 

(Pline) bu !eyahat hakkında şöyle 
diyor : 

"Kartacalı general H annon Kartaca-1 

nın en şevketli bir devrinde Afrika sa • 
hillerini keşfetmek emrini aldı." 

Bu ifadeye göre Kartaca generali 
tarafından yapılan keşif seyahatinin mi
lattan 470 sene evvel vukubulmuş ol -
masI kuvvetle muhtemeldir. 

General Hannon'a keşif seyahatine 
çıkmak emrini veren Kartaca ayan mcc· 
lisi idi. Bu emirde Afrika sahillerinin 
keşfi ile icap eden yerlerde sömürge • j 
ler tesisi bildiriliyordu. General H annon 1 
her biri ellişer kürekli altmış galeriden 
mürekkep bir filo ile hareket etti. Bu 
gemilerin içinde ayrıca otuz bin kişilik 
bir muhacir ordusu da bu!unuyordu. 
Kartaca generali seyahat esnasında bir 
taraftan keşif vazifesini yapıyor, Afri -
ka sahilleri hak 1nnda lazımgeleıı. tet -
kikatı yaparak malf.ımat topluyor, di • 
ğer taraftan da yine icap eden yerlere 
Kartaca kolonileri tesis ediyordu. Bu 
.suretle tesis edilen sömürgeler ara • 
sın da ki mesa fcler birer günlük -deniz 
seferi uzaklığından ibaret bulunuyor -
du ki bunlatıdan biri. Sekiz tanesının 

isimleri aşağıda gösterilecektir. 
General Hannon keşif seyahatine 

Melita (Malta) ismindeki küçük ka • 
s;:badan başlamıştı. Garbi Akdenizi ve 
Cebelitarık boğazını geçtikten sonra (Ar 
la~) dağlarının Afrika sahiline vardr -
ğr yerde Lixos (Oued Draa) n~hrinin 
mansabına geldi, bundan sonra garp is· 
tikametinde aahra yolunu tuttu. Fakat 
bu sahrada öyle insanlara tesadüf edil· 
di ki Lixos'da alınmış olan Berberi ter
cüman bunların dillerinden hiç bir §ey 
anlayamadı· 

Sonra Hannon (Bojador) burnunu 
dolaştı ve (Rio dö O ro) mıntakasına 

giıidi, burada (Cerne) adasına muha -
cirlerden bir kısmını yerleştirdi, Kar -
tacalı seyyahın eserde yaptığı hesaba 
göre (Cebelitarık) bu (Cerne) adası ile 
(Kartaca) arasındaki mesafenin orta -
sında bulunuyordu. 

Bundan sonra sefer heyeti yoluna 
devam etti. (Senegal) e vardı. Bu mem· 
leketleri büyük timsahlarla hippopo • 
tamların çokluğunu duydular. Yolda gi-
1derken uzaktan öyle büyük bir göl gör
düler ki bunun bir ucundan öbür ucu -
na gidebilmek için bütün bir gün sar -
{etmek lazım geliyoıdu. Gölün uzakta 
olan sahileri büyük dağlarla çevrilmiş -
ti. Burada hayvan derileri bürünmüş 
vahşi insanlar vardr. Bu vahşiler sefer 
heyetini görünce taşlar attılar ve bun -
ların dışarıya çıkmalarına mani oldu -
lar. 

Bunun üzerine sefer heyeti tekrar 
(Cerne) adasına döndü ve cenup isti -
kametinde yoluna devam etti. Buradaki 
sahillerde (Habeşler) vardı. Bunlar se· 
fer heyet inin dıprıya çıkacağını anla -
yınca korkularından kaçtı. Sefeı- heyeti 
hareketinin dokuzuncu günü yüksek 
ormanlı bir sathımail görmüştü. Bura
dan gayet güzel kokulu bir hava geli -

:xordu· 
Bundan sonra daha yedi gün gemi-

leriic ~ittikten sonra öyle bir limana 
girdiler ki yerli tercümanlar buraya 
(Garp boynır-u) diyoTlardI. Burc:da bir 
ada vardı. Adanın ortasında bir göl ve 
gölün içinde de yine bir küçük ada bu-
lunuyordu. '( Arka.'iı ı•ar) 

Kurşunların 
delemediği 
eteklikler 

Avusturyalı bir çiftc_:inin karısı 
olan Maria Vebe'in yolur;u bir hay· 
dut kesmek istemiş, . fakat Maria 
V ebe beygirini kırhaçlıyarak dört 
nala kaçmaya başlamıştır. 

Bunun üzerine haydut ateş et
miştir. Çıkan kurşun kadının etek· 
liklerinden on tanesini delmiş, fakat 
bacağına isabet etmemiştir. 

Bu kadın kış mevsiminde on iki 
eteklik giyiyordu. 

i k i yüz tulum! .. 
Uzun bıyıklı, orta boylu, tıknaz bir 

adam, sarayın taş merdivenlerinden 
hızlı hızlı indi. Ağaran ufka baktı ve 
geniş göğsün:i bol hava ile doldurdu. 

Başında kısa bir kalpak, sırtında 

hafif bir kaftan ve bacaklarında kara 
bir şalvar vardı. Geniş ağızlı eğri kı. 

lıcı beline asmıştı. Merdivenin iki tara
fına sıralanmı olan mızraklı askerlerin 
arasından geçti. Onu kaqılayan iki 
adama: 

- Dağlar bizi çağırıyor l 
Dedi. 
- Evet şanlı buyruğumuz\ 
Bu adamın adı (Markuz buyruk) tu. 

Kerayit Türklerinin kralıydı. (Attan in
miyen kral) adiyle tanmm~ştı. Buyruk, 
kral demektir. 

Markuz buyruk atının üstünde yilk. 
seldi; başını geriye çevirdi ve sarayın 

penceresine bakarak elini salladi. 
Yüzünde, doğan güneş kadar lekesiz 

bir aşk aydınlığı vardı. Çünkü kraliçe 
Bulgay onu "Jlümsiyerek selamlıyordu. 
Bulgay, yirmi beş yaşlarında sedef ten· 
li, yqil gözlü, lüle lüle kara saçlr, gü -
zel bir kadındı. On yıldanberi evli bu. 
lunuyordu ve kocasını hergün daha 
çok seviyordu. Onun uğrunda herşeyi 

yapabilirdi. 
iki sevgili karşılıklı el salladıJar 

ve son defa gülüm!ediler. Markuz 
sarayın büyük avlusunu bir kasırga gi
bi geçti ve çok geçmeden yalçın dağla
rın yolunda ortada.ıı kayboldu. 

Bulgay onun ardından uzun uzun bak· 
tı ve neden sonra pencereden çekildi. .. .. . 

Kralın arkasında yalnız iki adam 
vardı. Bunların birisi san gözlü ve 
kurt yiizlü Utalga, kliğeri de pos bıyık· 
lı ayı kılıklı Targundu. 

Bu~lar ötedenberi kralın en çok gü
vendiği adamlardı. Kral sonbaharda, 
karacalarla dağ keçilerinin en semiz ol
duğu .zamanlarda, dağlarda avlanma • 
yı pek sever ve bu işi de, diğer krallar 
gibi büyük bir alayla yapmaktan hoş -
]anmazdı. Yanına yurdun en iyi avcıları 
olan bu iki kişiyi alır, sık ormanlı dik 
yamaçlarda, yalçın uçurum kenarların. 

da, yeşil vadilerde çılgın gibi at ke>jtU
rurdu. Vurduğu avların yalnız boy -
nuzlarını yahut derilerini alır, etlerini 
çobanlara ve kurtlara bağışlardı. Kraliçe 
Bulgay onu bütün gün merakla bek. 
ler; güneş batarken sarayın avlusuna 
girdiğini görürdü. Sabahtanberi bin 
türlü JÜphelerle kıvranan kadın kalbi 
ancak sevgilisinin boynuna kollarını do
ladrğI zaman rahat ederdi. 

Şehirden çıktıkları zaman kral arka
ya doğru seslendi: 

- Atbaşı olun l 
Utalga ile Targun biran biribirlerine 

baktılar. Bu kısa göz çarpışmasında, 
evvelce yaptıkları bir anlaşmayı hatırla. 
tan şeytanca parıltılar vardı. 

Atlarını mahmuzladılar ve birisi kra
lın sağına diğeri de soluna geçti. 

Markuz buyruk, Utalgaya döndü : 
- Bugün Dulagun ormanlarına gide

lim. 
T argun'a dönerek sordu: 
- Ne dersin? 
- Buyruk bilir. lakin Karıksuda av 

daha çoktur. Bu yıl orası hics aranmadı. 
Biraz uzaktır ama, avlan da iyidir. 
Avın irisinden basedilince Markuz 

buyruk'un bir diyeceği kalmazdı. 
Utalga ile Targun tekrar biribirleri. 

ne şeytanca göz attılar ve kral onların 

istedikleri yola sapınca için için sevin
diler. 

B üyük bir ormana daldılar. 
Gittikçe Çin hududuna yaklaşıyor

lardı. 

... . . ..,, .-.. . 

Yilzan: 

Kadircan 

KAFLI 

.. . . , ~ 

' " ' ~ .. 

§darına çıktı. Üçünü de aldı ve impara
tor Naur'un sarayına doğru dört nal u· 
zakla;tılar. 

• • • 
Çin imparatoru Naur yıllardanberi 

Türklerin yaptıkları akınlardan yılmış 
tı. Markuz üzerine gönderdiği ordular 
hep darmadağın olmuşlardı. En sonra 
bu işi kurnazlıkla yapmaktan başka ça. 
re bulamamış; U talga ile Targun 'a 
ellişer bin altın vereceğini söyliyerek 
muradına ermişti. 

Şimdi onların Uçünü de karşışında 

buluyordu. 
Naur altından tahtının üstünde sinsi 

sinsi gülüyordu. 
Markuz'un iki adamına döndü. Gü

lüşleri kadar sinsi bir sesle şunları 

söyledi: 
- Hakkınızın sizden esirgenmiyece

ğini sBylemekten derin bir haz duyu. 
yorum. Yalnız önce kralınızın ne ol
duğunu göreceksiniz 1 

İmparator sağlı sollu ejder tablolar 
ile süslü olan büyük salonu boydan bo· 
ya geçti. Sarayın örüne çıktı. Sırma 
elbiseli sekiz uşak da onun altından 

tahtını hemen kaldırmışlar, gittiği yere 
götürmüşlerdi. 

İmparator, Markuz'un gözlerine ba. 
karak kararını bildirdi: 

- Sana "attan inmiyen kral,, diyor
lar. Doğrudur. Fakat mademki en sonra 
bu hale gelecek kadar akılsız bir adam
sın, ata binmeğe layik değilsin 1 seni 
bir eJeğe bindireceğim. Hem de ağaçtan 
bir eşeğe ... 

Adamlarına döndü: 
- Bu adamı bir eşeğin üstüne çivi. 

leyiniı 1 ~ •• 
Markuz di;lerini sıkıyor, kendisini 

sımsıkı sarmış olan urganların içinde 
geriniyordu. 

En güz el omuzlu 
kadın 

Yukarda gördüğünüz mc~hur 
Fransrz aktrisi Ketti Gallian, ,;'Ho· 
livudun en mi.itenasip omuzlu yıl
dızı,, olarak tanınmaktadır. 

Daracık bir boğazdan geçerken U • :::::::::::: ......................................... ,." •••• , . 
talga atının terkisindeki urganı aldı. H c··············································=il 
Targun birdenbire kralın yanına müm- ğ e D g e ı k İt 3b1 ~! 
kün olduğu kadar sokuldu ve kılıcının H •• i.~ 
tersiyle kafasına vurdu. H Rudvard Kipling'de 

Utalga'nın attığı kement onun kol _ Ü d itim ze c;eviren: ~~ ı 
lannı vücudı::ıa sarmı§tı. :: "urettin A; tam fi 

:iki al~ak adam üstüne çullandılar, ~ İngiliz edebiyatının ~~he~erleri :: 
Bir dakika içinde sımsıkı bağladılar. :: arasında olan bu eter Ulus ne g 
S~~~a ~in hududuna doğru hızlı hızlı 1 riyatı arasında çıkarılmıştır. ş- H• 
gott..ırdulcr. licnüz oraya varmış,ardı ::.................................. !il 

:ı ki üç yüz kiş:Ek bir Çinli müfrezesi kar. • ................................... ::::::::m::::::::::::: 

., 
Ağaçtan eşeği getirdiler. OrıJ b~ 

dirdiler ve çivilediler. Markuz kıfl'• 
nıyordu. ~ 

İmparator o zaman Targun'la l]tl 

ga'yı göstererek şu emri verdi: a'1~ 
- Kralını satanların hakkı _.. 

ölüm olabilir; boyunlarını vurun 1 ~ 
Bu haber kraliçe Bulgay'a "ardır 

zaman beyninden vurulmuş gibi ıarfl 
dı ve yüzüstü mermerlere düştıJ· 1 

Çok geçmeden Naurdan bir el~İ g~ 
di. Markuz'un ölümünü bildir:yor 
eğer ona vergi verilmezse yurtlarını>"' 
kıp yılıiacağını söylüyordu. 

Bunu da dul kraliçeye söylediler· , 
Kraliçe yerinden fırladı. Çin i111P'110 

ratoruna cevap olank elçinin bo>'11~ e 
vurdurmak ve bir ordu ile onun u.ıerı11ıı 
yürıJmek istiyordu. Fakat acaba ti· 
çok güvenilen iki tanesinin ne nal;. 
duklarını gördükten sonra diğtr 
rnandanlara güvenebilir miydi? • 

Oğulları henüz yedi ve dört )-att11 

daydılar. !• 
Birdenbire kararını değiştirdi "e e 

çiyi kapıda karşıladı: fJ"' 
- Büyük ve kudretli imparator s. 

, b' d .• d=ttl
1 

ur un ıze e krallık etmesını · 11 

Saygılarımı kendi ağzımla ..,.e .. 
011;r 

karşısında anlatmak istiyorum. "'uı: ~· 
ve, iki yüz kısrak ve iki yüz tuluf11 

l. rO' 
mızla geleceğim. Emirlerini bek ıy 
rum. ı1 

Elçi Çine döndJğü zaman bU~ 
anlattı, ayni zamanda şunlan söyle~~ 

- Ey göklerin oğlu! Türk krali r 
o kadar genç ve güzeldir ki baktrğı ~ 
tere bulutsuz bir yaz sabahının ' 
vurmuş sanılır. ıı 

Elçi devam ediyordu ve Naur 1ıat;,. 
hayran dinliyordu. En sonra on' t 

retti: ~~ 
- Hemen git ve ken:iisini ~·f 

ğimi , sarayımıza ışık vermesiri'P"' . 

"' "' :(. ,; 
Bulgay, Türk ordusunun en ~t ~ 

. '\el y 
en çevık, namuslu ve yaman ı :;; 
askerini seçti. Onlan iki yüt tııl ~~ 
koydu. Yüz deveye yükletti. f:tl ~ 
koşan en güzel iki yüz kısrağıtıl 
eğerledikten sonra yola çıktı. :ııııl' 

Saray adamlanndan birkaçı "e 'f'' 
gayda atlara binmişler, önden gidi 
lardı. b'f 

Kervanın her uğradığı yerde 
ram yapılıyordu. ı:. ~ 

İmparator o gün için bJyUk b1'0ıı· 
yafet hazırlamıştı. Gece yarısınd•11 5 

il' 
ra güzel Türk kraliçesini koynuna ' 
rak mes'ut olacağını umuyordu· 

Ziyafet pek parlaktı. f.'' 
İm para tor, kraliçenin kolun~ .,, 

miş ... k~~di~inin oturduğu . g~~1~. 
kuştuyu mındere kadar göturınu~ rtı'"' 

İmparator daha senli benli 
01 

eli' 

k 
. 'n b'' 

genç adınla başbaşa kalmak ıçı ~tll" 
ca birkaç vezir ve prensten başk• 
seyi çağırmamıştı. tp 

Dünyanın en güzel yemişleri. eıı 1tı
zel yemekleri ve içkileri hazırlanıı1' 
Geniş masalar iyice dolmuştu. 

Yeniliyor, içiliyor, eğlenilİYord;bir1 

Ziyafetin en tatlı yerinde bird ·~it' 
kapılar açıldı ve yalın kılıç Türk 'f

1 

leri salonu doldurdular. 
Bunlar iki yüz kişiydiler. rtı>~ 
Tulumları yarmışlar, tam ıa 

da dışarı fırlamışlardı. ııd' 

Meş'alelerin titrek ve kızıl ışılcl•~il' 
iki yüz şim~ek birden çakıp çakıP • 
yordu. . 6if 

Bulgay onları görür görıneı: bır 
kurt gibi yerinden fırladı. ııO-

- Karşındaki kadını bir ~a."atlı; ol' 
ya banzettin. Fakat o b:r dışı JcU 
masını da bilir. elli ~ 

Kılıçlardan biri, imparatorun~ t11''' , 
ni atlastan divana ve oradan beY' 

merlerin iistüne yuvarladı. bi''' 
Saraydakilerin hepsi de birer 

öldürülmüştü. , jılıl' 
Birkaç daklk:ıda ortalık k811 1;of 

kalmış. hiç kimse Türklere ı:ar~ı 
mamıştı. ıır.; 

Kraliçe Bulgay imparato~ ~;t,r 
kesik başına ayağiyle kuvvetlı ti; 
me vurdu. Tükürdü ve sonra dı~i fi 
tı. İki yüz kısrağa atlıyaral< rıfİ"' 
yiğitin önünde karanlıklara 1<• 



insa·n 9ti yiyerek 
kurtulan gemiciler 

1860 senesinde geçen korkunç 
bir maceranın hikô.gesi 

Çii ı.~60 senesi ikinciteşrinin on ü
~ nfu günü "Senpol., adlı üç direkli 
ti~ ransız gemisi Kalk\ıtadan Mar
~a aya Yelken açm.ıştı. Bütün Afri
lıı kıyılarını dolaştıracak olan bu u
~ll~ef er Fransız denizcilerini kor -

"'nuyordu. Denizciler: 
'hı - insanlar kara ve deniz ıçın 
~ee a!~ı yaratılmışlardır. Denizci
dı. n ıyı mezar dalgalardır .. diyorlar-

laJ ''Senpol., gemisi, Kalkata'dan 
~kışının beşinci günü, Sen Bran
~ adası kıyılarına başını çarparak 
~Çalandı. Birinci ve ikinci kap -
~- • 

6.ağ kalan tayfalarını biri bi.iyük, 
to ~erı küçük iki sandala topladıktan 
ııra: 

~ -:- Y anaşabileceğimiz ada, ancak 
~~rıs adası olabilir ... Haydi, kürek-

Draya çekelim .. Emrini verdiler. 
d ... ·

1 
algalar, sandalların arasında 

~ar gibi yükseliyor, bağrışlar, çat
'1l> ak sular arasında rüzgarlara karı· 
l~c ayboluyordu. Sabah ağarırken, 
bajı.ık sandal ortadan kaybolmuştu. 
~ &al~r. hala çatlıyor, büyük san
ı!ıı.' hır beşik gibi sallanıp duruyor-. 

Birinci kaptan: 
~ - Cocuklar, dedi. Biz Moris a-• 
~ ~1\ d~ yanaşamıyacağız, dümeni 
~ · gaskara kıralım .• 

b~ ı.ı, kaptanın son emri olmuştu. 
~ ltıeni kırmağa kaldırdığı kolu, bir 
~~ar gibi açılan dalganın ağzına 
~b ış, orada bütün vücudu kay-

llıı.ış~u. 
ltt Dulgabr durmuyordu. Gemici
'~ lı1datiaskar şöyle dursun, bir 
tııö~ 'bile göremiyorlardı. Tam do -
&

11 
tın .<lokuzgece kürek çekmişlerdi. 

ıı~ 1atıhte Süveyş kanalmm açılma· 
~lduğuna bilmem işaret etmek 
~~ b nudır. Senpol yelkenlisi, buna 

t an gitti işte .. 
• • • 

~~Dokuzuncu gün ikinci kaptan 
daşlarına şunları söyledi: 

~ -b· Arkadaşlar, sanıyorum ki, 
~ .. ırin:zde kurtulacağımıza dair 
~~!11it kalmamıştır. Bile bile kendi 

Atnize işkence ederek ölmiyelim. 
'çlık, artık kolumuzu kaldıracak 
~"et bırakmadı. Kaptan sıfatını ta 
t~rn için düşünebildiğim yol şu· 
~· Hepimiz vedalaşarak hep bir

() deniı:e atılalım. 
QI\ li.irn çok korknuçtur. Dokuz 
t~.d?kuz gece ölümle pençeleşen 
~lıler, bile bile kendilerine kıy-

ar. lelerinden biri: 

ne çıkar. Şu dakikada bizi korkutan 
açlıktır .. Kur'a çekelim, kim kaybe • 
derse, onu öldürüp etini yiyelim .. 
Madem ki hepimiz ölüme mahku· 
muz, bu suretle sona kadar dayana
biliz, içimizden biri kurtulursa, in
sanlık namına gene kardır. 

Bu teklifi herkes doğru buldu. 
Şimdi kürekler bırakılmış, dalgalar 
arasında ölüm kur'ası çekilmeğe ba~
lanmıştı. Ölüm, aşçıya mukadder -
mış ... 

Zavallı aşçı, hayatında çeşit çeşit 
yemeklerle bütün gemi tayfalarını 
doyururken, şimdi canı ve eti ile on· 
ları doyuracaktı. itiraz edemezdi. 
1 tiraz, hiç bir surette kabul edilemez
di: 

- Bana birkac dakika müsaade e. 
din .. Dua edeyim· .. diyebildi. duasını 
yaptı. 

Şimdi, ikinci bir mesele vardı. Aş
çıyı kim öldiirecekti? .. Buna, kimse 
razı olmadı, en sonunda bu da kur'a 
ile halledildi. A~çıyı öldürmek ma
rangoza düşmüştü. 

Marangoz, hayatında aklına ge
tirmediği bir vaziyetle karşılaşıyor
du. Biran, bu i_şten vazgeçmeği 

dü~ündü. Tam bu esnada başka bir 
tayfa söze karıştı: 

- Arkadaş, dedi. On üç kişinin 
hayatını kurtarmak için yapacaksın. 

Kayıkta eşya namına bir tek bal
ta vardı. Maragozun eline tutuştur
dular .. 

- Hazır mısın~ 
-Hazırım .. 
Bir saniye sonra aşçının başı vü· 

cudundan kopmuştu. Kayığa fış· 
kıran dalgalar, kıpkırmızı bir kan 
oluyordu. 

Aşçının kolu, budu doğranarak 
ikinç.i kaptana teslim edildi: 

- Her gi.in en çok on lokma ve· 
rilecek .. 

- Kabul.. 
O gün ilk beı;ıer lokma yendi. 
Bu hal de tam on ii~ gün ve on 

üç gece sürdü. Kayık Madagaskara 
vardığı gün aşçının eti henüz bitme· 
mi~ti. 

~ Fransız gemicileri adaya yak
laştıkları vakit, ne cins insan olduk-
1arı anlaşılamıyacak hale gelmişler
di. Fransız olduklarını, Senpol yel
kenlisi kurbanları olduklarını anlat
tılar. Birkaç gün sonra Tamakava
daki Fransız konsoloshımesine gö
türüldüler. 

Şubatın üçüncü gi.inü Matild va
puru ile Marsilyaya gönderiliyorlar· 
dr. ' Be~. dedi. Bu fikirde deği- 1 

~imizin birden ölmesinden ------ Niyazi Ahmet 

~ -~ H aber ler1 
1soo lirayı kim 

çaldı 
~1tağacında Birataj apartımanı. 
~ llunıaralı dairesinde oturan Ali 
~ 11 biri polise baş vurarak odasın. 

KURUN 
ABONE TARlFESI 

Mtmleket Memleket 
içinde woıncıa 

Aylık HiO 2'15 
S aylık 400 '750 
6 aylık '750 1400 
Yıllık HOO 2700 

Tarifesinden Balkanlar lçln ayda otuzar ku. 
ruJ dU,,uıUr. Poata blrllğine gtnnJyen yer
lere ayda yetmlo be~er kuru§ zammedilir. 

TUrklyentn hı-r posta merkrzlnde 
KURUNn ııbone yazılır. 

il 

>e ~ken açık tuttuğu kapıdan, içe. 
1-~1l'ilrnek suretile sandalye üzerin. 
~ ~ı ceketinin cebinden iki adet 
'< ~t liralık ve dört adet de 50 lira. 
\ fıdata?ının çalmdığrnı iddia etmiş 
~~ ~lZ?netçisi Atanasiyadan şüphe- Adreslnl de~§tlren aboneler 25 kuru§ 
~~tıı söylemiştir. Atanasiya yaka. öderler. Göndermlyenlerln adresleri 
~tır. ._ _____ d•eıııiığııiilş•U•rı.ım.ez. ____ _ _,. 

~ Bir kayık battı 
'~~ece köprü altından Halice ge_ 
~\it ıt motörlerinden biri tam köp. 
~ ın~a iken İbrahim adında birinin 
~ Yiikıu kayığına çarpmıştır. 

ha ltı.a neticesinde kayık devril. 
~ lıkiarla beraber kayığın içinde 

ı~ rı. Yorgi ve İbrahim denize düş. 
~!'dir, Bir müddet uğraşıldıktan 
:ıtıt \" orgi ve İbrahim kurtarılmış. 
~~~ 
~~ l?.tmrili~t YARALADILAR -ı 
~' ~eşmede terijo fabrikasında 

1 ~~ıtUhtar ile Ra.sit arasında kav[ 
l 'ış, Muhtar Raşidi bıçağile vü. 

türıü yerlerinden yaralamış. 

tır. 

KARDE.5 KAVGASI - Küçük Aya_ 
sofyadıı Güngörmez mahallesinde 26 
numarada oturan Hakkı ili! kardcı:i 
Feyzi arasında kavga çıkmış; Hakkı 

fena halde kızarak kardeşini yarala. 
mıştır. 

BİR MOTOSII\LET DEVRİLDİ -
Arnavutköyündc 21 numarada oturan 
Nedimo adında bir kadın dün molosik. 
lctle Ortaköye gidcrl~en yoldan geçen 
Ali Fuat isminde birine çarpmı§tır. 

Çarpma neticesinde motosıklcl dev_ 
rilmiş; Fuat ve Nedime ba.'.ilarından 

yaralanmışlardır -
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Harbinde 1914 Büyü'k 

Londrayı berhava 
edecek zeplin 

Kurnaz bir lngiliz casusunun gardımı ile Alman
zeplin hangarlarından nasıl uçurulmuştu ?. 

Berlinin yüksek otellerinden 
birinde sırf tesadüfün sevkile tanış· 
tığım muhatabıma, bizi birleştiren 
talihimizin şerefine içki teklif etti· 
ğim zaman nezaketle kabul etti. 
Dik endamı, traşlı yüzü, sert ha· 
reketlerile harpten evvelki Alman 
asker tipini taşıyan bu adamla be
raber otelin Amerikan barına doğru 
ilerlerken gülerek şöyle diyordu: 

- Her hareketimizin iyi ve kö
tü bir netice vermesi tamnmen tali
hin elindedir. Yalnız şunu unutmı· 
yalım ki talih yalnız bir tarafın 
ışın~ yarar. Belki ilerde ikimizden 
biri bu tanışmamıza nadim olacak
tır 1 

- lnsallah olmaz. 
Diye~ mukabele ettim ve iskem

lelerimize yerleştiğimiz dakikalarda 
söylediğine pişman olduğunu anla
tan bir tavır takındı: 

- Harpten evvel Alman istih
barat teşkilatında çalışıyordum. T ec
rübelerim talih hakkındaki kanilat
lcrimi o kadar değiştirdi ki adeta 
çok adamların boş birey olduğunu 
iddia ettikleri bu fikre karşı bende 
sarsılmaz bir iman peyda oldu. Bu· 
gün bu teşkilata mensup olduğumu 
söylemek artık tehlikeli birşey de
ğildir. Allaha şükür memleketleri
miz barışıktırlar. Yalnız şunu ila
ve etmeme müsaade ediniz. Eğer 
biz Almanların talihimiz olsaydı 
harpte mutlak galip gelecektik. 

Karşımdakinden biraz daha laf 
çekebilmek için yavaşça: 

- Evet harp kötü bir talih işi
dir. 

Dediğim vakit birden atıldı: 
- İki taraf için değil. Mesela 

lngilterenin hangi kısmından geli~ 
yorsun uz. 

- Londradan l Dedim. Birden 
bire ciddileşti: 

- Talihinize şükrediniz. Şeh
rinizi mahvolmaktan o kurtardı. 

Derhal bir Almanın ağzından 
mühim bir harp hikayesini dinlemek 
fırsatını kaçırmamak için alakalı bir 
suretle: 

- Sahi mi söylüyorsun, dedim. 
- Evet! Talih Londrayı kur-

tardı. Meselenin hakikati tamamen 
elimden ge:;tiği için biliyorum. Ev
rak, Alman hi.ikumetinin harp ar· 
şivleri arasında saklıdır. istihbarat 

( teşkilatında bulunduğum müddet 
içinde bundan daha meraklı ve he
yecanlı birşey işitmedim. Belki 
dinlemek istersiniz, 

Derhal dinlemeye hazır olduğu
mu soyleJim. 
1914 DE lLK HAZIRLIKLAR 

"Meseleyi iş işten geçtikten ve 
yapılan mi.ithiş zarardan sonra an· 
ladık. Vakanm teferruatını harbin 
şonuna kadar keşfedemedik. Eğer 
sonradan öğrendiklerimizi evvelce 
bilmiş olsaydık belki Londrayı felce 
uğratacnk; lngili7 hiikumetini sul· 
ha icbar edecektik. Bu fikirlerimiz 
yanlış olabilir. Yalnız bizim ümit 
ettiğimiz şeyler bunlardı. 

Söylemek üzere olduğum mese
le ilk defa bir fikir olarak harpten 
biraz evvel lngiliz sefaret memur
larından birinin aklına gelmişti. 
Genç bir lngilizin sahsında topla
nan talih, bu işi tersine çevirerek 
onu lngilizlerin harpte kazandıklım 
en büyiik muzafferiyetlcrden biri 
haline soktu. Bu adamın ısmınt-

Arkuright diyeceğim. Hakiki i'mi 
bu değildir; fakat vC1kayı takip et
menize yardımı olacağından bu adı 
veriyorum. Bu İngiliz Y ork eya
letinin Lids şehrinde bir lngiliz baba 
ve bir Alman anadan dünyaya gel
mişti. Alman ve lngiliz kanlarının 
birleşmesile ne mükemmel bir ada
mın meydana çıkabileceğini unut
miyalım. 

Arkuright 19 J 4 haziranının ba
şında Almanyaya geldi. Evvelce 
daha çocukken ziyaret ettiği bu 
memleketi mi.ikemmelen biliyor ve 
Alman dilini hiç pürüzsüz; lngiliz 
olduğunu katiyen belli etmiyecek 
kadar gi.izel konşuyordu. Herkesin 
itimadını kazanan samimi h reket-

l'ekimül zincirindeki 
eksik halka bulundu mu? 

insandan ziyade 
maymuna benzi
gen bir mahluk 

yakalandı 
Şimali Afrikada lspanyol fası 

civarında biiyük Atl~s dağları ete
ğinde Asso isimli ve İnrnndan ziya
de maymuna bcnziyen garip bir 
mahluka tcsac!üf edilmiştir ki, bu
nun, insanlarln maymunlar arns:n
dnki münnsebetin son merhalesi ol
duğuna innnaalar Yardır. Yani İn· 
san ile maymun tekami.il zincirin
deki diş kaçığı acaba bu mudur? 

Dikkatle bakaca!~ olursanız bu 
mahlukun alnı filhakika bir goril 
maymunu gibidir. Ve oturuş tarzı, 
tnmamen maymunlarınkine benzi
yor. Bu resmi, Şimali Afrikadan 
bir Fransız seyyahı getirmiıtir. 

lerine inzimam eden kuvvetli Al
mancası, hizmetinin sonuna kadar 
işine yaradı. Harp patladığı zaman 
ufak bir köy misafirhanesinde bu· 
lunan bu adamda harbin ilk haber· 
leri bi.iyük bir tesir yapmamıştı. Yal
nız bir müddet sonra Almanların 
hummalı bir surette seferberlik ha· 
zırlıklarına başlamaları lngiltt"..reye 
dönüp kendi memleketinin ordusu• 
na iltihak etmek arzusunu uyandır
mıştı. Derhal trene binmek için 
istasyona gitti. Fakat bi.itün vasaiti 
nakliyeye Alman askeri memurları 
el koyduğundan ortada hiç birşeY, 
kalmamıştı. Alman ordularının da 
o sırada Lüksemburga girmeleri • 
milliyetini saklamak mecburiyetinde 
olduğunu anlattı. 

ESRARENGiZ BiR MUHAVERE 
Böyle kıskıvrak bir vaziyette 

kalan Arkuright derhal İngiliz kon· 
soloshanesine müracaat etti. Talih 
burada size yar olmaya başlıyor. 

Konsolosluktaki memur, diğer 
meslektaşlarının aksine, fazla uya· 
nık bir adamdı. Karşısında Alman· 
cayı bir Almandan daha güzel ko· 
nuşan bu genci g~rdüğü zaman on• 
dan başka türlü istifade etmek is· 
tedi. 

Bu memur, harpten daha çok 
evvel Almanya ile lngilterenin er 
geç böyle bir kavgaya gireceklerini 
hesapladığından, hususi bir casus 
şebekesi hazırlamıştı. Arkurighti 
karşısında görür görmez mal bul· 
muş mağribi gibi sevindi. Hemen 
Almanyada kaldığı takdirde mem· 
leketine daha ziyade hizmet edebi
leceğini anlattı. Aralarında ne ko
nuştuklarını şiiphesiz bilmiyoruz. · 
Sonradan yaptığımız tahkikat bize 
Arkurightin evvela casusluk yap· l 

maktan çekindiğini gösteriyor. f 
Maamafih memur çok gayret · 

sarf ederek gen' lngilizi kandırdı. 
Yalnız laalettayin bir casus gibi ho
dcf siz, gayesiz ortada gezerek elde 
ettiği malumatı müntazaman rapor
la ve kendince malum olan bir mer· 
keze bildirmiyecek bilakis gayet mü 
him bir i~in yapılması f mm tına ka
dar fae.liycte geçmiyc::ck~i. Ru iş 
yapıldıktan sonra memur kendisini 
gizlice İ ngiltcıeyc E;Ö:lderece~ini te· 
mi:ı etti. 

ilk iş olarak kcndfr:~e sahte ol· 
duğu katiyen nnlr:;pbmıyan ve üç 
b::ıtın evveline k:ıdar Alman oğlu 
Almım ok!uğumt r;ı'.)::;te:en bir hiivi· 
yet cüzdanilc asl~crli!.-:cn munfiyet 
\'esik ... :: buldubr. J\rkuright bun
brı nl~ ':ten sonra v~lrtu::; bur,.. ~eh· 

o • ı 1 1 A ı_ O l 
rır.:: :;ıc:;c:c.: \'C m~ um mr ne :-ese 
r.üi•ac.•~t e~~rc!~ orc:.2an ı~cnc:!dn ,.. 
verilen emirlere itircz etmeden İta· 
et c:!e:c1 ~ti. 

GENÇ CASUS İŞ BAŞINDA ' 
Talimat mucibince bu ~ehre 

~itti. Oradn, sonraları yakalanarak 
lrnr~una dizilen, ln~iliz istihbarat 
sen isine mensup bir Almanla bu
lu~tu. l lemcn bu Almanın amele 

(Sonu 10 uncu sayı/ada). 



Güzel Maraş gün geçtikçe 
daha güzelleşiyor 

Belediye bütçesi 85 bin liraya 
eski mezarlık gerinde büyük bir 

çıkarıldı, hu sene 
havuzda yapılacak 

Maraş, (Hususi muhabirimiz· 
den) - Hafif dalgalar yaparak 
yükselen büyük Ahırdağı eteklerin
de bundan binlerce sene evvel ku
rulmuş olan kahraman Maraş, ken-
disini süsliyen bağ ve bahçelerle iç ~· 
ve dıştan çok hoş ve müstesna gö- . · 
rünüşler arzeder. Güzel bir hava, \.. . •. 
bol ve berrak sular şehirde sayısız #-,. •A· 

hah~cler vücuda getirmiştir. Halkı ...,~#, 
pek çalışkan ve zekidir. En giiç ~illi 
bir iş. yalnız bir defa gösterilsin, 
onun aynını Maraşlı behemehal ya· 
par. 

Maraf, önceleri önemli endüstri 
merkezlerinden iken himayesizlik 
yüzünden sanayie ait şubelerden 
çoğu iflas etmiştir. Bir zamanlar 
yüzlerce vatandaşı barındıran ve ka
zandıran dokumacılık adeta sönmüt 
~ve tezgah sayısı elliden aşağı düş
~üştür. Kerestecilik de aynı fela
k:ete maruz kalmıştır. Bozanti 
Maraşa şiddetle rekabet etmiş ve 
bir tarihte bütün bu havalinin ve 
civar vilayetlerin kereste ihtiyacım 
temin eden Maraşbu mevkii de terk 
etmek mecburiyetinde kal~tır. 

Mara§ Belediye binası 

Yalnız mobilyecilik hala devam
~adır. Mara§ işi sandalye ve oda 
·takımları bu mmtakada öyle rağbet 
ve şöhret kazanmıştrr ki. hemen her 
evde bu tukımlardan bir adedine 
rastlamak mümki..indür. HattS. İs
tanbul ve Ankaraya da tercihan gö
türüldüğü ekseriyetle vakidir. 

Çeltik, Maraşm belli başlı ih
raç maddelerinden birisidir. Sene
de vasati olarak beş milyon kilo is
tihsal olunur. Hükumet bir kanun
la Maraşr en mühim çeltik mmta· 
kalanndandan birisi haline koymuş
tur. Süm.erbankm burada açtığı 
büyük çeltik fabrikası şehrin iktisa
Cliyatma çok yardım etmektedir. 

Maraşm ekonomsal alanda ge -
li§mesi için tren yoluna şiddetle ih
tiyaç vardır. 25 kilometre mesafe· 
de bulunan Eloğlu istasyonundan 
Maraşa bir şimendifer hattı uzatılır
sa bugünkü iktısadt vaziyet derhal 
Cleğişecek, terakki ve inkişaf baş
gösterecektir. 

Maraş bu alakaya esasen çok la
~k bir şehirdir. İstiklal harbinde 
g1ısterdiği yar~rlık ve ihraz ettiği 
zafer, tarihimıze altın kalemle ya
zılmağa müstahak mutlu bir hadi
sedir. Top, sil~h ve cephaneden 
tamamile mahrum bulunan açık şe· 
hir, büyük istila üzerine nefsinde
ki imanı kafi görerek meydana a
tılmış ~e,bu inanlı yokluk, çok mü
cehhez bir varlığa pes dedirtmiştir. 

Bu şanlı ve eşsiz kahramanlığa 
::ıit iki menkibeden kısaca bahsede· 
lim: 

Ulu camide toplanan halk, hati
bin sözlerini dinliyordu. Hatip; ha~ 
lifenin saadet ve sağlığr hakkında 
dua:;:a başlayınca ayağa kalkan bir 
gencin: -

.. Memleket düşman tarafından 
işgal edildiği ve Maraşın Türk kale
sine' Fransız bayrağı çekildiği halde 
adiler namına dua etmek, onlarınki 
kadar hiyanet ve alçaklıktır.,, 

Demişti. Bunun üzerine F ran
sız bayrağmın indirilerek yerine 
l"ürk sancağının çekilmesi kararlaş
tırılıyor ve bu büyük kafile camiden 
çıkarak ~aleye tırmanıyor ve düş
man bayrağmı indirtip yırtarak ye
r~e şerefli Türk bayrağım ç~kiyor . 
Bu.,bayrak Türk Maraşm Türk ka
lesi~den"bir kere daha inmemiş ve 

,.. . r J 
hükumet.imizce stiklal madalyası 
ile' taltif 'e~lmiştir. 

Yetmişlik bir itlliyar olan sütçü 
imam, işgal günlerinde dükkanı 
önünde otururken karşı hamamdan 
çıkan bir Türk kadınına dört düş
man neferinin vahşice hücum ettik
lerini görür ve taarruz tahammülü 
atacak raddeye gelince mavzerini 
bunlar üzerine çevirir ve mütecaviz
lerden ikisini yere serer. Bu vaka 
üzerine Elbistana çekilen sütçü 
İmam, oradan teşkil ettiği çete ile 
Maraş harbine iştirak ederek hari· 
kulade yararlıklar gösterdi ve bu 
hadise Maraş harbinin haşlangıcmr 
te§kil etti. 

Yirmi bir gün süren harp, Ma
raşi adeta harabezara çevirmiştir. 
Kalplerinde derin bir vatan aşkı ve 
ferağat taşıyan Maraşhlar kendi ev· 
lerini, arada Ermeni evlerinin de 
yanması için ellerile yakmışlar, mad. 
dt. manevi her çeşit fedakarlığı se
ve se~ ihtiyar etmişlerdir. 

Müdafaa, kahraman Maraşı 
taş taş üstünde brrakrmyacak kadar 
harap düşürdü. Fakat Cumhuriye
tin yapıcı ve yaratıcı elinde az za
manda yeniden ve yepyeni olarak 
meydana çıktt. Sarf edilexı gayret 
ve enerji. Maraşa modem bir çehre 
verdi. 

Filvaki, alakadar daireler ve bu 
dairelerin ba~ma gönderilen değerli 
idareciler sonsuz bir ferağatle çalış
mış, ve bu çalışmalar çok iyi sonuç
lar ventı.iştir. Şarbaylığa hükumet. 
çe atanan kıymetli doktor B. Hasan 
SükUti Tükel, bir baykuş yuvası ha
linde bulduğu Maraşta birçok yeni
likler ve değerli eserler vücuda ge· 

· titmiştir. 
Son üç senede yapılan işlerden 

mühim olanlarını verelim. Bu iza· 
hatı ~alrşmalarm tebrik ve takdire 
ne kadar şayan olduğunu isbata ka
fidir: 

Asırlardanberi açıktan akan ve 
,bu suretle birçok hastalık ve çocuk 
ölümüne sebep olan pis dere suları· 
nın Üzerleri kapatılmış, buralarda 
yol ve bahçeler vücuda gelmiş, ay
rıt zamanda şehrin genel kanalizas
yonu de temin edilmiştir. Yalnız 
bu iş, belediyeyi çok takdir ve teb
rik için kafi bit başarıdır. 

3 5 bin lira sarfile tesis edilen 
elektrik fabrikası, zamanlardanberi 
k;;ıranlrkta kalan kasabayı tenvir ve 
gece hayatmm uyanmasrria vesile 
olmuştur. Bu sene eski mezarlık 
yerinde büyük bir yüzme havuzu 
vücuda getirilecek ve elektrik sudan 
istihsal olunacaktır. Havuzda kir
lenen sular, demir borularla mezru
ata verilecektir. 

Maraş harbinde şehit düşenler 
için güzel bir abide. bayrak hadi-

sesini temsilen kalede ve Sütçü 
İmam vakası için caddede birer anıt 
yapılacaktır. 

Eski mezarlık kaldmlmış ve ye
rine geniş bir asrt mezarlık kurul
muştur. Ölii defnine devam edilen 
mezarlığın binaları~ ağaçlanması ve 
su işi tamamlanmıştır. 

Bir çocuk bahçesi, bir aile par· 
kı, bir asri otel, bir gazino, di
rekleri beton, zemini parke bir pa· 
zar yeri, fidanlık, asri fmn, tarihi 
~eşme yapılmış.. ba,ndo tesis edil
mi~, yangın teşkilatı ve temizlik 
işleri genişletilmiş, ana caddeler ve 
kaldrnmlar parke döşenmiş, örnek 
ev yapılmışhr. Mezbaha ve beledi· 
ye dairesi eskiden mevcuttur. 

Belediye bütçesi geçen yıl 65 
bin lira iken bu sene 85 bin liraya 
çıkmıştır. Belediye reisi Doktor 
Tükel, iyi muamelesile kendini bü
tün Maraşlılara sevdirmiş ve saydır· 
mış ve bu yıl için de zengin bir ça· 
lışma programı hazırlamıştır. Şar
bay aynı zamanda değerli bir mu
harrirdir. (Siyah örtü) eseri çok 
rağbet görmüştür. 

Imar işlerile alakalı diğer daire
ler de ödevlerini vaktinde başarmak 
suretile şehrin terakki ve inkişafına 
yardım ediyor. Bu hal ve faaliyet, 
Maraşm yakında tanmamıyacak bir 
şekil alacağına hepimizi şimdiden 
inandırmıştır. 

'.A. En 

Seyhan nehrinin 
sedleri tamir ediliyor 

Adana, (Özel) - Seyhanm, şe
hir içinden geçen kısımlarmdaki 
sedlerin tamir işleri t--.rnamlanmış
trr. Bir müddet cvYd su işleri ida
resi nehrin cenup kısımlarındaki 
mıntaka1arr ele alm?ştı. Öğrendiği
mize göre; Havutlu bucakta su ge
çen sedlerindeki yarıklar kapatıl
mıştır. 

T aşçıdaki nehrin tahrip ettiği 
sedler de bugünlerde kapatılmak ü
zeredir. Bu suretle o civardaki. 
köyler artık zarar görmiyecektir. 
Yapılan sedler nehrin kücük taşkın
lıklarında bu mmtakadaki araziyi 
koruyabilecektir. 

Eongada bir Türlıkuşa 
Şubesi açılıyor 

Konya, (Özel) Haber aldığımı
za göre, 3 1 orta tahsilli genç şehri
miz Hava Kurumuna müracaatta 
bulunursa Konyada bir Türkkuşu 
açılması için teşebbüslere girişile

cektir. Türk.kuşu nizam ve talimat-

lzmitte bahar var 
. Ayrıca şehrin her tarafı ağaç

lanmaya başladı 
İzmit, (Hususi) - İzmitte bahar 

var. 
Bademli çimen açtr. Karşı yamaçlar 

yemyeşil oldu. Sümbüller, fü1yalar, çiğ· 
demler burcu, burcu kokuyor, kuzular 
melemeden kasapların dükkanlarından. 
geçit resmi yapıyorlar. l 

D:.in gördüm: Genç bir kxz, sevdiği 
adamın kollarında bahar rüyası görü 
yor. Rüzgarla tel tel, uçuşan san saç
ları, körfez koyunu yelpazeliyordu. 

Korkuyorum ki, bir koca kan frrtı -
nası ba§lamasm ... 

• 
İzmit emniyetinin değerli ve !dareli 

başı Akyeşil sporun güler yüzlü başka. 
ru Nimet Şerif; 

- Baykal, bizim baloda vazifen 
var. 

Deyince hüzünlü bir sevinç duydum? 
Hüzünlü bir sevinç duydum.. Çünkü: 
İzmitte verilen balolann garip bir taJi
sizliği var? Kafalarda içki yalazlarur -
ken, yürüdüğümüz yola ayak uydura • 
m.tyanlar, adı:na "kadın,, denilen nazlı 

mahH'tku vesile bilerek terbiyesizle§i -
yorlar. Ve bu eğlence, neşe, hayat gece
si gam, keder, zehir gecesi oluyor. Ak. 
yeşil gecesi. Bir dayak gecesi olmaz in
şallah .. 

* 
Halkevi temsilkolu Ahmet Mitat 

efendinin "Danış Çelebi,, piyesini t"msil 
etti. İzmit gençleri bu eserin temsilin -
de muvaffakıyetli bir iş göremediler; 
piy~s baştan pa.şa aksaklıkla nihayet. 
lendi. 

- rılafı 
Üstad Necmeddin · Rifata çatadi , r r herşeyden evvel bu hakikati bilrne 1 

ler. 

* * * 
Belediye reisi Kemal Özle evvel~i ~ 

!zmitin en güzel ve en tem.iz yerı 0 eıı 
Belediye lokantasmda yemek yer1' 

1
, 

belediye reisi "Kurun" da çıkan yaı 
ıu takıldı: r di. 

- Baykal, dedi. Seni lzmite bel~jtİ 
ye reısı yapxp. ben "Kurun" muba 
olmak isterdim. 

- Sebep bay reis?. ., 
'd e•

- O zaman kolay kolay tenk1 ~ 
tiğin belediyeciliğin ne güç ve ne çet 

bir meslek olduğunu anlardın da... tle 
- Cevdet Baykalın hiçbir surt r 

belediye reisi olmağa isteği yokt
11 ~ 

Bu iji istiyenlere vermezden evv-el. 
5 

şu işleri tamamlayın da... t1'ı 
"- Postahane meydanını asfa.1 ııl' 

iskele yolunu da yeniden yaptrrıY0ı: ğ' 
İzmitte çamurun, tozun önünü alrıı3. 
çalışacağız.,. 

Güzel güzel.. Derken Uave ettitll~, 
- Darzsı demiryolunun karşı taJ 

na ... 

* :(. lff. ııt· 
İzmitde ağaç sevgisi ön safta ge ~ 
Şehrin her tarafı, bakıyorum da ağ 

laruyor. o'!>' 
Çam, Dişbudak, Çmar çok ~l bıl 

rak dikiliyor. İzmit belediyesinı~ iJI 
güzel hareketini takdirden kerı~'~eıı 
alamıyoruz. Birkaç sene evvel ~1el 
çapılarm tuttuğunu görmek de ~ı.ıı'I 
bir zevk oluyor.. Yalnız, bir ar' bİf 
isafrru tekrar tekrar ricalamak da. 
vazife oluyor. ,1 

İzmit parksız, bahçes'.z ve ~~-il~ 
gezintisi olmıyan bir şehirdir. BU b,;~~ 
ve hissedilen noksan ne zam.an te 

Bunun sebebi İzmit gençlerinin mu
vaffakryetsizliğine hamledenler, yandı· 
yorlar. Çünkü, iki gün gibi çok kısa 
bir zaman içinde hazırlanmak mecburi. 
yeti bu neticeyi doğurmu§tur. 

edilecek?. 

CevdetB~ ~, 
'il~ 

Adanada iki bügük Hat5 
Komitesi kuruldu 

ı&e 
Adana, (Özel) - Asırlardan- sek ve milli gayenin süratle. e ot' :~ 

beri Çukurovada Türk camiası için- edilmesini temin m;ıksadile .. ~ır bıl' c 
de yaşadıkları halde öz anadillerini ganizasyona lüzum görülı:nu~) t~' '1~· 
kaybetmek derekesine düşüp karı· nun için de (Hars komitel~rı pı.ırU 
şık ve muharref bir mahiyette Arap kiline karar verilmiştir. Duı1 tlef 
dili konuşmak itiyadını almış olan İlyönkurulu tarafından bu he1e 
Eti Türklerinin milll harslarma ka- seci1mistir. · .- .;e 

l d·ı· k J M ~ · d Id '"' ·b· parLı vuşma!n ve yanız ana ı ı onuşan ersın e o ugu gı ı, d 11ş• 
büyük Türk kütlesinin medeni ve Halkevimizin müza.lıaretile A 

8 
bit 

içtimai seviyesine yükselmesi için da da bir (Vilayet komitesi) "~ıır 
şimdiye kadar mmtakamızda yol al- de (Kaza komitesi) teşkil olıJ11 • bİ' 
mış bir cereyan ve faaliyet mevcut- tur. Komitelerin bürosu Par~~f 
tu. Bu mesainin müsbet; verimli nasında olacak ve C.erhal ça.lış 
bir şekle sokulmasını ve bu çok yük- başlıyacaktir. 

Buı"saaa Merinosculuk lneboluda bir JıadiS~ 
lJ<. .,ıı 

Bursa, 14 (Hususi) - Merinos 
yetiştirme müfettişliği bu sene ye
tiştiricileri teşvik için bir takım ser
giler ve mükafatlar tertip etmiştir. 
Bunlar da ağıl, bakım ve gıda it· 
harr gibi mükafatlardır. 

Son günlerde yapılan kesim mü
kafatı sergisi; yerli Merinoslamnızm 
diğer koyunlar yanındaki vaziyet
lerini göstermektedir. 

7 j günlük Merinos kuzuları için
de 32 kilo ağırlık gösterenler ekse
riyeti teşkil etmektedir. Aym yaş
ta yerli kurularla Merinos kuzuları 
C'\rasrnda yapılan mukayeseler de 
l\1erinos kuzularmm krvucıklara na
zaran vasati olarak 13 kilo fazla a
ğır oldukları görülmüştür. 

nameleri herhangi bir şehirde Türk
kuşu açılması için bu şartları ileri 
sürmektedir. 

lnebolu, (Hususi) - Ha ~ıt.~ 
mizin tertip ettiği balo çok Jdı.I; 
geçmekle beraber bir hadise 0 i~ 

Bir genç, musiki parçalatıtl bBf 
birini yabancı bir diUe ok umar 1~ 
ladığı sırada hazır bulunan ~tit~ 
diğer bir genç ayağa kalkarak 
etti : ,fıJf~ 

- Halkevinde beniı:n ıd1'-fıtı1tl 
ve yurttaşım olan bir kar a e'i,J 
başka bir dille şarkı söylef11 
doğru bulmam. Dedi. J1f_ 

Müdahalede bulunan geP\8~1' 
u çağrıldı. Fakat genç bun~tl'l~ 
ret sayarak mahkemeye rrı . f" 
etti ve baloda bulunan herke9

' 

gösterdi. 1' fİ 
Baloda vali, ceza ve hukla.f J1 

kimleri bulunmakta idi. 0~8~~e' 
şahit olarak gösterildiler. e~e't' 
me safahatının çok merakh S 
ği tahmin edilmektedir, 



1 00 Kişinin bulunduğu 
Dün Yeşilköyde hey canla kut/ulandı· 

Şi diye kadar şehrimiz-
deböy emuazzambirm 
rasim görülmüş deği dir 

-
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ava bayramı 

Trenler, otomobil, otobüs ve arabalar sahah 
karanlığından gece yarısına kadar işlediler Yeşilköydek'"i merasim esıuısında 

bıd (Vstyanı 1 inci4e) 
tq,la. a Çocuğu bulunan kadınlar, genç 
'? r, erkekler, çocuklar akın akın yü-

or, koşuyorlar •.• 
' Ah •. ilk trene bir yetişebilsek ... 
~ liaminnc; acık ayağını açsana 1.. ı 

Celeci olanlar bir yandan koşuyor, 

Par<ı§Ü tcı?erir.ıiz (sağ 

l';ndan geri kalanları teşvik ediyor- 'ı 
ahah kahvaltısı ekseriyetle yürür

<:t~apıiıyor. Bir çoklarının ellerinde 
er, sepetler var. Bunlar hem bay

~ Seyretmeye, hem bir kır gezintisi 
baya gidiyorlar ... 
0lınuş geçen tramvaylara binmeyi 
~ . getirmeden bir sel gibi akan 
'i hırlikte sirkeciye indim. 
~ OtJ.ARDAN GEÇtLMiYOR 
ı..Jtc:da yollar geçilmez bir h?.1 al -
·,:ıunuyordu. 
~ PU:-lardan çıkanlar, İstanbul ta -
an tramvaylarla otor.-ıobillt-rlc 

ıı~r, Yaya yürüyenler çoktan Sir -t1 istasvc,una giden Y'/1 uırn tıl; -

< 
1klırn c' .o1d:ırmcşlardı. Biı krnmı 
gi!rın · ;.ı:;ük k:ıpıs:r.d:m gi:-emr -
Çıkı'l t:nı.fma hücu~ ediyor. par· 

11k'a:-d"'l, duvarlardan aşıral< içrri -

"" 
1Yorcıu <..!' • 

1' Paketsiz. kucağı çocuksuzhr ve 1 
tr, kcn!:iileri:ıe gırta ile b:ıkaıı 
~tl 1 1 ilr a Ş:?kala .. ıyor. İstawo•ıda ~ı-

g~1l bulunan va~onlara dalıvorlıır<lı· 
ırkcc· . b' . l" , ı cıvarı ır pazar ye-rınr con-
't' :Sağrısı!') ı-~ 1-· .. -:·1. it'~en h:>ll:m 

arı arasında : 
'ta.. . . 

' c.e sım•t .. · 
~İt kilo bir kurus. çekirdek .. 

A ~. elvaşeker. sadala:ı da yükseli -
~ İçeriye giremiyenlerden ve hali 
ilı Yerinde olanlar otobüse ve oto -
~ere fazla para vererek kendilerini 1 
~ evvel y eşilköye at•yorlıı ı dı. Bu 'ı 

•etine tabi olarak ben de b;r hay-

1i müddet sonra kendimi iatasyonda1 
buldum. İtişe kakışa, ezile büzüle bir 
seyyar memurdan bileti.mi aldıktan son
ra trene koştum. ttç katar tamamen 
dolmuş, ayakta duracak değil, tutuna -
cak bir yer bile kalmamıştı. 

Kompartımana girip yer alabilenler 

tren7crc hiicum ediyordu .. 

hattına müvazi ıoseyc gözüm ilişti. O
tomobil, otobüs, tek ve çift atlı araba -
lar, eşek arabaları, muhacir arabaları 

süslenmiş, Yeşilk'i>ye gidiyorlardı. 
İstasyonlarda durmayan katar niha

yet Y eşilköy istasyonuna salimen girdi. 
Daha durmamıştı ki kendilerini yere a
tanlar bacaklarının var kuvvetile uçuş 1 
yerine koşuyorlaıidı· Saat on olmasına 

rağmen uçuş sahası halkla çevrele-nmiş-1 
ti. Bunlar ne zaman kalkmışlar, ne za -
man ve hangi vesaitle buraya gelmiş -
lerdi? Cidden hayret edenler. vardı? 
Bunlar muhakkak daha şafak sökmeden 
yola çıkanlar ve sür'atli vasıta olan o
tomobille gelenlerdi. Seyyar satıcıla -
nn haddi hesabı yoktu. Birine yakla -

şıp sovdum: 
- Ne zaman geldin? 
- Dün geceden deldi. Bugiln birkaç 

günlük para kazanacağız. Ben bunun 

böyle okcağmı biliyordum .. 
tstanbulda ne kadar k.ua nakil vası· 

tası varsa bugün Yeşil köye insan taşı -
yordu, sahanın dört bir tardından in -
san grupları fışkırıyor sanki. .. 

PLANÖRCÜLER HAZIR 
Uçuş yapacak tayyareler, planörler, 

bunlara binecek olan hoca ve talebeler 
de çoktan gelmişler, elbiselerini giymiş
lerdi. Ha.lkm daha çok gelmesini ondan 
sonra uçmasını bekler gibi görünüyor -

laı'dı. 
Bir kısmr planörlerini son bir defa 

gözden geçiriyor, annesine babasına ve
ya arkadaşına izahat veriyordu· Atlı po
lisler; jandarmalar, çılgın gibi tayyare
lerin üzerine atılan, heyecandan ken -
disini kaybetmi~ olan halkı intizama 
sokmaya uğraşıyorlardı. Fakat dinli -
yen kim? Sağdan sıraya .girenler s~l t~ : 
raftan bir patlak sayesınde kendılerını 
ister istemez tayyarelerin yanında bu -
luyorlardı. Bir kişi ilerledi mi arkadan 
bir insan kalabalığı hücum ediyordu. 

BAY AN YILDIZ GÖK {UZUN DE 1 
Biraz sonra <leğerli tayyarecilerimiz

den Bay Vecihi üç talebesini tayyaresi .1 
ne aldı. Bunlar paraşütçü Bayan Yıldız 
Uçman, Bay Hüseyin Uçar, Bay Hik -
metti. Tayyare havalandı. Yükseklere 
çıktı. Bir ara tayyareden beyaz bir cis
min fırladığı görüldü. Akabinde pa -
raşütü açıldı. Tam sahanın üzerinde 
idi. Yavaş yavaş iniyordu. Nihayet bem
beyaz renkli paraşütün iplerinin altın -
da oturmu!} vaziyette Bayan Yıldız Uç
man göründü. Yere yaklaştıkça güldü -
ğü, halkı selamladığı görülüyordu. 

Arkadan diğer iki genç ayni süku -
net içinde halkın arasına indiler. Hal -
km kendilerine gösterkiiği alaka emsal
sizdi. 

HAVADA PAPATYA ÇiÇEKLERİ 
AÇILIYOR 

Sahada uçuşlar yapılırken trenler 
ve diger nakil vasıtaları mütemadiyen 
insan taşıyordu. Saat bir doğru tayya -
reler havalandı· Akrobasi hareketleri 
yaptılar. ikide Ferit, Ali Te\'fik ismin
de üç Türkkuşu talebesi Vecihinin tay
yaresi ile havalandılar. üçü de ayni sa· 
niyc!de paraşütlerile grup atlayışı yap
tılar. Bunların paraşütleri ayni zaman
da açıldı. Hem arka hem ön panşütle
rini açmışlardı. Havada birer papatya 
çiçeği gibi uçuyorlardı. 

Bu sahne o kadar güzeldi ki ... Dal -
mış gitmiştim. Biraz evvel Bayan Yıl
dızla görüşmek istediğimi unutmuşum. 

Talih yardım etti. önümden geçen Ba
yan Yıldızı görünı:e ricamı tekrarladım. 

Hava yolları müdürlüğünün binasına 

girdik· Konuşuyoruz: 

Polisler, jandarmalar ve atları terden j ,,.,,~,..,,,;~,.:.... 
sırsıklnm olmuşlardı. 

Trenler du'rmamacasrna i ledi. Oto -
mobil ve otobUslcr Y eşilköyle İstanbul 
arasında mekik dokudu. Saat on bire 
gelmişti ki Yeşilköy sahasını yüz bin 
insan kaplamı!jtı. Bunlar bu saate ka -

dar gelebilenlerdi. 
tHin edilen saat gelmişti. Tayyareci 

Bay Hazım Şakir hazırlanan kiirsüye 
çıkıp gençleri tayyareciliğe teşvik eden 
bir h~tabc söyledi. Alkı~hr arasında 
kürsüden indi. Biraz sonra !>ah.anın or
tasmdan motör sesleri yükseldi. Evvela 

bir tayyare arkasındaki planörle yava"I 

U··rüdü sonra havalandı, bunu 
yavaş y , _ . 
bir tayyare ile bir pHinor daha tak~p -~t
ti. Berrak semada tayyareler ve planor

ler yiikseldiler, yükseldiler·. 
Alkı§ların ardı arası kesilmiyordu. 

Halk çılgıncasına alkışlıyor, alkışlıyor -

du. 

KOCA SAHADA ÇIT YOK 

Bes yüz metre kadar bir yükselme 
sonund?. tay)".reler planörlerden ayrıl
dılar, yere indiler. Türkkuşu talebele -
Tinden Mehmet ve Hilminin idare etti
ği bu iki planör havada dakikalarca uç
tular, cambazlık hareketleri yaptılar, 
planörler takla, burgu, geri dönme gös
teri~leri yaparken yüz bin kişi bir tek 
insan gibi sessizce ndes alıyordu. Ko
ca sanadıı. bir ı;•t bile yoktu. Gözler ha
vada iki planörden ayrılmıyodu. Ni -
hay~t bu harcket1cr bitti. İki genç ga
yet ~.-kin yere indiler. Halk ne polisi 
dinledi, ne jandarmayı... İleri fırladı. 

Gençleri tebrik etti, öptü, takdir etti· 

BAY AN YILDIZ ANLATIYOR 

- 335 tevellütlüyüm. Bir buçuk se
nedir uçuyorum, diyor.. Şimdiye ka -
dar 25 defa atlamı~tım. Bugün de ilk 
defa olarak İstanbutdl atla -
dım. Bununla 26 ncı atlayı -
şım.. tzmire yarım saat mesafede 
Cuma ovası köyündenim. Yani tam bir 
köylü kızıyım. Bununla da iftihar ede

rim. 

Köyde mektepte okurken Gaziemir 
istasyonunda kalkan tayyareler köyü -' 
müzün üzerinden çok alçaktan uçarlar
dı. Ben o sırzcla nerede olurs~m olayım 
-dışarı fırlar, tayyarelerin uçuşunu sey
reder, tayyarecileri selamlardım. Daha 
ufaktanbcri bende tayyarecilığe kar§ı 

büyük bir heves vardı. Bir ara Eskİ§e· 
hir mektebine istida yazdım· Askeri ol· 
duğund<:n almadılar. Sonra Ankaraya 
gittim; musiki muallim mektebine kay-

dolunacaktım. Tam bu sırada Türkku
şu açıldı. Sevincime payan yoktu. Bir
kaç gün sonra ilk kaydedilenler arasın
da idim. 

- Uçarken heyecan duyuyor musu
nuz? 

- ilk uçuşumda çok heyecanlan -
dım. Bu korku falan şeklinde değildi. 
Sırf ümidimin tahakkukund:ın doğan 

bir heyecandı. Sonraları atlamak bana 

pek tabii geldi. 
- Bugün? 
- Bugün çok heyecan duydum. Se. 

bebi yüz bin kişinin nazarları önünde 
ve ilk defa 1stanbulda atlamaktır. 

- Nasıl atladınız? 

- Hocanın tayyaresile 800 metre ir. 
tifaa çıkmca bay Vecihi gazı ke::ıti. 

- Haydi Yıldız; atla bakalım rledi. 
Tayyareden yüzü lrnyun denize atlar 
gibi kendimi boşluğa bıraktım. Bir, 
iki, üç diye saydım, sağ elimle göbsilm 
deki düğmey~ dokundum. Paraşütüm 

açıldı ve ben ipler üzerine kuruldum. 
Uuı.klarda İstanbul parlıyor, altımda 
mahşeri kalabalık gittikçe biiyüyordu. 
Bu sırada ne kadar mesuttum bilse. 
niz .. Sevinçten kalbim çarpıyordu. 

Ah, annem görse idi? .. 

- Anneniz sizi atlarken gördü mü 
hiç? 

- Hayır, daha henüz nasip olmadı. 
Fakat dünyada en büyiik emellerim. 
den biri annemi tayyare ile uçurr.ınk
tır. İki sene evvel kendisine tayyareci 
olacağımı söylemiştim. 

- Aman kızım sus .. dedi. Bunu du. 
yanlar seni ayıplarlar .. Fakat ben ar. 
zuma kavuştum. Öliinccyc kadar bu 

meslekten ayrılmaya,...nğım 

- Ayrılma mecburıyetindc kalırsa. 

nız? 

- Muhakkak ölürüm, yaşayamam. 
Akrabalar:mı, nr~mda..:·arımı her genç 
ve erkeği teşvik edeceğim. 

Tayyareci olsunl~r. Bu hem bir 
spÔr ve hem b:r mcmlc!:ct işidir. Pa
raşütle inerken bu kadar kalabalık 

karşısınd:ı düşündüğüm şu ôldu: 

- ! st:lnbulda, bir tek ~ehrimi::dcld 
bu alalta Tü:-:.ün havacılıkta da pek 
kısa bir <.amanda birden yüksc:!.ınesini 
temin edecektir. Memleketim, mi.lctim 
büyüklerin sağ olsun? 

Bayan Yıldı?.dan ayrıldım. Biran 
evvel ma,b:ı:ıya dönmeyi is~iyordum. 

Saat beşi r;eçiyordu. Bayram b itmie, 
bir kısım halk ç'menlerc ~:rilip paket. 
lerini açmış. kar.nlarını doyuruyor, 
bir kısmı da trenlere ko~uyordu. 
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Yeni bir Harp çıktığı taktirde 

A er·ka 
kan nu 
e eb·ıecek 

1 

1914 Harbini ileri sürerek böy
le bir Iıarpte Amerikanuı bitaraf 
kalamıyacağı iddia ediliyor 

Lontira, Mart (Hususi) - Birleşik 

:Amcrıka hlikumetleri ayan meclisince 
kabul edilen bits.rafhk kanunu Ameri. 
kada olduğu kadar Avrupada da pek 
geniş bir surette mevzuubahs edilmek. 

tedir. İngiliz matbuatı kabul edilen bu 
son ka~unla Amerikanın yalnız bey. 
nelmilel }:arışıklıklardan uzakta kala. 
cağını ':leğil Avrupa milletlerini işgal 

eden meselelere de karışmayacağını bü 
tün dünyaya ilan ettiği fıkrindedir. 

Bu suretle Amerikanın MiUetler Ce. 
miyetine ginnesi ümidini de artı\ 

besletcmediği gibi cemiyet azası bu. 

lunan diğer devletler Amerikanın gir. 
mcsini teshil için cemiyet paktında de. 
ği17iltlik yapmağa razı olsalar bile bu. 
nun bir faydası olmayacağı kanaatin.. 
dedirler. 

Amerika efkarı umumiyesi bu bita. 
raflık siyasetini tamamile takdir eL 
mektedir. Japon • Çin, İtalyan • Ha. 
bc§istan meseleleri Amerikalılar üze. 
rinde çok fena bir intiba bıraktığı için 
bugün hükumetin beynelınilel işlere ka.. 
rı.~mnsı umum bir muhalefetle karşı. 
lanmaktadır. 

Halkın bu ruhi haleti Vaşington 
mahf illcrini ciddi bir tesirin altında 
bulundurduğu gibi Amerika hükume. 
tini beynelmilel konferanslardan hatta 
Haef divanından uzak kalmağa mec. 
bur edlyor. 

Amerika ayan meclisi azaları ahali. 
nin hissiyatına ı;örc hareket ettiler ve 
kanunu ltabul ederken Amerikanın 
mu lak bir bitaraflık siyaseti gütme. 

sini tem.in edecek hükümleri göz önün. 
de tuttular. Tecavüz edenle tccavüz.c f 
uğrayan arasında hi~bir fark gözetil- ) 
miy"''k başkalarile birlikte har.be gir. 
meğe imkan buulnmayacak Cumhur. 
reisi yalnız bütUn muhariplere müsavi 
surette vazedilen memnuiyet imanı 

tatbik ct.mck hakkını haiz olacaktır. 
Maamnfih bu yeni kanunun Ameri. 

kanm bitaraflığını temin etmek için 1 
pratik bir çare olmadığını iddia eden 

bir sınıf da vardır. Bunlar kanunu esa. 
side eskiden de A vnıpa. jşlerine müda. 
halenin memnu olduğuna dair ahkam 
bulunduğu halde Amerikanın umumi 
harbe girmesine mani olunamadığını 

ileri sUrmcktedirlcr. 
Amerikada. bu hususta üstünlük ka. 

za.nan fikir şudur: Eğer yeni bUyUk 
bir çarpışma. olur ve bu çarpışmaya 
İngiltere karışırsa Amerikanın bitaraf 
k8.Iması mümkün değildir. 

Bundan ba.~ka bitaraflık kanununun 
t.ayin ettiği mcmnuiyetlerin tamamilc 
tatbikinde de birçok mUşkülat baıı gös. 

tcrm.ektedir. Her muharebenin ilk ne. 
ticesl ziraat mnhımllcrinin, ma.kineJc. 
rin kıymetleıuncsini icap eder. Ameri. 
ka tilccarlarmın ve müstahsillerinin 

müharip1crden temin edecekleri kan 
feda etmeğc razı olacakları çok şüphe. 
lidir. 

Aynı zamanda psikolojik sebeplerde 
bilyUk rolJer oynayacaktır. 

1914 de olduğu gibi Amerika ahalisi 
muharjplerdcn bir tarafa şiddetli sem. 
pati izhnr edecek ve halkın bu hissiya. 
tı hükumetin siyasetine mutlak olarak 
tesir edecektir. Böyle bir hava. içinde 
ha.Ikın tezahürü kuvvetlendikçe iyaıı. 
dan tasdik edilen bitaraflık kanunu bu 
defa da hükumetin muharebeye girme. 
sine mani olamayacaktır. 

.Amerilmhlar içinde memleketlerini 
yabancı mücadelelere karısmağa. sil. 
rühicmektcn mcnedeceklcrini vcı 1917 
deki hava tekrar yt:.rntılsa bile mani 

olacaklarını söyliycnlcr az d~ği!dirler. 

Fakat Amerika milleti de dünya sul.I 
hunun devamını arzu etmekte ve bey. ı 
nelmilel büyük meselelere karııı benlik ı 
i~diasmda. bulunmak arzu etmemekte.\ 
dir. Muahedeleri bozan.lan, tecavüz 

Bir harp ta.7;dirinec s!Ll6hiyeti tahdit 
cdilcıı Rw:ve!t 

planları tertip edenleri Amerika ahali. 
sinden daha ziyade ~iddetle hiçbir 
millet itham etmemiştir. 

Ha~~ meselesinde eğer Amerikalılar 
Milletler Cemiyetinin muharebeyi men. 
etmek hususundaki arzusunun samimi. 
yetine inansalardı muhakkak olarak ce. 

miyetin yanında cephe alırlardı. Bir 
kısım Amerikalılar da şu iki vaziyet. 
te bircl§ık hUlcümetin harbe karışacağı 
kanaatindedirler • 

1 - Haksız tecavUzle mevcudiyeti 
tehlikeye giren bir miletin kurtanlması 
için harbe ~irmektcn ba§ka ~are kalma

mı~a, 2 - BUyük Britanya imparator -
ftfğü~~ Rtniya veyahut Al

manyanm tecavüzüne uğradığr takdir
de ingiltcrenin maruz kalacağı tehli -

kenin önüne geçmek için muharebeye 
girm~ktcn başka çare kalmamışsa. 

);sununla beraber Amerikalılar önce
den hiç b ir tahhUt altına girmeğc ya -
naşmamaktadırlar. Ancak muharebcye 
girecekleri meselenin hakir olduğuna 

kanaat gctirdil:lcri zc:man yapacaklan 
yardımı bizzat kendileri tay:n ve takHir 
ederek işe girişmeği arzu etmektedir . 
lcr. 

Amerikanın mahvedilmek üzere bu
lunan devletlere yardıma koşacağını 

söylemek hakikaten güç bir şey olsa 

gerektir. Ancak Amerikanın diğrr dev
letler ve bilhassa İngiltere ile olan mü
nasebetlerinin atacağı şel:illcre göre va
ziyetini tayin etmesi tabiidir. 

Cümhurreisi Ruzvelt muharebelerin 
başlıca sebeplerinden bahsettiği sıra • 

tarda milli ekonominin ilgası için ya -
pılacak mücadelelerde Büyük Britanya

nın Amerikn ile beraber olcağı ümidini 
izhar etti. Amerikanın resmi m:ıhfillcri 
~ her vakit zuhur eden beynelmilel ih
tilafların sulh yolilc halline taraftar ol -

duklannı ve silahlanma rekabetini tak
bih ettiklerini anlattılar. Eğ-er büyük 
Avrupa devletleri itilcifgirizliğini bıra -
kırlarsa Amerika da vaziyetini değişti

recektir. Bunun için atılacak ilk adı -
mın askeri ittifaklar siateminin ilgasr 
olmasını bekliyorlar· 

Amerikan milletinin ileri gelen mü
messillerinden pek çokları Amerika Bir
leşik hükumetlerinin dünya sulhunun 
tahkimi için diğer devletlerin alacağı 

meıı'uliyetlerc iştirakten çekinmiyccc -
ğini son günlcrlde zirçok defalar tekrar 
ettiler. Fakat Amerika ilgasr harbin a
leyhinde bütün meselelerin dostane şe-

ldllerle halline taraftar bul..mr.ıaktadır. 
Avrupa devletleri harici siyasetlerinin 

esasını askeri kuvvetlere istinat ettir -
dikçe Amerika hükumeti arzu etmediği 

bir mücadeleye sürüklc:ımel;tcn kur -
tararak bunlarla tahhtidat altına gır -
mektcn kaçınmaktadır. Bu defa Ayan 

Meclisinde l:abı.:1 edilen bitaraflık ka • 
nunu işte bu ıebeplerlden dolayı ortaya 
sıkmııtır. 

HAdiseıer-- karşisında tarih 

Nöbetçi doktorlar 
Birkaç gün önce KURUN'da gece 

valdtlerı doktor bulmak müş'kUlaLm. 
dan bahseden bir yuı vardı. Eu der. 

Londrayı be 
cek ze 

a ede-

din önünü almak için Sıhhat Ye kale. (7 iııc:dmı devam) 
tinin b ir tarife yapması isteniyordu. başı olarak çalıştığı bir bisiklet fob. 

Şehir için hayati bir zaruret olan ri':asma ın\iracaatla amele yazıldı. 
"gece doktor bulma., meselesi bundan Arl:uright. makine ile alakadar bir 
t am ü2 sene evvel de ba.~ güstenni§, adam olmadığı halde bir müddet 
bazı tedbirler a.hnmıı:tı. sonra fabrikada n i.ifuzlu bir mevkic 

J261 yılında çıkan Takvimi vekayi sahip olmu~tu. Muvaffakiyetinin 
gazetesinin 285 numaralı sayısında b.."ı.,lıca sırrı, son derece soğukknn· 
şöyle bir yazı var: lılıgı olmakla beraber aynı zamanda 

'. 'Herkesin doktora olan ihtiyacı amele ba~ı olan Almandan da hi
müsellcmattan ise de vakitsiz hasta maye gördüğii muhakkaktır. Şu. 
zuhurunda derhal tabip buluna.m:ıya. rası şayanı dikkattir ki bu saf adam 
cağı münnscbctile bu umuru nafianm ornd::ı bulunduğu müdd~tçc kendi 
dahi yoluna. konulması mukteziyalt:ın hüviyetini mcydnna vcrccd> ufak 
\'C e~•s~r etibbanm haneleri Beyoğlu ve b ir gaf bile yapmamıştır. 
Galata civarında 01duğundan lcdehnce Vurtus burgtım :ııonra gene bu Al-
vakitli vakitsiz ve hususile gece tabip manın cmrile Bcrline hareket etti. 
ve cerrah tedariki mü~külattan görün. Bcr1ine hareketinden itibaren nltı 
diiğiinc binaen ileride da.ha etraflı su. ay siir~n miidclct znrfında r.e yap
retlc icabı düşiinii!erek bir hüsnüniz:ım tr~mr hiç anlıynma<lrk. Altı ay 50• 

tahtına konulmak U:ıcre şimdilik mu. nunda Arlrnriıht Bcrlind~b bir 
k~~din;ei h~yriye olarak Dcrs~a~ettc mühimmat fobrikaı;ıı~a girmiş orada 
munasıp bır mallaldc Mcktcb fünun tayyare makiı1de•·i yc;prna!:la m s· 

Tıbbiyei ndliyei. EBhanede"' tshsili !~. · guldü. Herhalde bi.:ce meçhul ol;n 
nun eylemiş t&bıplcrden be .. cr gece bı_ bu cıltı ay zarfında mevaddı müşta
r?r tabip ve cerrahın n?betçi bekleme. ilcyle uğraşsa gerek. Biz o Yakit 
sı ve bayii geda ve islıımü rcaya·lan b "d 1 t' ı 1 t · ·ı . . . . . . . u mu ac ı on.:ı 1am e mıst! .:. 
bırmın hancsındo tcda.brı ~crıaya ı.ı k' k 1 l 'ı 

-ıer§ey, ze ı onso os UK memu-
muhtaç olacak suretle vukubulan ma. ru h t ı ı h 
rızlcrc talep eylc:liklcri anda gidip 

1 
dn~n l~rp en ~b~ arca ekvvc .d.azır· 

. . . . . . . . . a ıgı p an mucı ınce a ıp gı ıyor-
tedabırı ıcabıyesını bıttetkık ıcra ey. d H ttA b A k · h · 
l 

. h . • . . • u. a a u memur r urıg tın 
emesı ususu nezdıalıde bıttensıp l ·ıt cd k" Al · · b·ı . . ngı er e ı man annesını ı e 
Beyazıt cıvarmda Sımke~hane karşı. ·ı 1 t · ~ı Al 

d k
•. . . ( y k ı lma e memış, og unun man-

sm a aın ıspencıyar eczacı) an o. d d .... 1 F d h b k 
nun dükkanı her ta.rafa semt ve civar ya av egı . r~nsa a . ar etme te 

l 'l d '.l k" b f k' d k' oldugunu bıldıren hır takım mt:k-
0 ması e u t anı mez ur ev ın e va ı t l d k b·ı k d 
oda beher gece zikrolunan nöbetçi ta. up ar uy urara onu ı e an ır-

b 
mıştı. 

ip ve cerrahlara mahalli tahs!s olu. BİSiKLET F ABRIKASINDAN 
narak mektebi mezburdan müna.veb<! 
ile bir tabip ve b!r cerr~ h ge!ip akşam. 
dan sabaha kadnr orada beytutet ey. 
temek v~ minvali muharrer üzere bir 
mahalden tabip istenildiği anda gitmek 
şartile ledel'imtihan hazakat ve meha. 
reti şayan efendilerden yedi nefer ta. 
bip ve iki nefer cerrah intihap ettiri. 
lerek tnbib\ mumajlçyhim yalnız gçcc. 
Ieri mahalli mczkurdc bulunarak cer. 
rahlar gündüzleri dahi aram eyliye. 
ceklerinc ve bunların gidecekleri ki. 
mcsnc zikudret olup da rızasile ile. 
reti kudumiye \'erir ise ahzolunmasın. 
da. beis olrr.:ıyacağı misullü giı!uhu 

a.cczc ve muhtacındıın akçe \'e hizmet 
talep ctmiye>ceklcrine yani ona göre 
ha.ı:inei cclileden miktar kafi nıaB.§ 

tahsisile kendularının memur ve mu_ 
knyyct olunmnsı .. ., 

Boğaz vapurlarında 
bilet ücreti ucuzladı 

Şirket vapurlarında bir nisandan iti
baren yeni tenzilatlı bir tarifenin tat -
bikine başlanacaktır. 

Evvel::e Ü~ aylık olarak verilen a . 
bonman karneleri bundan sonra iki aylık 
olacı:k ve Osküdardan Vaniköyüne ka
dar Anadolu isl:elclerile Rumeli için 
yüzde 25, Kandilli, Anaıdoluhisarı· Kan
lıca, Çubuklu, Emirgan ve htinye iske· 
leleri isin yüzde 30, Paşabahxc• Beykoz 1 

ve Vaniköyden Tarabya. Kircçburnu. 
Büyükdere, Sarıyer, Yenimah?llc ve 
Kav~klara kadar yüzde 35 tenzilat ya
pılacaktır. Bu tcnzil~t miktarlarr kış 
aylannda daha fazla arttırılacaktır. Bun 
dan ba ka Beylerbeyi, Çcngelköy ve 
Vaniköy iGke1elerindcn Köprüye gidip 
gelme ılınacak birinci ve ikinci mevki 1 
fiyatları Kuzguncuk ve OskUdar iskele
leri fiyatlan derecesine indirilmiştir. 

Ayrıca Kandilli, Anadoluhisarı ve 
Emirgan iskeleleri için verilen gidip 
gelme biletlerdeki 20 paralık küsurat 
kald ırılmıştır. Kanlıca, Çubuklu, İstin . 
ye iskelelerinden Köprüye, Köprüden 
bu iskelelere alınacak tek biletlerin bi
rinci ve ikinci mevki fiyatları Kandil -
li, Anadoluhisarı, Emirgan iskclclcrile 
müsavi dcre:eye irı'dirilmi~tir. 

Bitişik iskeleler için evvelce alınan 
10 kuruş, ikinci me'lki ücret b:ge, birin
ci mevki ücreti de 13 kuru§tan yedi bu
çuk kuruta indirilrr.istir. Bitişik ve kar· 
~ılıklı i!l-elelerdeki b:let Uc:-etlcrinin 1 
r,idip gelme kıtımları Uzerinde tenzi -
tı:t yapı :nr;tır. Bütiin bunludıın baş .1 

1 
kn &r3ba vapur ücretler:nde de yUzde 
yirmi beşten ·elliye k::dar ten:ı:il~t ya -
pılmıştrr. 

Şirketi Hayriye. bütün bunlandan 
başka Boğaziçinde ev yaptrracaklara 1 

ZEPJ>ELlN HANGARLARINA 
Arkuright, gene bu memurun 

planı ve i~te gösterdiği kabiliyet sa
yesinde Berlindeki tayyare fabrika· 
sından Hamburgtaki zeppelin han
garına gönderildi. Bu hadise İngi
liz casus §ebekesini kullanan usta 
elin kudretini gösterir. Almanyayı 

çoktan terketmiş bulun:::ın memurun 
kurduğu plnn eaat gibi çalışarak 
gayesine yakla!ıyordu. 

Berlindeki fabrika direktörünün 
bu işte katiyen kabahati yoktur. 
Tahkıkat esnasında kendisine herşc· 
yi nnlattığımız zaman biçare adam 
Arkurightin sırf işçiliği dolayısile 
fobrikasma almd1ğmı söyledi. Bu 
i;Jte ~iiph("siz farkında olmadan ln
giliz ~cbe!~esinin tesiri altında kal· 
mııtı. 

Arkurightin Hamburga gelmesi 
çok büyiik bir işin arifcz!nc tesadüf 
etmişti. 1-Iamburgtaki Alr.ıan zep
pelin knrarr:ahı, lngiltere!'lin carp 
~mhilleri Ye Londrn üzerine, o zn
mana kadar ynpılmıyan ço'.; miithiş 
bir hava hiicumu hazırlıyordu. Al
man erl:unı harbiyesinin İngiliz hü
kumetini sulha icbar etme~~ için e· 
lindcn gelen hiç bir fcdal~arlıkttın 
çekinıniyerek tertip etmeye çalıştı. 
ğı bu hücuma tayyareler ve Alman 
açık deniz filosu bütün harp gemi
lerile i:1tirak edecekti. Harekatın 
asıl dayandığı kuvvet, en son sistem 
ve tonlarca bombalar ve mevaddı 
mii§tailc yüklü yedi büyük Alman 
zcppclini idi. 

BÜTÜN TEDBİRLERE 
RAGMEN ... 

Alman zeppelin depoları Ham
burg haricinde gece ve gündüz as· 
keri kordon altında muhafaza edil
mekte; aynı zamanda içinde çalışan 
amele de gizli te§kilatın gözü al· 
tında bulunımıkta idi. 

Biitün bu tedbirlere rağmen Ar
kuright Hamburg ~ehrindeki lngiliz 
ajanile miinasebet tesis ederek onun 
vermİ§ olduğu tahrip maddelerini, 
dinamit çubuklarını, yangın bomba
larını zeppclin hangarlarına kimse· 
ye göstermeden sokmaya muvaffak 
olabilmi§ti. 

Alman hangarlarının emniyet 
tertibatını bilmiyenlcre bu iş belki 
de kolay ş:törünebilir. Fakat bu güç 
isi Arkttri!lht gayet kolaylıkla ba~ar· 

Uç senelik meccani paso verecek ve in • 
fa&t paralarile Boğazda oturanlara Türk 
Antruit kömUrleri meccanen taıınacak· 
tır. Yaz mevsiminde Boğaza çalgılı te
nezzüh seferleri de yapılacaktır. 

/ 

mıştı. Y nğlı elbise!lile hangsr~ 
bir makinist salahiyetilc nasıl ~ 
şarak tnhrip aletlerini gizli nok il' 
ra yerlcştirdifrini ve nöbetçilerle~ 
sıl kurnazca konuşarak onla.rı atiid' 
tığını, fımirlerine ortadan hır :ı. 
det niçin kaybolduğundan . ~r,t' 
özür dilediğini göz önüne getırt , 
niz bu i şin kuvvetli sinirlere ~~f51' 
dm muhtaç o!duğunu anlıyabı 
nız. . ~ 

Hele bir müddet müthi~ üzı.ltl tı! 
lcr!c bckle:ni~ti. Hava aktnını1l ,,r 
vnltit ynrıbcağını bir tiirlü ~.ğrt 
miyo:·du. Nihayet akından llÇ ~\'Ô· 
evvel muradına nail oldu. \fe 1)1' 

se nnlnmadan birinci darbeyi ' 
du. ıjP 

TARAKALAR B1RB1R1N1 1 />. 
EDiYOR .. 11~ 

Guruptc:ın iki saat sonra ~·f,~ 
hangnr miithiş bir taraka ile 1~ 1\. 
c.t~~· . ~~r zeppel~n~n nasıl i~tı~ ~o 
tıgını ogrenmek ıçm muhakkal· 
mek lazımdır. ı .. 

d"'et O' 
Derhal alUkndar olanlar ı~ ~ 

poları hurtnrmak için çahşn:ıa~~~ 
ladıbr. Depolar yekdiğerını .J 

- Artı"' ederek patlamaya ba~ladı. ., 0 il 
çil yavrusu gibi etrafa dagthJI ~· • t 
Bunların arasında ArkurıS e' 
vardı. Artık vazifesini tanıaffıtif. 
ifa etmi§; Alman hova k~'"'~ılJ 
altından kalhlamıyacnk bır ·ıı~ 
vurmuştu. Bununla beraber 

1 ı 
lfıktnn sonra da. c?;poda kal~~5! ı;• 
rurctinin kendisine bildirilcligıfl~f 
mit ediyoruz. Fakat bu enır\~ 
men Arkuright, Hamburgo tıı ~ 
aldı3ı cnsu'"ım evine gitti. ~ ~ 
temiz bir elbise giymiş olan rır bJf 
bu Hamburglu casus ile bersbt11,ıı 
kahveye gittiler. Burada bıllıJ~ş! 
bir memurumuz kendisinde ·p ,:· 
olan şliphc fü:erinc bunları ttt~~1ıı• 
tiği sırnda 1-iamburg!u ccsus l bılı{' 
daki kadınla yemek yiyen HL!~ l' 
süel kumandanının yanma ) ~ 
ve samimi bir surette konu§ ıııı' 
başladı. Artık hüviyetindefl 
şüphelenebilirdi? ~ 

Arlaıright yakalanmnktatı ~O' 
tulmuş Ye biz de elimizdck~.so~ı.
zu kaybetmiştik. Ertesi gull b~· 
li ve soğukkanlı lngiliz. Harı'lel' ~· 
tan b:r bvec vapuruna biııel ~~ 
znkla~tt. Tahl6knt·mrzn ~·~ h'tl 
iki hafta sonra bir krl-:na bıle \ 

gelmeden vatanına ubşnı,V 

Londrada Bele; 
diye seçinıi ço 
hararetli of Jıl J 

•" ' 
(5 inci sayıfadaıı d~,.ıı' 

ancak 40 unu muh:ı.f., za. cdebl 'rrl' 
d ir. Alınan bu net!cc !ngili~ ~c'~ııe 
nin kanaatlerini göstermesi ~t~ ~ 
ltiı.rı umumir ede büyük bir ın 
sulc getirmiştir . . ~ 

Bu Eeçimin en karakteris:ı~ {B• 
Sir Osvaldin partisi yani tn.gıııı.c:tlJ 
!erinin kati mağlCıbiyctidi~., ~~ 
altı nam.ıetlerinden hiçbir~n~ ~l~it. 
dıktan maada ıserbestilcrını 1 

jlij.14 

muhafaza etme!: istcm:ycn lrıg ~~ 
müthiş hakaretlerine de u~~~ 
Osvald hezimeti p&rtisinin ıs bıl r:,, 
tesirsiz kalmaya.ca.ktır. za~ cl'l '.jl 
te§ckkülUndenberi 1ngilizlerjll ııJll~ 
bir tcvecciihünc mazhar olaıtl ç'~ 

Üç gUn evvelki belediye ~~!< 
neticesine göre nmeclcJler gele }(11 
mi seçimin ' 'mergubu,. olaCı& P 
Partinin riya.setine de bugilD 

0
fiP 

Atlinin çekilmesilc Erberl. ~it' . 
getirileceği tahmin cdilmcJ.\1~' !n..,.lliz matbuatı seçimin fi -:-.ti 

o elC ~uf 
kibl ile uğra§maktııdır. ;..m uıılP'..u 
kazandıkları zaferde koJJl e(11)1P' .. 
yardımı bulunduğunu rcd~d&rt tl 
Muhn.fnz:ıkftrla.r !ngııtorcYi 1 i)'° 
ho.!:ild kuvvetin efkarı uını:: iJ' ~ 
ğu için amele pıırtislnin re d,Jı' 
hUkCuncti kendilerine k~~e~l~.tt 
sa.it ds.vranmağa sc,•kC ,

11 
-..fi;, 

korkmnlttndırlar. Binııcnalc) e~"4 
hafif de olsa Ba.ldvin hUkf111l teli".: 
hili ve harici siyasetinde bi~eıt1~ 
g8rUimosl ihtimalden harlg 



~e?giz Hanm namr, bütün meml~ - -
h ki tebaayı ürkütmüştür. Onun 
ıa!tıltları, o zamana kadar işitilen bü -
ı. lllüthiş şeylerden kat kat daha faz-
1( Ilı" 
~ Uthiıtir. Şah Mıehmet ordu!unun, 
tu.. zapturaptı gevıetmektedir. Ordu, 
~ktadır • . 
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zak tedarikine mecbur olduğunuzu tebliğ 
etmek üzere geldim. Memleketinizin 
dıı tarafında ne saman var, ne de za -
bire! Askerlerim, açtır. Derhal am -
barlannızın kapılannı açacaksınız. Si
ze ıöyliyecek baıka bir sözüm yok be
nim! · ... "1ı Mehmet, benzi solgun, lizUntü -

' tayınanuı, asabı fazla bozulmuş 
~lde, ordusunun bakiyesi ile Semer
~ lale.inde oturuyor. Ordunun ba

' den bir kıammr da, Buhara ka -
..,_ ll!uhafazasma memur ederek, o-

)trlqtinniıtir. 
~ taraftan da, ahali, mmldanmağa 
'Yor. Şah Mehmede itimataızlık 
~ tlcniyor, kuvvetleniyor, gittikçe ar 
~~· ~ e böyle vaziyetlerde daima ol -

Kalede tek asker kalmayınca, 
Cengiz, Buharaya qirigor / 

Dehıete kapılan ahali, itaatle, emri 
infaz etmek Uzere derhal ambarlarına 

mağazalarına ıeğirttikleri zaman, düş
man askerlerinin bu iti çoktan hallet -
miş olduklarını görüyorlar. Zabitleri 
izin vertdikten sonra, Mongol askerleri
nin, yağma işi için beklemek Adetleri 
değildir· Cengize gelince, o, müsaade -
yi daha §ehrin kapılanndan girerken 
vermişti biler 

ı htl &ıbi: Partiler, mezhepler, cemi -
~ ~r biribirleriııi ihanetle itham edi -

.. ~r, bi:-ibirlerine karşı muabazeler 
~ U?orlar· Siviller ve askerler ara -
' kı anlaşamamazlık, hiddet ve feve
~ ~chirlerin müdafaasını hemen he· 

' llnk&nsız hale sokuyor. 
... . . 

,ccıur bazı Türk zabitleri, başku -
-..da~ı bir meydan muharebesi yap -
~ ıkna etmeği tecrübe ediyor, ken
lha 1 bu yolda harekete getirmek için 
~ !tyorlar, Şah Mehmet, yorgun bir 
~ <tla, ''Neye yarar?! .. manasının ifa -
()'den bir el hareketi ile mukabele e· 
~ or. İra:desi gev~emiş haldedir. Mü • 
'~dittir. Dolayısile bu teklifi redde -
~· Ralbuki, ihtimal yüzlerce sene 
~ 'l'anMnbcrgde Hindenburgla Lu· 
lı~ Otfun yaptıktan gibi, iki Mongol 
it., 'Q~~u teker teker mağliip etmeği de: 
~·'hilırldi. Lfikin, Şah Mehmet. kendı 
~~~ttinden bile şüphe ediyor; itimat· 
':( ~ kuşku içeri!!lnde kıvranıyor. Ar -

)o] gösteren biç kimseye enın\}'e -
~k. A11kerl bir isyandan endise1cn • 

~İçin, büyük Türk kıt'alanm bir a-
1 getirmekten çekiniyor. Böyle bir 

>btı'luır temin ctmeği göze aldıramı -

• • • 

-da bu kağıdı da oynuyor. Kaledeki 
20,000 Türk, cesurane 'bir huruç ha -
rek\'ti yaparak, kahramanca dövüşüyor
lar ve üzerlerine hücum ettikleri Mon
gol saflarını yarıyor, onlan dağıtıp ka
çırıyorlar. Ve bu vaziyet üzerine, ko -
valamağa gir.işiyorlar. Fakat, bu, Cen
gizin bir oyunudur. Mongol askerleri, 
iki yana doğru, darmadağın uzaklaşıyor 
lar. Bu zaferle mes•ut galipler, bu takip 
sırasında, hakikatte, Cengizin iki yana 
açılıp, gözden kaybolunca toplanan as· 
kerlerinin hatlan arasında ilerliyorlar. 
Görünli§te Mongol cephesini arkadan 
vurduktan ııonra, kat'i neticeyi almış 
gibi yürüyü$ için toplanırlarken, kendi 
kalelerinden uzaktaki bu yerde, Cengiz, 
onları arkalarından ku~atıyor ve baskın 
yapıyor. Harp hileli saldm~lara karşı, 

şiddetle kaqıkoymalanna rağmen, hiç 
kimse kurtulamıyor, hiç kimse hayatta 
kalamıyor. 

Ve şimdi Buharada biç bir asker 
mevcut değil. 

••• 
Cengiz, bu muhteşem şehire giri yor. 

Şehir aha1is~ titriyerek, sinmişti. 

Böyle yapmakta, haklan da vardı. Çün· 
kü. Cengiz Han, Mongol ırkının im -
paratoru, İslama karşı katilce bir darbe 
indirmeği tasarlıyorou. Bütün dünya 
önünde, ;peygamberin haleflerinin ne 
kadar natevan olduklarını, böyle bir a· 
kıcknin ne kadar mana ifade ctitıez ol -

-28-
0nun talama kartı bir hıncı yok -

tu, onun hiç bir dine karşı husumeti 
yoktu; bütlin dinlere karşı tamam.ile 
lakayttı. Fakat, kendisine karşı bir din, 
- hangi din olursa olsun - güçlükler 
çıkardı mr, o dine ve mensuplarına kar· 
şı garez bağlardı. O güçlükler çıktığı 
zamandan itjbaren 1 

Süvari kıtalan şehre girdikleri aı -
rada, zabitlerin zikıymet, nefis yapılı 
kütüphaneleri ahır haline getirmeği, 
cehennemi bir smtı§la atlarını oralara 
bağlamağr tercih etmeleri, daha olacak 
şeylerin yanında az bir ıeydi. Bu kü -
tüphanelerde "Kur'anı Kerim" in hür -
mete şayan, mukaddes sahifeleri mah
fuz bulunmakla beraber, zabitlerin 
bu hareketleri, daha Cengizin yapacağı 
şeylerin yanm:ia, gölgede kalırdı. 

İslam dini hakkında ne düşün•füğünü 
İslamlara göste:meği, Cengiz. başkası • 
na havale etmedi. 

Harp erkanile beraber, at üstünde 
şehrin sokaklarından geçip, büyük ca
mie gitti. Camiin etrafında Buhara şeh
rinin murahhas heyetueri, safbeste !du
ruyorlardı: Şehrin en ihtiyarlan, ka -
dılar ve imamlar. Bunlar, şehrin anah -
tarlarını Cengize veriyor ve buna karşı 
şehir ahalisinin hayatına dokunulmıya
cağına dair Cengizin a!zından vait alı
yorlar. Mongol ırkının imparatoru, on· 
lara bu hususta söz veriyor t 

yette bir bina olduğu, ''Peygamberin 
evi, Allahın evi,, olduğu cevabını ve -
riyorlar· "Layemut olan, ebedi olan Al
lahm evi". 

Gengiz, kötü bir güliiflc töyle bir 
glilüyor. Sonra, beyaz atını sürüp mah
muzluyor, basamakları çıkıyor. Müılü· 
manlar, onun bu hareketine şaıınnıı 
bir halde bakıyorlar. Cengiz, sade ba -
aamaklan atla çıkmakla iktifa etıni -
yor, ayni zamanda gene atla camie gi
riyor. B.öyle bir hareket, her mlislü -
manın ,indinde öyle çirkin, öyle tasav -
vur edilmeT. de~cede iğrenç, öyle uçu
rum derinliğinde bayağı, öyle büyük 
bir günah vak'as~dır, ki Allah, derhal 
yıldırım indirir, gökgürültüleri arasın -
da orada ve o civarda ne var, ne yoksa 
mahveder korkusile, içlerinden hiç kim
se kıpırdamağa bile cesaret edemiyor. 

Ne yazık, ki bir şey olmuyor 1 
• • :ft JI. 

Cengiz, camiin içerisinde atla şöyle 
bir devir yaptıktan sonra, geniş saha -
nın bir kenarıooa attan iniyor, yürüyor, 
dolaşıyor, silahlan şaktrdryarak, kafa -
sında deriden miğferle ve ayaklannda 
tozlu papuçlarla, camiin mihrap kısmı
na adım atıyor. Yüksek bir yerde, men
berde büyük, krymettar "Mushafı Şe -
rif", sahifeleri açık olarak, duruyor. ih
tiram mevkiinde. 

Cengiz, mukaddes kitaba bakmıyor 
bile. 

Camii terketmeden önce, Cengiz, za
bitlerine daha birkaç ıöz: söyleyince, 
bunları bir krvançtır sıçratıyor. Hepsi 
hemen atlarına binerek, sokaklarda dört 
tıala gidiyorlar, evlere girerek, ıehrin 
her tarafından kızlan, kadınlan camie 
sürüklüyorlar. Şarap da getiriyorlar~ 
İmparatorlarının emrile, mabette deh • 
ıet1i bir "Orgi" ile, bu "Baküs eğlence· 
si" nin aşın ve aykırı bir nevi ile, ye
yip içi§. zevk ve aafala, behimi bil' se· 
fahet aleminde, Buharanın zaptı zaferi 
kutlanıyor! Cengiz Han, bu eğlentiye 

iŞti'rake tenezzül etmiyor! 
Cengiz, böylelikle İslamın nüfuz ve 

itibarını kesretmek, siyasi kudretini kır· 
mak istiyordu l 

• • • 
Mongol ırkının imparatoru, atına bi

nip Dar - ül - ulfun meydanına yollan
dı. Her zaman büyük alimlerin, büyült 

~ tt?ıgiz, rahat rahat ve gayet sakin 
0'ttrla, Buharayı muhasara ediyor. 
~t vuıtasile, bu kaledeki 20,000 

duğunu göstermek isteğindeydi; artık , Cengiz Han, bu sırada, - bilme • 
kendisinin, Cengizin, onları bu kadar mezlikten gelerek - bu binanın, impa
derirlden rencide edebilmesine, kendi - ratora ait bina olup olmadığını soru -

Sert bakışlarla, susan, müthiş bir 
haı:ie bulunan, müderris, imam, mü -
min, şakirtler topluluğunu süzerek, kı· 
saca ve kat'i bir iş adamı dilile, şöyle 

diyor: 

müderrislerin mntete hitap ettikleri Dar· 
ül - ulum meydanına. Fakat, bugün 
Buhara ahalisine Cengiz Han lakırdr 
söylüyor. Onlara, kenldilerinin asla ağ· 
za almağa cür'et etmiyecekleri gibi, ağ· 
ka herhangibir zamanda ve başka her
hangibir kimse tarafından ezkaza tc • 
fevvüh edilmiı olsa, bu tefevvühde bu· 
lunan küfürbaz mel'undan kanlı inti • 
kam almalarını mucip olacak laflar söy• 
lüyor o, bu meydanda! 

öyle laflar, evet. öyle t Fakat, bu .. 
gün bu lafları söylemeğe cür'et eden 
Cengiz Handır, ''Arzın Efendisi., diri b~ ceaur muhafız ordusunun bir 

~ç hareketi yapmak istediklerini öğ -ı 
~şöyle bir gülümsüyor. O, oyun-

lerine cezaya çarpılmadan hakaret e -
de bilmesine göre! Bu ağır surette tez -
lili, o, Buharada yapacaktı. 

~ 
'1llhammen bedeli (475129,70) lira olan 50 bin ton kriple Alman 
~ kömürü 26 - 4 - 1937 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı 

llıulü ile Ankarada idare binasında satm alınacaktır. 

yor. 
Murahhaslar, bu binanın, bundan 

daha üstün manevi kıymet ve ehemmi -

Takvim 
Puarw..t 8AL1 

15 Mart 16 Mart 
M· remi M· rem 

GOD dotafD 612 ti il 
atın batıfl 18,16 18,(5 
Sab&b namazı fi 00 6 00 
oııe namazı 12 2J (2 23 
Odııdt naıııazı ı~.44 15,45 
Alqam oamu:ı 18,16 :s.17 
Yaı.t oamazı 19.46 19, 17 
[maiı 4,34 

.. 74 
4.32 

- Ben bur~ya, askerlerime, sizin er- (Arkası ı·ar) 

inhisarlar U. Müdürlüğün:den: 
1 - Şartname ve resmi mucibince layun. makineleri bıçaklarmı bile

meğe mahsus (8100) lira muhammen bedeİli 3 adet bileme makinesi ka
palı zarf usulile satın alınacaktır. 

2 - Et<siltme 2 - 4 - 1937 tarihine rastlıyan cuma günü saat 15 . ' 
de Kabatatda Levazun ve Mübayaat Şubesindeki almı komisyonunda ya· 
pılacaktır. 

\.._'1 İfe (İrmek istiyenlerin (22755,19) liralık muvakkat teminat ile 
\~tayin ettiği vesikala?,. resmi ~azetenin 7.- 5 - 19~6 . gün 
l.~ numaralı nüshasında mtipr ebnif olan talunabıame dairesinde 

~vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reis. ------•--------..: 
S \'ermeleTi lazımdır. 

Ytlm geçen gUDl9J'I 75 
Yılm kalan g1lnler1 291 290 

3 - Muvakkat temina~ 607 lira 50 kuruştur. 
4 - Şartnameler paruız olarak her gün sözü geçen §Ubeden ve "M 

16 - 195,. sayılı resimleri inhisarlar Umum Müdürlüğü Tütün Fabrika
lar şubesinden alınabilir. 

\ı'.~ameler 2376 kuruta Ankara ve Haydarpqa veznelerinde sabl-
~dır. (1348) 

~ t.f\llıaınmen bedeli 8700 lira olan 15000 kilo ze~ yajı. ~2 -: 3 -:
. ~rtesi günü saat 15 de Hay darpapda ıar bmuı dahilindeki 1 ın
~brıe komisyonu tarafından kapalı zarf usulü ile aatm alınacaktır. 

\l ite ginnek istiyenlerin 652,S liralık muvakkat teminat ve kanu
~}'iıı ettiği vesikaları, Resmi gaz etenin 7 /5/ 936 ve 3297 No. lu nüa
~ İntiıar etmiş olan talimatname dairesinde almmıt veaika ve tek
~ İ aynı gün saat (14) de on d önle kadar komisyon reisliğine ver

L_ ~dır. Bu i~ ait ıartname ve mUkavele projeleri paraıız ola. 
~ııyondan dağıtılmaktadır. (1202) 

J). T.-T. Levazım müdürlüğünden:· 
adedi Muhammen Muvakkat Münakasa 

~ bedeli teminat _ıe_kl_i --

1415 17700 1327,50 Kapalı zarf 
aıs ı2250 91s, 75 ., 
1

9<> ) 5020 376,50 .. 

~ 
~s YekUn 

~. ~ 27 / 2/ 1937 de eksiltmes1 yapılacağı ilin edilen elbi!elere talip 
. ~rrıdan tekrar kapalı zarfla ek siltmeye çıkanlmı§br. 

'Ekailbne 18 mart 1937 persembe günü saat (15) de ve her laa-
~iltınesi ayn ayn olmak üzer~ Ankarada P. T. T. Satmalma ko-

la Unda yapılacaktır. 

IST ANBUL BELEDIYF.SJ 

Şehir Tiyatrosu 
OPERET KISMI 

5 - Eksiltmeye girmek istiyenle rin asgari bir haftn evvel fiatsız te1'
liflerini inhisarlar Umum Müdür!üğü Tütün Fabrikalar Şubesine vc.·:mele· 
ri ve eksiltmeden evveline kadar da tekliflerinin kabulüne dair mezkUr 
subeden vesika almaları laznndır. 

Bu akşam sa.at 
20,30 da 

SAZ CAZ 

Ya.zan: Ekrem Re..5it 
Müzik: Cemal Reşit 

Yeni Çıktı 
Dün ve Yarın 

Terci.ime Külliyatı 
No. 61 

MARSEL PRUST 

Haydar Rif ?t 

Vikont'un ölümü 

~ 6 - isteklilerin yukarda tayin o lunan gün ve saatte eksiltmeye gire
bilmeleri için mühürlü teklif mektub unu ve aynca kanuni vesikaları ihti
va edecek olan kapalı zarflannı en geç ihale günü tam sut 14 de kadar 
yukarda adı geçen alım komisyonu reisliain~ makbuz mu!<abilinde tes. 
liın etmeleri ilan olunur. (885) 

lstanbul GtlmrOğD Ba~müdürlüğiinden: 
Gümrük sabJmdan: 3081 mezat kaimeıi 1025 kilo 928.18 lira kur

lıırııı. ,un halitasından matbu hurufab ve çiqi.inin 26 - 3 - 937 günü sa-
• at 1 de lstanbul kümrüğündeki sabf salonunda açık arbrmalan yapılacak· 

tır. Artırmaya gireceklerden yüzde yedi buçuk pey akçe3İ ve ünvan tez-
keresi aranır. (1418) 

----Dr.----N 1 ŞAN YAN 
Hastalarını hergün ak§ama kadar 
Beyoğlu, Tokathyan oteli yanında 1 
Mektep sokak 35 numaralı mua- 1 

yenehanesinde tedavi eder. 1 

---·- Tel: 40843 --·-

~URUN~ 
GÜNDELiK SiY ASI GAZETE 
Gueteroıse g«lndertıen yazılar, guete

,. ıtrmek için tae, urtmm ~ (P-1 
zete J kelimesi yazılmalıdır. 1 

K•r§t ık ı.tıyen okurlar, mektuplarma 
10 kuruşluk pul koymalıdırlar. 

H&!!ılmryan yazılan geri göndermekten, 
.1uy..oets1z yollanmıı mektupıarm ~ 

konulan paraıa~ın kayboln'l&IJDdan, Uln 
olarak çıkan y8Zllardıın dolayı. dlrekt6r • l 
tük, llsttıne soru aorgu almas. 

'..,' lıtekliler teminatlarını idare veznesine yatmp alacakları mak. 
~>'il kanunen muteber Banka mektubunu ve şartnamede yazılı ve· 
t~ 3297 sayılı resmi gazetede yazılı milteahhitlik ehliyet vesikas1-
~ il edecek kapalı ve mühürlü zarflanm saat (14) e kadar mezkUr 

~~)Otta tevdi edeceklerdir. 13J:> . Jstanbul 

'~Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım Müdürlüğünden Jstan- j~···········••il 
• 'f. T. Ayniyat ıube Müdürlüğünden 1?edelsiz verilecektir. V AKIT KİTABEVİ 

(467) (1131). 
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I 

0 holde hemen işlemeğ~ hazır oron Havogozi 

Banyo aletini tanımıyorsunuz. 

' 
Duş DERHAL 

Banyo 15 DAKiKADA 

ti 

HAVAGAII 5DF ·BE 1 
iZAHAT 1 lstil<lal Caddesi No. \Ol 

.-----IS-PO_R_P_O::--:S::-=!:İ~A-=-=sı~ı 1 

t 

Her liaf ta en doğru, en ciddi ve l:iütün gençleri ll&kadar eden 
h .:ı· ı ·ı ıkmakta olan Spor Postasını mutlaka okuyunuz. spor ava:;;ııs ene ç .. E 
Bu haftaki &ayısında birçok yazılardan bafka Nuzhet ~bbu, f· 

ref Şefik ve Burhan Felek de çok enteresan mevzulara daır yazılar 

yazmışlardır. Her yerde fiyab bet kuruıtur. 

-----------------· 
4 

KUMBARA 
... o 

o 

BIRE, 
1000 

j 
TARLADIR~ 

-' 
I -- .,. __ 

• i "/"', ••• 

·-·6... •• ...... 'i'""" ,. I 
•• ~ .... _ - ... J)f .. .,ı~~ lık l 

• • 

Haricen kullanılır. Eski ve yeni 
R@maı'ltDzmaı 

lb.IUI m ·lb>a<gJ@ 
sn\?aitnD< 

Sinir ve Soğuk alğmlrğmdan 
ileri gelen şiddetli ağnbn 

Teskin 
V<e 

Her eczanecfell 
arayınd· 

izale eder ____,,/ 
__:~~~~~~~~~~~~~~ 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu . 

. . . . tmiştıt Şimdiye l< adar binlerce kışıyı zengın e 

6. ıncı keşide 11 Nisan 937 dedıf• 

Büyük ikramijre: ·200.000 Lir adı~· 
A;rıca: . 40.000, 25.000, 20.000, 15.000 I?-~ıı 
liralık ikramiye'er'e (5.000 ve 200 000' hra 

iki adet mükafat vardır. 

Dikkat: . ,;ıı; 
Bilet alan herkes 7 /Nisan ı 937 ~Ü ~~~a ·~da::~ 

.ı w • t' · bulurunalıdır Bu tarihten sonra bilet uzerındeki h ı;;egıı ırmıı · V 
olur. _ 

~-··e~ ~ ilanla alakadar Bankalar, mu 
~ sesat, şirketler ve tüccaranırı 
i Nazarı Dikkatine: ·fe 
5_ dil , ~ ·ıA l ait utrı !i KURUN ve HABER gazetelerinde neşre eceK ı an ara 
~ aşağıda gösterilmiştir: SOO 

'~
= Birinci aayıfada batlık Kurut: 

300 Birinci ıayıfada santimi " 100 
lkinci sayıfada santimi " 

50 i Üçüncü ve dördüncü M),fada santimi " 
30 i ilin sayıf alannda santim İ '' 
20 ) .. Resini ilinlann aantimi " 

i Kitap, kitaphane, mektep, gazete ve 
\ hayır müesseseleri ilanfttı santimi 
~ Tüccari mahiyeti haiz olmıyan küçül 
~ ilanlar yinni kelimeye k e.dar 
\ Küçük ilanların beş defası 
• Muhtaç .san'atkarlar ve İ§ anyanlarm 
\ ilanatı 10 kelimeye kadar meccanen 
§ Devamlı yapılacak ilanat için tenzilat 

,, 
,, 

20 

30 
tOO 

00 

•~ l 
$ ~~ d-
'=- ilanlar için yalnız Ankara cad e 

.sinde VAKiT Yurdunda 

iPROPAGANDP. 
E 

\ Servisine müracaat edllmelidlr• s 1 Telefon : 24370 
1111 

c: .t:ı. •• esesinlf1 ~Başka hiçbir ilcsn mue~s mat' 
! gazeteler namı_na ııan aı l salAhıyetı yoktur. 
ş 


