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Telef. 21413 (Yazı), 21~:iO (idare) 

Pe,tede karı,ıkhk 

Budapcşte 15 (A.A.) - Stefani 
ajan"ı bildiriyor: 

Macar milli bayramı münat ebetile 
müteaddit milliyetperver talebe grup
ları tarafından yapılan içtimalar libe
ral unsurlar tarafından bozulmak is
tenmiş ve sokaklarda karışıklıklar 
çıkmı~tır. 

~·----------------------------·~ 
Öküz olmak istiyen 

ku rba ğa! 

Romen harici~e nazırı 
bugün şehri.mizde 

lmparator Eskisinin saçmalarına bir 
Surge vatanisinin verdiği gülünç cevap 

Yazan 

ASIM 
l'·~Uriye Vatanileri iyi bilsinler ki 
t llrkiyenin bir Roma siyaseti yok
llr; Türkiye söm:.irge istiyen ve ara
~ bir devlet değildir. Fakat kendi 
~~utlanna bitiıik olan Hatay Türk
~in henüz istikl&lini bile alrr.amrn 
0-.ıı Arap Suriye tarafından sömür: 
le ofa .. "k istenilmesine as1a taham
~l edemez. Şayet Suriyenin başına 
jtçt!ller baflarma böyle bir fikir kor
t~' da mecnunane bir macera siyase-
1 ~ dökülürlerse Lafontenin efsane
b1'1deki "öküz olmak istiyen kurba-

11 nrn akibetine uğrarlar. 

(Ba§nı llkalemlzln tamamr 2 nclde) 

~-------
Sulh planın ı ortaya 

atmak için 

Ruzvelt fırsat 
k olluyor 

~evyork, 15 (A.A.) - Nevyor Ti
:-.cazetesine göre Amerika hükume
• ' •ılahların tahdidine müteallik bir 
~" ,. •1 · · ' . . . . . h' '""la ~ ........ .., ' "' ıttt,...,•:1 ır1n mu~aıt ır 

t kolla~dır. , 

hj Ayni gazete, B. Roozevelt'in tam 
~ •ilihlan bırakma teklif inde bulun
~'Yr.p §imdiki teılihat programlarının 
Ilı İlı.ni ve bunlarda tahdidat yapılma3ı· 

teklif eyliyeceğini ilave etmektedir. 

us 

Balkan antantı 
Ekonomik konseyine gi

decek heyeti mlz 
hareket etti 

Heyet Başkanı B. Hasan Salca 
(Yazısı ~ nci 3ay/ado) 

Zeyrek yokuşunda 
anh birci nayetişlendi 
&ır kahveci ortağını ve karısını yaraladı 
4daletten korkan katil denize 

atlldıysada ... '? 

Şehinşah Rıza Pehlevinin 
yll dönümü 

~~t İranın büyük hiikümdarı Şe- bir kabul resmi tertip edilmiştir. S!1. llıza Pehlevinin doğum yılının Konsolos Bay Ferruh şehr1miz.dcki 
~ ~mu mtina....cıeootile dün sabah lranlılann tebrikler:nl kabul etmi~tfr, 

Ş~h~;n~:
0

;J'i';·inde mülhak 
bütçeler tasdik edildi 

(Ya.naı 9 uncu sayıfamızdtı) 

Atafürh'ıiıı Harp Al:.ndcmi.\iııdcm mc
zım o1cfr[Ju ::;a111<11ıa ait l>ir hatıra 

Atatürkü 
Dinlerken 

Gerilla 
hakkında 
iki haflra 

Yüksek misaf irim;z bu akşam 
Ankaraga hareket ediyor 

Dost ve müttefik. Rom:ı.nyanın Ha
riciye nazırı B. Viktor Antonesko, bu. 
gün saat on dörtte "Romanya .. \'apu
rile ı;chrim ize g-clccektir. 

Yü'<sek misafirimizi karşılamak 
üzere pa, lak bir istikbal programı ha
zırlanmıştır. Rıhtımda kendisini Ha. 
riciyc \'ekı'Uetimiz \ 'C di~er makamla
rın mümessilleri ile birlikte asker ve 
polis ihtiram kıtalan hrşılıyacak. Ro
men ve Türk mill" marşları çalınacaktır. 

Yüksek misafirimize refikası da re
fakat etmektedir. Bundan başka Romen 
hariciyesi hususi kalem direktörü, Ro
manya matbuat direktörü ve büy'.ik ga
zetelerin başmuharrirleri de, Hariciye 
nazırile birlikte gelmektedirler. 

B. Viktor Antonesko, şehrimize gei
dikten sonra Perapalas oteline misafir 
edilecektir. Orada bir müddet istira
hatten sonra makamında vali ve neıedi
ye reisi ziyaret edecek ve bu ziyaretin 
de iade edilmesini müteakip, Taksim 
meydanına giderek Cürnhur'iyet abide
sine çelenk koyacaktır. 

Bundan sonra, 'ehrimizde Ronmaya 
elçilik binasında bir müddet dinlenecel< 

---

B. Antoııcsko 

Ankaradan şehrimize gelmiş bulu
nan Romen elçisi B. Telemak bütün me 
rasimde kendisine refakat edeceği gibi, 
Ankaraya da birlikte gidecektir. 

(Sonu Sa. 4 S ii-. 3) 
(Profesör A fetin "T ürk Tarih Ku- ------_;,__----'--'-----------------

rumu Belleteni'nde çıkan bir yazısını 

tir. 

bugün 8 inci sayıf amızda okuyacak
ımı~ ) 

Yeni Japon 
büyük elçisi 

DUn AtatUrke ltlmatna
meslnl takdim etti -

' Ankara, 16 (Telefonla) - Bugün 
saat 16 da ReisiC':.imhurumuz Atatürk 
yeni Japon büyük elçisi ekselans Tos
haihiko Taketomi'yi kabul etmiştir. 

Büyük elçi Reisicümhurumuza it!
matnamesini takdim etmiş ve müteka
bilen samimi nutuklar teati edilmiştir. 

Lüblan kabinesi 
istifa etti 

Berut, 15 (A.A.) - Lübnan başve
kili Hayrettin Ahdap kabinenin istifa
sını tasdik etmigtir. 

Reisicümhur Emile Edde başvekili 
yeni kabineyi teşkil etmeğe memur et· 
miştir. Ahdap bundan istifade ederek 
kabineyi genişletmek için dahiliye ne
zaretini muhalefet liderlerinden Michel 
Zaccoura teklif etmiştir. 

Fransamn büyük komiseri bugün 
yeni hükiımet nazırlarınrn partilerin Ji. 

derlerile uzlaşması şerefine bir öğle zi 
yafeti verecektir. 

Berutta kırmızı 
bagra/,/ar 

Berut, 15 (A.A.) - Meçhul şahıs -
lar dün telgraf d:reklerine kırmızr bay· 
raklar asmışlardır. Polis bu bayr3kları 
kaldırmıştrr. Tahkikat devam etmekte -
cfr. 

Yu11anislanda bir köy 
topra11.ı: altında kaldı 

Atina. 15 (Hususi) - Patras vila
yetinden dahiliye vekaletine gelen tel
grafta Pat ras şehrinin civarında Nahe
raki isminde bir köyün heyelan net'c~

sinde toprakların altına gircr~k kaybol
duğu bildirimiştir. Heyelan evvelce hi'>· 
ıedildiği için köy tahliye edilmiş ve İn· 
ıanca zay.iat olmamııtır. 

--- . ..(, 
Atatürl.: Bii:ttii 

Müzeye Atatürk 
Büstü kondu 

Ayni zamanda meskükat salonu· 
nunda açılma töreni yapıldı 

Dün müzemize konulan A tatürk 
Büstü"niin ve meskükat salonunun açıl
ması meraoıimi yapılmıştır. 

Evvela, kalabalık bir davetli k-:.itle -
sinin önünde methaldeki Atatürk Büs
tü açılmış. bu münasebetle müzeler mü
dürü B. Aziz bir nutuk vererek Müze
nin şimdiye kadar geçirdiği tekamm 

safhalarından bahsetm:ş, &onra hazır • 
~anan mcskukat salonuna geçilmiştir. 

Meskukat salonunda çok eski za -
manlara ait ve büyük tarihi kıymeti 

haiz meskükat bulunmaktadır. 
Salon gezildikten sonra davetliler 

büfede ağırlanmıştır. 
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G··n erin peşinden: 

Öküz olmak istiyen 
kurbağa! 

Cömertler, Has· s er 
Evvelki gün Muharremin biri idi. Birçokları eşlerinden, dostlarından\ 

birkaç para ufaklık aradı: Eski bir an'aneye göre arabi yıl girerken bir Siyaset aleminde: 
hasis ile bir cömertten onar, yahut yirmişer para alan, sonra bu parayı r - - --- k_.. ı • imparator Eskisinin saçmalarına bir kesesinin dibine diken kimse bütün bir sene bolluk görürmüş t c ransız isti rat 

Bir zenginin parasında belki iyi bir talih bulaşıklığı bulunabilir; belki Fransız hükfuneti miili nıüdaf'J Surge vatanisinin verdiği gülünç cevap 
bu bulaşıklık o paranın gireceği kese sahibinden de uğur, getirebilir. Fakat için bir dahili istikraz akdine kart' 
her cömert mutlaka bolluk içinde yaşayan insan mı demektir~ Sonra bit verdi. (10) milyar (500) ınilY~ ---=-·-.... -----' hasisin elinden yüreğini sızlatarak çıkan bir para başkalarına nasıl bir ha- frank istikraz için icap eden karıı.JJJI 

Yazan 

ASIM US ------------------- yır getirebilir} fonnalitelcr yapddı. Şimdi fiiiyata ti' 

G ülmeli mi? Yoksa kızmalı' 
mı? İkisi ara:nnda mütehay

yiriz. Çünkü işin içinde hem kızıla
cak, hem gülünecek şeyler var: Eski 
Habe§ imparatoru Haile Selasiyc 
kendisinin dünya maskarası olduğu
nu unutmuş da Suriye Vatanilerinin 
başlarından olan F ahril Barudiye 
mektup yazmış, "Milletler Cemiye
tine itim~t etmeyiniz. Siz kendi 
kuvvetinize güveniniz. Türkler ile 
harbe hazırlanınız!., demiş. 

Negüs mevkiinde olan bir adamın 
böyle bir mektup yazması doğru dü
rüst bir akıl işi olmadığına bakılırsa 
Haile Selasiyenin de sapıtmış olma· 
sı ihtimalden uzak değildir. Onun 
gibi bir adamın çılgınca hareketlerine 
karşı gülmek, yahut kızmaktan ziya
de acnnak lazım gelir. Fakat doğru
sunu söyliyelim, çıldırmış bir adamın 
işi de olsa F ahril Barudiye yazılmış 
olan mektubu okuduktan sonra bu 
İmparator Eskisine acıyamadık. Bu 
gün içerisine düştüğü felaketlerin 
Habeşistandaki idaresizliklerinin hak 
lı bir cezası olduğu kanaatine ardık. 

Dikkat ediniz: Musolini bu defa 
Trablus seyahatine çıkarken kendisi
ni islam aleminin hamisi diye ilan 
etti. Bugünlerde biitün İtalyan gaze
telerinin neşriyatı ltalyanın islamcı
lık siyaseti ile doludur. İtalyan Baş
vekiline bu fırsatı veren Haile Sela
aiye değil midir} Habeşistanda mil
yonlarca müslüman varken, fazla 
olara~ Habeşistanm idaresi islam di
ninde olan bir imparatordan kendine 
geçmişken iktidar me\'kiine geçtik
ten sonra müslüman düşmanı bir 
siyaset tatbik etmemiş midir} Böyle 
bir siyaset tuttuğu için de harp baş
ladıktan sonra bütün müslüman Ras
lar kendi aleyhine olarak birer birer 
İtalya tarafına geçmemişler midir} 
Mazisi bundan ibaret olan böyle bir 
adamın Suriye müslümanlarma karşı 
söz söylemek ve hele nasihat vermek 
için nasıl yüzü bulunabilir} 

Fakat fikrimizce bu meselede asıl 
mühim olan cihet Negüsün yazdığı 
mektup değil, ona karşı Suriye Vatani 
reisinin verdiği cevaptır: Zira F ahril 
Barudi bu cevabında Türklerin niha
yet kendilerile uzlaşmaları mecburi
yetinden bahsediyor ve şayet uzlaş
mazlarsa ölünceye kadar onlarla 
harp ederiz, diyor. Fahril Barudinin 
bu sözleri Negüsünki gibi bir müva
zenesizlik eseri değilse biraz üzerin
de durmak lazımdır. 

Türklerin Iskenderun meselesinde 
istekleri tamamen Türk olan Hatay 
ülkesinin kendi başına bir varlık teş
kil ettiğidir. Bu varlık Türk olduğu 
için Türk olarak idare olunacak ve 
Türk olarak yaşayacaktır. Nitekim 
Suriyenin manda teri olan Fransa ile 

1\1illctlcr Cemiyeti de bunu kabul et- B" ·· 1 1" k" M h · b d b" h · ·1 b. ·· ·ı....., 
• • 1\1 1 h il d.l . b" . ıze oy e ge ıyor ı u ar:rernın aşın a ır asıs ı e ır comertten ra geldi. Fakat Fransızlar bu istııv~ 

mıştır. n ese e a e ı mış, ıtmış , l k . . h" b" k" · k . ı·v· ı klJ' 
. . . . d t k h" b" k" .1 para ama an ~mesı ıç ır ·ımsenın azancma, veya zengın ıgıne yarayacar: zm muvaffak ofahi!ecegwinden ko.r :it' 
ışın ıçın e ar ı · ıç ır ımse ı e uz- . W· • •• • • • • • lıı· 
!aşılacak bir taraf kalmamıştır. Aca- bır şey degıldır. Boyle hır para toplayış eşler, dostlar ıçm de hasısler ıle yorlnr. A~ba hakikaten zengtrı . 
ba F ahril Barudi gibi Vatanilerin bu cömertleri ayırt etmeğe, belki hu ayırt ediş de odünç yolu ile para bul- malum olan bu memleket böyle ~ 
işte hallini istedikleri ve üzerinde mağn hizmet edebilir. Fakat gerçekten cömertler ile hisleri ayrrahil- İstilaazı karşılamak iktidarında deS" 
Türkleri uzlaşmağa çağırdıkları ~ey mek için öyle adet olduğu gibi onar, yirmişer para değil, bugünkü tica- midir? 
ne oluyor? ret hayatında bir kıymet sayılabilecek bir miktar istemelidir. Fransa hükfuneti umumi harpte" 

Suriye Vatanileri iyi bilsinler ki Hasan Kumçayı 'ki l ( ) il f ~· 
Türkiyenin bir Roma siyaseti yok- ı ' üç ay evve 800 m yon r \if 
tur; Türkiye sömürge istiyen ve ara- B 1 k - hk bir dahili istikraz akdine te~~b de 
yan bir devlet değildir. Fakat kendi a an antant 1 etmişti. O vakit yirmi dört saatıçın ~ 
hudutlarına bitişik olan Hatay Türk- (30) milyar franklık ikraz teklifi 

0 

ferinin heniiz istiklalini bile almamış du. Bu miktar frangın bugünkü ki!' ı 
olan Arap Suriye tarafmdruı sömür- Ekonomik konseyine gidecek meti ile (200) milyar frank tutwi1'tı. 
ge olarcık istenilmesme asla taham- ıJ.ırıe cihetle o zaman Fransız hfü~u 
mül edemez. Şayet Suriyenin ba~ma h f • • h k f f f • •kf" 
geçenler başlarma böyle bir fikir kor- eye ımız are e e l istediğinden kırk misli fazla bir ı ~· 
lar da mecnunane bir macera siya.se- teklifi karşısında bulunınu§ de!Jl b~ 
tine dökülürlerse Lafontenin efsane- Bu defa ki toplantıda Ekonomik çalışmanın tir. Bugün yine Fransanın ikraz k~ iıı 
~erindeki "?ki.i~ ol~k istiyen kurba- bifumel temin edileceği ümit olunuyor liyeti az değildir. Fransız mUletıııil-
ga,, nm akibetıne ugrarlar. senelik tasarruf kabiliyeti (25) ııı t ~ 

Balkan Antantı ekonomik konse-1 Bundan baıııka, Balkanlararası ge· f b lm kt d B •_,j be 
Cinayete sebep olan 

mektup 
Geçimsizlik dolayısile Yeldeğirme -

nindeki evinde karısı Mir'atı tabanca j 
kurşunile öldürmekten suçlu §imendifer 
memuru Mehmedin duruşmasına, ağır 

cezada dün devam edildi. 
Dün okunan bir tetkik raporunda, 

vak'anın ıgcçtiği odada bulunan bir zarf 
üzerindeki yazının, suçlunun k-:.iiük kar
deşi Bekirin el yazıs olduğu, zarf üs -
tU yazısının çocuğün mektepteki elyazı 
lanna uygun düştüğü tesbit edilmişti. 

Mektubun vak'adan evvel mi, sonra mı, 
Mehmcdin çe'kmesile vak'a sırasında 

mı yırtıldığı anlaşılamamıştı. 

Mektup, kadının, kocasının tazyi • 
kinden şikayet yollu bir mektuptur ve 
Mir'at tarafından bir akrabasına gön -
derilmek istenilmiştir. Kadının yalnız 

:ıı yar rangı u a a ır. u yıu .. '-'•~ 
yine Türkiye namına iştirak edecek mi seyrüseferi işi de, bu seferki kon- F OV'v ~ 
olan heyetin reisi, Parti grup Asbaş- sey toplantısında konuşulacaktır. milyar frangın gerek ransa ,ı }J• . 
kanı saylav Bay Hasan Saka dün şeh- Matum olduğu üzere, Balkanlara- linde, gerek Fransa haricinde 5 ~ ~ 
rimize gelerek Perapalas oteline in. rası vnpur seyriiseferlerini tek bir nan para!ann yelrunu (100) ıni~,J· 
mişler ve evvelce gelmifi olan heyet- bandrn halinde temin etmek hususun- frank tahmin edilmektedir. Şu 
1 b . 1 d b ·· F h··•-~ t" 'n ~•t e ır eşerek akşam üzeri Loit Triyes. da bir proje münakaşa edilmekteydi. e ugun ransız UK.umc ını ~ 
to vapurilc Atinaya hareket etmiştir. Ve bunun müzakeresine, geçen sene mak istediği (10) milyar (500) ~ 

Balknn Antantı ekonomik kon.se- dört devlet mümessilleri tarafından yonluk istikraza iştirak edcbile~e 
yinin bu dcfaki toplantısı için altı ay- tstanbulda başlanmıştı. tam (125) milyar Fransız frangı ,.,,r 
dnnbcri ihzari faaliyet devam etmek- Dün akşam Türkiye heyeti reisi dır. AracL"lki niısbet kabul etmez f~ 
teydi. Şimdi bankacılık. turizm, gemi Hasan Saka ile birlikte, Ekonomi .Ba. k ff J( oı 
seyrilseferi, dcmiryolu münaka15.tı sa. kanhğmdan nnklivat umum mUdürii bakınca bu isti razm muva a ~ 

" masına m:mi olacak ~eva\\' 1'aras h~c:;m rl:ı, B:ılkan f!knrınnıilr tt>godh1 ..... n A -;-- 4 "ı ... . ~. -!---u.-- 'x» ,..,. _, __ _ .. ..:ı d h l '1• • 
c:::· 1 olm~u:ğ! er a tasm e ı ır. ..t saisini bil:lmel tı::min için gayretler Ali, har1ciycden B. Atıf ve B. >'mas , r ~ 

sarfedileccktir. maliyeden nakit işleri umum müdürü O halde Fransız!an korkutan 
Aiın on sekizinde Atinada topla. B. Halit Nazmi,• Ofis reisi Burhan, nedir? ' ~ 

nacak olan konsey, hususi bir turist mfiadan münakalat dairesi reisi Kad- Fransız gazeteleri bu korkuytl 
komitesi seçecektir. Türkiye, Roman- ri de Atinaya gitmiı:;lerdir. suretle ifade ediyorlar: 1"' 
ya, Yunanistan ve Yugoslavya devlet -.-•• -.. -.. -.. -.. -•. -•• -•• -••• -•• -•. -•• -•• -•• -.• -.• -•. -•. -•• -•• -•. -.. -... -•• -•• -•• -.. istikraz icin verilecek paralarıtı 

turizm teşkili.tının mümessmeri bu Resnıi dairelerin ranlılc bir u~uruma dökülmesi! ... ı 
komitede temsil edileceklerdir. • d F d re'1"' 

zarfın .ustünu. kocasının küçük kardeşi- Bina ve arazi vergileri 
ne yardızdığı bahis mevzuudur. Tahki- 1 

di/1.lıaline Son yıllar içın e nınsa a tlW 
istikrazlar çoğalmışbr. Buhran. ~ el' 

Hem Avrupaya fazla döviz ver. 
mcğe sebep ole.n fazla kfığıt snrf i. 
yatını tahdit edebilmek, hem ga 
zetenin mündericatını çoğaltarak 

ilan verenlerin dahi ncf'inc olarak : 
okuyuculara fazla hizmet imkanını 
bulabilmek için ş imd:ye kadar bil. 
yük puntolarla dizil ~n ilanlar, "U. 
lwı,, refikinıiz gibi, 16 mart tari. 

lanma istikr:ızlan birbirini takiP il' 
miştir. Fransnda istikraza iştiral< t ıe· ~ 
cek tasarruf sahipleri düşün01e ııP 

kat, kocanın gelip bu mektubu ele ge - Bina ve arazi vergilerinin taksit 
çirerek karısını öldürdüğünü ortaya müddetleri Şehir meclisince tayin edil-
koymuştur. miştir. Buna göre bina vergileri şehir-
Duruşma, tahkikatın tekemmülü için de mart, haziran, eylfıl, birincikanun 

başka güne bırakılmıştır. aylarında, sayfiye yerlerinde ve Adalar
da temmuz ve teşrinasanide, arazi ver
gisi de temmuz ve birincikanun ayların
da alınacaktır. 

GUlhane müsamereleri 
G:ilhane sıhhi müsamereleri 12--3 

93 7 tarihinde cuma günü saat ( 17 ,5) da 
Prof. L{hfi Aksu riyasetinde yapılmış-
tn. 

1 - Meri cismi ecnebisi: Prof. Sani 
Yaver, 2 - Mide Sifilisi: Dr. Esat, 3 -
Sağ Huveyzada müteaddit taş olduğu 

halde kilyede hiçbir tegayyür yapmı -
yan bir vak'a D. Burhan. 4 - Kanati 
şevki dahilindeki tabanca kurşunu do
layısile etrafı süfliye felci Dr. Necmi. 
5 - Şebekiye dekolmanı: Prof. Niyazi 
İsmet. Prof. Abdülkadir Noyan, ve Na
zım Şakir münakaşaya iştirak ttmişler

dir. 

Kızllay EmlntinU kazası- hinden itibare~ küçük puntolarla 
nın toplantlsı dizilecektlr. Puntoların yani buru. 

fat eb'adının ktiçülmesinden dolayı 
Kızılay Eminönü kazasının senelik resmi ilanların gazetede istiap eL 

umumi meclisi 20 mart 937 tarihine rast 
tiği yer nazarı dikkate alınarak bu 

hyan cumartesi günı:.i saat 14 te dör - nisbet dairesinde tesbit edilen üc. 
düncü Vakıf banma ticaret odası salo- retler netice itibarile eski ücretin ; 
nunda toplanacaktır. ayni olup hiç bir fazlalığı müstcl. ~ 

Kaza mıntai-;asında kayıtlı Kızılay j • zim buluhmnmaktadır. : 
azasının teşrifleri rica olunur. • ......................................................... : 

h~tta korkmağa b~ş~an_1,1ştır. B~f' 
içın mebusan meclısı butçe k~.ııı \lfl't" 
nu raportörü Abel Garday huk 

~= ~ 
- Fransız milletini alalane 

bütçe siyaseti ile tatmin ediniz!~ t' 
Demek mecburiyetini _duy~okof 

bi ayanda me§hur malıyecı 

dahi: ittil" 
- Hükumetin sarfiyatına ve~ 

raz usullerine arbk bir fren ko 
znmanı geldi!,, otl' 

lhtannd:ı bulunmu,tur. sıııı,~ 
beraber gerek mebusan, gerek~ 
meclielcri bu i11tc hükiimete ~....
le müzahir olar11k istik•-a:: kan 
kabul etmişlerdir. • ~ " 

Bakalım, istikrazın fili netı_. ı 

Karnaval bitti 
olacak? -~ 
Saltpa a zada Vehb• 

muhakemesi cl\bi•,,, 

Ditn 1<amavalm sonuncu gilntl olmast dolayısile Kurtuluşta mutat 
§enlikler yapılmıştır. Birçok Rumlar garip kıyafetlerde giyinerek gelmİ§· 
lerdi. Eğlence,. bütün gün sünnüşlür. 

~ • ~ .:, • I 

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

'> 
' 

- A! Bcıı sizi bo§a.nmı.1 diyo işittim! 
- Bunda §a§ı'lııcak ne var1 Hayalleri hakikat olmamı§ in.s'lanlar az mı.t. 

Sadrazam Sait pa;n zade 'V b"t' ~ 
"·ogwlu kaymakamlığı sinasınd3 • 1...c tı"i 
J p:ı11•• 
0 zaman kaymakam bulunan ı; ı·J~ 
dükkan meselesinden dolayı g uçU" 
sırasında sövdüğü noktasından , 
cezada muhakeme ediliyordu· i ı11ıJ, 

Dünkü celsede, müddeiurtııtfll sır' 
'f j f a51 ıf avini Feridun Bagana vazı e <hl ~ 

6
6 

b "t oldllı. ı 
sında sövme suçunun sa ı Jlllıı r 
dile, Vehbi Saidin ceza kanunu 1lıı ol ( 
ncı maddesinin son fıkrasına uyS .,,~~ . . . ortaı 
rak cezalandırılması ısteğını 51 .ı 

26 nisan ,.,fr 
muştur. Duruşmanın ~111 

· de 1'11"' saat onda açılacak celsesın ' 
~ 

yapılacaktır. ~i ıı• ' 
Suclu, bir müddet evvel, a) .... ot,;ılt 

• ~ 0tOW t 
yerinde, Ortaköyde hususı f11e1'' , 
ni hızla sürerken, caddeyi g~Ç :ıııe t'{ 

··ıtırJW lan nefer Bekir Osmanın ° .. # · ce .. 
hep olmaktan ~ir ~ne_l~pıs, • 
mit§i.; / 
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Pek değerli bir eser: 

Türkiyede şehirciliğin 
tarih· inkişafı 

Yeni mecarii umumiye ta19mat 
dün Şehir meclisince kabul e 

• m 1 
• 
ı 

[ 
· lzan: 

1 Hakkı Süha Gezgin 

bu Stısiz çalışan adamı severim. Hele } 
h adanı, hiç işlenmemiş bir bilgi knya 
tıhııda tekbaşına yürüyenlerden olur · 
..., duyd v •• ugum sevgı, ımrenme ve saygı 
e ;irleşerek daha çok yükselir. 
. ~tanbul mektupçusu "Osman Er
~.:u1 eseri, bir emek hümalayası kadar 
,~Utnde büyüdü. Yalçın sarplarda iz. 
tlı:ı 1!1~&ız yürümenin ne demek oldu
~ ı.~.bılenler, bu kitabı okurlarsa ba-

'4cllt vereceklerdir. 
~snıan beyden, rahmetli M. Cevdet, 
teııı ~~~k bahseder ve kimseden esir. 

dıgı açık kalpliliği ile: 
"Görüş, istifade edersin!., derdi. 
Onun gibi gerçek bir ilim adamının 

~hayranlığı, hiçbir zaman yalnız şa
"C sevgisinden doğamaz. Bu hayran. 
~ -6czilmiş, kavranmış, inanılmış, 
~ :iklerin gönülde kalan bir altın 

Usundan başka bir şey değildi. 
11.ı ~tapla başbaşa kalcbğım ilk dakika 
~hircilik tarihi,, damgası karşı. 
~ • niçin şaklıyayım, biraz sarsılmış-

lçiınde: 1 
~ §ehircilik tarihinden bana ne? O
t. k için harcıyacağım zamanı, aca. 
~iyi kullanamaz mıyım?. 

~ IJ'cn bir sesin kabarcbğını duyar gi
ıa 01ııtuştum. Bereket, üstündeki im
\ ~~r türlü tereddüdü çiğniyecek ka. 
llıı buYiikKi. Ağır basarak bana bu-
• 

0kuttu. Şimdi, aldığım notlar ö
ı..'t:r de biriktikçe, esere karşı minnetim , 

or. 

k)~~a bu sayfalar ne yeni ve ne çok 
~r öğretti. Memleketteki ferdi ba. 
~~a yabancı değilim. Vakrf ve tc_ 
'!ıı ... l'iJl içtimi değerlerini çoktan tanr
~ır. Sartnamelcri okurken. Tür. 
~tanlığmdaki incelik beni t& ilik-

kadrı.r sarsmış ve Q9yle büyük 
~ ~~dan gelmenin gururunu ruhum. 

);' llYJnuştum. 
~takat hiçbir zaman bu kitaptaki ge
~~Playışla etrafrma bakmadığımı, 
~ derin derin anlıyorum. Gönlümde 
t..ı .. o acı kırılışı yok. Eser sahibini, 
~ek kudrete eriştiren sonsuz e. 

meklere, hürmetten doğan tatlı bir iç 
ferahlığı bile duyuyorum. 

Değerli bilgin:miz gerçek bir ilim 
adamı ağır başhğiyle at3Janmızrn L•:itün 
izlerini bir bir ayıklamış. ve onları ta
rihin yapraklan üstünde altın kabart. 
malarla belirtmiştir. Vakıf ve tesisle
rin din, cemiyet. sağlık, ahlak bakım. 
larından taşıdıkları yüksek manaları 

ortaya koymuştur. Hele bütün eski 
tesislerin yeni kuramlarla mukayesele. 
rinde gösterdiği cesur doğruluk hakka 
tapanların çok zaman örneği olacaktır. 

Eser, bir konferans konusu olduğu 
için, ;urasma burasına tatlı fıkralar, şen 
hikayecikler de serpiştirJmiştir. Fa
kat bu nükteler, kitabın ağır başlılığını 
bozmuyor, dinletebilmenin sırrı ile kar
şılaştığımızı duyuyoruz, hoşumuza gidi. 
yor. 

Osman bey içtimai yardımların is. 
lamda fertlere ve azhklarda cemaat teş
kiliitına verildiğini söylerken bu tazyiki 
daha ziyade din bakımından araştll'. 
mış görünüyor. Bu hükümleri okurken 
kendi kedime: 

- Acaba hakim millet oluşun, hi.iku. 
met sahibi geçinmenin bunda payı yok 
mu? 

Dedim. Kimbilir belki yanılıyorum. 
Eğer bu noktanın üstünde durmak 
önemli bir şey olsaydı, eserin yaratıcısı, 
elbette bunu benden önce düşünecek· 
ti. 

Türkiyede azhkların idare tarzı, pat
rikhane imtiyazları, <§ehirlerde ferdi ha. 
kimiyete dayanan idare tarzı ve bu sis
temin cemiyete geçişi, pek aydınlık 

bir görüşle ortaya konmuştur. 

Bu eser, gerçi "şehirciliğin tarihi inki 
§afı,, adını tasıvor; Fakat içinde öyle 
baş <1ondürücü bir derinlik var ki, onu 
yalnız mesleki bir kitap gibi mütalea et. 
mek insafsızlık olur. Ben, kendi payı· 
ma her yaprağından ayn ayn istifade 
ettiğim bu go:.izel ve büyük konferan -
sın sahibine candan yürekten şükranla. 
rmı sunark::n: genç, yaşlı bütün ilim 
severlerimize müjdelerle tavsiye ede
rim. 

Zeyrek yokuşunda 
~anh bir cinayet işlendi 
'11,. kahveci ortağını ve karısını yaraladı 
4ctaıetten korkan katil denize 

atlldıysada ... 
tırrnaya göre hadise ~u .şekilde olmuş • 
tur: 

Kahveci Abdul1ahın Veli adında bir 
ortağı vardır. Bu ortağı ile uzun zaman
danberi iş üzerinde bir çok kavgalar 
yapmaktadırlar. 

Abdul1ah dün yine ortağı ile b!r iş 

y:izünden münkaşaya başlamıştır. Mü -

nakaşa gitikçe şiddetlenmiş; ve bir ara
lık münakaşaya Velinin kansı da kan~-

mıştr. Bu esnada pek ziyade kzan Ab -
duUah ıbıçağını çekerek Velinin üzeri
ne hücum etmi~, bıçağını adamcağızın 

Umumi mecraları tıkıyacak, bozacak, cereyana 
süprüntü, k emik, kum ve parlay;,ci 
madde atmak y asak 

mani olacak 

Topkapı - FlorrJa şo:sesiııiıı lxış1angıç yeri 

T opkapıda büyük bir 
Halkevi binası yapılıyor 
Arsa 1500 liraya satın alındı, bir de 

bando heyeti teşkil edilecek 
Şehreminindeki halk partisi binasının 

bir kısmına yerleşmiş olan Topkapı 

Halkevi için bü}',:ik ve modern bir halk 
evi binası yapılmak üzere Topkapı par
ti başkanı Bay Bicanın delaleti ile Ye -
nibahçe ile Şehremini arasındaki Barut
hane yokuşunda 1500 liraya büyük bir 
arsa satın alınmıştır. İlk tahsisat alınır 
aunmaz bıruuuu )tıpıl1uc.;:ırncı hcrııt:u 

başlanacaktır. Yine ayni Halkevi için B. 
Bican tarafından Topkapı ha!kevine 
mahsus olmak üzere otuz kırk kişilik 

bir bando da teşkil edilmektedir. Bando 
için Topkapılı gençlerin kaydına baş -
lanmıştır. Bandonun bir öğretmeni, bir 
öğretmen muavini bulunacak, bunlar 
konservatuvardan B. Adnanın nezareti 
altında çalışacaklardır. Bandonun tek • 
mil aletleri bugünlerde alınmak üzere -
dir. 

TOPKAPIDA MUSAHİP ZADE 
GECESİ 

Diğer taraftan Topkapı halkevinin 
tarih, edebiyat, musık1 ve gösteri kol
ları önüm:izdeki nisan ayı içinde kome
di yazıcılarımızdan Musahip zade Ce -
lal için halkevinde bir Musahip zade 
gecesi yapmaya karar vermişlerdir. O 
gece evin tiyatrosunda oranın gösteri 
kolunda çalışan san'atkar gençler Mu-

sahip zadenin (Bir Kavuk devrildi) a
dındaki piyesini oynıyacaklardır. Pi -
yesten önce Musahip Zadenin hayatı, e
serleri ve san •atından bahsedilecek, hal
kevi musıki heyeti tarafndan da bir 
kons"!r verilecektir. 

Musahip zade gecesinden sonra öl -
müş ve yalıyan Türk san"atkarlarından 
bazıldn için de ayn ayrı geceler tertip 
edilecektir. 

Her hafta pazar geceleri maruf kim
seler tarafından muhtelif mevzular üze· 
rinde ilmi, cedbi. tarihi. iktısadi konfe • 
ranslar verilmekte olan Topkapı Halke
vindc önümüweki haftalar içinrle Nu
rullah Ataç tarafından edebi, Reşat Ek
rem tarafından tarihi, Mesut Cemil ta -
rafından musıkiye dair birer konferans 
verileceği gibi Türkiyat enstitiisü asis
tanı Kıvamüddin tarafından da T:irki -
yata dair bir konferans verilecek; bu 
konferanslar yıl sonunda Halkevi hesa
hrna kitap şeklinde basılacaktır. Topka
pı l!alkevinin şimdi çalıştığı sahalardan 
biri <le o civarın tarih ve k:tabiyatını 

tetkik ile bir kitap şeklinde yazmakta -
dır. Bunun için Topkapıda oturmakta 
olan Ermeni yazıcı ve tarihçilerinden 
Bay Onnik de Halkevinin bu araştırma
larına yaıdm etmektedir. 

Isırgan otları arasında 
buluna~ · çocuk 

Binnaz isimli bir kadın, Anadolu
dan lstanbula gelmiş, Haseki hasta
hanesinde yatmış, bir kız çocuk diin
yaya getirmiş, hastahanede, yeni do
ğana "'Hicran Kumsal., ismi veril
mış. 

olarak bulunmuştur. Etraf tan gelip 
ge~enlerin bir ağlayıp viyaklama işit
meleri üzerine, meydana çıkardılda-
rı çocuğu, hastahaneden çıkan Bin
nazın buraya bırakıp, üstüni.i kapa
tıp uzaklaştığı anlaşılmış, kadın, ya-
kalanarak adliyeye verilmiştir. z. 

Adliye, Binnaz aleyhinde çocuk 

Yeni mecarii umumiye talimatna
mesi Şehir meclisinin dünkü toplan· 
tısında kabul ve tasdik edilmiştir . 

Ana lağımlara ev, apartıman ve 
sair binalardan uzatılacak kanal tesi
satı kanalizasyon şirketi tarafından 
yapılacaktır. 

Herkesi alakadar eden bu tali
matnameyi aynen yazıyoruz: 

t - Yeniden tesis edilen mecarii 
umumiye işbu talimatnamenin ilanı 
tarihinden itibaren talimatname ah· 
kamı dairesinde işlemeğe başlaya 
caktır. 

2 - Mecarii umumiyenin geçtiği 
sokak ve meydanlardaki binaların 
hela ve meyahı müstamelesi ve yağ
mur sularile mazereti dai esbabı sıh
hiye ve fenniyeden dolayı hasıl ola
cak lüzum üzerine arsalarda biriken 
sular şeraiti atiyeye riayet edilmek 
şartile işbu mecralara veri'lecektir. 

3 - Umumi mecralara sevki mcc 
huri olan sular: 

A) Evlerde kullanılarak pislenmİl 
sular. 

B) Mevaddı gaite ve idrar ve bun
ları sevketmeğe lüzumu olan sular. 

C) - Yağmur ve kar çeşme su
ları. 

D) Fabrikalar, sınai, mihaniki ve 
emsali müessesat ile umumi çama
şırhaneler, hamamlar ve banyolar· 
dan çıkan pis veya temiz sular ve 
tahtezzemin sızıntı (drenaj) suları. 

4 - Mecarii umumiyesi yapılan 
mahallerde talimatnamenin neşri ta
rihinden sonra fazla miktarda pis su 
ihraç eden fabrika veya sair mi.iesse· 
sat tesis edilecek olursa mecra mese
lesi şu şekilde halledilecektir. 

A) Pis sulan mevcut kanal jstiap 
etmiyecek olursa imkan görüldüğii 
takdirde masrafı fabrika veya mües
sese sahibi tarafından verilmek şartİ· 
le mevcut kanallar yeniden ihtiyaca 
kifayet edecek derecede genişletile· 
cektir. 

8) Me,·cut kanalın tevsii kabil ol
madığı takdirde masrafı fabrika veya 
müessese sahibi tarafından verilmek 
şartile belediyenin kabul ve tasdik 
edeceği projeye göre hususi bir mec
ra yaptırılacaktır . 

5 - Mecarii umumiyeye sevkedi
lecek sular 30 santigrattan fazla dc
recei harareti haiz olmayacaktır. 

Mecralara sıcak su sevkeden mÜ· 
essescsat belediyenin münasip göre
ceği mahallere termometre kaymağa 
mecburdur. 

6 - Mecarii umumiyeyi tıkayu
cak bo7.acak ve cereyana mani olacak 
mutbak artıkları ile süprüntii, kemik, 

· paçavra, kum, öil, kül, kemik parça
ları gibi mevat ile mevaddı miiştcile 
ve muzır gaz çıkaran mevaddı sul
biye ''c mayia ve gaz buharını me
carii umumiyeye sevkctmek katiyen 
memnuc.lur. Bu suretle ve herhangi 
bir fiil ile mecarii umumicyi tahrip 
''e İptal edenler tekrar ıslah icin yapı
lan masrafı tazmin ile mükelleftir. 

7 - Her mülk sahibi kendi mül
küni.in dahili ve ha rici rı.ecralarmı 
anca!~ kendi mülkü d..'1hil!n2c inta 
e:leccji ( s~vk tcsfr3tı) ile (irtibat 
kanalına) ba:byc.c~:~t!r. 

Hen üz yedi günlük olan bu kız· 
cağız, Nişancada ısırgan otları ara
sında, üstüne bir teneke kapatılmış muh!elif yerlerine saplaınrştır. 1 

Bu kanlı hadiseyi gözler:ıe gören ve ---------------
lahın vaziyetinden ~:iphelenmişlerdir pek ziyade korkan Emi~ derhal bağır

mağa başlamıştır. Abdullah bu sefer 
Veliyi bırakmış; bıçağile Emin enin ar
kasına düşmüştür. Emine can havlile 

terkı maddesinden kanuni takibata 
girişmiştir. 

8 - Her nevi meb:mi ve müesse
satın mecraları yeni konallarn bai· 
landI!:tan sonra e~':ic!"n mevcut r:ı· 
bıt b.nallon ile çukurları mül!: zahı
bi dol::lurmc:.ğJ mc::burdur. 

lttıı· ......,..._."~~i,jl cc.u.·.-....:.cm . kaçmağa çalışmış, fakat katilin elinden 

ıac lrurbanlnnndan Emine 

~ıı~ 
~ Piltımda Zeyrek yokuşu Aslan 

~tında kahvf'cilik yapan Abdullah 
bi:i .. • • . . 

; c· · dun fecı bır cmayet ışle -

1 lt'?aYctin kurbanlarından biri öl -
"'tı • 
~ tısi de ağır surette yaralan -

~İıı~ 
)et etrafında yaptığımız araş • 

kurtulamamıştır. Abdullah Emineyi 
saçlarından yakalamış ve bıçağını bir • 
kaç rlefa vücudüne batırıp çıkarmıştır. 

Bu esnada hadiseyi işitenler vak'a• 
yerine koşmu;larsa da Abdullah kendi
sine doğru gelenleri görünce hemen 
sokağa fırlamıştır. 

Sokaktan hızlı koşarken Tahtakale 
önünde bekçilerden Hasan ve Bekirin 
dikkat nazarını çekmiş; bunlar Abdul -1 

Abdullah ·bunların kendine doğru 
geldiklerini görünce bu sefer olanca 

kuvvet:ni tabanlarına vermiştir. Bekçi
ler bu sefer büsbütün şüphelenerek Ab
dullahı yakalamak üzere arkasına düş

müşlerdir. Bu vaziyet karşısında artık 
kurtulamıyacağını hfa::eden ·Abdullah 

deniz kenarından geçerken kendini de -

nize atmış; fakat etraf tan yetişenler ta
rafından kurtanlmı;tır. Abdullah zabr
taya teslim edilm"ş. Veli bir müddet 
sonra ölmüştür. Emine de Haseki hasta
nesine kaldırılmıştır. Eminenin yarası 
ağırdır. 

Delinzi idi ! 
İzzet adlı biri, sabahleyin saat se -

kizde belediye dairesine girmek iste -

miş. kendisine bu kadar erken daireye 
girilemiyeceğini söyliyen odacı Cemil, 

engel olmağa davranınca, İzzet, burnu-, 
na bir yumruk savurmuş. 

Yumruk savurduğundan dolayı, meş
hut suç kanununa göre üçüncü sulh ce
zaya getirilen İzzetin sorgu sırasındaki 
hal ve tavrı, Hikırdıları, deli olduğu zan-J 
nını uyandırmıştır. Bunun üzerine mu-
nyeneye gönderilmiştir. · 

9 - Büyük lo!cnnta ve o•ellcr. 
hastahaneler, kışlalar sucuk fr brika
ları, kasaplar, sabun fabrikaları, 
umumi çamaşırhaneler, hamamlar 
gibi fazla miktarda mevaddı ~ahmi· 
yeyi muhtevi sular mecraya veren 
müessesat ve sular mc::rayn girmez· 
d~n evvel belediye tarafm,.1an kabul 
olunan mevaddı :;shmiyeyi :!yrracnk 
hususi süzgeç {guli) den geçirecek 
ve mevaddı sahmiyeyi ayırıp hariçte 
bırakacaklardır. 

• ,on 11 :::>a. ~11 .> ( .... • 8 .. r.} 
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Anker8d•n J 

SON HABERLER Mütekait Mareşal ve 
Generallere hizmet e 

. . -

Fransa istikrazı nele-IMilf~~:,:::!::,110, 
re sarf edecek? .. :ı:.::1::..:::.:-..: Verilmesi hakkında 

proje lıazulandı 
bir 

Sovgetlerin ve Almanganın bir milyon
dan fazla efrattan mürelt.ltep bir ordusu 
mühim miktarda taygare ve tankları oar 

Parı., 15 (Huauai) - Harbiye 11&·1 
zm B. Daladier, dün akşam milli mU
d&faa iatikruı lehinde radyo ile ver -
eliği nutukta. iatikrum mllnhaaıran 

milll müdafaanın fevlWlde nıaaraf -
larma karplık tefkil edeceğini ve bu 
muraf1arm mart aymdan. öntımtıme
ld klnunuevvel ayma kadar on buçuk 

milyara baliğ olacağını, bunun yWıde 
yirmi altıamın bava kuvvetlerine, yüz
de 28 .inin donanma.ya ve ymde 46 •~ 
nm da orduya tahsia ohmacağmı IÖY· 
lemiıtlr. 

Ve lnnftW bir donuma bip etmif • 
tir. 

Leblltlıllla ini~ bile mllll mUda • 
faa için bir latlkru aktetmit ve bu ı. 
tikru tahvlll.S birkaç aat lglnde 11&
mtlen Ntılmıttzr, Nlh.,.t alllblan bl
rakmak ldw.Une bOJlk bir tnll De 
fman etmll olan lqtıtert, Jcadl mtl • 
datauma -. ... arfmcl& ıeo mn • 
yar frank tahala etmele lwv wrmlfo 
tir. 
INGIL TERE HAVA KUVVITLDI• 

NI NE KADAR AR'M'IRDIT 
Londra, 15 (A.A.) - B. 8all00ft .. 

vam kamarasına hava bütçesini verir

Hatayu tetkikler yapan müphitleri din 
lomiıtir, ltomit•, müphitlerden S.l\CQ 
.,. .. ,.,, Buctk.,. Huae uldJ9Jerl 
ı.11mua nnıqtaldan dil hülan .... 
labat alacaktır. 

Milletlerin nelı•tlltr ,,, •• .,..., ,,.,. 
v.....,_ ıı (A.A.) -111111 Jlaft. 

alıtm lnldfdt • ....,... ...... Vll&m 
Bnyart A ........ ..,.. wttlktm ._. 
ra ınubteJU .............. ft m • 
Yitim ... ..,.. Wr rapor Ml"tmlt*· 

Bu rapora llUll'lll: 

~ 8lrUilaln TIOO; AJmu. 
1IUl llOO; bal,... IOOO: ~ • 
11111 .000: ........ llOO taıJlnll 
...... ~ A1maQada - • 
yen blpatmcl& c-1 ....... ft tü-
nlkçlllrtn mllrdan eo.ooo - tul& • 
dır. 

AnJrar1, ıs (Telefonla) - Ordu • 
muzda yilbek nıakam ve hleeUerde 
bulUftall lılartıpl n Gen~.,. tekaUt 
old"lıtan IOllr& hit bir hı.net eri fto 

~r. Bu ~. ordunun 
gok emekıt " .....,u birer umı olu 
bu atlar tekaUtlUlderinda '1kmt1 ve 
mQtlrtlllta cltl.-ktedir. BQtUB &ılrl -
nil n tilkemnu IMf' l"'nl ordq w 
1M1Dleketıl vüf•tmil ve bu 1&yede an 
ulu makam ve ratmyt k~ olu 
bu gibi kıymetli Ye ıtızlda tahralar her 
memlekette maddi ve manevi taltif ve 
temh edi11'Mkt• " baylece yapnuı 
olduktan deterli " ter•fli hir'11et· 
lerlnin mUWatrm görmektedirler. 

menleri yetiıtirilmelr ilsen 
Ayaı. Polatb, Çubuk, " Kaleedr 
lan ve kaylerinden, illr tedri•t 
tltleri dellletile, 195 naımet 
tir. 

Ankara Maar:f llNdUrJüfU 
fiılerlni Mqrif velrllnin. _....,'l: 
tir. Bunların araamdan 100 
nlacaktir. 

Takas muameı 
A"kara, 15 (Telefonla) -

riyet Merlrts banlraamın Cel~ 

Milli bankası nHcllıı4• yapmlf 
teıebbUaUn netlceel olarak .hlıı.n'f.ııll 

dar huauıt bankalar nudi11clt 
olan hu•ual ~hı hnap1arı ......... 
1rannı lınıautı talraı muameıelerl 

Nam, bundan IOM'& istikraz aktl
nin muhik oldujunu isbat için beynel
milel sllilılamnayı ileri sürm.ilf ve bil
hUI& Almanyanm ıiWılaımıumdan 

khsetmiftir. 

ken, bJtçenin bu seneye nazaran !9 -----------

Yapılan tetkiklerde nhanc1 ordu • 
1W111 •~Nrlainde mQt,k&lt mareplle • 
re birer emir auı.;n, budamıd& • 
~orgenerallere birer ~mir eri veril • 
'8elrte oldqfq anlatıllDlfbr. Ordumua • 
da Jllk•tr ma,kam1an thru ebTılt • 
"lıtm lçt.llİ\af NVfyealnl, orduda adla· 

mut ohl~lu bir henlıa naJcl.-lll"llf:. 
Çelrot-.,"'ftk huıuc taJra11 mar .... - . 
!•~ilde ltlenıefe baflamqtrr. _,.ı 

Almanya, Ren'i iıgalinclen IODl'll 
hir milyondan fazla efrattan müt.epk
kil bir ordu vUcude cetirmie, zırhlı fır· 
kalar, taııklara karp kullamlacak si
li.hla.r, kuvvetli bataryalar, m.ilhim 
mikdarda tayyareler, ve yeriiden doğ
makta olan bir doıuuıma meydana ge
tlrmiltir. 

İtalya, hava ve C1enls kuvvetlerini 
aür'atle inki.-f ettirmektedir. Scwyet
ler Birlijinin elinde 1.300.000 den faz. 
la efrattan milreklrep daimi bir ordu, 
binltrce tank, binlerce ta~ varclJr. 

milyon bir fadalıkla sı milyon 500 Wn 
lngilis lira1111a yflbeldifi w banahk 
için zabit ve mürettebat kaydı netice. 
sinden memnun olduğunu bildirerek 
demiftir Jrh 

., Hl36 da han semai ~in 11 bin 1dtl 
almağı tasavvur ettik. Projelerinül tUa 
men tahakkuk etıniıtir. 1200 zabitle 
pilot denlerine deftlD etmek ü.ıere 2H 
kiti almmaırnr derpif eden procruunuz 
ise fazluiyle tahakkuk etmittir· O.e. 
müzdeki sene içinde 1175 pilot yetiftir
mek ıüyetindeyu.,, 

B. Sauoon, tayyarelere, konulmak 
için iki yeni top tipinin kabul edildijini 
bildinniftir. 

Bir Sovget Gazetesine gllre 

rupa yeni birJıarbe 
yaklaşıyor 

Bir cepheyi YlJ-lnız ltalganlar 
almış, bir tek lspangol yokmuş 
Moskova, 15 (A.A.) - lzvestfya} den SaJamanca teblifine cevap olarak 

gazetesi 11İspanyaya ka.rp İtalyan - radyo ile uzun bir nota neeretmJttir. 
Alnıan harbi" bqlıklr makalesinde di- Bu notada ezcilmle töyle denilmet-
yor ki: tedir: 

"Seferber bir halde lspanyaya bazı "Asi umumi karargüı yalan ilat:U • 
Alman kıtaatile birlikte gönderilen ne yalan s6ylemelde İ.8panJol toprak
dört İtalyan fırkasmm Guadalajara Jarmm ecnebi ordulan tarafmdan ~ 
cephesindeki taamızu tızerine artık nendiğfni Avnıpadan aaklamak ilti10l"• 
müdahale kelimesi çok söııflk ve haki- Asiler Guadalajara cephesindeki ilk 
kate uygun gelmekten ~k um kal - muvaffaldyetlerini birdenbire ortaya 
maktadır. Bu, lspanyanm fqist dev· çıkan makinelqtlrilmif 'bt!!I İtalyan 
Jeti« tarafmdan açıkça zapbcbr. la· fırkasına borçludurlar. Bu taama& ne 
panyada bir fqist mferinin Avrupayı bir lapanyol, ne bir gönWUl ne de bir 
.._, bir harbe .... ,,, ...... - .... .ıın..· iDkBr 
J- .J--r---euaa Faslı ittiralt etmemiştir.,, 
etmek için yine kör veya deli olmak Nota., Guadalajara eepbesbM'~ld ec-
lbmıdır. İap&nyaya kartı yapılmakta nebi kıtalarma kumanda eden İtalyan 
ohn İtalyan - Alman harbi bir Avru- generali BergonzoU'nin aakeri hareki.t 
pa ve dllnya harbinin bqlangıeldır. Bu hakkında bir emrini de ihtiva etmek • 
h· t ::n h&ıl önilne geçmek imkinları tedir. 9 mart 15 ''Fa~lst senesi'' tarih
v .. rcl;r. O da. İspanyayı İtalyan ve Al· ıı olan emirnamede bazı topçu alayla -
maıı kıtaatmm pençelerinde bırakmar rmm &lac&klan tedbirler ba.kkmda 1-
maktır. zahst vardır. 
iSTiRDAT HABER.tNl TEKZİP EDİ· -----------

YORLAR Mııaollnl Romaga 
Salamanca, 15 (A.A.} - Franco 

kuvvetleri umumi karargiln hükfamet gelecek hafta d6nllgor 
kuvvetlerinin Trijueque kısabaaını ı. Roma, 15 (Hususi) - Munolini 
tird&t ettiklerine dair çıkan haheı\ye- Trabluaugarpteki seyahatinden ayın 
Diden tekzip etmiftir. Umumi karar • 22 sinde dCSnecek ve Romada biyiilr me 
gih milis kuvveUeriııbı yaptıkları bil- raaimle kartılanacaktır. 
tlln taanızlarm tardedildiğinl iddia et. MUSSOLINININ YERLiLERE 
mektedir. HIT ABI 

Algora'dan Trijueque'e kadar Fran· 
co krtalan 38 kilometre ilerlemitier -
dir. Bu muvaffakiyetli ileri hareketi 
d l e~:n Uedir. 

Umumi karargah, kendi arzularile 
göıılillil yazılan ecnebilerden maada 
Franco kun etleri arasında ''abancı kı
tal r bulunmadığını taarih eylemek -
tedir. 

"YALAN ÜSTÜNE YALAN!" 
Madrit. 15 (A.A.) - ErkAnıhar'bi

ye, Guadalajara cepheeinde hilktmet 
k1Jlftt1erl tarafmdaıı yapılan mukabU 
taarruzun muvaffaldyetini ,tekzip e -

Roma, 15 (A.A.) - Bincuide Mus
ıoliniye mutantan bir kabul retmi ter
tip edilmittfr. Duce 4ehremaaetiain hal
konunda yerlilere bir hitôe irat ederek 
Habefiatan muharebesi naumda kat
landıkları fedaklrhldardm dolayı ken
dilerine tetckMlr ctmiıtir. 
ESKi BiR FRANSIZ NAZIRILE 

GOROşTO 

Roma, 15 (A.A.)-Eüi Frama ha
va nuın ye bava kunctleri müfettiti 
ceneral Dınain Binpz'de lrUllOliıü 
tarafından kabul edilmigtir. 

Romen hariciye 
Nazırı 
bugün 

şehrimizde 
(0.,.,.., l incide) 

ltom• Hariciye num B. Viktor 
Aııtcmeüo, bem11ı bu akpm. Alılrar• 
ebpraine batlama haewıl wpnla 
bükAmet mubaimin banket edeceJı:. 
tir. 

NA.ZIR DUN AQAM BOlalEŞTIN 
HAREICET E'M'l 

n w hlametlerl btlylUı •11' "' .Ok • 
ranla anılan bu atların ınUmtıa tal\ -
fiyetJe:rlni konımağl ordu ·w ınemle • 
ket le}ln bir borç ,,. ~k 1& • 

yar hUJrtmetlmia bir kanun projesi 
hazırlam1'tıı-. 

Proje ile fU teklif ileri aüriilmtkte-
dir: 

"Sin ba.ddi ft maWi,.t dol..,.ue 
Cllmhuriyet Ordua1I marep1bfı "' bQ. 
yUk Amirliklerden tekaüt olanlara bir 
emir labQ1 ile bir emir ~nfU; a.yni 
suretle orıeneraJlerle oramirallikten 
mitelralt o1aaJara bir emir ... 
VU1U: Jrorpaera)likten Ye koramlnl
Ukten tekallt olular& da bir emir eri 

BUJrret. ıs (Halllll) - ~e na- YflriUr.,. 
.ırn B. Anta11so ref!kalil~ hepbtr Jl•Junl/I ]J~~A uiJZJl• 
bu akpın-..ıt ll~ Uf"atanlJula c!ofru •-- •••I ... ._,181 
hareket etmlftir. '118ft...--u• ar.., .,..,,. ! 1 

TVlUC - ROMEN DOBl'LUGU Ankara. 15 (Telefonla) - Maliye 
BUkrtf, D (A.A.) - R&dor &jauı Veklleti twkallde lnnlar clolaym1e 

'· ildirlyor: ... tı huara ufnyan namtakalann 
Romanya pmtelerl ıJd m•leket mui ftflilerinin ne suretle terkin cdi· 

'"aamdakl bu dolltluk wahürillle hu- lecetifri tu ıekildı bir karara ballaaut· 
auai bir ehemmiyet &tfetmekteclll'Jmı. trr: 

.Arsua. wmunt efkAra terctımaa o- Huar ekilen tohumun mahsul nr· 
larak diJW ki: mesnet! teklinde oluna verJi terkin o-

"B. Ant.oDMko bugUn TUPk btlkt • lunacaktır. Tohum atılmadan evvel w
metinlıı milaftrl olacaktır. BeJrennn.ı- kubulua 6nıalar clolaysaile YWP terkin 
zm bütlln milteftk hllttbnetlerle dof. olunınryıcaktrr. Hasar .eytin, f~drk 

nMlr meyva aıasJanaın mahaullenne ta 
rudlll cloiruYa teala etmeli ltbmnlu aU6k ettili taWlrcle lnmm •laflum 
adcleWfi temular 11e1'imne ~U alan --1 verip •enneınetindcn miltevel· ::::.::::·: ==; : lit olup olma~iının tahkik ettirilmeli 

I~ ıılecıktır. 
yan a daltlqpn bir teJlcli mahi,. H_. mahsul .erme amam ıelme· 
tbü lktlap et:mettecUr. Ba llJU'tUt dtıı Jaual olan bJplu Wlayıaile nr
hQIQml ıaOl&bre mnmlur ~ sinin terkini için maheal ıpmenmı be1r
gflçtUr. Rolııuya Ye TUrtl3'9 ......... temek icabedecekt:r. 
da h&Dedllecek ihtillflı hiçbir !Mlele 
yoktur. Bu iki JM11L1e1cet1n beJMIDıl • Cenup vtl•geUerlmlz-
ı.ı m..saki ....... daim& abenllll v. de m~gvacılılt tetlıllıl 
sem~teli olmuttur. Bu doetlu'c higbir .. -'-'onla Yük k 
zaman teluJp eclilmmıiftir. TUrkl • Ankara, 15 (T ~ ) - sc 

. Zirut enatitilN ma\')'Kllıll. hal~ ve 
Y'1 t.lba antantada, kı~tlı Dıt laah~nnbk profoa&.rii Dr. Kleiberc ve 
Bakanı RüttU Aru vuıtaaile, baııeın ba . D Na"l Or .. - ... Ziraat ve-- .. ı... haliaalle bir IUfttte paıatan r. ı __.. -•--yoman& kllıtinin eınrlle cenup villyetltrinde bit 
Qdlm \19 ~ m._. nillm tetlcllı 11yabalinı çıbaf1arda. 
lehinde .,. h~ te4IU ..,.... 1 ha bilhl.AI yncılık Q1. 

lzmlr Beledlge ~ 
Anlıarada ~ 

Ankara, 15 (Telefonla) - ~J 
lecliye reiıi doktor Behçet Uı ~\ 
ya celmiıtir. 

Doktor Uz burada kaldılı 
çe beynelmilel 9 eylUl aerıiai ifled ~ 
altkalı malraınlarfa temaslarda ~ 
c.ktrr. 

HIJmilr •ergl•l ıl 
nl•ana kaldı 

Ankara, 1 i (Telefonla) - ~ 
ta açılacak olan kömür yakan ~ 
acrciainin 23 nisan tarihine telsf6 
leımittir. 

INGIL Ti.RE DAIU VE K.UI 
·TAKASA ALMIYOR 

Ankara, U (Tefelonlia) -

h~metl mtihim ihracat ma 

Y•nl gapılaealı 
evi binaları 

Ankau , .. (Telefonla) 
zurum, Erzincan, Kan. 
ve Bayburtta birer Halkevİ...ı 
yaptmlınau için vilayet hUl'I"! 
rel~ büt·elerine tahaieat k 
tur. Binalar önümüzdeki ----
de ihale edilecektir. 

Erzurum Halkevi 65 ~" 
zincan ve Kars Halkevlerİ ~ 
bin. Bayburt Halkevi de ,. 
lira muhammen bedelle 
nnlııcaktır. 

Yeni lıutan• 

bt1 6lel' ..m olm~· Cwıne • • ...::•;;-.._. t dahflln•• ':.n nulael1t 
de. ftomNl1& ft 'J'Urlri)'9 mlıMeıDleri ıfrutnln terakki •e inldpflle allka-

d&lma •ır olQıUflar ve müPUI ah'fll • .. r oJacütıf. 8-dan -.ela ceısap 11- -----------• 
de kutılıklı nablltertt etmalni bil - MUtrin4e ,..._. _.1-14, bahlMn srr-
mlllmUr. Son r.~ 111 mlnate- tin ılaçJln .. ..,. aaaaamm tatbl· 
betile, B. AntoMUo taraflnün yapı • Qtı itile ele utrafı1acütrr'· 
lan mUıbet hareket. udqtma rrolU mt.,•••aıun llfll'fllAI 
BB. De11'ol ft Jtatttl .Ana arumdaki .r k..... 11· 
umlml cleBıarllan Tllrk ~ geni lloıiten}anlar 
tarafmdan eJ;ıemıyeıı. tqcllr eclltnıft- Anbra. ıs (Telefonla) - Jl'rensu-
tir. ?tfontıı6'de TUrlrire milmellill ta • ı.r fetb•••lini illbar ett!klorl Jlodiı 
rafmdan ~ temtııat ~ unl vivlftdi mqcibince ınikl4etiıdn ~ 
iııikAm b~qtur. B. A.ıı~QllUll ı n .. r .-autıbef olmak Uıere ı 937 yılı 
llyafetl, fhtUlt!UI& dohı l'l ..... t ,çm TlrldJeJ• ......... llMJi kaaten 
bıı kadar mOteh&vvil ID•"ıar& &ne4e jaıılan wnnitlmllr. 
~;nelmilfll ~ ~ t• Bu koııttııjanlar tlç aylık o1mek U... 
en iyi bir Wlılle olaeakbr. KliQ)E an • re 300 nm.t .. kerl~ 30 k•tal re
t&Dtm llılfgnt kod~ &rlfllln4e çel mannelad " ıoo pıt ter& llnr'.ne
'tnı ttmu, 1'fflb\riıtl 1nı kWr llln bir clir. 

ıuret!e me~t bQluan i~ hant t.e • 
eekkttJUnOn lcraabnr teıtf içln hUlllll 
bir tbauniyet ~-

Klı e#ltınenlerl 
Allbra, 15 (Tılefoala) - Dy ellt-

Bel~llı• ,.,,., 
De11• .,.,,ar 
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Tefrika 

29 
Refik Ahmet 

Sevengil 

------~ Kalktı, gezindi, düıündü. baıit bir ruhun bir çehredeki ıörünüşile bu yüzdeki 
llyumu1, dinlenmiş ve dimağı ıelimetini kazan• durgunluk araımda büyük bir fark var mıdır? 

tılıftı. Ahmet Turıut yüz güzelliğine kanıkıanuı bir 
Muhakemelerine bıraktığı yerden baılamak ve adamdır; Gülıeren'de onu mağlup eden genç ve kuv· 

h.reketini tayin etmek için bir neticeye varmak iıti· vetli bir phıiyetin gi.'zeJliği idi; fakat hakikatle böy. 
>'ordu; fa!<at bu neticeyi elde etmelc için bu ıe!er pek le bir teY buldu mu, yoksa icat mı etti? Genç kız 
faıia yorulmadı: !İmdiye kadar Ahmet Turguda açılmamı~tır; az ko. 

- Hatice'yi ıevdim, diye mırıldandı, Hatice de nuıur, bu ıükut zırhı ·,inde esrarlı bir tekilde hey. 
'-na karıı alakasız değildi; fakat evli idi; ben orta· betli ve muhteıem görünür. Bu derecede sanatkara. 
"-rı çekilmeğe mecbur oldum; eğer böyle olmaaay- n• bir tekilde iılenilip büyütülüp hari!culideleıtirilen 
dı da o zaman ıu veya bu vaziyette Hatice ile evlen• Gülıeren, Ahmet Turgud'un muhayyilesinin vehmi ve 
l!ıit olsaydık Gülıeren benim çocuğum olmıyacak mahsulü müdi..:.r, yoksa hakiki bir şahsiyet midir? 
tılı1dı? Ahmet Turgut bütün bu düıüncelcrin içinde 

Mantığının ıesini derin bir iztll"ap içinde iıitiyor· fabrika ile ıeker tüccarlan ara11ndaki dava mevzula. 
"'1; Cülaeren'e karıı duyduğu ıevıiıinin mahiyet ve nnı tetkik edecek ve isabetli kararlar verecek halde 
latiJcanıetini, derin bir ıztırap ile, değiıtirmzğe uğ- değildi; birden önündeki dosyayı kapıyarak bir l<a-
ttıb. buıtan kurtulrnağa çalıııyormuı gibi endiıe ve te131 

Eıki ıevgiliıinin kimıesiz çocuğuna karıı bir ha- ile ayağa kalktı: 
lıa tefkati göıterebilse, onu meı'ut etmek için ken- - Kalıın, dedi, bu iılere baıka bir zaman baka. 
diıUıj harcıyabilıe, hissini boğsa, genç kızın aydınlık nz. 
l.a1at yoluna kara bir gölge halinde dikilmekten Gülıeren odadan dı~anya çıktı. 
~leçıe, ona her zaman uzaktan ve hiç bir karıılık Ahmet Turgut keneli kendisine karşı hiddet ve 
\elcıemeden yardım etmek, onun ilerleyip yükseldi· nefret duyarak söylendi: 
fiıti, parladığını, muvaffak ve mes'ut olduğunu gÖr· - Ben fena ruhlu, alçak bir herifim... Gül gibi 
~le zevkile içinin acmnı ıuıturabilıe... kızı durup dururken kötülemek ve sözde gözümden 

Ahmet Tu:rl!Ut aşk kadar, feragat ve fedakarl•ğın düıürmek İstiyorum; sadece aptallık! 
d. İn&anı yükseltebileceğine inanmak istedi ve biraı: Böylece rnınldanarak odasında aşağı yukan dola. 
'İilcun bulur gibi oldu. ııyordu; fakat JU parmak kadar kızın hakikaten böy. 

itinin baıına cöndüğü zaman baıka memurlllrl le gönnüş geçirmi,, binbir gÜ:!ellik ve cazibe ile ıe. 
tibi Gülseren de odasına gelip sıhhatı için alaka gös. nelerce ruhunu beslemiş, zev!cini yükseltmiş, doy. 
terdiği ve hastalığını ıorduğu vakit, önce birden cc· muı ve iıtiğna göıtermit adamı derin derin 
\'tp vermedi; genç kızın güzel gözlerine ceıaret!e ve düşü:.-ıdürecek, hasta edecek, ruhunu ızt·rap ve ihtila. 
~İ!'&~ durarak ba1<tı, ıonra: le verecek nasıl bir meziyeti olmalıydı? Ne idi bu 

- Hastalığım ehemmiyetli değildi... müthiş kudret ki Ahmet Turgut onun k1:ndi Üzerin. 
Dedi, biraz ıonra ilave etti: deki tesirini görüyor, fakat ne olduğunu bilmiyordu. 
- Fakat ehemmiyetli olabilirdi; bu üç ~ünliik Bununla beraber kendi ker.dislııe keldıktan ıonra 

llliitadelenin beni kurlarını§ olduğunu ummak iıti. dü~üncelerinin çağıldayara!< . ı1ktp bqalmaaına bol 
l'ol'urn. bol imkan verdi ve Gülscr: .; ne kadar alcJadele!tir. 

Gülserenin alakası galiba esasen bir nezaket hu. mck mümküns~ öyle bir net•t , -;.lm~k i ;; i:ı çalış!ı, ça. 
d11dundan ileriye geçmiyordu; genç kız baıka bir şey baladı. Doğrusunu söylemek liızım gelirse bunda ta. 
'°?"rnadı, Ahmet Turgut da bu kadannı ıöylediğine mamen muvaffak o!arnadı da denilem-::z. 
llitrnan olarak ıustu; ıeker fabrikasile tüccarlar ara. lçi baıka dııı ba~ka görünüşte kumaılar vardır; 
~daki kanıık ve ihtilaflı iılere ait kabank dava dos. üstü kadife tüylü gibidir, altını çevirince çuval örgü. 
)\Ja.nnı tetkike koyuldular. ıü görürsünüz. Oı§arda, ıokakta, iı başında pml pr. 

Ahmet Turgut arada bir konuıurken, tetkik et. nl, temiz yzlü, temiz ruhlu ve harikulade bir varhk 
!'Jtl~j meseleye ait bir ıey sorarken, bir cevap alır· olarak görünen bu genç kız da kendisini batkalanna 
L~: t;\.14.acı' u.wutÇ;ıc;.ıuu yu'""'""'" .u ... "'ı ... ~ ...... ıbouh ıttv. u....;ç ulhlu\.g"' a.h .. ""ı; ..... J1auaaıı; .... ....,...-, :.••-..: ı.:_. ı.. .... 
~de arttıran hususi bir ıekilde cazibeli ağzına ta. evlenip ununu el~dikten, eleğini duvara astıktan aon .. 
~~rp kalıyordu. Bu taze ve boyasız dudaklardaki ta. ra kim bilir ne pasaklı bir hanım olup çıkacak! Zaten 
~ ~enbelik her ıeye rağmen kuvvetli bir tehlikenin her ıey, güzellik, kılık kıyafetteki zerafet, hatta ııh. 

1 lun azamctile hala mevcut olduğunu söylüyordu; hate itina genç kızlar için yalnız evleninceye kadar 
•kat iradesini kuJlanmağa, kurtulmağa karar vennit dikkat edilmesi lazım zaruri vaziyetler aayı:nuyor 

0
,lan Ahmet Turgut bu güzel dudaklann karııaında mu? Ne kadar iıtenilmeğe layık, sade fizik kıymetleri 
~t~rrıeğe l't kıpırdamağa batlayan kendi dudaklann. itibarile d~ğil, manevi varhklan itibarile de ne derece 
~1 arzuyu derhal boğdu, ıonra Önce kendi kendiıine değerli sanılan genç kızlar tanmuıtı ki bunlar evle. 

tı bir taktik olmak Üzere bu ağzın lüzumundan nir evlenmez ya kendilerini kapıp koyuvererek şif. 
j)ek fazla büyi.fü olduğunu düıünmek istedi. Gülse. m.."lnlamı§lar; ıiımanladıkça tenbelleımişler, tenbelleı-
~llin ağzı işte hiç de kusursuz sayılamazdı; yüzünün tikçe üstlerine başlarma bakmaz olmuılar ve mahre. 

Yle ulvi bir Meryem çehresi gibi temiz bir tekilde miyeteri en yakın seyircilerine biJ,. uap verecek bir 
~~İbeli görünmesi de acaba Ahmet Turgudun onu manzara almışt; bazılan da vardı ki ev iti ve çocuk 
:~le görmek istemesinden ileri gelmiyor mu idi? Şim. ailesi sinirlerini ve sıhhatlerini bozmuf, böylece ha .. 
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Mısır Kralı lsviçrede 
Annesi ve kızkardeşlerile beraber 
spor eğlencelerine iştirak ediyor 

nümunesi 
Amerika durup durup icad çı· 

karır yal. İşte bir tanesi daha: 

193 7 kadın nümunesi. 
Bunu tayin eden Brooklyn mah

kemesi. Birçok boşanmalara şahit 
olan Ye bu boşanmalardaki sebeple· 
ri artık tamamile öğrenmiş bulun· 
makla iftihar duyan mahkeme, nü· 
munelik kadının nasıl olacağım şöy
le tesbit ediyor: 

Herşeyden evvel sabırlı olacak, 

Mısırın yeni kralı birinci Faruk bir 
müddettenberi istirahat etmek Uzere 
gittiği tsviçrede bulunuyor. Bilin'diği il· 
zere kral geçen senenin 28 nisanında 
babası Fuadın ölümü üzerine tahta çık
.-nıştr. Birinci Faruk tsviçrede çok iyi 
lıarttlanmıştr. Kral yüksek m~esseee .. 
14ti ziyaret ettiği gibi . vaktini bilhasaa 
~ sporlarında geçirmektedir. Kendiıi· 
M anne kraliçe ve kızkarde~leri refakat 
ediyor. Resimde kralı şapka ile ve an· 
nesi ile beraber görüyorsunuz .. Kral İs
viçre ıcyahatinde yalnız eğlenceleri sey· 
retmekle kalmamış ayni zamanda kayak 
sporlarına bizzat iştirak etmiştir. Yu • 
kanda resimde görülc)1ğü gibi kukar • 
deşleri Bayan Faiz:e ve Bayan Fevziye 
de bu sporlara annelerile beraber itti • 
rak etmi~lerdir. Kralın maiyyetinde 
Mısırın birçok ileri gelenleri ve tanm • 
mı' şahsiyetleri bulunmaktadır. Birin • 
ci Faruk tsviçrede büyük bir sempati 
yaratmı~ır. 

fedakar olacak. Kocasmm mesle· 
ğini sevecek ve ona boyun iğecek. 
Kocasının kusurlarına göz yuma· 
cak veaaire vesaire .. 

Bunları okuyunca inııanm "Ga· 
liba Brooklyn mahkemesi, kendisi· 
ne iş çıkmasın diye, kimsenin ev· 
lenmemesini istiyor,, diyeceği geli • 
yor. 

.. ~~~ kadar bu yüzde içinden geçenleri belli etmiyen rap ve tebah olup aile müessesesine kurban edilmit· 
"'IU(jnı bir ifade tevehhüm etmişti; bu çehrenin dur. lerdi. işaretler: 

$iunu ma•um b;r ..ııeı haı .. ; ;ç;nde gönnüıtü; '(Arka" t'ar) Mü~iii.m~nl;;,.ın Hıı·isfiyan 
ar hapısanesındekı Gelenbevi Ortaokulunda muva.t.tak 
rnahkOmlar I J 1 

~~·).;· bı·r mu··samere '.' "lldar hapisanesindeki ma.'ıkOm • 
:ııı,.beıı. Kocaeli hapisanesine gön • 
·,

1
,ttir. Üskt:.idar hapiıanesi tamir 

~Ilı.den, kısmi bir nakle lüzum gö
ltU 

~J.~ Eminönü Kazaıı idare heye-

~----
.... iiü"Rü"N··················~ 

~''•ı muayene kuponui 
~ ~ı doktorumuz Pazartesi günleri 
·,"ıt 

1
be, buçuktan yirmiye kadar ga• 

~t C!arehan~lndc, Cumartesi günleri 
~ 1• ten 19 a kodnr ı...ıucıı Tayynre 
'' 0~a.rı ll<lncı daire Uç numarnda 

it lıYucuıarımızı yedi kupon ınuı:o• 
\.~~ 'buı eder. 
\.'ıı it hastalıkları doktorumuz da bu 
~~edı tanesini biriktirip kendisine 
\''1 a ~ cumartesi, salı, per~embe 
~:'\ ~l 12 anun Aks:ırnyda, Millet cad

~.ıı lıratpıışa camii kar:ıısındakt mu• 
~ ~do c;ocuklnrınıza hal:acaktır 

~ 1• doktorlarımız 
~ilde diş doktorlarımız da oku• i 

bı ııı emirlerine hazır bulunmak· : 
•;.! ıloıttorumuz Fahrettln Dl§men 
h _ Ilı lstıkldl cnddcslnde l 2i numıı· 
L.~r~ 
ııo lıı •e~ı gün'crl s:ınt 14 ile 20 art!• 
~ 11du~ ı:1bf doktor Necati Pak· 

; ~1tt1tııy M:ıht:tudlye caddesi 1- 2 
\t.~ l!<Uı ve cuma günleri ayni s:ınt. 
lıt~cuı:ırımızm dişlerine bakacak· 

teda vllcrlnl yapacak! ardır. 

··········································-

""'""~---........... , 

Gelnebevi orta okulunda pazar ' sesli şarkılar <ok beğenilmiş ve nl
günü talebelerin fevkalade muvaf. kışlanmıştır. Gençlerin temsil kud-
fak oldukları iki temsil verilmiştir. retlerini ve müsamere esnasında mi·· 

Temsilde Kahraman ve Çapan- safirlere gösterdikleri nezaketi teb
oğlu piyesleri oynanmış ayrıca ağız rik ederiz. 
çalgılarının refakati ile söylenen iki 

Radyo 

isim: 
Adres ı 

Müsabaka Kuponu 
. -16-

• 

Bir zamanlar Salahaddin Eyübi. 
nin mezarı başında Kayser Vilhelm 

müslümanların hamisi olacağını söy

lemişti. Buna rağmen Kayserin mit· 
ralyözleri Okyanusun adalarından 
Afrika çöllerine kadar denizlerin dal

gaları, çöllerin kum yığınları arasın· 
da bir "dua .. gibi dolaşır, ve "cen· 

net,. e gönderecek insan arardı. 
Kayser, Avrupavari giyinmiş bir 

~enç kızın kendisine bir buket takdim 
edişine hep bu sebepten birdenbire 
hiddetlenmiş yanındaki Osmanlı 
södrıazamı yarım yeniliklerin zevkini 
tatmış olan T a lat paşaya çık~mı§, 

Ye şeyhislam Hayri efendiye müslü

manlık dersi vermişti. 

• • • 
Suriyede sarığın müdafii şapkalı 

zabit, silindirli mülkiye memuru· 
dur. Suriye sokaklarında §apkaya, 
m edeniyete karşı mücadele edenlerin 
süngüleri ucunda Muaviye ile Alinin 

kavgasında kullamlan malzeme ay
nen kullanıldı. 

Cami, medrese, falan, filan bir 

uşak gibi hep bu deniz nşırı din ha· 
milerinin hizmetindedir. 

Suriye köylerinde şapka süngülü 
jandarma, tanklı asker tarafından 

tenkil edilecek bir unsurdur. irtica 

hamileri 
Sadri !rtem 

böylece Eyfelden konuşuluyor. 
• • • 

Musolini T rablusa islamlarm ha· 
misi sıfatile adını attı. Belki bir ca· 
mi, bir medrese bugün kapılarını Af· 
rika ufuklarına armıştır. 

Kayserin dudaklarından §arki Ak· 
denizde fırlayan sözler, Afrika tima• 
]inde aynen tekrar ediliyor. 

Bu jest yeni değildir. Orijinal tara· 
fı hiç yoktur. On dokuzuncu aıırm 
bütün cihangir rolüne çıkan kahra
manları bu cümleyi bir kere daha 
tekrar etmi~lerdir. Dünya dekoru 
içinde bu oyun birkaç defa oynan
mıştır. Cihad fetvalarının, ve mu· 
kaddes gazaların arkasında Avrupalı 
rejisörler ve sarıklı jön prömiyeler 
göze çarpmıştır. Oyun kah Kudüs· 
te, kah T rablusta ve kah Pariste oy· 
naruyor. 

• • • 
Hesap şudur: 
Bugünkü müslüman halk 300 mil 

yonu tutan bir kütledir. Bu kütle 
Avrupanın mukadderatını bir iki 
asır önce halkeden emperyalist dev• 
letlerin koloni unsurudur. 

Sahneye daha sonra çıkan emper
yalist islam meml.ekelerine sahip 
olan efendileri sürüp çıkarmak için 
aynı oyunu tekrarlıyor. 

Bu oyun artık orijinal değildir,. 
Şckip Aslan bile bu oyuna rejisör· 

lük ediyor. 
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r .......... _ .. Büyük keşifler nasıl yapıldı? ................ : 
. ! 

1 General Hanno'nun seyahati! . . 
i••••ll!"t9••••••••••••••••••··········· Yazan: ·····································i 

Dr. ORJAN OLSEN 

Buraya çıktılar. 

Fakat hiç bir insaı 

eseri göremediler. 
Büyük orman niha . 
yetısiz bir sükut için
deydi. Fakat g:ineş 

battıktan sonra her 
tarafta bir ço~ ateş 
ler yandığı görüldü. 
Davul ve trampet 
sesleri geliyordu. Bu
rada mevcut büyük 
insan kalabalığı his
sini veriyordu. 

Bu halden korkan 
Kartacalılar derhal 
uzaklaştılar. Büyük 
sürat ile geçtikleri 
sahillerde baştanba -~~~~ 
şa denizden dağ te-

-2 

pelerine kadar yakılmış olduğunu gör
düler. 

Dördüncü giiQU ateşler içinde bir 
yüksek dağ karşısından geçtiler. Ce
nuba doğru daha üç gün deniz seya. 
hatinden sonra evvelce tasavvur edilen 
körfeze benzer bir limana girdiler. Bu
rada bir takım vahşi insanlar vardı. 

Bunların en çoğu kadındı. Tercü
manların verdikleri izahata göre bun. 
lara goril (Gorilles) yahut Gorgad 
(gorgades) diyorlardı. Bunlardan bir
kaç adam yakalamak istediler. Müm
lııJn olmadı. Bu vahşiler gayet ayak. 
larına çabuk şeylerdi. Üzerlerine va• 
nnca taı atıyorlardı. 

Kadın gorillerden birkaç tanesi tu
tulabildi. Fakat bunlar da o kadar 
şiddetle mukabele ve mücadele ediyor. 
lar, kendilerini müdafaa ederek mn
yorlardı ki nihayet tutabilmek için vur. 
mak mecburiyeti hasıl oldu. Sonra 
bunlann derileri yüzülaJ, Kartacaya 
götürüldü. Kartacadaki Aatrate ilihe· 
sine mahsus olan mabede derileri a11l
dr. 

İ§te bu adaya geldikten sonradır 

ki Hannon artık geri dönmeğe karar 
veriyor. Çünkü buraya geldikleri za. 
man artık yol için aldrklan zahireler ve 
diğer tnühimn1ıt azalmıı bulunuyor • 
du. 

Mevzuubahis eserin ifadesine göre 
general Hannon'un (Guine) sahiline 
kadar gitmiş olması lazım geliyor. Bu
rada yerliler Afrikarun diğer birçok 
taraflannda olduğu gibi bazı devirler. 
de otlan yakarlar. "Atejler içinde yük
sek dağ,, a Kartacalılar "ilihlann ara
bası,, adını verdiler ki bunun (Sagres) 
öağı olduğu anlaşılmıştır. 

\ Hannon'un takip ettiği yolu ke
§if ve tayin etmek için sonradan birçok 
teşebb:.isler yapılmıştır. Fakat bu te
Jebbüslerden arzu edilen tam netice 
alınamamıştır. Hannon'un keşif ıe
yahatinde en ziyade dikkate çarpan 
bil': nokta goriller hakkındaki sözlerdir. 
Zira tabiat tarihine girmiş olan bu is. 
me ilk defa olarak burada tesadüf edili· 
y_or. 

Bununla beraber "vahşi kadınlar,. 

m :(Şempanze) ler olması da ihtimal 
'dahilindedir. Zira zahiren bakılırsa Af
Tffia yer!ilcrinin şeytandan ziyade 
,;or"ktuklan bu goriller ele geçirilemez. 
Kartacalılann insanları maymunlardan 
ayırt edememiş olmaları garip görüle. 
bilir. Sonra ifadede birçok kadın denil· 
miı olması da bizim insana benzer 
nıaymunlar hakkındaki biljilerimize 
'.l.lymaz. Zira bu türlü maymunlar mo
nogamidiler. Bunun için birçoktan 
iartacaııiarın burada iptidai insanlar 
ilo karplaşmış olduklarına hükmetmi~
lerair. 

Diğer taraftan iptidai kabileler bu 
gün hala insana benzer maymunların, 

allah tarafından bir nevi ceza oarak 

Kolayca tahmin edilir ki Kartacalı. 
lann bu türlü uzak sömürge macerala
rına atılmaları o devirde rakip vaziye
t'nde olan Yunanlılarla aralannda iht:
laf çtkarmıştır. Bunların ihtilafından 

Finikeliler istifade etmiştir. Fakat 
sonra Kartacalılar daha tehlikeli bir 
düşman olan Romalılar ile karşılaş

mışlardır. Bu suretle başlıyan Roma • 
Kartaca mücadelesi 146 senesinde bü
tün Kartacanın mahvolması ile netice
lenmiştir. 

Dr. Örjan Olsen 

(Oalo) üniversitesi baş konferans. 
çısı olup büyük keşif seyahatlerinde 
ihtisası ile şöhret bulmuJ olan Dr. 
Örjan Olsen'in naklettiği keşif seyaha
ti tarihin ilk çağ dediğimiz devrelerin
de geçmiştir. Fakat bugün yaşamakta ol 
duğumuz büyük dünya hadiseleri ara
sında bilhassa dikkat ile okunacak bir 
kıymeti haizdir. Zira Kartaca genera
lı Hannon'un yelken gemileri ile Atlan. 
tik denizinden açılarak Afrika sahme
rinde yaptığı keşif seyahati hakikatte 
bir sömürğe seferinden başka bir şey 
değildi. Yanına otuz bin kişilik bü -
yük bir muhacir ordusu alarak sefere 
çıkan ve bu muhacirleri Afrika sahil. 
lerirun muhtelif yerlerine yerleştiren 

general Hannon bu teşebbüsü ile son 
asır içinde büyük Avrupa devletlerinin 
takip ettikleri sömürğe işi arasında ne 
fark var?. 

Sonra Kartaca generalinin böyle 
otuz bin kişiHk bir muhacir ordusu ile 
keşif seyahatine çıkabilmesi için kuv -
vetli bir ihtimal olarak hatıra gelir ki 
ondan evvel ayni istikamette bir ta -
kmı münferit keşif seyahatlerinin ya. 

prlmIJ olmasr, herhalde o zaman Afri
ka sahillerinde sömürğe olabilecek yer
ler bulunduğuna Kartacalıların kanaat 
getirmit bulunması lazımdır. 

Fakat bugün olduğu gibi o devirde 
de sömürğe meselesi milletleri biribiri. 
ne düşüren bir dava idi. Nitekim sö
mürğe pe§inde koşan Kartacalılar ip
tida eski Yunanlılar, ondan sonra Ro. 
malılar ile çatı§mak mecburiyetinde kal
dı ve bu çatışmalar nihayet Kartacarun 
tarih sahasından tamamiyle silinmesini 
mucip oldu. 

Tarihin ilk çağlarında cereyan eden 
bu müthİ§ söm:irğe mücadelesini okur
ken ihtiyarsrz olarak insanın zihnine 
gene sömürğe rekabeti yüzünden çıkan 
büyük harp ile bunun bütün ıztırap do
lu sahneleri ve akibetleri geliyor. On. 
dan sonra insanlrk için bu kadar fe
laketlere sebep olan sömürğe mesele
ateşli manzaraya bakarak "tarih ebe. 
sinin devletler arasında bugün aldığı 

di bir teker11:.irden ibarettir,, hakikatini 
teslim etmemek mümkün olmuyor. 

(Kurun) 

~~~!:~~=r ~ru;!: i:!~~~ ~d!;. r.,.mı:mC.: .. ::e:mn:mgm:e:mlm::k:::ı;=t:ca:mb::::ı:ı::m~l 
la §imdi bizim (Orang - Outang) şek- li 
linde telaffuz ettiğimiz ismin kelime Rudyard Kipling'de ı; 
kelime tercümesi ''vah~i ormanlar ada. • il 

I! diUm ze ~eviren: 1 
mı., demektir. i :: 

.. Nurettin Artam 1· Bu Hannon seyahati Kartacalılar Ü :i 
arasında bllyük bir merak ve alaka :: İngiliz edebiyatının şaheserleri g 
uyandırmıştır. Seyahatte beçiril- 11 arasında olan bu eser Ulus neş- g· 
,miş o1an bir takım maceralar tablet 1 riyatı arasında çıkarılmıştır. ii 
üzerine teıbit edilerek bir mabede asıl- ; ........... __ • __ ..... u .. ··-r-nn.··.·ı ........... ._... ... ._._ . ._. ... .._... .... 
znııtır, 

J.ler .GüzıBir Diftaye 
. . 

Kaybedilen bir dava 
Ahmetle Mehmet lisede beraber 

okudular, beraber hukuka gittiler; 
birlikte staj yaptılar, nihayet birlik· 
te avukat yazıhanesi açtılar. 

Ahmetle Mehmet yazıhaneyi aç. 
tıklan gün sanıyorlardı ki adliye ko· 
ridorlarından, hapisane hücrelerin
den, çarşıdan, pazardan, zengının 
kasasından, fakirin nafakasından, 
hasisin çıkınından, doktorun birik
tirdiğinden birer oluk, birer ince al· 
tın yolu açılacak, yazıhaneye aka
caktı.. iki arkadaş tam iki ay yazı
hanelerinde karşı karşıya geçip çan 
çan ettiler. Efendim burası sanki kuş 
uçup kervan geçmiyen bir çöldü. 

Bir Allahın kulu çıkıp da: 
- Benim şu derdim var, beni din· 

ler misiniz? demiyordu. 
Bir gün kapıdan bir kadın müş

teri girdi. 
lki arkadaş pürheyecan karşıla· 

dılar. Fakat bu güzel müşteri: 
- A, dedi, yanlış gelmişim, de

mek ki doktor daha yukarıki kat
taymış, diye döndü, gitti. 

Kadının doktor zanniyle avukat 
yazıhanesine ayak atması iki arka· 
daşı bir hayli düşünceye saldı. 

Yazan: 

Sadri Ertem 
Bir hayli düşündükten sonra 

Ahmet dedi ki: · • ' . 
- Birader biz şu kapının yanın· 

daki tabelayı büyütelim.. Nedir o, 
kartvizit Y.acl~r tabela ... 

Biraz büyük olsun; halkın gözü. 
nü doyursun. Reklam, efendim, rek
lam başka bir şeydir .. 

Ve derhal kapmm üstüne kos· 
kocaman bir levha asıldı ve bu lev
ha, mübalega ediyorum sanmayın, 
Karaköyde her akşam elektrikle ya· 
7..ılan (Vagonli) levhası kadar bü
yüktü. 

Handaki konu komşu bile, bu ko-
oo.mı:ı,., levı. • ..ı.,,.. ,:L;,-•" .. uller, ':tu .. 

kii bu kocaman levhayı yerleştirmek 
için, komşulardan kiminin pençere· 
si, kiminin kapısı, kiminin tabelası 
gözükmez bir hale geldi. 

Fakat efendim, neye yarar? Ne 
kuş uçuyor, ne kervan göçüyor Bir 
sabah yazıhaneye girerken Ahmet, 
şaşırdı. Çünkü ta sokak başından 
itibaren kocaman kocaman ok işa· 
retleriyle, Ahmet ve Mehmet avu
kat yazıhanesini gösteren ilanlar a
sılmıştı. Fakat kimse; hiçbir davacı 
hiç bir maznun ok işaretlerine ba
kıp ta bizimkilerin yazıhanesine uğ
ramadı. 

Bu oklar, iki delikanlının kese
ciğini tahriple iktifa etti, o kadar. 
Fakat para kazanmaya azmetmiş, 
muhakkak bir düzine apartman sa· 
hibi olmayı, bir bardak kara kulak 
suyu içer gibi bir şey sanan insanlar 
için zeka susar mı? 

iki arkadaşın zekası bin bey~ir. 
lik bir makine süratiyle işledi. dur 
du, Ahmet Mehmede dedi ki: 

- Birader bu iş böyle olmaz, 
biz reklama ehemmiyet vermiyo
ruz? Reklam yalnız gazete ile falan 
olmaz. Biraz da şu bizim yazıhane. 
ye çeki düzen verelim. 

Kazın geleceği yerden yumurta· 
yı esirgemek zeka ve akıl değildir. 
İki arkadaş müşteri bulamıyorlardı 
ama, yazıhaneleri her gün aynı yeni 
fikirlerle dolup boşalıyordu. 

Bir gün biiyiik bir kamyon ha. 
nın (jnünde durdu. Maroken kol· 
tuklar, masalar, aynalar, hokka ta
kımları, birer birer avukat yazıha
nesine taşındı. Fakat arkadan oda 
başının sözleri duyuldu: 

- Vallahi de billahi de beye· 
fendi, han vıkılır .. Sekiz sırık hama· 
lınm güçb~la taşıdığı bu kasayı han· 
dan içeri alamam ... 

Efendim bu ne alamet şey .. Ka· 
sa değil bir oda .. Mübareği de nere
den buldunuz?.. içinde milyonlar 
mı saklıyacaksınız? Şu sizin arkada· 
şın satın aldığı bedestan kasasını ali
ma11ah bir fakir aile oda diye kulla· 
nır hem de bir kısmını kiraya verir. 
Odabaşı ısrar etti. Mehmet ısrar etti. 
Ahmet ısrar etti. 

Nihayet odabaşı: 
- Çkarın bakalım, eğer han ha-

§ımıza devrilmezse iyi, diye söyle
nerek odasına çekildi. 

Sekiz sırık hamalı merdivenler
den yukarı çıkarken bütün han hal
kı koridorlara uğradı. 

- Zelzelemi oluyor ... diye. 
Hakikaten müthiş bir çıtırtı, aldı 

yürüdü, merdivenler esnemeye baş
ladr. Güç halle kasayı yazıhaneye 
yerleştirdiler. Fakat odanın yarısını 
bu müthiş şey kapladı. 

Ellerindeki avuçlarmd3kİ parayı 
yatırdrkları için, iş gittikçe kötüye 
sarmaya başladı. 

Vergi, kira, kahve, çay parasr 
müthiş bir yekun tutuyordu. Yani 
efendim sizin anlıyacağınız bu kos
kocaman kasa artık biraz peyniı, 
biraz ekmek, yarım hiyar. yahut, 
yenmiş te yarım kalmış bir kebabın 
tel dolapJığmı yapıyordu. 

• • 
Bu vaziyet iki arkadaşın karak· 

terlerini biraz daha kuvvt-tlendirdi. 
Mehmet ciddi idi. Bu yükler altında 
biraz daha ciddileşti. Ahmet bir 
geveze idi ve işin alayında idi. O bi-
0 biraz daha gevezeleşti. işi 
oluruna bağladr. Siyah ceket 
ve reyya pantalonla yazıhanesine 

gelen Mehmet ciddi. ağır başlı, he· 
saplı idi. Golf pantalonlu ve hanın 
a"1usunda stat dolaşır gibi bor gös
teren Ahmedin hesapla kitapla ala· 
kası yoktu. Mehmet Ahmedin ba
şında bir musallattı. Mehmet de 
Ahmedin başında, bir zevzek musal
lat olduğunu bilirdi. Ona hiddetle· 
nir, onunla kavga eder, fakat bir 
türlü ayrı olmaya tahammül ede
mezdi. Bunun için Ahmetle Meh· 
met sabahtan akşama kadar hırgür 
ederler ama bir tiirlii de biribirlerin
den ayrılmazlardı. 

Son günlerde Ahmet artık tar:ıa· 
men Mehmedin hesabına yiyor, içi
yordu. Mehmc:t iktisat olsun diye, 
artık Y cnice sigarası falan içmiyor 
du. Hem vakit gerer, hem de ince 

Yugoslav Kralı 
hasta 

Yugoslavya kralı Piyer, şiddetli 
bir onglonizadan hasta yatmakta
dır. Kral 14 yaşındadır. 

Annesi valde kraliçe Mari, oğluna 
bakmak iizere Belgrada dönmekte
dir. Yu$oslavya kral ai!C!Jinden eng
loteriye tutulmuş olan bir diğeri de 
prenses Olgadır. Prenses Olga Yu
goslav krallığı niyabet meclisi prens 
Polun refikasıdır. 

- DailY. Telegraph'tan -

lıJf & 
sigara sarılır, hem de ucuz 0 pj. 
ye kaçak tütün kullanıyordll· tııı 
met tabii tabakasının başın~ şr( 
kartal gibi dolaşıyordu. Bir ~%J' 
cık aşırabilsem diye.. Halbukı ,., 
met sabahtan akşama kadar bo~iııc' 
kitini tütün tavlamak, on18!.kriıı~ 
sigara kağıdına sarmak, ve tıı 
meşgul oluy.ordu. 11' 

Ahmet işten yan çiziyor. 
geldikçe sigaraları aşmyordtı· . . . .( 

eli gt' 
Mehmet işsizliği Ahme n 

zeliğinde buluyordu. 1~: 
- Ulan diyordu.. Şu kı ~b'ı 

kıyafetini düzelt, böyle canbaı 
herife müşteri gelir mi?. ı,ııııP 

Sonra burada oturup şıı t t'I:' 
akşama kadar rslık çalıp caıbBj,feti: 
}idi V;J.O::)C'..:\clTnf'. b)t:::ı.7. 1u.'\lı1~ôfll eŞ 
efendı ol.. ı:..mın oı kı ış erın 
mesi hep bu yüzden.. b 

Ahmet bir vasıta ile bir da"d C'~ 
Davacı Anadoludan geliyo\ ı.ı~,ı 
va mühim bir işti. Kazanı 111 • 
hem pek kolaydı. . iıft~ 

Ahmet Mehmede bir 111 bit 
bulduğunu söylemek için tBl11j,,1' 
gece uyuyamadı .. Çünkü bıJ 1;;· 
dan en aşağı yirmi biner lira 3 

lardı .. • • • r.~ 

Davacı yazıhaneye geldi. 13ı.ı~ıe.lı' 
kelli felli bir adamdı. Ahmetl~l~~ 
medin ağızları sevinçten kul<' 
varıyordu.. ıe.'4 

Çi.inkü ilk müşteriyi y~k~le ~ 
lardı. Davacı Kemali ciddı);111eı di, 
vasmı izah etti. Mehmetle A . ~~b 
lediler, aşağı yukarı anlaşt~la~kar.~; 
veler içildi . Artık pek saınıf1'l1?8~' 
~uyorlardı. Mehmet derhal fJ 
sarıldı. tkfl 

- Buyurun efendi haıre 
ye paketi uzattı .• 

• • • rı~ 
r llııı ~ 

Efendi h'azretlerinin e 1 gi ~~ 
f aknt sigarayr alamadı. Refl ,,.rtş 
ve derhal kalktı, ne alla~ ısredi" 
dedi, ne tekrar görüşüruı: ,Ahfl1'1 

Yürümeğe başladı. . . tB P' 
Mehmet biricik müşterilerı~~ etti~~ 
kapmnm eşiğine kadar tey ~;ııi ~ 
fakat miiştcri bunların ele 
sıkmadr: . ''ıırı' 

- Ben ademim, dedı. 
Mehmet Ahmede baktı: du?" f'I~. 

- Ulan, dedi. Ne ol flı1' fıl' 
neden kızdı gitti. Bir tuha 
yapmasaydın?.. • dil'I'·· / 

- Yahu onu ben lZetıt ,fe. l 
Böyle konuşa, konu~;ebiıı' 

hazretlerinin hiddetinin se 
raya araya yukarı çı~t!lar.ıktı• ti 

Paket olduğu gıbı a~. )'°-f) 

Paketin kapağında 1 r,J 
gözleri ilişti. . . e ~ıJ, 

Paketin kapaoının ıçıll 
'-' 

kalemle şunlar yazılmıştı: 
"Dckunma tütüne,, 

~1~,ı 
t 

"E~eltlere mahsuıtut·ı • ,A.~ıet· 
··tdıl 

. . . .. ' biitı.I !kısı de bırer koş~.>.e 
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Misli görülmemiş bir 
müsafirperverlik 

Amerikalı. milyonere devesini 
satmıyan Türk bir devecinin gös

terdiği büyüklüğe bal<ın ! 
__, ____ ..Ar. ___________ ....:.· 1 

Amerikalı sey. 
Yah C~mis Tom· 
~~. T aşkende gir
~gı gün harikula· 
. e güzel bir deve 
~e kar§ılaştı. Meş-
Ur seyYah: 
.. - Arabistanın 

i0tnıediğim yeri 
kalrnadı. Afrika 
çöllerini dolaştım 
fakat bu kadar gü
ıel bir d~ve gör
tlledirn, d.!di. 

T ornson, ayni zamanda bir mil· 
)°onerdi. Servetini etrafına topladığı 
•aYıaız adamlarla yeryüzünün en U· 

tak Yerlerini dolaşarak yiyordu. 
Deveyi görür görmez ona aşık 

0lınuş, derhal sahibi kaç para isterse 
\·erip almağı istemiş, bu isteğini de
\'e sahibi arslana bildirmişti. Tereli· 
~n: 

- Bakın, diyordu; T omson ce· 
~~ları her §eyi uluorta beğenmez. 
~~~n devenizi çok beğenmiş istedi
~l'\~ı parayı verecek, belki sizin is
\' dbıfönizin iki mislini. Arslan şu ce· 
a ı verdi: 

- Ben devemi satmıyorum .. 
b: Tercüman hayretle gözlerini aç -

tl - Söylediklerimi anlamıyorsu· 
~ galiba .. Devenize istiyeceğiniz 

anın iki mislini erecek.. 
- Ben devemi satmam .. 
1' ercüman söylendi: 
- Deli .. 

~ Ve sonra Arslanın söylediklerini 
0ınson cenaplanna anlattı. 
~Arslan, arkasına bakmadan U· 

Ce la.ştı. T omson deve kaybolun
~{~. kadar arkasından baktı. İçini 

,;::_..,,....,,, 

zümrüt gibi yeşil bir ovada çadır
larını kurmu,, sürüsünü otlağa ver. 
mişti. Hk gÖrÜ§te Amerikalı milyo
neri tanırdı. Hemen adamlarının mi
safirleri ağırlamaları için emir ver· 
di. 

Biraz sonra çadırlardan biri te· 
mizlenmiş, etrafa keçeler serilm\şti. 
Misafirler oturtuldu. Bir taraftan da 
yemekler hazırlanmağa başlandı. 
Arslan sordu : 

- Benim unuttuğum istediğiniz 
bir §ey varsa söyleyin: 

- Bir §eY istemiyoruz.. Sizin 
her yaptığınızı kabul ediyoruz .. Biz, 
gittiğimiz yerin yerlisi olmak isteriz. 
Ancak bu suretle gezmiş, ba§ka yer 
görmüş olduğumuzu anlarız. 

Hava karannıştı. Çadmn önün -
de büyük bir ateş yakıldı. ikişer Tür. 
kün taşıdıkları et parçalan, büyiik 
§İşlere geçirilerek kızartıldı. Türlü 
türlü et yemekleri hazırlanmıştı ve 
T omson cenapları çadırına çekildi. 

Verdiği karar şu idi. O geceden 
teklifini yapmak, Arslanı razı ede
mezse, gece deveyi alıp kaçmak.. 

Çadıra çağrılan Arslana tercü
man şunları söyledi: 

\ı Aradan iki gün geçmitti. Seyyali 
' ~~ilyoner Tomson T aşkend dışm· 

~o~ bahç~l~ri, S~yh~n kenarlarını 
~a ıtı ... c~:ç~~ nahı?'esı. Nog~y Gör
'\ rı koyunu gezdi, fakat hır türlü 

~ rıtanın devesini unutamıyordu. 

- T omson cenapları iyi kalbli 
bir adam olduğunuzu söylüyor. Hele 
gösterdiğiniz misafirseverlikten de 
son derece memnundur. Şehirde size 
deve için bir para teklif etmemişti. 
Sizin ne derece zengin bir adam ol
duğunuzu bilmiyordu. 

Arslan sözünü kesti: 
· ) .Birgün, tercümanına bulunduğu 

tn "Ak sakal,. ını çağırttı. Ak 
~ 1, ahali tarafından seçilmiş, her 
~ c karışan adamdı. Türkistamn 
~ltıen her köyünde bütün işlere ka· 
~a~ ve gene köylü tarafından seçi· 

ıhtiyarlara denirdi. 
Ak Sakal geldi. 
l omson tercümanına: 

~~ "":- ~k sakala sor, d:_di. ~rslan 
~ ~ı koyde oturuyor. Eger bıliyor
tıt' emen bana bir klavuz bulsunlar 

aya "d w• 
gı ecegım. 

Ak sakal şu cevabı verdi: 
~ ._ Arslan he§ağaçta oturuyor. 
~t~ln yerlisidir. A?cak altı ayda 
ij~ ere T aşkende gclır. istediğiniz 

Vı.ıı:u ancak yarın bulabilirim. 

~ ~bürgün, T omson adamlarının 
~~lamını alarak BC§ağaç yolunu 
~% 1.ıştu. Mayetinde bulunanlann 
~ en hepsi silahlı idi. Y anlann-Y İyi atlar bulunuyordu. 
"~td· 0 lda adamlarına şu talimatı 

ı: 

~'::'"Nasıl olursa olsun Arslanı bu
'-t~d~.' Devesini gene istiyeceğiz, 
~ı parayı vereceğiz. Gene ver -
'ııtı d • her ne bahasına olursa ol· 

l':ve!'i kaçıracağız ... 
~ 1.ırkıstanın karışık günleri idi 
~it an zaman Rus kazakları bura: 
t~t~0kulup Türkleri rahatsız edi
~ b dı. işgal edilen köyler kurutu· 
~d 'takılıyordu. Birkaç giin bir 
~~c kalan Ruslar, Köyün bütün 
~l.ı:rı e .a~açl~~mı yakıp yıkıyorlardı. 
r~dab·ç~n sılah kuveti ile her şey 
~ l ılırdi. Arslan, ne kadar cc· 

() sa, bir şey yapamazdı. 
l' 

\<fi~lllson cenapları, hiç ümit et-
~ bir yerde Arslanla karşılaştı. 

gözün alabildiğine düz e 

- Ben mi zenginim? .. dedi. 
- Bütün çadırlar ve sürüleriniz 

olduğuna göre ..• 
- Bunların hiçbiri benim değil, 

bugünkü halde mal olarak içinde bu. 
lunduğunuz çadırdan başka malrm 
yoktur .. 

- Peki gördüklerimiz?· .. 
- Hepsinin ayn sahipleri var. 
- Ya .. Öyleyse daha iyi .. T om· 

son cenaplarının vereceği para, sizi 
hayli zengin edecektir. 

- Ne parası verecek? .. 
- Devenizi satın almakta ısrar 

ediyor .. 
Arslan gülümsedi. Sonra: 

- Bunu geldiğiniz vakit söyle. 
seniz belki mümkündü. Fakat şim· 
di imkanı yok .. Dedi. 
. Tercüman bir şey anlamamıştı. 
Arslan izah etti : 

- Siz uzak yerden bana misafir 
geldiniz. Sizi ağırlıyacak bir şeyim 
yoktu. Ancak Tomson cenapları · 
nm pek beğendikleri devemin etini 
verebildim. 
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Gözde 
Yıldızlar 

Sim 
Simon 
Bugünün gözde yıldızlan kimler

dir?. Herhalde merak edilecek §ey!. 
Çünkü bütün yıldızlar etrafında o 
kadar büyük propagandalar yapıl
maktadır ki bunların içerisinde ha
kiki kabiliyette olanları bulup çı
karmak herhalde müşkül olacaktır. 

Yalnız hakiki kabiliyette olanları 
mı? .. Şüphesiz değil.. Aynı zamanda 
güzel olanlarını da bu geniş propa· 
ganda içinde ayırt etmeye imkan 
olmadığı muhakkak!.. 

Şimdiye kadar kalbur üstünde ka· 
lan yıldızları bir tarafa bırakalım. 
Greta Garbo, Con Kravford, Norma 
Şerer, Lilian Harvey .. 

Bütün bunların anadan 
birer sanatkar olduklarına 
yoktur. Fakat yenilerden 
kimler var .. 

doğma 
şüphe 
gözde 

Bütün bunların içerisinde ilk ba
kışta Simone Simonu hatırlamak mec 
buriyetindeyiz .. işte 19 yaşında genç 
bir kız!.. Taze ve gençliğin bütün 
hususiyetlerirıj taşıyor .. Hem canlı, 
hem de sanatkar .. Zaten Amerikada 
ancak bu yüzden onu avlamadı mı} 
Harry Borla çevirdiği ilk filmlerin
de Simon Simonun nasıl bir hususi
yet göstereceği hemen belli olmuş· 
tu. Daha sonra Simone Simon bugÜ· 
nün tipinden tamamile başka bir yüz 
gösteriyordu. 

Nasıl bir ytiz?. Belki bütün genç 
kızlarımıza benziyor!.. Evet, her §C• 

yi itibarile benziyor .. Yalnız Simone 
Simonda bir de fazlalık var: Bu ne
resinde? .. 

Şu muhakkak ki bu keşif edilemi
yor. Fakat artistin yüzünde bunu 
hissediyoruz .. Bununla beraber bu 
hu~usiyet belki de doğrudan doğru
ya onun tazeliğinden gelme hususi
yet .. Şu da var ki her ne olursa ol· 
sun, bi.itün bunlar birleşmiş Ye Si
mone Simonu meydana getirmiştir. 

Ayrıca genç sanatkardaki büyük 
sempatinin hemen tanınmasında 
amil olduğunu ileri sürenler var. Da· 
ha sonra Simone Simon tek bir şah
siyet değil, bütün makyaj sınıfından 
uzak olarak, ayrı ayn genç kızlar 
olabilmek meziyetine de maliktir. 
Simone Simon hicbir filminde öteki 
filmine benzemiy~n bir yüz güzelli
ği göııterir .. Saç tuvaletinden tutu
nuz dil hatta diğer sanatkarlar da 
değişti~i nadir görülen yürüyüş şek
line kadar hepsi ayn ayrıdır. 

Bu itibarla Simone Simon bugünün 
en gözde yıldızlarından birisi sayılı
yor .. Sadece Simone Simon terakki 
edecek mi? Yoksa kendi ken .\:sini 
taklit ederek aynı ~ekilde mi kala
cak?. Böyle bir mevzuu ortaya at
mak her ne kadar çok mevsimsizse 
de birçok sinema münekkitleri orto
ya atmı~lar, hatta mi.inakaşasma bile 
ba~lamışlardır .. 

Fakat Simone Simonu idare eden
ler böyle bir miinaknşaya şimdilik 
ı:ıadece r;iilmekle iktifa e:leceğini söy 
liyor ve ilave ediyorlar : 

Sinema hususunda esas olarak 
si.izciliktir. Simone Simon ise hususi 
ı;:füelliğini daha yirmi sene hic!:>ir va-
kit kaybctmiyecek !. ~ 

Koc~sımn öldUğU l!?iln 
Büy•:.ik İngiliz sahne artisti Mary 

Tempest kocasının öldürü günün akşa -
mı yine sahneye çıkmış ve oy ununa dc
Vl\m etmiştir. Biraz garip görünebile • 
cek olan bu harekete onu scvkeden yi
ne kocasının arzus:.ıdur: Kocası, kcn -
d 'sinin öldüğ ü gün karısının yme oyun
larına devam etmesini istemiştir, 
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Atatürkü Dinlerken 

Gerilla hakkında iki haflra 
Tilrk Tarih Kurumu Belleteniniıı 

birinci sa,yı.sı çıkm1§tır. Bayan Afetin 
"Gerilla hakkındn, iki hatıra" ba§hk -
lı. bir yazısını ihtioo eden Betfotenden 
bir yazıyı aynen al1yoruz: 

II inci Abdülhamit devri . tst::m. 
bulda, Harp akademisinde bir zabit .. 
Henüz yirmi yaşında. .. 

Onun hususiyetlerinden biri: O, 
kendisinde bir takım mana ve mahi
yetini henüz anlıyamadığı duyguların 
çarpıştığını hissediyor, fakat bunlara 
ne miisbet ve ne menfi bir türlü mana 
veremiyor. 

O, küskündür. O, kederlidir. O, ru
hundan gelen anlaşılmaz bir mana ile 
asidir. Fakat kime karşı? Ve ne lçin? 
Bunu, o da bilmez. 

Bir gün ona, yakın arkadaşların-

dan biri: 1 
- Sen, diyor, kalk borusunda bir 

tilrlil uyanamıyorsun, dahiliye zabiti 
karyolar.ı sarsmadıkça kalkmıyorsun. 

O, c~vap veriyor: 

- Hakkın var ... 

- Anlıyaınadnn ben sana bu anla
ıılmaz haya.tının sebebini soruyorum, 
sen bana: Hakkın var, diyorsun. Ben 
sana karşı hakir olup olmadığım yo. 
lunda bir iddiaya girişmedim ki-. Sen 
deki derin uykunun sebebi nedir, bunu 
söyler misin? 

Genç zabite !böyle hitap ve iğta.p e
den yalnrz bu arkadaşı değildi; onun 
bu hali gitgide birçok arkadaşlanrun 
aa dikkatini celbetmiş, bütün arka
daşları ondan bunu sormuşlardı. Bu 
hücum o dereceyi bulmuştu ki arlık 

o, bunlara cevap vermek, bu müttefi
kin ordusunu teskin etmek mecburiye
tinde kalmıştı. Cevap şu idi: 

Baya,n Afet 

talebesine ekstra bir taktik meselesi 
vermişti. Halbuki bütün talebenin yü. 
zil çatıktı; bu çetin ve nazik vazifeyi 1 
nasıl halledeceklerini düşünüyorlardı. 1 

Onların içinde yalnız bir kişi, sa
bahları kalk borusu ile bir türlü uya
namıyan zabit, işte o, aradığına ka
vuşmuş bir aşık gibi, çok memnun gö
rünüyordu; çüİıkü o zaten kendisinin 
tahriki üzerine tabiye hocası tarafın. 
dan ortaya atılan meseleyi halletmek 
için uğraşmış bulunuyordu • 

Hoca gittikten sonra sıruffu bir 
münakaşa başlıyor: Sanki buna ne 
lüzum vardı? Durup dururken bu işi 
niçin kurcalamıştı? Bu sitemler hep 
o genç zabite karşı yapılıyordu. 

II 

dan döküldü: 
- Efendim, dedim, İngiliz ra.por. 

la.rmda, meselenin biraz mübaliga o
lunduğuna hükmediyorum. Fakat ne 
de olsa, yerinde yapılacak tetkikler. 
den sonra, icabeden en iyi tedbirler 
bulunabilir. Merak buyurmayınız. 

Bu sözlerden sonra, Mustafa Ke
mal, Cevat Paşanın gözlerine bakıyor. 
Ayni zamanda Sadrazam da, gözlerinı 

generale çevirmiş bulunuyor. Ona: 
- Ne dersiniz? Diyor . 
Cevat Paşa, çok tabii bir tavır ve 

lisanla: 
- Öyledir efendim, diyor. Böyle 

işler mahallinde hallolunur. Şimdiden 
kat'i ne söylenebilir?. 

Hiç memnuniyet göstermiyen Sad
razamın kafasında daha büyük bir 
endişeyi halletmek suali, sanki ifade 
olunabilmek için şekil arıyordu. Birden 
oldukça heyecanlı bir seda ile, soru
yor: 

- Pekala, siz bana harita üzerin. 
de kumandanızın şamil olduğu mmta,.. 
kayı gösterir misiniz? 

Mustafa Kemal, Sadrazamın vesve. 
seye düştüğü noktayı derhal keşfet
mişti. Cevap veriyor: 

- Efendim, henliz ben de pekiyi 
bilmiyorum. Belki takriben... (Kiep
retharita.sı ili.erine elini okyarak) iha 
timal şu kadar bir parça ... 

Diyerek bazr vilayetleri eJiyle tah· 
dit ediyor. Bu defa, daha manalı bir 
tarzda, Cevat Paşaya bakıyor. O da, 
Sadrazamın vehmini anlamıştı. Mus
taf a Kemal, elini haritadan kaldırır. 
ken Cevat P~a ilave ediyor: 

- Efendim, nuntakanm ehemmi
yeti yoktur. P~a, bittaıbi o mıntaka
daki kuvvete kumanda edecektir. Za
ten nerede kuvvet kaldr ki ... 

Yeni mecarii Umumiye 
talimatnamesi 

(3 Unctiden devam) tiği bir teşekküle yaptırılır. Mülk şba; 
1 O - İ3enzin depoları, garajlar~ hipleri tarafından yaptırılan r~ 1 

istasyonlar ve elbise lekesini bitkim- kanalları belediyenin mah olup btı~: 
ya temizliyen fabrikalar gibi çok larrn bilahare tamiri masrafı bele 
miktarda yağ ve benzin sarfeden yeye ait bulunacaktır . . 
müessesat ve fabrikalar kirlenmiı;ı su- 14 M ·• · b ke.'1 

1 
~ - ecarıı umumıye şe e 

arın umumi mecraya girmezden ev- k 1 dl d btıll' l i ma e i miş olan mahaller e .1 ve yukarıki maddede yazılı olduğu dan sonra yeniden inşa edilecek b!
1
' 

eçhile süzgeç (guli) den geçirilerek b b 11 ı ı e umum me aninin ra ıt kana ar 
yağ ve benzini ayırıp benzin veya muayene sandıkları işbu talirrıatJ111' 
mevaddı kimyeviyeyi kanala sevket· meye tevfikan yaptırılarak yeni ~e.cı 
meğe :mecburdurlar. çııı ralara rabtr mecburidir. Bunun ı 

1 1 - Mecarii umumi yeye 1 /2000 b l d h f ·· ac8' 
nisbetinden fazla hamızlı sular sevk- e e iye eyeti enniyesine mur 1 
etmek memnudur. Hamızlı sular bu atla kendilerine tahsis edilecek k~.~ 

ğm mevki ve rakımını müşir kro.ı-.11: 
dereceye tenzil edilinceye kadar ya- alacaklardır. lnşaat şartnamesi pıucı• 
pılacak su havuzlarından ve sifonlar- b" · · ·1 kl · l h'lı· ..;e 
d 

ınce tanzım ettırı ece en aa ı 
an geçirmek iktiza eder. harici mecarii tesisat planlarını heye· 

1 2 - Bilumum mebani meyahı ti fenniyeye tasdik ettireceklerdir· 
müstamelesini (rabıt kanallarına) 3tl 
vermezden evvel belediyece kabul 1 5 - Mecarii umumiye in~a. 
edilen şekil ve tertipte birer (muaye- ikmal (edilip rabıt kanallarının bıt• 
ne sandığı) yaptırmağa mecburdur. lestirilmesine) müsaade edilen •

0
' 

B d kl l k~klardaki eski kanal ile tevabii t/e 
u san ı ar umumiyet e binaların (iltisak kulaklarmın) ve çukurlarIJlfll 

içinde yapılacaktır mücbir sebep ol- ve d v kd d her ne sebeple olursa olsun tamir 
ugu ta ir e piyade kaldırımların· d l tecdidi memnudur. 
a yapı masına müsaade olunur. Mu- hll' 

ayene sandıklarının anahtarları bele- 16 - Halen mevcut resmi ve 1 
diye memurlarında bulunacaktır. susi han ve apartrman, mektep ote 
M"'"amafı"h mu"'lk h" 1 · t f d tı'yatro gı"bı' umumı~ bı"naiar d .. hi!idt'el·' .. · sa ıp en ara m an "" 
açılarak muayenelerini mümkün kı- sisatlarını umumi mecraya rapte 

1
• 

] k di 
v b k . . . J11llCI' aca ger ir kapqk dahi yapılabi- me ıçın tesısatmı şartname 

lecek ve bunun anahtarı mülk sahi- hince ve belediyece gösterilecek f~ 
binde bulunacaktrr. kilde tadil ve ıslah etmeğe mecbtır 

.. 13 - Bilumum mebani meyahı durlar. 

- Arkadaşlar, yatağa girdikten 
sonra ben sizler gibi sakin uyuyamı. 
yorum; sabahlara kadar gözüm açık. 
tır; nihayet tam dalacağım zaman: 

Bu tarihten on yedi yıl sonra, 1919 
mayısının 14 üncü ıgünü akşamı, !s~ 
tanıbulda Vahidettin'in Sadrclzamr Da. 
mat Ferid'in Nişan~mdaki konağın
da, bir akşam yemeği. Buraya iki ki
şi davetlidir: Bunlardan biri, Mı.ısta.fa 

mustamelesini umumt mecraya sevk- 17 - Mevcut mebaniden zerııı·h~ 
eden ve hane cephesinden umumi katı ile beraber ücten fazla katı rntı • 
kanala kadar devam eden (rabıt ka- tevi kagir binala; tesisatının uJ1'1°ffl

1 

nallan) ile (muayene sandıkları) mecraya raptedilmesi için helalar(ıtl~ 
masarifi mülk sahibine ait olmak (şasidu) ve hela taşları altına t 
Üzer~ belediye tarafından inşa edile- fon) ve sair mi..~tamel su mahreç~ 
c~ktır .. Be~~di~e bu işleri yapacağr rine kezalik (sifonlar) vazeylen~efıı 
bır tarıfe uzenne bedeli mukabilin- mecburdurlar. Diğer binalarda ıfrı 
de ya kendisi yapar veya itimat et- mecburiyet yoktur. 

Cevat Paşa, cümlesini tamarnlarp _________________ :____:_~~~=~----__./ 

"Kalk,, borusu çalınıyor, onu da bit
tabi i_şitmiyor~ sağ elinde bir ıro

pa tutan bir adamın karyolamı sars. 
masiyle uyanır gibi oluyorum, uyan
dırılıyorum. O zaman keyfim yerinde 
değildir, kafam ve vücudum yorgun. 
dur. Dershanede buluştuğumuz arka. 
daşlar benden daha 90k zinde, benden 
daha çok şendirler. 

§ .Asker üniformalı ·bir hoca ders
haneye giriyor, ders başlıyor, bu hoca 
ıııöyle diyor: 

- Efendiler, harp, muharebe, ar
tık bunlar sizce malfım şeylerdir. Fa. 
kat Gerilla nedir 'biliyor musunuz? 
İşte en müşkülü budur. Gerilla kolay 
bir hareket !eğildir. Gerillayı bas
tırmak da, onu yapmak kadar güç 
lbir harekettir. 

Bu hoca, tabiye muallimi Trabzon
lu Bay Nuri. TUrk ordusuna erkanı· 
lharp yetiştiren akademide senelerden
beri hocalık eden bu Bay Nuri centil
.men, cesur ibir taktisiyen, bir stratej 
.Plarak ta.nmnuştı. Herkes gibi, o genç 
.74abit de, bu hocaya ihiirmette kusur 
etmiyordtL 'Thlbiye hocasının Gerilla 
hakkmdaki sözleri, <mun kalasında 
yerleşmişti: Bunu öğrenmek istiyor. 
du. Bir gün hocasından rica ediyor; 
Bu verdiğiniz dersi Türkiyenin muay. 
yen bir noktasında olmuş gibi izah e
der ve bu dediğiniz tedbirlerin orada 
nasıl tatbik olunacağrnı liltfen analtır 
mısmı? 

Bu rica o kadar nezaketle, ve ho. 
canın ta.biatine o lkadar uygun bir has 
sasiyetle yapılmıştı ki Bay Nuri, er
tesi derste sınıfa gelince, elli küsur 
talebeden mürekJ{ep olan mevcuda şu 
meseleyi veriyor: 

....... Efendiler, Osmanlı imparator
luğunun devlet merkezi İstanbuldur. 
HUkOmet İstanbuldadır. Meçhul sebep 
!erden dolayı Boğaziçinin şark sahi. 
linden İzmit ve ve onun şimalinde Ka.. 
radenize çekilen takribi bir hat dahi
linde bulunan mmtakadaki Türkler 

1 

payitahta isyan etmişler ve Gerillaya 
başlamış] ardır. 

1 - Bu küçük mıntaka halkı bu J 

i~yam nj~in yapa~i~ir, nasıl yapabi-1 
lır, nasıl ıd:-,."ne edılır? 2 - Os:nanlr ı 
imparatorluğu devleti, bütün hüku. 
~et ve ordusu ile bu isyanı nasıl bas
tırabilir. Vazife: 1 ve 2 numaralarda 
gösterilen vaziyetin halli. 

Hocanın yüru gülüyordu; çünkü 

Kemaldir. Ondan dinliyoruz: 

Muayyen saatte Sadr8.za.mm ya
nında bulunuyordum. Benden başka 
henüz kimse ıyoktu. Bir kaç cümlelik 
bir konuşmadan sonra, uzunca bir sil. 
klit başladı. Bu sırada, ben; Vahidet
tin'in Sadrazamım tetkik ediyordum. 
Bir aralık saatine 'baktı: 

ken vaziyetin hiç de ehemmiyeti haiz 
olmadığını iyma etmek ister bir tavır 
la, haritanın bulunduğu masadan~ u- ı 

zaklaş:ır gibi oluyor. Mustafa Kemal , 
içinden Cevat Paşaya teşekkür edi. 
yor. Generalin bu sözleri, Sadrazamı 

tatmin etmiş görünüyordu. Her biri, 
bir lisanJa soruyor: 

- Acaba nerede kaldı? Dedi. Sadrazam, Mustafa Kemale soru-

- Birine mi intizar buyuruluyor, . yor: . 
dedim; - Ne vakit hareket edeceksiniz? 

Evet Cevat P Ha tl 
. - Ne vakit emir buyurulursa ... 

- , aşa zre erı ge. Be 
leceklerdi... n harekete hazrrmı. 

İkinci davetli de bu idi. Gene sü
kut başlıyor. Bir kaç dakika sonra Ce
vat Paşa geliyor. Sadrazam, ilci da
vetli.si He birlikte yemek salonuna ge. 
çiyor ..• 

Sofrada bu üç kişinin üçü de ön
lerine bakıyorlar. Acaba ne düşünü. 
yorlardı? Yeni tarihin inkişaf ettirdi· 
ği hakikatlere göre, Sadrazam Damat 
Ferit Paşa, dünyayı, Türkiyeyi, Türk 
milletini asla tanımamış ... Fakat efen
disi Sultan tarafmdan, yüksek Türk 
camiasını idare için kendisine verilen 
vazifenin ağırlığı altında, duygusuz. 
İşitilen ses yalnız çatallar, ve bıçaklar 
değiştikçe, hizmet edenlerin becerik
sizliği yüzünden hasıl olan gürültu ... 
Yemek bitiyor ... 

Ortasında genişçe bir masa bulu. 

- Zatı Şahaneyi ziyaret ettiniz 
mi? i 

- Hayır irade buyurulınadı. 
- !rade lbuyuruldu. Ben tebliğ e-

diyorum. Yarın kendilerini ziyaret e
diniz. 

Ayrılmak zamannı geliyor, orada 
bir adamı bırakarak sokağa çıkan iki 
davetli, Mustafa Kemal ve Cevat, kol 
kola yürüyorlar, gecenin karanlıkları 
içinde ... Nişantaşı caddesinin piyade 

kaldırımı üzerinden Teşvikiyeye doğ. 
ru sıkr adımlarla ilerliyen bu iki ar
kadaştan biri ötekisine, pek samimi! 
bir lisanal soruyor: 

- Bir şey mi yapacaksın Kemal? 
- Evet paşam, bir şey yapacağım .. 
- Allah muvaffak etsin! 
- Mutalk muvafak olacağız! ..• 

nan dar :bir odaya geçiyorlar. Henüz -----~--------
ayakta dururken, Sadrazam diyor: 

- Bir harita. getirtsek de, müfet
tiş paşa onun üzerinde bana izahat 
verse ..... Masanın üstüne bir harita 
açılıyor. Anlaşılıyor ki Sadrazam, ha. 
ritayı daha evvel hazıraltmış. Kieper
tin atlası; içinden Anadolu paftası bu
lunuyor. Damat Feritle Mustafa Ke
mal haritanın başında karşı karşıya. 
Ce·vat paşa da Mustafa Kemalin ya. 
nmda! ... 

Mustafa Kemal, Damat Feride so
ruyor: 

- Ne noktai nazardan izahat talep 
ediliyor'! 

- Mesela, diyor, Samsun havali. 
sinde ne yapacaksınız? • 

Samsun havalisinde yapılması is
tenen iş, o havali TürkJerinin başladı
ğı Gerilla'yı bastırmaktı. 

Mustafa Kemal anlatıyor: Bu sor
guya doğru cevap vermek benim için 
güçtü, bunu itiraf ederim. Fakat hiç 
tereddüt etmeden şu kelimeler ağzrm 

Beş hattan yüksek 
bina inşe.sı yasak 

İstanbul şehrinin imarına ait Ve_ 
killer heyeti tarafından tasdik edilen 
bir talimatnameye göre şehir içinde 
yapılacak binaların kat adetleri tah. 
dit olun.muştur . 

Bu vaziyete göre apartım.anların 

bodrum katları müstesna irtifaları 

nüfusu sekiz bine yakın şehirlerde iki 
kat, sekiz binden yukarı şehirlerde üç 
kat, elli binden fazla yerlerde de beş 

kattan fazla olamayacaktır. 

Diğer taraftan şehirlerde cadde ge. 
nişliği ne kadar olursa olsun Türkiye 
de beş kattan fazla yüksek bina yapı. 
lamayacaktır. Hatta inhisar idaresi. 
nin Üsküdarda yaptıracağı büyük bir 
deponun inşasına Nafia bakanlığı mü. 
saatle etmemiştir. 

Hükumet geliş igüzel inşaata niha. 
yet verdiği katiyen kararlaştırmış bu. 
lunmaktadır. 

• 

Polis Haberleri 1 

Talebe. kumar 
ognarmı? 

Veznecilerde Altmyuva kahvesinde 
Kuleli lisesi talebelerinden Muammer, 
Sedat, Tevfik ve Vasfi adında O.ört ta
lebe kumar oynarlarken cürmü meşhut 
halinde yakalanmışlardxr. 

1840 NUMARALI OTOMOBİL -
Sirkeciden gitmekte olan Hüseyinin su 
arabasına 1840 numaralı otomobil çar
parak arabanın muhtelif kısımlarım ha· 
sara uğratrnıştrr. Şoför kaçmıştır. 

Kros şampiyonası 
lıtanhul atletum ajanlığından! • 

fl/S' 

1 - İstanbul Kros §ampiyorı'ıJ.C ıC 
beşinci müsabakası 21 mart 937 P~ , 

.. " ş· 1' T ~1 h 1 l ılfa ıgunu ış ı ug a arman arı yo u 

smda yapılacaktır. ı 

Z - 5000 metrelik müsabakaya tı 
krmlar üçer atletle gireceklerdir. S' 

3 - Bu müsabaka 28 martta ,Anl<~\ıı 
da yapılacak Kros şampiyonası 1~ 
de seçme olacaktır. g31 

4 - Takrmlarm listeleri 19-3- •• 
akşamına kadar ajanlığa verilmi§ olıı' 
lıdır. ,1 

5 - Atletler saat ,30 da Şili trafl1" 
deposu önünde toplanacaklardı~ 

ZORLU BİR MÜŞTERİ - lran te
baasından Kazrm, Arnavutköyüne gi - istanbul Levazım 1.mlrll§I 
derek Te odorinin gazinosunda oturmuş S at 1 n a 1 m a 
ve parasız rakı içmek istemiştir. Fakat komiS!JIOnundan 
gazino sahibi parasız rakı vermediğin - =-------------~ 
den buna krzmış camlan kırmağa baş- Ordu hastahaneleri için orı ad:1t lamıştır. Kendisine mani olmak istiyen 9., yemek tevzi arabası 26 mart e 
garson Pandeliyi de başından ağır su - hoJl 
rett~ yaralamıştır. Kazım yakalanarak cuma günü saat 15,30 da Top 1" 
polise teslim cdilmistir. de sabnalına komisyonunda a~dc b' 

JİLETLE YARALANMIŞ _ Fa • siltrn-c ile alınacaktır. BeherinİU ta tı 
tihte Gazanfer mahalesinde oturan Mu· min bedeli 110 liradır. İlk terııitı<' i 
azzez polise başvurarak beraber yasa - 82 buçuk liradır. İsteklilerin kaJl~~eı 
dıkları Hüseyin tarafından jiletle yü - vesika.lariyle beraber belli ıa:G) 
ziinden ve ellerinden yaralandığını id- ) ( t3zı 
dia etm:ştir. Hüseyin yakalanmıştır. komisyona gelmeleri. (379 ~ 

KAMYONA ASILMANIN CEZA -~ ........-= 
SI - E:y,:.ipte Bahriye caddesinde Tuğ- p+ Dr. ihsan Santi 
lac rEminin kamyonuna asılan Ahmet. BAKTERiYOLOJi 
kamyon giderken telefon direğine çarp· LABORATUVARI 

1 mış. ağırca yarala. nmıştır. il . ktll 
KOLU KIRILDI - Nevbahar ma • Umumi kan tahlilatı. Frengı ııgııll~ 

hallesinde 26 numarada oturan İsmail nazarından (Wasserman ve ll11ll' 

oğlu 1•3 yaşlarında, Osman bisikletle 
yolda dolaşırken bisiklet birdenbire dev 
rilmiş; Ahmedin sağ kolu kırılmıştır. 

TUGLA FABRİKASINDA YAN • 
GIN - Defterdarda Ahmet Cudiye ait 
kireç ve tuğla fabrikasından yangın çık
mış çatya da sirayet ettikten sonra itfa
iye tarafından söndürülmüştür. 

Yapılan tahkikata göre yangının ki-· 

teamülleri) Kan küreyvatı saY1 ııisi• 
sı, tifo ve sıtma hastalıkları teŞ t ve 
idrar, balgam, cerahat, kaz~rr~atl· 
su !.ahlilatı ültarmikroskopı, riJl 
da üre, şeker, Klorür ko.ııeste olll 
miktarlarının tayini. Dı,·aııY 

No. 113 Tel.: 2098is~ 
ıatdaJI 

kxvılcıın 

1 
~ .. 

l 
ı 



lngiltere 
lfalya-Alman siya-

9-KURUN 16 MART 1937 

setini nasıl görüyor? 

· Şehir meclisinde mülhak büt
çeler tasdik edildi 

Şehir Meclisi dün saat on beşte ikin- V f 1 kl 
ti reis vekili Bay Tevfik Türenin baş - l\..OnServa UVar Ve an(Jrma ÇOCU ar 

~spanga harbi bugünkü vaziyeti 
ıle Alman silô.hlarının noksanlı

kanhğında toplandı. •• • ••d •• •• • h 
şe1 kumpanyası ile belediye arasın_ muessesesı mu uru lZa af verdiler 

da yapılan mukavelenin bazı maddele -
rinde yapılan tavzihata dair kavanin en
cümeni mazbatası ile mecarii umumi -
ye talimatnamesi/hasta nakliye otomo -
billerine taksimetre konması uygun gö
rüldüğüne dair encümen mazbatası o • 
kundu ve kabul edildi. Mevcut hasta 
nakliye otomobilleri çok eskidiğinden 
yeni bir otomobil alınması için bütçede 
münakale yapılması makam tarafından 
teklif ediliyordu. Bunun için 2000 lira 

resi yarı kalan vilayet 937 bütçesine 
geçildi. Maarif ve fevkalade varidat ve 
mzsraf kısımları kabul edildi. 

duğunu. geçen sene on yaşına basan 
müesseseden l 4 talebenin mezun oldu
ğunu, son sınıflara gelmi~ 40 dan fazla 
gencin de memleketin muhtelif yerle -
rinde vazifeler aldığım, konservatuva -
rın her sene birçok konserler vererek 
halka musıki zevki aşıla:lığmı, hars ve 
folklor işlerile yakından alakadar olup 
malzeme topladığını söyledi. 

"" gını 

Mlı"880liın1 

ispata yaramıştır 
Yazan: 

Siyasi muhabir 

WlCKHAM STEEA 

Bitler 

• 

ayrd:lı. 

Konservatuvarın 930 ve müteakip 
senelerine ait kazanç vergisinin öden
me şekline dair bütçe en::ümeni maz -
batası okundu. Kom:ervatuvar beledi • 
yeye bağlı bir müessese olduğundan 
bundan kazanç vergisi alınması mese -
lesi hakkında azanın tenvir edilmesi is
tendi. Muhasebe müdürü bu hususta i
zahat vedi. Satılan plaklardan konser
vatuvarın bir hisse aldığı ve mc:liyenin 
bu hisselerden vergi istediğini, uzun 
muhaberelerden sonra bu verginin öden 
mesi mecburiyeti hasıl olduğunu söy . 
ledi. 934 senesi bütçesinden tasarruf e· 
dilen paranın bu vergiye tahsisine ka -
rar verildi. 

Maarif kısmında Galatadaki anormal 
çocuklar yur'du için 10000 lira ayrıl • 
mıştı. Müessese müdürünün meclisi ten 
vir etmesi istendi. 

Yurt müdürü Bay Kazım Zafer söz 
aldı. Müessesenin üç sene evvel kurul
duğunu, 76 mücrim çocuğun burada 
mGşahede altında bulundurulduğunu, 

hepsi psikopat olan bu çocukladan on 
altrsının ahlaki vaziyetlerinde salah hu-

Bay Hamtıt Rasim bu izahati kafi 
görmiyerelr 1öyle derli: 

- Ben ed,.iı.iyat istemiyordum. fsta -
tistik malumat !stiyorum. Yani bizim 

sule geldiğini, hayata atılıp namuslu bi· d· - · · .. b' 
1 1

. b'J' 
. .. . . · ver ıgımız yuz ın erce ıra muka ı ın· rer vatandaş olarak ış guç sahıı.>ı olduk-

larını söyledi. de bu mektepten kaç kişi çıkmıştır. 
Müdür tekrar izahat verdi. Azalar -

Müdür müessesedeki müşahede ve ih· 
dan başka söz alan olmadı. Müzakere zar devrelerini ve Avrupada buna ben· 
kafi görüldü. Şehir Me:lisi bugün tek· zer müesseselerin çahşmalarmı, İstan -
rar toplanarak belt"diye bütçesini tetkik 

bula gclt'n ecnebilerin bu müesseseyi edecektir. 
nasıl t-ık:I:r ettiklerini anlattı ve aza -
lan yurdu tetkike davet etti. 

Müessese müdürünün uzun boylu i- o CJJ N ve VA RO N 
zahatı heyeti umumiye tarafından tc:~

dirle karşılanarak kendisine teşekkür e· 
dildi. 

TERCUME KULLIYATI 

Bu irfan hazinesine 
abone olmak i~in 

~talYanın silahlarını artırmak hn·/ 
lkı lldaki yeni programı İngilterede 
~ıilıkla karşılandı diyebilmek 
~ rnübalagalı olur. Fakat Britan
~ıı -· siyasi, bahri ve askeri mah
~nin soğuk kanlılığına bir dar
~ ~rduğu·ıu ihsas edecek de orta
dt hiçbir şey görülmiyorl .• lngiltere-
)'~~n silahlanma programının ltal
ku husule getirdiği sarsıntıyı sü
~· ~tlc karşılamak için Musolini

ltı~ etrafındakilere bir şeyler söyle
lltt· l'rıecburiyeinde kaldığı; bunun 
~ ~Ccsi olarak da yumruğunu İngil
~ \'c biitiin dünyaya karşı salladığı 
~tabii görülüyor. Büyük Britan· 
~n planlan beynelmilel vaziyet
~ .. hissolunabilecek her türlü te
\ ~lünü karşılayacak derecede 

Rusyaya hem hudut olan Lehistan 
ve Ukranya da dahi olmak üzere 
müstakillen Baltık denizinde hükm
edecektir. Eğer istihbaratım doğru 

ise Romanyayı da içine alan cenubi 
şarki A vrupanın velev ki nazari ola
rak taksiminde müşkülat baş göster· 
miştir. Bu mıntakada Alman ve ltal
yan şöhret ve ikbal hırsı birbirine 
zıt ve birbirile çarpışmaktadır. 

Sokakların temizletilmesi ve çöplerin 
toplattırılması için tahsis edilen para 

bittiğinden yeniden 20000 lira isteni -
yordu. Bu para münakale suretile temin 
edildi. 

Haseki hastanesinin ilaçları bitmiş 
olduğundan bunun için de 5500 lira is· 
teniyordu. Yine münakale suretile 3500 
lira verildi. 

Şehrin muhtelif yerlerine konacak 
2000 lamba mukavele projesi hakkında 
mü~kiye ve bütçe encümenlerinin maz. 
hataları okundu. Bu iş belediye men -
faatine uygun görülüyordu. Mukavele
nin imzası için makama mezuniyet ve • 

Bundan sonra belediye bütçesint' J 
mülhak Karaağaç Düşkünler evi, kon-

h. · ·d j kolayhklar servatuvar, şe ır tıyatrosu varı at ve 

masraf bütçeleri esbabı mucibe maz • 
1 

k h - · 
Mem e ette okuma evesını 

hataları ve kararnameleri okundu. Ka • yaymak ve kitap tedarikini kolay-
raağaç müesseseleri varidat ve masrafı !aştırmak maksadile Dün ve Ya-
1607001 lira, konservatuvar bütçesi rın kitapları için her keseye elve. 
8438 ı lira, Düş!•ünler evi bütçesi 170006 rişli ve pratik bir abone usulü ko
lira, şehir tiyatrosu bütçesi 140895 1i • nulmuştur. ı inci kitaptan 11 inci 
ra olarak tasdik edildi. kitaba kadar olan on ciltlik 1 inci 

Konservatuvar bütçesi okunurken serinin abonesi 636 kuruştur; bu
azadan Bay Hamdi Rasim söz aldı. J nun 236 kuruşu peşin verilir ve on
Konservatuvarın çahş~l~r~ et~afında ~ dan sonra her ay bir lira ödenir. 

tıkidir. 

ıı.&llnunla beraber Britanya hüku
'"t' ı h talyaya karşı muhtemel bir 
~ ilrebeyi düşiinıniyor. Bunun 
~ ltalya hiikumet reisinin ağır yük 
tı\ hafifletecek yerde artırmağı ter· 
\. ttrnesi ile kimse alakadar değil-

~ 
~rrıanın, ltalya • Almanya anlaş-

rn "ilerliyen realite neticeleri,, 
~liğ etmesi de burada aynı sü
,'Jı~tle karşılanmıştır. Musolininin 
~ istemesine imkan olmayan 
~'1~rnanyanm Avusturyayı idare
~ alarak ltalyan hududuna so
\ ı tehlikesidir. Nisbeten istik' t sahip bir Avusturyanın deva· 
\~IYanın esaslı menfaatlerinden 
... tu görülüyor. 

\~llaoJininin Habsburglarm biran 

' Austurya tahtına tekrar gel
~S>lanlannı takviye etmemesi 
~.~ hususta yapılacak ciddi bir 
"tttt llsün Hitler için kızıl bir ma
~ olacağı tahmininden ileri 
~ ktedir. 

~devlet arasında sıkı bir te§.riki 

~ I~ taraftarı bulunan Almanlar I 
~ l'anlar arasında şimali ve ce-

' ~\'rupanın Almanya ve İtal
~lternonyasına alınması hak
~· muhteşem planları muhtelif 
~ ~Üzakere edildi. 
~~~nlara göre ltalya münhası
\.' ~nizde hükümran olacak ve 
~)aya tasta bazı müsaadelerdej 
~~\ şimali Afrikayı da hükmü 
\ ~bulunduracaktır. Almanya 

irnarka, lsvcç, Norveçle 

Bu hal, doğrudan doğruya timdi. 
ki menfaatlerine taalluk eden muay
yen meselelerde Almanya ile ftalya
nm teşriki mesai de bulunmadıkları 

rildi. • 

Bundan sonra geçen celsede müz:ake-

müdürün izahat vcrmcsını ıstetlı. 11 inci kitaptan 20 inci kitaba 

Müdür Bay Yusuf Ziya konserva • kadar olan on ciltlik 2 inci serinin 
tuvarda tahsil müdetinin on se:le ol - abonesi 504 kuruştur. 204 kuruşu 

na delalet etmez. ========================================================= peşin verilir ve ondan sonra her ay 
bir lira ödenir. 

Menfaatlerinin aynı olması ispan
ya işlerine müdahalelerini icap ettir
di. Almanya ile İtalya faşist rejimi
nin İspanyada birleşmcsile Fransa 
hududunun üç taraftan vaki olacak 
tazyika maruz kalacağını ve lngilte
renin Arupada F ransaya yardımcı 

mcvkiinden geri kalacağını hesap et
mişlerdi. Fakat İspanya isyanının 
vakitsiz patlaması; diğer tarafın 

mukavemeti bu düşüncelerini geriye 
attı. 

Hitler ile Musolini bidayette he
sap ettiklerinden daha ziyade general 
F rankoya yardım etmek mecubiye
tinde kaldılar. Çünkü ademi muvaf
fakiyeti kJtii misal teşkil edecekti. 
Bugünkü şartlar altında eğer muhte
lif ispanya partileri yabancıların 

işlerine karışmasına mani olmak için 
birleşirlerse lngiltere ve F ransanm 
ispanya i§lerine ademi müdahale si
yasetlerindeki feraset ve durendişe
liği sabit olacaktır. Fakat Alman ve 
1 talyan yardımı ile general F ranko 
muvaffak olursa bu §ekilde de F ran
sız ve lngiliz siyasetinin uzağı gör
mekten aciz olduğu anlaşılacaktır. 
Her ne olursa olsun ispanya muha
rebesi bugünkü halinde Alman silah. 
larmm noksanlığını ortaya çıkarmış- ! 

tır. Bu noksanlık Hitleri müteessir 
etmiştir. Alman ordusunu idare eden 
askeri şahsiyet1er de bir Avrupa mu
harebesine atılmadan evvel mühim 
miktarda ıslah edilmiş silah ve cep
hane tedariki kanaatini vermekte
dir. 

Bu buhranlı zamanda lngilterenin 
silahlarını artırması programının bü-ı 
yük hacmi Roma ve Berlinin muha~, 

rehe taraftarları mahfillerini feci bir1

1 sarsıntıya sokmuş oldu. Bunlar da-

ha evvel silahlanmalarmm kendileri
ne temin ettiği ileri teşebbüs1ere atıl
malannın menedileceğinden korku
yorlar. 

Hitlerin herhangi bir komşusuna 
ve hatta Rusyaya karşı bi~ hakika
ten bir muharebe açmağı tasavvur 
etmiş olması bir meseledir. Hitlerin 
usulü Musolininin usulü gibi muha
rebe tehdidi ve bu tehdidi en yük
sek mertebesine çıkarmak suretile 
menfaatler koparmaktır. Müstemle
kelerinin geri veri1mesi için Alman· 
yanın yaptığı seferberliğin hakiki 
manası da bundan ibarettir. Hitler 
bir kurşun bile atmadan tantanalı bir 
muvaffakiyet kazanmak peşindedir. 

Eğer ötekiler müstemleke vermcği ı 
reddederlerse bu retleri Avrupada 
askeri tehditler ve yahut hakiki te
cavüzler ile arazi tevsiine hak ver
dikleri suretinde tefsir edilecektir. 

işler bugün bu vaziyette bulun
maktadır. Belki Hitler Musolininin 
yardımile Almanyayı komşularından 
birisi veya birkaçına karşı bir askeri 
gösteriş yapmaya mecbur edecektir.1 
Çok mevsuk kaynaklardan aldığım 
haberlerde Monato ordusu kuman
danı Fon Rayhenav ordunun sefer· 
berliğe ait her hususta martın 1 5 şine 
kadar hazırlanmasın~ zahitl~rin~ er.ı- 1 rettiği bildirilmcktcdır. ZPıbıtlerın hu 
seferberlik emrine karşı hayret gö~
termesi üzerine de seferberliğin bir 
muharebe zarureti olarak değil ancak 1 

harici siyaset meydanına ağır basma· 
sı için yapıldığını söylediği haber ve· 
rilmektedir. 

Almanyada son zamanlarda ac'!le 
seferberlik hazırlıkları yapıldrğı mu· 
hakkaktır. Fakat Hitlerin aldmdan 
geçenin ne olduğunu kimsenin kes-

tirınesi kabil değildir. lngiltere ve 
Fransa hükumetleri bütün bunları ~ 

bildikleri için vaziyetin alabile,.e~i 
her şekle karşı hazırlıklı bulunmakta
dırlar. 

Eden ile Lord Plimutun son beya
natlarından sonra ltalya ile Alman
yanm Milletler Cemiyeti paktının 

tahmil ettiği veçhile lngilterenin teca
viize uğranyanlara yardımda hulun-

1 mayacağı diişünceleri akıllılık de· ı 
ğildir. 

lngiltere, F elem'.'nk, Rel-,!ka ve 
Fransanm t~?1~miyetlerinin muhaf~- 1 za ve temim ıçın muhakkak harbe gı
recektir. Fakat Hitlerin orta ve şarki 
Avrupada müstakil hareket edebil
mesi şartile garbi Avrupayı teskine 
kalkması gayretinden ne c;ıkacak? 

Baldvin Avrupada h~bir muharebe
nin mahalli kalamayacağını geçen 
gün beyan etmişti. Lord Plimut in
firadın tabiaten mümkün olamadığı
nı tavsif etti. Akıl ve tedbirli lngil
lizler infiradın nazari olarak pek hoş 1 

fakat tatbikatta mümkün olamadığı
na inanıyorlar. Milleler Cemiyeti sol
muştur. Öyle ise ortada ne kalıyor? 

Birçoklarmm da iştirak ettiği fik
rim şudur: Biiyük Britanya beynel
milel meselelerin halli için muhare· ı 

benin vasıta olamayacağını ve bila
kis harbe katiyen muhalif bulundu
ğunu kati ol:ırak bildirmeli ve harbe 
aleyhtar bulunan sulhsever milJetle-

21 inci kitaptan 30 uncu kitaba 
kadar olan on ciıtlik 3 üncü serinin 
abonesi 532 kuruştur; 232 kuruşu 
peşin vcl'ilir, ondan sonra her ay 
bir lira verilir. 

31 inci kitaptan 41 inci kitaba 
kadar olan on ciltlik 4 üncü serinin 

abonesi 520 kuruştur; 220 kun.ışu 
verildikten sonra her ay bir lira c. 
denir. 

41 inci kitaptan 51 inci kitaba 
kadar olan on ciltlik 5 inci serinin 
abonesi 488 kuruştur ; 188 kuruşu 
pe§in verilir ve her ay bir lira öde-
nir. 

50 kit.aba bırden abone olmak is
tiycnlcr peşin 8 lira vc~cklc ki
tap!arın tamamını alır ve sonra 
her ay 3 lira ödiyerck 6 ayda he
saplarını kapatırlar. 

51 inci kitaptan 60 şıncı kitaba 
kadar olan 6 mcı serinin abonesi 
436 kuruştur. 136 sı pc~in \'erilir 
ve her ay bir lira ödenir. 

Abone olmak ıçın "V AKIT,, 
yurduna müracaat edilmelidir. 

Telefon: 24370 İstanbul. 

KURUN-., 
GONDELIK SiY ASI GAZETE J 
>.lautenıl:ıe gtlnoertıeo ya:ıııar gaıete 

ye gtnnek tçtn lae. Z.Rrfının köşesine (ga· 
zete ı keltnıeııl yazılmalıdır . 

Karşılık ıatıyen okurlar mektupla.nna 
tO lııuru~luk pul koymalıdırlar. 

H&.~ıımıyı&D yazılan gert gOndermekten 
rin ba§ma geçmelidir!.. ıuy.net.atı yollanmıı mektupların tctne 

Eğer Almanya ile ltalya silahların lııonuıao pısraıa:m kaytıolnıasmdan. ua.ıı 
olarak çıkan yazılardan dolayı. d1rekt0r 

tahdidine yanaşırlarsa pek çok diken· ıtlk. ıı.tun~ eoru eorgu aımu. 
li meselelerin sulhen halli çaresi bu- Gü .. · la 10 k -·-+-·r nu germı§ sayı r "'· wy• ... 
lunabilecektir; eğer muharebe usu·ı 1 

lünü tatbikte devam ederlerse bu de- fı Gazeteml:ı.M eıkan nzıtarla reaım.ıertn 
i l • 

fa da Büyi.ik Britanya bu usulün iL 11 .. r hakıu "811 kt>ndlııt ((indir. ...J 
karşısına çıkacaktır. 1 
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Takvim 
SALI Çartamba 

16 Mart il Mart 
M· rem4 M· rem 

.;tin doğıtf~ 5 r r tı 09 

.;Un beUfl •8 'l 18 18 
~at>atı a..maa: 600 bOO 
.)il• oama.r;> 12 2 i l'Z 22 
lktn.jf oa.ıaam 1 !1,4.'5 ıs 45 
4 kf"ID Qama&ı 1817 1818 
'(.lal aamaaı 19 47 19 48 
1 IXIN\)I 4 !-'2 4.;m 

fılıı:ı &•C.'«D gUnten '25 . 76 
T ıım ıcaıan gtlnlen 290 289 

t:soRSA 
18 3 {137 

tJ.luJ&rındlı Jıldıy ~ııı Btaıı!ar. ııu 
rtadf DJuamdt- ınrTtllt'rdJ.ı . Kakandaı 

..a.ı l:l de Upa.lllf -~I ll)aUart 1D 

PARALAR 
'Sterlin 619 - Pezet& 
• Dolar l23 - •Mark 23 . 
• l"rank 11~ - • zıotı 2J -
•Liret 12.> - • Penıo 2J . 
• BelçJka f'T 6' - • ı.e, l<l-
• Drahmi 2100 •Dinar 52 
• tmc'.r. rr 57i> - Yeo 
•Leva 23- •Kron t.veç ô:l -
• P'lortıı 66- • AJtm 1038 
• K roıı Çek. 75 - • Ba.aknot 2-M! 
' Şilin AYU. 23 -

ÇEKLER 
• LAIDdr9 617 60 • vı,_. • 2'J • H..,,... O 79'JO • ~ 11 "~ 
• ..... 1T23 • 8ertla 1 9675 
• lıDIUO 16 0332 • v.,..,.. 4 18 
• ~ '6963 • Buda~ 'ôi20 
•Atma 88 50'lO • Bl1lrrle 1081780 
• Cennrl 5'740 • BellftoO 34 66SS 
• BofJ'a 64' ~34 • !'olrob.aıM 2 Ti6i 
• AmıterdlLD' 1 «M • Me>11lı:on 2-i 6G 
• Prat zı 6817 • Stokholm 3 l.UO 

ESHAM 
iş Ban lnun 24 '° 
A.nad•>ll.J :23 -

R.ejt .-
13tr. , Rayrty 

Merkez flanıc !'6 00 
U. sııorta 
Poanmonb 

l•tlkrazler 
"193.I T ..ffnl' 1 l 9 6i> 

• • • D 18 15 
••• m 1885 

llt11l. Dehtll 95 
• ll:rpıd latık ~. 
ltıA A M 
& J:rmTum 95, 

l'r.ırlYa) 

<."lmeDtr> t4. 60 
Otıyco o.ı 

91.J'lr Del 
Balya .-

Şark m. eaa · 
reıetnn 

Tahviller 
ltlektrtır 

l'n.mT&) 

Rıbum 

Aıı&doln t 39 7:; 
AııadolıJ D 39 75 
AnaJolu m 
MCCll<oMO A '2 30 

1 
Deniz Levazım Satinal
ma Komisyonu ilanları 

latanbal Kornutanh§ı 
n:::a:a Birinci sınıf Operatör m::m S:ah nalm a 

·Or. CAFER TA YVARI Komlayonu Ulnlart 

Tahmin edilen bedeli (92300) lir:a olan (10000) ton rekompoze kö
mürü, 22 Mart / 937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 14 de kapalı 

zarf usulile alınacakbr. 

Umum! <:ernhl ve atnlr cerrahisi mQte- ______________ _. 

huauıL auis TJp FakWtm cenahl ser• lıtanbul ,Komutanlığı Birlikleri i· 
vlJıi, dimağ cerrahlli enatttUalı aabık çin 22000 kilo sabuna ihale günü 
uf atanı. 

talibi çıkmad1ğından pazar!ıkla iha· 
Erkek ve ltadm ameliyattan, sinir ve 
bfoyin urla.rı, eateUk (yüz, meme, k&rm leai 26 mart 937 cuma ıünü ıaat 

Muvakkat teminatı (5865) lira olup şartnamesi (461,5) kurut muka- buru§ukluklan) amelfyatıan ve ni.l&lye 15,30 da yapılacaktır. Muhammen 
b'I' d k . da h .. ·ı· 1 doğum mUteh&BınSt. 1 8580 lir dır Şart • h ı ın e omısyon n er gun ven ır. 

1 

H ...ıı .. <S ll) k da öa.ı tutan a • n.amesı er erb.... - a r meccanen. e '· 
fıteldilerin 2490 sayıh kanunun tarif atı dnhilinde tanzim edecekleri ka den ııonra Ucretııdlr. Beyo!lu Parmak. gün öğleden evvel komisyonda aö· 

palı teklif mektuplannı en ge~ 22/ Mart /937 pazartesi günü saat 13 e 1 =~~:~~;:~~;~~.:~=:::~ı:r:::=.. rülebilir. İsteklilerin 644 lirahk ilk 
kadar Kuımpaıada bulunan komısyon bafkanlığma makbuz mukabilinde teminat makbuz veya mektuplariy-
vermeleri ve bu saatten sonra verilecek teklif mektuplannm kabul ediJmi. le beraber ihale günü vakti muay· 
yeceği. (1226) t LAN yeninde Fındıklıda Komutanlık Sa· 

Dahiliye Vekaletınden: 
1. - V.ekaletin Bo'drum kat koridorlarında beton direicler arasında yaptırıla

sak a~ dolapları açık eksiltmeye kon muştur. 
2. - Yapılacak dolaplar 205,05 metre murabbaıdır. 
3. - Eksiltme 31-3-1937 4arihin de çarşamba gün Ü saat 1 S,30 da Ankara

da Y enişehirClcki Vekalet binası içinde toplanan satın<)lına komisyonunca yapı • 
kcaktır. 

4. - Muhammen keşif be'deli 3731 lira 91 kuruıtur· 
5. - Muvakkat teminat 279 lira 90 kuruştur. 

6. - İstekliler bu işe dair eksiltme şartnamesini vesair evrakını V ckalet 
levazım Bürosundan parasız alırlar. 

7. - isteklilerin 31-3-937 günün de muayyen saatte temin:'ltlarım ve bel
gelerini hamilen komisyona müracaatları ilan olunur. (588) (1445) 

Muhammen bedeli (34813,80) lira olan 780 ton Hcmatet, 180 ton döktim -
hane piki 30-4-1937 Cuma günü 15, 30 da kapalı zarf usulü ile A!lkarada ida
re binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmCk iste.yenlerin (2611.04) liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları, Resmi gazetenin 7-5-1936 tarih ve 3297 numa~alr nüs
hasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini 
ayni gUn saat 14,30 a kadar Komisyon Rei31if,inc vermeleri lazımdır. 1 

Şartnameler (174) kuruşa Ankara ve Haydc:rpaşa Veznelerinde satılmak-
tadır . • (1463) · • 

Oıküdar ikinci hukuk mahkemesin
den: 

Beylerbeyinde Burhaniye mahalle -
sinde 67 No. da mukim iken akıl hasta
lığı dolayısile hacir altında bulunan Ha
ticeyi kocası Sırrı tarafından açılacak 1 

boşanı;ıa davasında temsil ve haklarını 

1 
müdafaa etmek illere avukat HUseyin 
Hüsnünün kayyum tayinine mahkeme-, 
cc Q-3-937 tarihinde karar verilmit 
ol:luğundan itirazı olanların on gün 
içinde mahkemeye müracatları ilin olu
nur. ( V . N. 21361) 

latan bul 6 ncı icra menmrlujunclan: 
j 'r borçtan dolayı mahcuz ve paraya çevril 

mesine karar verilen bir adet gardirop 
ve bir tuvalet ve bir komedin ve~air ev 
cşyast 18-3-937 per~embe günü sabah 
sut dokuzdan itibaren Taksimde Ci • 
hanı:irde gilneıli sokak 26 No. lu apar
tıman'da birinci açık arttırma ıuretile 

satıl;ıcağından isteklilerin mezkur gün 
ve saatte yerinde hazır bulun=tcak me -
muruna müracaat etmeleri ilin olunur. 1 

Z AYİ 

2961 eski numaralı bisiklet numara
mı zayi ettim. Hükmii yoktur. 

Kulikı1% Orhan 
(V.N. 21369 

tmaJma komİlynuna ıelmeleri. 
(1240) 

• • • 
Taı laılan,, tamiratına ihale 

ıünü talibi çdanadığmdan açık ek
ailtme ile ihalesi 26 mart 937 cu
ma günü saat 16 da yap·lacaktır. 

Muhammen ke,if bedeli 900 liradır. 
Şarbıameai h~rgün öğleden evvel 
komiıyonda görülebilir. isteklileri • 
nin 68 liralık ilk teminat makbuz 
veya mektuplariyle ve 9. infaat ıu· 
besinden ihale gününden evvel ala· 
caklan veaikarlarla hirlikte ihale ' 
günü vakti muayyeninde Fmdıklıda ı 
Komutanlık Satmalma komiayo-
nuna gelmeleri. (1241) 

• ~ ı(. 

7 inci Kor İ';İll bir çift fayton ko· 
şumu ile 4 çeşit saracite malzeme· ı 
ıi açık ekailtme He 29 • 3 • 937 pa· 
zartesi günü saat 16 da yapılacaktır. 
Muhn.'?Unen tutarları 500 liradır. 

Şa.rtnamc:;i her gün öğleden evvel 
komisyonda görülebilir. isteklilerin 
38 liralık ilk teminat makbuz veya 
mektuplan ile beraber ihale ıünü 

vakti muayyeninde Fmdıkhda ko· I 

ı= .. =HAETALI/( 

RADYO 
--- Pro9ramı ~ 

16 Mart 1937 Salı 
OOLE l\"EŞRİYATI: ,,, 
Saat 12,30 Pli.ki& TUrk muafJdl. 1

6 
Havadla. 13,05 Muhtelif pl~k neırtyatı· 1 

Son. 
AKŞAM NEŞRİYATI: t.s' 
Saat 18,50 P IA.kla dans musikisi. 1 ,.r 

EminönU halkevl near1yat kolu nt"DUJ'I <f 
Naret Sata (Yeni kitaplar). 20,00 Bela:~ 
arkadaııan tıı.ratmd&n Tllrk mus11'1 dlı' 
halk 11arkıları. 20,30 Ömer Rıu tara!~, 
Arapça soylev. 20,•5 Cemal Ki.mil ,·c ~ 
d&§l&n tarafından TUrk musikisi ,·e ~ 
t•rkılım saat ayarı. 21,15 Şehir U)-a tıl ı 
operet kısmı tarafından, (Lüks bayat) 
rfnci perd~si. rtr• 

::?::?.15 Aians ve boraa ha~hlerf ,·e tNtl 
• • Or 

gUnUn programı. 22,SO Pltıkta soıoıar. 
ve operet parçaları. 23.00 Son . 

17 Mart 1937 Çarp.nıba 
öGLE NEŞRİYATI: ıı.'° 
Sut 12,30 Pllkla TUrk muaik!J. ı' 

Havadla. 13,0:S Muhtelit pllk ne§rfyatı· 
Son. 

AKŞAM: NEŞRİYATI: ııJ!P 
Saat lT,00 lnkıl&p deralerl UnJvet'i ~ 

naklen Yu!Ut Hikmet Bayur. ıs.80 ~ 
dana mualklat. 19,30 Konteranı. Türk ,o 
kurumu namma Klmıran KattanCJ, 

111 
• 

Nezihe \"e arkaJqlan taratmdaıı Tll~ ıt 
elklai \'e halk ıarkllan. 20,30 ömer .,. t1' 
rl.tmdan arapça aöy!ev. 20,45 Btıneıı 11.ı 
kada§lan taratmdan TUrk mu.siklsi "' 
aarkılan. Saat ayan 21,16 orkeatra. ,,J_ 

22,1:> Ajana ve bora& habehleri , .. "oV"' 
günOn programı. 22,ao PIA.kla ııoıoıar. 
ve operet parçaları. 23,00 Son. 

18 ~ 1937 Per:temOe 
ôCLE NEŞRİYATI: l,,
Sa&t 12,30 Pllkla TUrk mualk!J. 14 oO 

Havad18. 13,06 Muhtelit plAk netrly&U. 
Son. 

AI~ŞAM NEŞRİYATI: ted'. 
Saat li,00 lnkılAp dersleri Unı,·eralfl'ı1 

naklen Yusu! Hikmet Bayur. 18,SO tor fi 
dana musikisi. 19,30 Koruerans. D01' '/Jt(t 
!im Ahmet ·(Cihazı hazmı tufcyı&tı)·ıııııl'' 
Sadi ve arkad!L§:ım tarafından TürlC t•r" 
klal ve halk fllrkıları. 20.30 Ömer it~ ti'~' 
fuıdan arapça söylev. 20,•5 Safiye ,e ~ 
dqları tarafından TUrk musiklsi ,·e 
ıarkıları ~aat ayarı. 21,15 orkestra· ~ 

22.15 Ajans ve borsa habfohJerl .;e of'" 
günUn programı. 22,30 PlAkla soıoııı.r. 
vo operet parçaları. 23,00 Son. 

19 Mart 1739 Cuma 
ö<~LE NEŞRİYATI: 11$0 
Saat 12,30 PJ!kla TUrl< muııl1': ıi-f' 

Havadil. 13,05 Muhtelit plAk neşrıjJ 
Son. _.-

A KŞAK NEŞRİYATI: tfl"..ıı 
Saat li,00 lnkı!Ap derileri tlııi\'1 'fi 

den naklen Yusuf Hikmet Bayur. ıs~rl~ 
ıa dans muıoiklsl. 19,30 Spor mUsah&~ ,.-~ 
ret C..fik 20,00 Türk mwılkt he)'e ıJ-, 

v--· • rje1'• ..Af 
ömer Rıza tarafından ara.pça ııö~ ~ .. ~ 
Vedia Rıza ve ark&d&fl&rı taratıııd&Ji fi 1 

-rı· muslklsl ve halk aarl<ıtan. Saat a.,- ~ 

orkeatra. e t.tl 
22,15 Ajans vo borsa habchlcri ,. c~tf 

;:UnUn programı. 22,30 Plfikln r;oıoıar• 
ve operet p~an. 23,00 Son. 

20 Mart 1937 Cumarteti ti 
ôOLE NEŞRİ\"ATI: f! ı~· 
Saat 12,30 PlO.klıı. TUrk musll< ;. ıi 

Ha.vadlı. 13,05 Muhtelit plAk nc§rlY'5 

~~ ~ 
AKŞAM NEŞRİYATI: J .. 
saat 18,30 Pllkla dans mu11ııcııl~ı1'1 

Şf'hlr Tiyatrosu komr.dl kISIJlJ !:~sn'~ 
(Tristan Bema.rm: La Glolrc A!l'I tıP".J 
2() oo Fut! htycU. 20,30 Ömer ıuzıı. ti- fY 

' F ıuP dan arapça söylev. 20.•rı aııı tİ 

ayarı. 21,15 orkestra. ,•e ert ti 
22 15 Ajamı ve borsa habelıterf r# 

' aoıoıat• 
gUnUn pro:rra.mı. 22.30 Pl~kla / 
ve opcnt parçaları. 23,00 Son. ___.,..., 

Şehir 
TEPEBAŞl 

ORAM KISMI 
Bu a!~şarn saat 

20.30 da 
UM ı T 5 perde 

~ 

. yot1, ' mutanlık satınalma kolJlll~ ... ~) 
1m 1 

. (1;,<r' 
ge e en. J( b 

ıt- ıt- ıt- el'rv 
... 21 t~ 931 Gülhane hastanesı ıçın l 

yet açık eksiltme ile 31 JJl~ ~ 
çarpmba günü saat 15 te tat' fJl" 

pılacaktır. Muhammen -~u öjl~ 
liradır. Şartnamesi he~ ~·°:bilir· f( 
evvel komisyonda gorul • t ._,, 

teklilerin 7 4 liralık ilk teınnı-ı,er ilt' 
buz: veya mektuplariyle ber• f~ 
le ıünü vakti muayyen!nde ~ilf 

alın kOJP'" 
hela komutanlık aatın a 341t 
nuna gelmeleri. ( 1 



'1i Cen_giz. bu müthiş harbin bütün mesl 
~Ctı~i, din adamları sıfatının, kudretli 
t cvıyat Aristokrasisinin ıJı:erine atı· 
or. Bu l M . . 1 . . ı "li n arm " ekke,. yı zıyaret crını, 
ti lcı,, olmak için "Kabe,, yi ziyarete 

• 
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ne}te görmUJlerdi. Bu adamlar, ansızın 
renk; mavi gök; harikulade, ııcak gü

neı ; muhteşem ~ehitler; f evkıllde bah· 
çeler ara•mdayddar ..• Gök yıJıünde da· 
ha ba§ka türlü olamazdı hal ve vazi· 
yet t Ve üıtelik, onlarm şimdi içinde bu
lundukları gökyüzüne, kendileri hakim 
diler t Kendileri "efendi,, ydiler burada 1 

lınclerini, "Hac., cı, gülünç buluyor: 
~; Nasıl, herkesten üstün kudretli 
c, 'Yalnız bir tek yerde mi bulunabile· 
.,t" Yeryüzünde? O, her tarafta ve her 
ıtrdc h bt azır ve nazrdır. Bununla bera-
• r, siz buna nasıl inanırsanız, öyle i
~bilirsiniz. Ben, başka imparatorla· 
~ lınha ettiğim gibi, sizin imparıtoru
~u da imha etmeğe geldim. Ona yar

Buhara, alev alev yanıyor; Cengiz, 
Semerkand yoltJnda I 

Dolayısile, her türlü kendilerine hi
biçimde, her şekilde birer behime olu
kim olu§ kabiliyetini kaybettiler. Her 
verdiler. Onlar, hayvanlaştılar. Tahrip 
ve eza kuduzluğu müvazenesizliğine 

uğradılar, bu hale düştüler. 

l-.1 a uğraşmanın, hiç bir manası yok· hanende ve çalgıcılar. Şark türkilleri 1 
hi;· ?• mahvolmuş değildir, kendisine \ söyleme~e ve besteleri çalmağa zorla

rt~ kıınse yardım edemez 1 nıyorlar ve Mongol zabitleri, bu vavey
ptrS dtıı Cengiz, !!~harada Dar-ül-Ulüm mey la. ah ve §ekva, musiki, alev, duman 

~,. ltıda, bu yoldaki lakırdılarını ilave karmakan~ıklığmdan zevklenerek, eğ

1 Ah 1. -b .. ~7 ~kı ] ·1 ' yor ar. a ı, utun zı ymet eşya arı e 
yüklü olarak, Mongollara karşr sendeli-1 
yor ve ne var, ne yoksa gasıplara uza
tıyorlar. 

ıcırak .. 1 d' • §oy c ıyor: leniyorlar 1 
A-~- Askerlerime gıda temin etmeniz, C . k k d h" bo Böyle yapmalarının, kendilerine hiç 

.rft "llfit\ı. b. . . . engız, o va te a ar ne ır yun- faydası dokunmuyor 1 
ı:v .,d ır harekettı. Şımdı de, saklamı1 dak" kal 1 1 1 ln dı·g~er ı"k" rd 

, "I u~ .. .. . . . . ı e er e meşgu oa ı o u • k k ı ~ tıUnuz butun kıymetlı şeylerınızı Cengizın or unç kanunu, ateş püı-
. aya getirip zabitlerime teslim edi- parçasını da esas orduya katarak, ilerli· kürüyor. Hiç kimseye göz yumulmu

t#' ~ tvlerinizde açıkta duran e§yayı ge- yor. Şimdi tekmil Mongol ordusu, bir yor, hiç kimseye. Canlı olarak, mahve
t>!' ~ b'ek zahmetine katlanmayınız, onla· silindir gibi; yatağın.d~n ~oı~nmış bir diliyor; nefes alan, öldürülüyor. Bfüün 
~ıt ıı kendimiz alırız t n~.h~~ ~ibi, y.ıkıp, devırıp, ılerıye d~ğru, mahliıklar. Hatta kediler ve köpekler de 
ıo , Cl4·~1ından sonra, Cengiz, atını sürüp yuruyuı halınde: Scmerkande dogru · bu arada kurban oluyor. Belki bu kı· 

~lYor, içerisinde ancak birkaç saat İhtimal, malum usul üzere Semerkande talden rastgele kurtulabilen bir kim
~ ~~ı Buharayı terkederek, rakibi Şah saldın§ sırasında öne sürülmek, Mon- ae, bunlarla gıdalanabilir, diye! Tahrip 

lif ~"llledi Semerkandda ele geçirmek gollara siper edilmek üzere kullanılabi- edilen §Chirlerin ve köylerin bulunduk
.J ~8adile, buradan oraya doğru uzak- lirler, diye, Buharada esir edilmiş olan lan yerde ot bitmesi gözetiliyor; bü-

tv" 0r. sivil ahali, beraber sürükleniyor. Bun· tün me'lllekct , bir steps olmalıdır. Ccn 
• • • lar, iplerle athlann üzengilerine bağla- giz, gerisinde yaşıyan hiç bir şeyin kal-

>tr Cengizin arkasında kalan Buhara, nıyorlar. Fakat, Mongol süvarileri, aü- masını istemiyor! 

>ıh_Yer tu>.ıc:turuiuyor, ıı.ehir, alev alev ratlı· ve rılgıncasına, tasasızcasına at f d" · · l" ~uy :ı :ı :ı "Arzın c en ısı,,, ıblisane ,za ımane 
l' or. koşturuyorlar. Bu hale rağmen, üzen- seyir halindedir; ileriye, satvetli hüküm 

\..r İiyler ürpetrtici bir dram baı1h· ıg Ş " gilerc bağlananlardan kim yaya olarak dar Şah Mehmedin bulunduğu Semer-
~ Chrin sakinleri, tarlalara çıkarı· "atkuyruğu beraber,, gidemezse, der• kande doğru! 

ı., ~· esir olarak, Mongol askerlerine 
~litıı hal iki kılıç darbesi iniyor: Biri, esirin 
'tııııa ediliyor. Zengin §ehir1ile5in ba§ başına, diğeri onun üzengiye bağland.ı
~t· • birer Mongol nöbetçisi dikili-

' hu nöbetçiler, gece, gündüz onla
>'ltıında nöbet bekliyorlar. Kiın, bü

"ıı •crvetini vermediği §Üphesi altında 
~~a. kendisine işkence yapılıyor. 
~elcrini sakladıkları yerleri ifşa e-

~ '\'ı ;>c kadar. Şehrin kadınlan ve kız· 
ııe ~~ •tistokrat yahut rakkase ne olur

k)ı Olsunlar, g:izeUikleri derecesinde, 
h~~l.ıyor, kaba 'Mongol binicilerin 

~rak düşüyo:lar. İslam 

ğr ipe. Mongol atlısı, başına keskin kı· 
hçla vurduğu eıiri, ipi keıerek, yol 
esir toz, toprak içinde yerlere yatıyor, 
üstüne dü§':irüyor. Bu yolda, yüzlerce 
feci §artlar içerisinde canveriyor. ' 

Yol Ustündeki şehirlerin ahalisi, tir 
tir titretici korku tesirile, herr,cn he· 
men çıldırmış haldedirler. Küçük, sau 
biniciler, uzaktan göI':inür görünmez, 1 

şehirlerinin kapılarını ardına kadar açı-

Cengiz, hazan mecnunane bir behi
miyct tezahürü olan emirler veriyor. 
Bir kalenin muhafızı olan 30,000 kiıi 

kuvvetinde bir Türk muhafız ordusu· 
na, kardeşçe birleşmek teklif ediyor. 

Bu işin olabilmesi, bu 30,000 kişinin si

lahsız o:ı Irak ortaya çıkmaları ve saf 
saf gelip, Mongol adetince saçlarını kes 
tirmeleri suretile kabil olacak. Bu iş 

olunca, artık onlar da Mongolları an
dıracaklar, onlarla karde~çe birleşmiJ 

sayılacaklar. Bu zahiren dostane ola\"I 

teklife, sulhperverane bir kabul ceva- Bu yolda, tasavvuru gayrikabil be
bile mukabele ediliyor. Askerler, itaat himiyet vak'aları, vukua geldi. !şte bun 
ediyorlar. Bunun -tizerine her askerin lardan biri daha: Zaptedilen ıehirler
arkasına, elinde keskin bıçak bulunan den birinde esir düşen bir kadının, Mon 
bir Mongol dikilerek, bir işaret üzerine, gollardan kurtarmak endiıeaile bir in
hepsi birden harekete geçiyorlar. Mon· ci yuttuğu zannile, derhal kadıncağızın 
gol "berber,,leri, kesmeğe, koyuluyorlar. kamı yarıldı, yarılan kamında inci a-
Fakat enseden tam bir kesi-
şe : Bir dakikadan daha az 
bir zaman içerisinde, 30,000 baş, . . 
otlar arasına yuvarlanıyor. Devletın 

mamur, çiçeklenmiş vilayetleri, homur
tulu tek cehennem, gece gündüz kor
kuya uğratıp homur homur homurda
nan bir cehennem olmuştur. Bu aylar
da, Mongol binicileri, dehşetli bir şöh
ret ediniyorlar. Tasavvuru gayri kabil 
derecede gaddar, tasavvuru gayri kabil 
derecede cilr'etli, hiç bir vakit başa çı
kılamıyan şeytanlar, diye anlatılıyor

lar, öyle addediliyorlar. Ve bunlar, sa
hiden de öyle. Mongollar, hakikaten bir 
"Şeytanlar ordusu,, haline gelmişler

dir! 
• * • 

Cengiz, bunların şeytan olacak,larını, 

iyice bilmi~ti. O. emsalsiz ''insan tanı

yıcr,, , bunu bilmişti ev elden; bilmiş ve 

onları şeytan olmağa sevk ve tahrik et· 

mişti. Kupkuru çorak ve çıplak, kon

forsuz bir stepte ömür tüketen, mahru

miyetlerle dolu bir ömüre, fazla bir şe

ye ihtiyaç duymayışh bir ömüre alıı

mış ' olan bu fa.kir, yoksul biniciler; ..... 
Son yıllarda faziletlerle dolu bir haya
ta da alışmış olan bu fakir, yoksul bi
niciler ; kendilerini birdenbire bir cen-

randı. Bu hal, saniyesinde bütün Mon
gol askerlerince malum olarak, zincir
den boşanan Mongollar, bütün ahaliyi. 

binlerce ahaliyi, ayni aktbete uğrattı

lar. Ba~kalannın da ihtimal kıymetli bir 
şey yutmuş olabileeekleri şeklinde kor
kunç bir fikir, akıllarına geliverdiğin .. 
deni 

• * • 
Ya Cengiz Han? 

O, bu olan bitenlere ubre.diyor, ta• 
hammül ediyor değil. O, bu gibi hare
ketleri teşvik ediyor. Onun, bu gibi ha· 
~eketlere ihtiyacı var. Bu gibi hareket
ler, Cengizin işine geliyor, çünkü: ().. 
nun, müteakip seferler yolunda, dün
yanın zaptı ve istilası yolunda, kuvvet

çe daima kar§ı ordulardan aşağı vazi
yette kalacak olan ordusunun 1:?u a§&p 
vaziyetini telafi ettirecek, karşı ordular 
la müvazeneyi temine yanyacak bir 
şeye ihtiyacı bulunuyor. Bu niivazene 
de, askerlerinin önüsıra giden, onlann 
korkunç şöhretile huıule gelebilirdi, 
onca. Bu ~hret önünde, ıehirler, vil1· 
yetler ve memleketler, çatırdayıp yrkt
lacak. Cengiz, hesabını bu yolda yapt• 
yor. Hesabını da yanlış yapmıY.or, bir 
bakıma; kendi hesabına 1 • 

(Arkası var) 
"""'\ 

tUrkiye Cümhuriyet Merkez Bankasının 31-12-1936 Tarihinde 

·" , rJ 
•• 

~ 

Biten Beşinci ~e~~p Devresi Bilançosudur 
J.{TiF 
k4SA 

~ltın: Safi Kllogram 
\ı lltknot 

b rakhk 

~~lLDEKt MUHABİRLER: 
fÇTEKl MUHABİRLER: 

~tın: Safi Kilogram 
~·tına tahvili kabil ~rbest dö-
~ler 

~icr Döviz ve Borçlu Kliring Ba-
')el eri 

~~ 
~t~E TAHViLLERt: 

bt 
~ l'Uhte edilen Evrakı Naktlye 
'lthğı 

~~tbAT CtlZDANI: 

~~~· 
~· 1ne Bonoları 

1
tati Senedat 

tı, 
~VE TAHVİLAT CÜZDANI: 

b 
~\trlthte ~dilen Evrakı naktiye 
~ t§ılığr 
tıılta 

Malr 

'~ ~~~~SLAR: 
11~ 1iENKULT...ER: 

~l~~lıAş: 
~b~~l)ARLAR: 
~~l ~L1F: 
~ l-iESAPLAR : 

17.092,761 24.042.335,57 
6.924.946,-

812.861,98 31.780.143,55 

424.379,48 

7.010,290 9.860.533,22 

57.442,79 

32.536.487 ,82 42-454.463,83 

146.683.952,-

2.348.400.-
31 .805.242,39 34.153.642,39 

37.186.620,23 
3.954.788,39 41.141.408,62 

8.316.729,07 
1.439.201,25 

113.964,65 
4.500.000,-
4·607.163,05 

29.548.992.93 

345.164.040,82 

·- . ._ 

SERMAYE: 

iHTİY AT AKÇESİ: 

Adi 
Fevkalade 
Hususi 

TEDAVULDEKtBANKNOTLAR: · 

Deruhte Edilen 
Altın kartıbklı 

Reeskont Mukabili 

TtlRK LİRASI MEVDUATI: 

DÖVİZ TAAHHtlDATI: 

Altına tahvili kabil Dövizler 
Diğer Dövizler ve Alacaklı Kllring 
bakiyeleri 

MUHTELİF: 

Muvakkat Alacc:klılar, depozitolar, 
Havaleler ve saire. 
Diğer alacaklı hesaplar 

KAR 

NAZIM HESAPLAR: 

• ... ..... -· .. - - •• _ ' ...ı. -· .... :: ~ ~ •• - ••••• - -· ~ - ""'.. ~ - ' - .... - · ~. • -

PASTIF 

1.287.987,52 
263.195,01 

4.516.007,70 

146.683.952,-
19.000.000,-
22.000.000,-

3.186.50 

22.702,128,40 

.. 
27.014.676,54 
43.077.653,72 

15.ooo.ooo.-

6.067.190,23 

187.683.952.-

l 1.862. 725,23 

22.705.314,90 

70.092.330,26 

2.203.535,27 

29.548.992,93 

345. 164.040.82 



12 - KURUN 16 MAR't 1937 ' 

• 
AMPUL 
PARASINOAN TASARRUF 
ETMEK MANASIZDIR 

IŞl~I UCUZA 
.MAL. ETMELiDiR 

·DAHA AZ CERY AN SARFİLE 
DAHA PARLAK IŞIK VERiR 

Betonarme köprü inşaatı 

Nafia Vekiletinden: 
25/ 3/ 937 tarihli per§embe günü saat 16 da Nafia vekaletince §OSe VE 

köprüler reisliği eksiltme komisyonu odasında "163500,, lira ketif bedell' 
Mara§ vilayetinde Kayseri • Maraş ve Marat • Eloğlu yollannda betonarmf' 
Alikaya • Suçatı, Tekir, Aksu köprüleri inşaatı kapalı zarf usulile eksilt 
meye konulmuttur. 

Eksiltme §artnameıi ve buna& mü teferri diğer evrak "817,5,, kuru~ 
mukabilinde §Ose ve köprüler reisliğin den verilecektir. 

Muvakkat teminat "9425,, liradır. 
Ekailtmeye girebilmek için itteklilerin müteahhitlik vesilCumı ibraı ve 

bir taahhütte en az "100,000,, liralıkköprü ve buna benzer inşaab iyi bir 
ıurette yaptığını isbat etmeleri meırut tur. 

Teklif mektuplarını 25/ 3/ 937 perşembe günü ıaat 15 e kadar komiı 
yon re;sliğine vermeleri lazımdır. (1191) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye 

6. ıncı 
Büyük 

lt adar binlerce kişiyi zengin etmiştir 

keşide 11 Nisan 937 dedir. 
ikramiye: 200.000 Liradır. 

Ayrıca: 40.000, 25.000, 20.000, 15.000 10.000 
liralık ikramiyelerle (5.000 ve 200. 000) liralık 

iki 

Dikkat: 
adet mükafat vardır. 

Bilet alan herkes 7 /Nisan/937 günü al<pmma l<aClar biletini 
lieği§tirmit bulunmalıda. Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt 

ol!ll'· 1 

• 

Biocel •.. Cild hüceyra ı 
merkezi de ·stih al 

e • 
enıv ilmiş c ·ı · çi 

ıymet i bir c v 
28 Gü11 zarfında yaşlı kadınları 

daha genç gösterir 
Cildinizin genç, terU taze ve pembe kalması için onu 

besleylnlz. Artlk burufukluklar kalmadı. 

25 yaşınızdan sonra; 
cildiniz, kıymetli Bio
celini kaybetmeğe baş
lar. Eğer hemen bes
lenip ihya odilmezse 
buruşup solar ve ih
tiyarlar. 

Biocel, bu yeni 
unsurunda cildirizin -
kinin aynidir. Adeta 
beşerenin lazımı gay
ri müfarikidir. Cildini-

50 yaşlarında mil- zi açlıktan öldürme -

BJOGEL 
tesirini gösterdi 

TecrUce edeblllrlz 
yonlarca kadınların yiniz. Onu Biocel ile Biocel'i zengin bir cilde 
karakterleri genç ola- besleyiniz ve y~şlan - malik olan 50 yaşlıırında 
bilir. fakat, ihtiyar- dığınız zamanlarda bir kaıdın 30 ve 30 yaşla-

lamış gibi göründük- bile cildinizin daima nnda bir kadın 24 yaşında 
leri cihetle erkeklerin taze ve cazip gönrün- görünebilir. Genç kızlar da 
yüzünde hiçbir itibar- mesini temin ediniz. hiçbir vakit görcmiyccek-
lan yoktur. Son za- leri şayani hayret bir tene 
manlarda büyük bir malik olurlar. 
alim, Viyana Tıp Fakültesinin profesö- r --· 
rU tarafından keıfedilen bu yeni cild rengindeki (yağ'Jrz) Tokalon kre.ı 

unsurunda kemali itina ile intihap mini sabahları kullanınız. Terki • 
edilmiş genç hayvanlarda gizlenmiş binde "Beyaz Oksijen" bulundu • 
cild hüceyratx merkezinden istihsal ğundan birkaç gün zarfında birbi
edilmiş saf Biocel vartdır· Bu cev- rinl:len daha beyaz üç levin üzere 
her; pembe rengindeki Tokalon cildinizi şayanı hayret bir surette 
kreminde cildinizi beslemek ve beyazlatrr. Siz de hemen bu 
gençleştirmek için matlub nisbet iki kremi kullanmağa başlayınrz. 

dairesinde mevcuddur. Geceleri Memnuniyetbahş neticesinden son 
yatmazdan evvel kullanınız. Beyaz derece memnun kalacaksınız. 

BiOCEL'li TOKALON kremıni 
kullanınız ve her sabah daha 

GENÇ görününüz. 

Binlerce Tokalon mütteris!nden müessesemize mektup yazanla· 
rm müşahedeleri kendiliğinden gelen en kıymetli delillerdir. 

(T okalon kreminizden bihakkın istifade ettim. Yüzümdeki çirkin 
kabarcıklar zail oldu .... ) 

Z. B. H. O. Fatsa 

T okalon kreminin benim cildimin nescine çok uygun geldiğini 
, itiraf etmeyi bir va7.ife bilirim. Cildim esmer olduğu halde T okalon 

sürdükten sonra beyazlanmakta ve ufak kabarcıklar tamamile zail 
olmaktadır) 

B. Şehir 1. 8. M. E!i .. Tü. Konya 

Mektupların aaıllan dosyalanmızda saklıdır. ______________ , ___________________ ~ 

Ziraat Vekaletinden: ,-
ul .. ne ' 5 V ckalet:mizde tesis edilecek dosya odası için kapalı zar! us u ,t 1 

ne çelik saç dolap yaptırılacaktır· ihale 5 Nisan 193 7 Pazartesi ~ünÜ ~ ıit' 
Vekalet s::ıtınalma komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedelı 3 ~ ·r 1'~ 
Bu işe ait şartname ve resimler parasız olarak komisyondan aıınabılı ;ıııı' 
\•akkat teminat 281 lira 50 kuruştur. İsteklilerin ihale gününde 

5 

Komisyonunda hazır bulunmaları ilan olunur. ( 599) ( 144 7) 

Adliye Vekaletinden: 
----• D r .----11! ,,ti 

NIŞANYAN 'H·k· 1 k 'b' ı l' · urni ııe> a ım er anunu mucı ıncc top a ran ayırma mec ısı urn • ·:ı;ct 

senesine mahsus olmak üzere hakimlerin terfii için mahkemei tenıY' ·ıı-~ 
te~cı 

Hastalarını hergün akşama kadar edilen ışlcrinden % SO sinden fazlasının tasdik ed'lmiş olmasını ve 
0

1 ııııl' 
Beyoğlu, Tokatlıyan oteli yanında fie layık olabilmeleri için de bu mikdarın Sa 70 inden fazla bulunması ; 4s) 

1 
Mektep sokak 35 numaralı mua- 1 diğiııi kararlcıştırmışlardır. ( 586) (l ~ 

yenehane!'inde tedavi ed~r. 'il_::.._----------------------~ et 6'
1 

--·- Tel: 4081:3 - Sahibi: ASIM US , Neşriyat Direktörü: Helik >Jll11 

it, 


