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·Ruhsat harcı verecek 
.111üesseseler 

Ankara, 20 (Telefonla) -Tq· 
viki sanayi muafiyetinden istifade 
eden müesseselerin ruhsat harcı ver
meleri kararlaşmıştrr. 

Alman-Avusturya münasebatı ansızın gergjn eşti 

Türkiye ni in ve 
nasll sulhçudur' 

Yazan 

..._----------ASIM US-------------
(Yıızı.aı ! nci sayfada) 

T eksastaki infilak 
-~~~-----·------~~~-

K o Le i enkazı altından 
talebe ve hocaların 
cesetleri çıkarılıyor 

(Ya..~ 4 Uncü aayıfada) 

Dün yüzlerce kişi 
dolayı takibata 

bu suçtan 
uğradı 

~rınıvaydan atlamak yüzünden iki 
tvvel Harbiyede vukua gelen fa_ 

Su liıcrine İstanbul emniyet direktör· 
~ Çok yerinde bir karar vermiştir. 
~ tarara göre tramvaydan atlayanlar
~ir lira para cezası alınacaktır. At. 
~ lar çocuk olursa analarınıt, 1.ıabala
' teelim edilecek, ceza da onlardan 
!'ıı .calctır. Dün bu kararın ilk tatbik S: olduğu için gerek Beyo~lu, gerek 
\ but tarafında yüzlerce kimse tram
S::rı atlamak suçu ile takibata uğra. 

· Tramvaydan atlayanlar iptida 
~ l'tıerkezlerine götürülmüş sonra 
t~Ul tarafına geçirilerek emniyet 

CSrtüğü tarafından kendilerine 
... ~den ihtar yapılmıştır. 
~iye nizamları tramvaydan atla· 

yahut arabalara asılmağı kati 
e yasak etmektedir. Fakat son 

ra kadar bu yasafa riayet et-

miyenler hakkında pek şiddetli davra.. 
nılmıyordu. Bu yüzden de birçok kaza. 
lar vukua gelip duruyordu. 

Dün cumartesi olmak dolayı5ile tram
vaydan atlayan gençler arasında birçok 
mektep talebeleri olduğu gibi yaşlı baş
lı aile babaları da bulunmakta idi. işin 
hakikatı vapura, yahut muayyen saatte 
iş başına yetişmek gibi sebepl~r ile en 
aklr batında insanlar bile ara ııra atla
ma suçunu yapıyorlardı. Bundan dola
yı daha evvel ilin edilmeks~zin böyle 
birdenbire bu kararın tatbikine geçil. 
mesinden şikayet eidenler olmuştur. 

Fakat yukarıda iıaret ettiğimiz gibi bu 
tedbirden bir giln için sıkıntı çekenler 
olsa bile şikayet etmek değil tamtersi 
nihayet kendi hayatımızın cmniy('ti için 
alınrrut olan bu tedbirden dolayı polise 
teıekkür etmemiz llmnchr. 

Viyanada Romen Hariciye nazırı 
Birdarbeihükômetd.. J k t• d•• d•• 

yapılacaktı un mem e e ıne on u 
Viyana gazeteleri 
Almangaya karşı 

Mütaarrız bir lisan 
Kullanıyorlar 
Viyana, 20 (A.A.) - Avusturya -

Alman münasebetlerinin gerilediği, b!l 
hassa matbuatta gittikçe mütcbariz 
bir şekilde görülmektedir. 

Bu sabah ~ıkan Viyana gazeteleri, 
Almanyaya karşı Berlinle Viyana a
rasındaki ciddi gerginlik zamanını ha
tırlatan mütearrız bir lisan kullanmak 
tadırlar. 

Gazeteler ekseriyetle Alman mat. 
buatı tarafından Avusturya hakkında 
işaa edilen kasde müstenit haberlerin 
bir listesini neşretmektedirler. 

Neues Viener Journal, bu gibi ha
berlerin ncşredilmesiru 11 temmuz ta
rihli Avuıturya - Alman itilafına kar. 
şı bariz bir taarruz mahiyetinde te
lakki etmektedir. 

Viyana, 20 (A.A.) - Alman - A. 
VU&turya münasebetleri, matbuat sa
hasında bir geri hareket göstermekte
d ir. Bugün Viyana gazeteleri, Alman. 
yaya karşı, Berlinle Viyana arasında
ki en ciddi gerginlik günlerini hatır
latan mücadeleci bir vaziyet almıştır. 
(';11JU111t,.1a,.h• ak-"111.f A 1'nanVJ1 - A vıı• 

a matlmat mtınakaşaınna sütunlar 
tahsil! etmekte ve Alman gazeteleri
nin Avusturya hakkında ''erdiği yan
lış haberlerin uzun bir listesini yaz. 
maktadtr. 

Nevs Viener Journal bunlar hak
kında diyor ki: 

(Sonu, aa 4 Sil, 5) 

Dün geceki yangın 
Tophanede bir esrar
keş kahvesi yandı 

(YIJZ'l3ı ! inci sayı/ada) 

Halkevinde 
Beden terbiyesi 
Müsameresi 

Beyoğlıt Hal.lı:cvinde verilen beden ter
biyesi mü~mcrcsinden bir görü>til~ 

(Buna alt yazı ve diğer resimler üçün. 

Sayın mis af irim izin Atatürk ve 
ismet lnönü hakkındaki ihtisasları 

Yıı7 • .arul!1: Romcıı Hariciye nazırı An1carad.a ismet lncinü'niiıt t>crdiği ziya
fette; ortada mi8afirimiz dün HaydaıııoŞ<UW.n lstanbııla gcçcrl:cn motörde; 

altf.a Bay Ant<>ncsko Dolnuıbcıhçc sarayını geziyor 

(Yazısı 8 inci sayıfarnızdadır) 

Yeni tarihi tefrikamız · 

EGE KASIRGASI 
Denizcilik, harp ve aşk 

Yazan: Kadlrcan Kafh 
Şimdiye kadar işlenmemiş bir mevzu üzerinde fevkalade me• 

raklı ve sürükleyici bir eserdir; yakında KURUN sütunlarıncL 
inti§ar edecektir. 

Balkan bozgunundan 
kimler mesuldür? 

Balkan bozgununun acılaıım bizzat yaşamı§ olan bir Türk za· 
bitinin harp hatıraları.. Birkaç güne kadar ba§lıyoruz. 

llkçağlarda Anadolu Türk
lerinde denizcilik 

Meşhur Doktor Orjan Olsen'in eski kC§iflere ait bu mühim tet- 1 
kiki bugün 6 ıncı sayıfamızdadır. 

Evlilik 
Meşhur Fransız muharrirlerinden Fransuvn Moriak'ın Evlilik isim!ı 

uzun hikayesi B. Haydar R ifat tarafından hususi surette gazetemiz 
için Türkçeye çevrilmiştir. Yüksek bir edebi kıymeti haiz olan bıı 
eser yarından itibaren KURUN sütunlarında okuyucularımızın isti
fadelerine arzolunacaktır. 

Evlilik, büyük bir merak ve alaka ile takip olunacak bir eserdir. 

cU aa.yıfamm:ladır) la!!!!!!!!!!!İ!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!~~~!i!!S!~~~~~~~~~~~~~ 
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Günlerin peşi.nden : 

s 
e niçin ve nasıl 
lhçudur?. Bir facian111 kurbanları s 

emen Hariciye Nazırı Rn- ) 
toneskonun Anknrnda bulu- 1 

nuşu T ürkiyenin sulhsever 

Sirkeci istasyonunda evvelki gün bir mımevra esnasında lokomotif --------------"' 

rıivaset ine ait m esut tezahürlere ye
niden vesile olmuş tur. Atatürk'ün 
muhterem misy.fir ile i\nkarapala
sm bir köşesincle m usahabede bu
lunduldarı bir sırada Türkiyenin 
yalmz kendisi için değil: bütün di.in
}'.:ı milletleri için de sulhçu bir dev· 
let olduğunu anlatmıştır. Türkiye 
dünyanın herhangi bir köşesinde o
lursa olsun, milletlerarası sulhunu 
boz:ıcak mahiyette en küçük bir ha
dise görürse derhal ona k'arşr alaka 
gö:>tcrir; bu hadisenin mutlaka 
sul~ voluyla halledilmesini ister; 
hc:.c!is~· mahallinin uzaklığım düşü
nerek: "Adam sende, bundan bize 
ne zihniyeti ile hareket etmez; ya
hut başka milletlerin biribirlerile 
çarpışmasında kendisi için bir men
faat görmez. 

İmparatorluk devrinde Türk mil· 
Jetini idare edenler bu tarzda dü§Ün· 
müyorlardı; onlar, memleketin 
menfaatini diğer milletlerin biribir· 
Ierile çarpışmalarında zannederek: 

"- Mesaibü kavmin inde kavi
min fevaidü,, 

Yani: "Bazı milletlerin başları· 
na gelen felaket, diğer bazıları için 
menfaatler verir.,. 

Diyorlardı. 

Bu tarzda düşünenlerin ve Os
manh imparatorluğunu yaşatmak 
için milletler arasındaki rnkabetler· 
den istifade etmeğe çalışanların ne 
kadar yanlı§ hareket ettiklerini ta
rih göstermiştir. Hem tarih, yalnız 
Osmanlı devlet adamkmnın siyaset
lerindeki hatayı göstermekle kalma
mış, Umumi Harbe girmiş olan 
bütün milletlerin aynı hatayı irtİ· 
kap ettiklerini, hatta bu harbe u
zaktan seyirci kalan memleketlıarin 
de neticede birer suretle zarar gör· 
di.iklerini isbat etmiştir. O zaman 
Balkanlnnn bir kijşesinde• patlıyan 
bir silahın birkaç giin içinde büti.ln 
dünya milletlerinin hiribirlerinin ho· 
ğazma atılır bir vaziyete getirrni' 
olması her vakit, her milletin kula
ğında küpe olmalıdır. 

Eğer tarihin verdiği bu dersi şu 
veya bu memlekette henüz kafi 
derecede anlamamış olun bazı dev
let adamları varsa bunların yaln•z 
kendi milletleri için değil, diğer mil· 
]etler ir in dahi bir tehlike oldukla-
rına şüphe edilmemek lazımdır. Bu 
tiirlii devlet adamlarının tesebbüs
leri zahirde aldatıcı bir mu;affaki· 
yet şeklinde görülse bile sonunda 
bı.itün dünya için bir felaket de
mektir. 

Onun için Atatürk'ün musaha
hesi zahirde Türkiye Cumhuriyeti· 

Bir memlekette 
iki kral! 

Bre.:!lyanın kahvesi kadar Dani. 
marl:o.nın da sandöviçi m~hurdur. 

Erezilyada kah ve kralı, Amerikada 
petrol kralı olduğu gibi Danimarkada 
da Sandöviç kralı vardır. 

Orada "Smörebrod,. adı verilen bu 
pek leziz sandöviçin kralı çok zengin 
b:r ndamdır. Geçenlerde Danimarka 
kra.lI onı:ı. "Enron., Unvanını Yermek 
mün:ıseb::ıt il e kcıı dhıini yanma hatul 
ettiği zaman f;i.>ylc elemiş: 

- Bir merasim takibini adeta lü

nin sulh zihniyetini izah etmekten 
ibaret ise de dolayısile bu sözleri 
dünya milletlerine karşı bir hitabe 
suretinde telakki etmek de kabildir. 

Bizim için memnuniyeti mucip 
olan cihet şudur ki Atatürk Türki
yesi sulh siyasetinde kendi başına 
kalmış değildir ; Romanya, Yugos
lavya Ye Yummı'!tan da b..ı h ·.ııo:usta 
Türkiyeden tamamile farksız dü
şünmektedir; Balkan Antantı için· 
de el ele vermiş olan memleketler 
bugün Avrupanın sükun ve huzu
ru için bir temel taşı haline gelmiş
tir. Kuvvetle ümit ediyoruz ki ta
rihin ilk çağ devirlerinde Afrikanm 
şimalinde ve Atlas dağlarının etek
lerinde olduğu söylenen ve ağaçları 
altın meyve veren (Hesprides) 
bahçesi, yani dünya cenneti bir 
gün Balkan memleketlerinde keı fc. 
dilecek tir. 

ASIM us 

altına düşerek ayakları kesilen Bursalı makas~r Mustafa kurtarılamadı. 
Zayi ettiği kandan dolayi Cerrahpaşa ha~taha~e~inde gözlerini hayata 
yumdu. Zovallı d:ıha evvel: 

- Benim iki çocuğum var. An alan ge ~ en yıl ölmüştü. Ben de gi· 
dince ikisi de kimsesiz kalacak. Bu nlan millete emanet ediyorum!,, 

Demişti. İşte şimdi bu facianın asıl felaketi bu iki masum çocuğun 
1 zayrf omuzlan üzerine yıkılıyor. Ço cukların biri on dört, biri on iki yaş

lımndaclır .ve ikisi de kızdır. !stanbul gibi büyük bir şehirde, bazen bir 
komşunun diğer komşudan haberi ·olmıyan bir yerde biri on dört, öbürü 
on iki yaşında iki kızın hem ana, hem babadan mahrum kalması ne de-
mektir, bunu herkes kolayca tahmin edebilir. 

Makasçı Mustafa hayat sigortası na yazılı imiş. Sigorta bedeli belli. 
değil, ama ne de olsa gene bir şeydir; aslan ağzından bu et parçasını 

ı kim alıp da bu zavallılara verecek? , F arzedelim. Alındı. Hatta fazla 
olarak, denildiği gibi Nafia Vekaleti bu paraya ayrıca bir i!~ramiye de kat· 
tı. Dünyadan . habersiz olan bu tecrübesiz çocuklar bunlarla kendilerini 
nerede ve nasıl idare edecek? 

Görülüyor ki vazife başında can veren bir zavallr yurttaş:;:n kurtarıl
mağa muhtaç iki yavrusu var. Bunların Bursada akrabaları yoksa poli
sin kefaleti belki namuslu bir aile ocağı kendilerini evlatlık alabilir. 
Bu da mümkün olmadığı takdirde çocuklar içtimoi bir şefkat yuvasının 
himayesine verilmelidir, 

• Hasan Kumçayı 

Bay Antonesko'nun beyanall 
Sayın misafirimiz Romanya 1-la

ı-iciye Nazırı B. Antonesko ve refi
l•ası dün Ankaradan tehrimize gel. 
miş ve şehrimizin lJÖrülecek yerle. ' ı llll!N•lıt. 
rini, Dolmabahçe sarayı da dahil ol· 
duğu halde gezdikten sonra Roman· 
yayn gitmiştir. 

Gerek geldiği sırada, gerek ay. 
rılırken, kendisi bir dost ve mütte
fik devletin şerefli müme5siline la. 
yık bir şekilde merasimle ağırlanıp 
uğurlanmıştır. 

B. Antonesko dün vapurda, Iıı· 
tanbul gazetecilerine vaki olan be· 
yanatında Büyük Önderimiz Ata· 
türkten bahsederken, gözlerini üze· 
rinde altın ışıklar pımldıyan denize 
çevirerek: 

" - l!ltc, J.,~;ı;th·. C;;,..l,.~i Lu 

deniz kadar engin. T ıleımmı bil· 
meden bakınca çözülmez bir muam· 
ma tesiri yapıyor. Fakat adına doat
hık denilen anahtarla yaklaşınca o 
müheykel vi.icudun içinde mükem· 
mel, harikulade bir insan bütün es• 
rarından sıyrılarak beliriyor. Ata· 
türk.. Büyük adamdan da büyük. 
Atati.lrk... içinde insanlığın en iyi 
ve temiz duygularla kaynadığı bir 
volkan ki lavdan dostluklan intıanı 
yakarak sarıyor. Ankarapalaata be. 
raber bulunmrık terefini kazandığım 
anı hiç unutamıyacağım .. ,, 

Dost memleket nazm, bundan 
sonra Başvekilimiz General İsmet 
İnönüne ait ihtisaslarına geçerek şu 

. sözleri söylemiştir: 
"- Başvekil ismet lnönünün 

şahsında tanıdığım büyük devlet a· 
damına karşı duyduğum hayranlık 
ölcülemez. Sayın Başvekil, Anka· 
rada bana gösterilen dostlukların 
Bükreşte de Türkler ıçın aynen 
mevcut olduqunu göreceklerinden 
emin olabilirler. 

Nisanın ortalarına doğru Başve
kilimiz M. T ataresko hükumet mer
kezinizi ziyarete gelecektir. Ve kıy· . 
metli Ba§vekiliniz General İsmet ln
önünün ayni ay içinde bu ziyareti 
iade etmesi mukarrerdir. Bu 
fırsattan istifade ederek Doktor 
Arasın da ~efine refakat edeceğini 
kuvvetle umuyorum.,. 

Muhterem misafirimiz, bunu 
mül .: \kip beynelmilel münasebetler 
içind~ Romnnyanın vaziyetine dair 
sorulan suallere şu cevabı ver
miştir: 

"- Romanyanın vaziyeti açık-

tır. Siyaseti diişünül:!rek ve Romen· 
milli menfnatine uy3un olarak tan· 
zim edilmiştir. Romanya ne iktisa
den, ne de siyasi bakıradan hiç bir 
şekilde vasilik altına sokulamaz. 
Romanya, Alman iktısadi ar-zuları· 
m, kendi iktısadi menfaatlerile gay· 
ri kabili telif bulmaktadır. Bizim 

Almanya ile olduğu gibi Fransa ile da 
Orta Avrupa ile, İngiltere ile Bal· 
kanların ve dünyanın her tarafı ile 
iktisadi angajmanlarımız vardır ki 
bunlnr .Romanyanın milli menfaat
lerini teşkil eder ve milli Romen si· 
yaseti bu menfaatler üzerine mües
sestir. Ne yollarını, ne ekonomisi· 
ni, ne ithalat ve ihracatını tek elin 
içinde toplamak, Almanyanm arzu
suna göre inhisara almak hatası 
Romanyadan beklenemez. 

Habsburgların Viyanaya veya 
Peşteye avdet etmeleri hususund;;ı 
çıkan şayinlardan bahsediyorsunuz. 
Gerçi, Avusturya ve Macaristan 
bu meseleyi, kendi dahili siyaset
leri meyanında göstermek istiyorlar 
ise de Habsburgların avdeti tama· 
mile bir dış siy - ' U işidir; ve size 
resmen söyliyorum ki hükumetimiz 
M. Stoyadinoviçin Yugoslav mecli
sindeki söylediği nutuktrıki noktai 
nazarını nynen tekrar etmekten çe
kinmez, l labsburgbr ne Viyanaya, 
ne de Peşteye nvdet edebilirler. 
Ktiçtik ltiluf buna a:ıkçcı mümanant 
eder. 

Sovyet Rusynyn gelince dostuz. 
iyi kom§u ve iyi doııt. Fakat müt· 
tefik değiliz. Arnmızda bir ittifok. 
yoktur. Tarnfeyn biribir]erine tam 

bir saygı göslcrmektc ve mevcut iti
madı bozacak bir harekete kalkış
mamak tadırlar. 

Romen - Bulgar münasebatı 
da tam bir dostluk şeklinde tecelli 
etmektedir. Bulgaristanın Balkan 
Antantına girmesi meselesi mevzuu 
bahsedilmiyor ve Balkan Antantı 
deruhte ettiği Balkan ahengini, her 
zamankinden dahaıziyade korumak 
ve başarmak azminde ve kabiliye· 
tindedir ... 

B. Antoncsko, cözlcrini Hatay 
meselccıi ctrafmdrl Romanyada sezi· 
len hassasiyeti, dost ve müttefik 
Türkiyeye karşı gösterilen sempa· 
tiyi anlatarak bitirmiştir. 

Dost devlet nnzm demiştir ki: 
"- Biz, ilk andnn itibaren Tür

kiyenin davasını haklı görmüştük. 
Bu dava, iddia edildiği gibi reviz
yonist bir mnnaya çekilemezdi. 
Türk siyasası dürüst ve merttir. Biz 
buna in;:ındığıınız için ve hiç bir 
hadise bu inancımızı bozmadığı için 
propagandalara kulak asmadık. Ve 
-znman bize hak verdi.,, 

• 
B. Antone:ı '.w dün Fenere gide· 

rek Rum patriğini ziyaret etmiş ve 
patrik kendisine elma:; t:ışlı bir altın 
istavroz hc2iye etmi~tir. 

DariHı2cc;;c mi!re\~[ş~eri, 
l:ra~ka iş rapmıyecaldar 

D~rü!;iceze miife~tişler:nin hariçte 

beşka ir::erlc mef g-ul olmamalarına 

karar wr:lmiı; , lteyfiyct al6.ka.c!arlara 
b:lclirilmi!)tir. 

zum"n:-; görilyorum. Çünkü, ikimiz C::c ----------------------------------------------
kral değil miy iz?,, 

BsletHye kooperatifi için 
isftikraz isi . 

Belediye memurları kooı:;crtifi mü. 
d :irii Bay Baha, dün Ankar aya git
rni .. tir. Zir~a~ b.:mkasr umumi mildiir
lüğü ile tem:ıs ederek koopGrati f na
mına her sene yapılmakta olan is t ilc 
r a.zm bu sene daha fazla b ir miktar
da verilmesi meselesini halledecektir. 

.ı'Jına.ca.lc para, isti yen belediye me-: 
murlarma. ufak bir fa.izle ve altı ay! 

. ya.p.e ile yerilece.ktir~ 1 

YazısJ.z hikaye: Ne umdu, ne burdu ·ı 

Dün geceki yangıo ı~ 
f~ 

Top/1ane<ie bir esrat' 
heş kahvesi gandı 

tamamen yanmıştır. 

fJu oenekl feat=val 
nasıl yaollacak?.. ~ 1, 

ı.~estivc.l komitesi, belediye i"ll 
muavini Bay Ekrem Sevencamn tar 
kanlığınc.la haftalık topalntısını Y~ 
mıetır. Bu içtimada festival es~~ı~~ 
açılacak sergiler etrafında. gorilf"'. 
müş, Güzel sanatlara, ince el ieler 
ve mizaha ait yeniden bazı ser 
tertibine karar verilmiştır. 

Komite gelecek hafta yapa.cağı 
lantıda spor programını bütUn t 
rüatile hazırhyacak, bu husu8ta al 
dar federasyonlara malumat vere 
tir. Bu seneki spor müsabakaları 
smda Boğazı ytizerek geçme Y 
ba§ta gelmektedir. 

Bunun için beynelmilel deniz f 
rasyonlarma mUra~aat edilecek, 
:umanlnrn çok değerli hediyeler 
lecektir. Festivalin ilk günlerinde 
tanbul baştan ba!a tenvir edileeefi 
bi lstanbulun muhtelif semtlerind~ 
lenceler tertip olunaacktır. 

Propaganda için bastırııac~~~ 
programlarının kapak resimlerı 1" 
s:::.n'athftrlarımız ara:5mda b'r mUsl_,, 
ka açılacaktır. Müsabaka ıartıarı ) 
kında tcsbit olunacaktır. ~ 

Festival heyeti ayrıca bir f ot.of-' 
1 

müsıı.bakam da yapacaktır. 
61 

Soğuk Hava Mütehass•. tl• 
~ h ··t h yetı; Soguk ava mu e assısı J.''' 

rilme:t üzere belediye tarafında.11 
rupaya bir talebe gör.derile::eı~tif·1111" 

Dn.hn evvel iki Ese mezunu s ~·· 
cn.k, bun~ıı.r Kar:ıağı:ı.çtaki so~ıı·~,,r 

1 ·11·11.-· va depolarında nltı ~y çs. ı~- '. (;;t 
!ardır. Ehl:yct ı;i: s~c:-cn ben~. ı;u · 
rilecelttir. 

~ ... ..,, Topraac uDyramı u 

cab~h kuUulZ!JnıyoE' 1~~· 
To:1rak b:ıyramı bu ~r.b3lı a:ı~~ 

• ı r:ı• 
lıda Z!raat mck' ebinde Jı:utJu. ~ af 

b 1 
.. 1 ,ı,er tır. D:ıyr:ı.ına :.ıtun civ:ır a ;;y "'' 

vct cdilmiRtir. 1 ttİ 
Mekbptc nutuklar s~~·lcneceıc~tlf 

· 1 . . . ~ l ~ , ye::ıeC t .. sil Yerı ece.~. o., e ycn·cgı • ,.,, v 

Bu münnn~betlc k öylülere JJed3 

hum da"{ı t ıh~o.ktır. ,~, 

Kadıküy Ea:edğye dl•P 
G'-?rl kaldsrllacal< .,~ 

Ka.dıköyde beiediyenin bir dı tıl 
seri vardr. Haydarpaşa. Nü~un~~ 
tahanesi açıldıktan sonr~ dt15P et~~ 
yapacak i~ kalmamıştır. :ı;:>ıspa,ı.ıl 
radan kaldmlacaktır, 
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lıtanbul liiırosu umumi heyet içtimaı 

Avukatlar Ağırceza 
KIZILAY Beyoğlu Halkevinde 
Eminönü kaza 

salonunda toplandılar! 
Yeni avukat, dün umumi heyete tanıtıldı; 

tenı Avukatlık Kanunu projesindeki teftiş 
ve fiş meselesi anlalıldı; Seçim yapıldı/ 

1•tanbu1 barosu heyeti umu:niye iç· 
la • dün saat on beıten on yedi buçu. 

.kadar ağır ceza salonunda yapılmış· 

lonra yeniden avukatlık mesleğine 
14 yeni arkada§ tanıtıldı. İkinci 

lılcki Hikmet yeni avukatlara ve 
ti umumiyeye avukatlık hakkında 

, ICSylcv verdi. Bundan sonra Lirinci 
lfasan Hayri avukatlık kanunu 

nda hükumetçe tanzim edilen la. 
da fiş ve tefti§ işleri hakkmda istan 
barosunun noktai nazarı:Jda anlat
iizcre Ankaraya giden h'!yctin te· 

llll'lpq)I. ~ilerini ve kanunda yapılım tadila. 
lıah ederek geçen heyeti urnumiyede 

,_ • ._.,_ dikkati celbeden fiş ve teftiş 

lesinin yeni kanunda İstanbul ba
un noktai nazarı veçhilo: para al

. ı söyliyerck, sözlerine şöyle devam . 
' kanun projesinde teftişin ya biz. 

Adliye vekili veya onun adına en 
adliye memuru veya müfettişleri 

'fctUe yapılacağı yazılı idi. Kongre
lıaro reisi hakkında Aldliye vekili ve
Olıun adına mahallin en büyük adliye 

ru tarafından tefti§ ifa~ı ve avu. 
rın da ancak meclis inzi~atları va-
ile teftişi kabul edildi. 

»\ meselesinde de hukuk usul muha
crinin 444 üncü maddesi tatbik 
u. Yani kanunun prijesine göre, 

hakimler kanunununda oldu-7 .. - ., : 
avukat için mahkemci temyizde fişler 

bulunacak ve bunların 100 de 51 i tem. 
yiz ettiği davanın reddi veya müddeti 
mürurundan dolayı kezalik reddi sure
tinde çıkarsa, bu avukat, iki sene müd
detle temyiz mahkemesinde <ı ·.rukatlık 

hakkında mahrem kalacak, tekerrürü 
halinde temyiz avukc:tlığındaıı t.üsbü. 
tün iskat edilecekti. 

Bu maddede de kongerede değişti· 

rildi. Bir avukat ancak bir senede kötü 
niyetle beş defa dava tcmyiı t'derse, 
mahkemei temyizce nakdi cezaya mah
kum edilecek, ve ancak o zaman hakkın 
ıda yukarıki madde tatbik ed!:e;cektir. 

Baro birinci reisi Hasan Jbyri, esa
sen 927 yılındanberi hiçbir avukatın 
böyle bir harekette bulundurulmadığını 
cezalandırılmadığını kaydederek, yeni 
kanunun bu meclis devresinde kabul 
edilmesinin muhtemel okluğ•ınu ilave 
etti. içtimada mebus avukatlardan ad· 
liye necümeni reisi Münir, Salahaddin, 
Hasan Ferit, Sadettin Ferit, fhsan Ta· 
vın da bulunarak, mesleğe o:nn merbu
tiyetlerini gösterdiklerini, mensup ol
dukları baroya karşı vazifelerini ifa et. 
tiklerini de ayrıca biklirdi. 

Dünkü toplantıda Hasan Hayri reis, 
Meki Hikmet ikinci reis, im:ibat mec
lisi azalıklanna da Beraat Zeki, Ömer 
Faruki, tsmail Tahsin, Yusuf Sinan, Ek
rem flhami seçilmişlerdir. 

kongresi yapıldı , Beden terbiyesi kolunda çalışan 
ıcızııa_y ~.~~etinin Eminön~ k~za~~ kızlarımızın -verdikleri müsamere 

kongreaı dun ogleden sonra Dor<luncu 
Vakıf hanında Ticaret odasının içtima 
salonunda yapılmıştır. Kongrenin birin- 1 

ci reisliğine Şehir meclisi azasından Re. 
fik Ahmet Sevengil, ' ikinci reisliğine 
doktor Ali Rıza, katipliklere Akşam ga
zetesi muharrirlerinden Hüseyin Av
ni ve Ferit seçilmişlerdi. 

İdare heyeti reisi avukat Atıf ödül 
• tarafmdan bir senelik çalışma raporu 

ve ıubenin mali vaziyet ve faaliyetini 
gösteren raporlar okunmuş, azadan 
muhtelif kimseler söz alarak ıaporlar 

hakkında mütalec:larını söyle:nişlerdir. 

Kızılayın son bir sene içinde Emin
önü kazası dahilinıde aza taahhüdatın. 

dan 12,527 lira 27 kuruş, şe fk::-t pulu 
satışından 8,343 lira 33 kuruş, ın"uhtelif 
yerlerdeki iane kutularından 469 lira 95 
kuruş, rozet ve bayram tebrık kartla rı 

hasılatından l,521 lira 51 kuru~. muh
telif teberrülerden 471 lira ı; 1 kuruş, 

Kermes ve konser hasılatından 7.380 
lira 9 l kuruş, banka faizi olarak oda 
58 lira yekun olarak 30,817 lira 48 ku. 
ruş hasılat temin ettiği anl.:ışılmıştır. 

Bu varidat evvelki seneki vaziyete pa
zaran aza taahhüdatında yüzde otuz 
üç, şcfkta pulu hasılatında yüzde yet. 
miı beş, iane kutuları gelirinde yüzde 
seksen, rozet ve tebrik kartları hasıla
tında yilzde yüz elli nisbetinde fazlalık 
göstermektedir. 

Raporlar kabul edildikten sımra ida. 
re heyetinin geçen seneye ait mesaisi 
tasvip ve takdir olunmuştur. 

Beyoğlu Halkevi beden terbiyesi 
kolunda Uç aydanberi çalışan 35 genç 
kız dün saat on yedide Ev binasında 
bir milsamere vermişlerdir . 

Genç kızların beden hareketlerini 

• 

muallimleri Bayan Mübeccel ida re et
miş, muallim ve talebeler d aYctliler 
tarafından çok alku= lanmışlardır. Res
mimiz bu müsamereden iki intibaı t es. 
bit etmektedir. . Menemencioğlu geldi 

ftaıu.y uııu gu.~a~~nc loel>;ı •d--n 
komite nasıl çalışıyor ? 

"'••n•zlarla aramızda beliren göru, ayrıhkları 

idare heyetinden ayrılması ic.ap eden 
üç aza için nizamname mucibince kura 
çekilmiş, kura idare heyeti reisi avukat 
Atıf ödüle, umumi katip borsa ~cente· 
]erinden Nedim K~mali Akçcr ve tüc. 
cardan Leon Tarantoya isabet etmiştir. 
Bunun üzerine şimdiye kadar iyi çalış
maları ile heyetin muvaffakiyetinde 
amil olan bu Uç zat tekrar idare heyeti. 
ne seçilmiştir. :!idare heyetinde azadan •inin aJ;.tafi aayılıQau ncticeaindc 
botalmrş olan veliır mucıocuu boş bu-

lunan azalığa da tüccardan Rahmi Kö. 
seoğlu intihap edilmiştir. Bu suretle 
Kızılayın Eminönü kazası idare heyeti 
şu suretle teıekkül etmiıtir : 

Kibrit kutusu içine sakla
nan eroin nereden geldi? 

Bay Numon Menemenci.oğlu 

~\rrcde Halayın anayasasını tes
'den komiteye iştirak eden Türk 

reisi Hariciye Vekaleti genel 
ti B. Numan Menemencioğlu 

~hrimize gelmiştir. 
~eki faaliyeti ve müzakere
~ında kendisile görüşen gazete-

" demiştir ki : . 
' Mesaisine iştirak ettiğim ko. 
biliyorsunuz ki devletlerin mu
~'"Tınsa~n mürekkep bir teşekkül 
"-illetler Cemiyetinin ayn ayn 
ettiği eksperlerden te rekküp e

'°e Milletler Cemiyeti konseyine 
bulunmağa memur edilen 

bir heyettir. 

' itibarla mesaisi siyasi değil, 
doğruya teknik sahada ce

tder ve bittabi tetkikat daha 
~anlara ihtiyaç gösterir. Ko. 
\>ermiş olduğum projenin birin 
tetkikatı çok esaslı bir su

>apılmış ve henüz bir karara 
Olllıımamakıa beraber komite 

hakkiyle tenevvür etmesi sa
ltimiz çok ilerlemiştir. Pas

~!~i dolayısile içtimaları 9 nL 
.-.E•·--·~ ederek ayrıldık. Yeniden 

....... esasen tetkik edilmiş 
"'""lelenin birer birer intaç ve 

Atıf ödül, Nedim Akçer, Yet:o Kara 
Eftimoğlu, Necip Hancı. Vit;ı!i Bahar. 
Şinasi Perkin, Leon Taranto, Rahmi 
Köseoğlu. 

Ankarada toplanacak umumi kongre 
murahhaslığ ına Atıf ödül ve Nedim Ak 
çer seçildikten sonra yeni sene için ha· 
zırl~nan bütçe okunup tasdi~{ olunmuş. 

tur. önümüzdeki sene zarfında hesapla· 
rı murakabe için müfettişlikle• e imar 
Bankası muhasebecisi Şahidir.yan ve 
borsa memurlarından Hakkı Kafadar 
intihap edilmiştir. 

Kızılay ışleri hakkındaki 11·.\it alea ve 
dilekler dinlenildikten sonra tnplantıya 
son vP.rilmi§tir. 

En eski gazetecimiz 
Hayatta bulunan en eski gazeteci. 

miz Bay Nuri Boneval geçende ehem
miyetli bir rahatsızlık geçirmiş, Cer-

kat'i neticenin tesbit edileceği tabi- rahpa..,a hastahanesine kaldırılarak 
idir. kafatasından ameliyat edilmiştir. Üs-

Böylece Milletler Cemiyeti konse- tadın sıhhati son gU~erd~. iyile~i.şti:. 
. . . Nuri Boneval gar.etemır.e gonderdıgı bır 

yine.'. gelecek içtimada ~a~y ıçm bır mektupta Cerrrahpaşa hastahancsin. 
statu ve anayasa proJelerı hazırlan.. de sıhhat ve istirahatilc pek yakından 
mış olarak takdim edebileceğimizi kuv ali.kadar olan başhekim doktor Ah-
vetle ümit ediyorum. met Rüştü ile kulak, burun, boğaz has 

1 
Size §'iL kadar söylıi.yebilirim ki, çok talıkları mütehassısı doktor Bahri ts

esaslı noktaların bir kı&nu hakktnda met ve asistanı doktor Saliha ve has
Fransız ek3'pcriylc aramda 'kuwetli ta.bakıcı hemşirelere karşı duyduğu 
twktai mı:::ar ihtila/lan belirmi§ ve teşekkür ve minnettarlık hislerini bil. 

· t · dinnektedir. Bay. Nuri Boneval yakın-bunlar bu devrede balf edilıemmntf ır. 
Konsetjin 27 kdnunu.sani terilıli "Re- da hastahaneden çrkacaktır. 
solution,, undan (karanndan), inh.im/ Nltanlanma 
ctmcğe komitemizin saldJı.iyeti olma- Tokat levazım müdürü Albay Şe-
dığı cihetle bıı 1.a.rar mutabılc olan kip Konaal'ın kızı Bayan Sabahat Kon 
noktai nazarımm arlcada.şça kabul ve saı ile Matbuat umum mUdürlüğü ra
taad.ik edileceğine şüphem yoktur.,, portörlerinden Münir Müeyyet Bek. 

Vapurdaki hırsızhkl 
man'm ni§8lllan g~en gece Ankara.da 
aile doetlan arasında yapılmıştır. Ye-

Deniz işletme idaresine ait "Sadık. ni nişanlılara saadet dileriz. 
Çay ••ırmaktan ••• zade,. vapuru kamarot muavini Nuri, 

vapurdan 10· battaniye ile çatal, bı-

çak v.s. aşırmaktan suçlu olarak ya

kalanmış, dün sabah, Sultanahmet bi

rinci sulh ceza hakimi Reşit tarafın. f 
dan sorguya çekilerek, tevkif edil- j 
miştir. t 

Yanında çırak oalrak çalı~bğı çay
cı Mehmet Nurinin dükkanından muh
telif zamanlarda topyekun 500 lira 
değerinde çay aşırmaktan suçlu Os. 
man, dün sabah Sultanahmet birinci 
sulh ceza hakimi Reşit tarafından 

sorguya çekilerek, tevkif edilmiştir. 

DUnkü sayımızda Muradoğlu Ta
hirlc Tahir oğlu Ali isminde iki eroin 
kaçakçısının gümr ük binasındak i ihti. 
scu; mahkemcs'nde geçirdikleri mace
rayı yazmıştık. Hadisenin cereyanına 
göre bu işin içinde daha bnzı gizli <'1-
ler bulunduğu :ınla~ılıyor. \'ak'n şu

dur : 

Muha ':eme ne' iccs'nde Muradoğlu 

Tahir tevkif edil yor, faka! T.ıhıro]lu 
Ali serbest b rakılıyor. Bu sırada mev 
kuf ı:erb::-st kalan arkadaşından ken. I 
disine bir paket cigara ile bir kutu 
kibri t get irmesini ıs'iyor. B"raz sonra 
pakct'e berab~r k'brit kutm:u geliyor. 
Fakat Muradoğlu Tahir paketle kibrit 
kutusunu muayenr- ctme~e lüzum gö
ren j:ı.ndarmn'1m <.'l'ndcn Jm·"3rak ka
çıyor. Bundan sonra takip ediliyor. N i
hayet gümrük binasının kapısında 396 
numaralı gümrük muhafaza memuru. 
nun yaralanmasını mucip olan bir mü
cadele neticesinde tutulunca kibrit ku-

479 

tusunun içerisinin eroinle dolu oldu
ğu görülüyor. Bunun üzerine dıcarı. 

dan bu eroini gC'tiren Tahiroğlu Ali 
de tekrar tcvkıf cd ıllyor. 

Şimdi zih:nlerc gelen yeni ~üphc
ler 'ardır. Tn.hirofrlu Ali s~rbt>st o!a. 
ralt bırakıldıktan s ura arkada ma 
bir kibri t lmtu~ u içeri"'inde gct"rd'ği 

bu eroin nereden almmıstır? 

Herhalde bu C'roin Tahiro3'lu Ali
nin dahn evvel Uzcrindc gizli idi, de. 
ncmez. ÇJnkü muhal:cme dilen bir 
kaçakçının üz~rindc böyle eroin tası

mn ~ma m:ı.1 l lrn im!>·n .}O~üur. f.u 
l•alde kibr:t kutusu kerisind<.' sa1da
nan eroini Tah:rof;hı Ali!'e veren mut
laka üçüncü bir "erik vardır. Belki de 
bu ürUncü ş"ri 't b'r cro·n deposi!c a1a. 
kalıdır. Onun için bir defn E<erbest bı

rakılmış bir kaçakçının yakalan.'llası

na seb~p olan kibrit kutusunun şimdi 
de başka bir takım gizli suçluları or
taya çıkaracağı t ahmin edilmektedir. 

Parkta baygın 
balunan adam! 

kahvedeğir
meni ça~maktan 

suçfu! 
DeAlrmenlerln 450 si 

henUz bulunamadı, 
arattırıhyorl 

Caı-r ahpaşada öldU; ceset, 
morgla, tahkikat yapıhyor 

Küçükpazarda baskül ve terazi i
malathanesi sahibi Hacı Osman Şen

gülUn yanında çalışan Sait oğlu Rifat, 
muhtelif tarihlerde 479 adet kahve 
değirmeni çalmaktan yakalanmıştır. 
Yapılan tahkıkat neticesinde, Rifatin 
bu kahve değirmenlerinden bir kaçı

nı esnaflardan Yaşar, Ali, Mustafaya 
sattığı anlaşılmış, onlar hakkında da 
hırsız'ık malı almaktan tahkikata baş. 
lanmıştır. 

Ele geçirilen değirıncnclrin çok az 
olduğu. mütebakisi 450 değ:rmenin 

kimlere satıldığı tesbit edilmemiş bu
lunduğu görülmüş. müddeiumumilik , 
bu cihetlerin de tesbiti için evrakı po
lise iade etmiştir 

Dün sabah ortalık ağarırken, Sul. 

tanahmet parkında birinin baygın bir 

halde yattığı görüler ek, kendisi Cer

rahpasa hastahanesine götürülmüş-

tür. Orada hiç ifade Yercmeden,, bir 

müddet sonra ölmUrtür. 

Üzerindeki nüfus cüzdanınd::.n Mch 

met oğlu Mustafa o1duğu anlaşılan 

hastanın, geceyi parl:ta geçird.ği sa

nılmaktadır. Adliye do1;:toru Salih Ha.. 

3im, cesedin morga kaldırılmasına lü
zum görmüş, ceset Morga kaldırılmış-

tır. Otopsi rnpori!e, ölümün sebebi t cs
bit edilecektir. 

Müddeiumumilik de tahkikata baş. 

Iamıştır. Tahkikatı müddeiumumi U
beyd yapıyor. 
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ispanyadaki ltalyan 

T eksastaki infilak IE 
. . fırkaları kaçıyor 

konomı konseyı
! nin müzakereleri General Frankonun Afrika kuvve 

istifa etti 
Kolei enkazı altından 

talebe ve hocaların 
cesetleri çıkarılıyor 

Tylera, 20 (A.A.) - Mektep 
kazasının, bina altından geçen gaz 
borularında vukua gelen bir infi
laktan ileri geldiği artık tesbit olun
mu§tur. 

Talihin §U acı istihzasına bakın 
ki, ankaz altında bulunan bir ta§
tah tada §U yazılar te~irle yazılmıs 
bulunuyordu: ~ 

··Petrol ve gaz. tabiatin bize en 
büyük lutfudur. Eğer onlar olma
sa idi bu mektep de burada bulun
mıyacak ve biz de derslerimizi öğ
renmek için gene burada bulunmı
yacaklık I.,, 

"ev Landon, 20 (A.A.) -Ty
ler faciasının bilançosu 455 ölü, 94 
yaralı ve üç kayıptan ibarettir. An
kaz altındaki cesetler kamilen çıka
rılmıştır. 

CESETLER ÇIKARILIYOR 
Nev Landon, 20 (A.A.) - in

filakta ölenlerin cesetleri bugün an
kaz ahından çıkarılırken yürekler 
par .alıyan sahneler olmuştur. Ezil
miş. parçalanmış, tanınmaz bir 
hale gelmi~ olan biçare yavrucuk· 
ların anaları, babalan, arkadaşları 
şurada burada kurulmuş olan çadır. 
ları ağlıyarak, bağırarak birer bi
rer dolaşmakta ve çocuklarını tanı
maya çalışmaktadır. 

Şiddetli ve devamlı bir yağmur, 
si ah bulut tabakaları hu elim man.' 
Z3J't}Ya daha büyiik bir fecaat ver· 
mektedir. Memleketin her tara
fından koşup gelen gazeteciler, bu 
feci vaziyet içinde ne yapacaklannı 
~aşırmış bir haldedir. 

Rcs~i malUmat ölülerin 425 ka
dar ddui!unu bildiriyorsa da mek-

tep müdürü ölülerin 500 den fazla 
olduğunu iddia etmektedir. 

HER TARAFTAN YARDIM 
Nev London, 20 ( A.A.) T eksa

sın ıbütün noktalarından yardımlar 
gelmektedir. Doktorlar, 425 kaza 
kurbanının ekserisinin kafa taslan 
parçalanmak suretile öldüklerini ve 
adetleri 175 i bulan çocuklarla mu
allimlerdcn birçoklarının yaşamıya
caklarını beyan etmişlerdir. 

lnfiliı.kın ne suretle vuku bul
duğu henüz anlaşılamnmıştır. Mü
hendislerin zannettiklerine göre, 
infilak, civardaki petrol tarlaların· 
dan gelen gazın, toprağın altında 
birikm~i neticesinde vuku bulmuş
tur. 

Bir tahkik heyeti tayin edilmiş
tir. Binanın civarında bulunan 
mektep müdürü, facianın pek ça· 
buk cereyan ettiğini söylernİ§tİr. 

30 saniyede mektep tamamen 
yıkılmıştır. · 

BU DA BAŞKA TÜRLÜSÜ 
Nantes, 20 (A.A.) - Nantes 

şehrinin kalabalık mahnllelerinden 
birinin sakinleri, bu sabah bir la
ğım bonısunun altından geçen gaz 
kanalizasyonunun kırılması netice
sinde zehiı-lenmişlerdir. 

Üç kişi ölınü~. üç kişi de ölüm 
halindedir. Beş kişi ağıt, 15 kişi 
de hafif surette zehirlenmi"'lerdir. 

Gaz, oluklardan ve helalardan 
evlere girip yay ılıııışrrr. 

Londra, (A.A.) - Johannes· 
burgtan gelen haberlere göre, Sa
ninner Jack madenlerinde tereşşüh 
eden zehirli gazlardan 40 ı Avru
palı olmak iizere 21 O kişi zehirlen· 
miş ve bunlardan 40 yerli ölmüş
tiir. 

Japonya ve Amerika Hariciye 
Nazırları söylüyor 

Va.5ington, 20 (A.A.) - Hariciyeı--------------

nazırı Hull, demiştir ki: y V ı· h 
''Harp vukuunda Amerika bitaraf- UD3J1 e 13 tJ 

lık siperinin arkasına saklanmağa uğ • ı t • t • h d • 
raşmamalıdır. Bitaraflann hukuk~ pl 0 lffi ) 3lll Ver 1 
meselesinde takip etmekte olduğumuz 
siyasetin bizim için ihtiva ettiği bütün 
harp tehlikelerini uzaklaştırmalıyız. 

Fakat bu sözlerimiulen bütün bu hak-
lardan vazgeçmekliğimiz lazım geldi
ği manası çıkarılmamalıdır. 

Hull, şunlan ilave etmiştir: 
"İktısadi münasebetlerin inkişafı 

lehinde gittikçe artan bir meyil kay-

dediliyor. Zaten böyle olmasaydı, ik. 
tisadi vaziyet, ictinabı kabil olmıyan 
bir felllketlc neticelenirdi.,, 

Tokyo, 20 (A.A.) - Domeni ajansı 
bildiriyor: Mebusan meclisi bütçe en
cümeninde beyanatta bulunan Harici
ye nazın B. Sato ezcümle demiştir ki: 

Japon hükümeti hiç bir zaman her 
hangi bir harbe zı:h~biyct verecek de
ğildir. 'Mamafih bu, başka devletler 
bir harh"' sebebiyet verirlerse Jrpon. 
yanın harekete gcçmiyeceği demek de
ğildir. 

Mançurideki vaziyetin, herhangi 
bir ufak kıvılcımın yangın tevlit ede
bileceği kadar gergin olduğu kanan.tin 
de dcğ:lim. 

Milli müdaf an i~lerine gelince. şu
ras m ~ok iyi biliyorsunuz ki, Japon. 
yanın Çine karşı siyaseti ayni olarak 
devam ettikçe, tatbikatı ne suretle ya-

pılırsa yapılttn, Jap:myanm müdafaa 
''nsıtalarını tamamlaması elzemdir. 
Çin, beynelmilel adalet prensiplerini 
tmmarnaktadır. Bu sebepten, Çin -
Japon meselesi, ba.oıka bir zaviyeden 
tetkik edilmek icabcdcr. 

Atina, 20 (Hususi) - Süvari 
kıtaları tarafından yapılan geçit res
ıni tecri.ibelerini Kral bizzat takip 
etmiştir. 

Yunanistan veliahti Prens Pol, 
askeri tayyare zabitlerinden mürek· 
kep bir heyet huzurunda imtihan 
olarak tayyare pilotluğu diploması
nı nlml§tır. 

Yugoslavya kral naibinin kayın 
pederi ve Yunan Kralının amcası 
Prens Nikola dün Avrupadan bura
ya gelmiştir. 

YUNANIST ANIN ADlSABABA 
KONSOLOSLUGU 

Atina, 20 (Hususi) - Yunanis
tanın Adisababaya tayin etmek is· 
tediği Jeneral konsolos hakkında 
İtalya hükumeti rnuvafo.katnamesi
ni vermiştir. 

YUNANIST ANDA NAFIA lÇlN 
VERiLEN T AHSlSAT 

Atina, 20 (Hususi) - Vekiller 
meclisinin dünkü topkı.ntısmda Yu. 
nanistanda yapılmakta olan büyi.i1~ 
nafia. ve istihsal işlerinin devamı 
için on senede earfedilmek üzere 
7,324 milyon drahmi tahsisat ka
bul olunmuştur. 

I'aris sergisi 22 
Mayısa kaldı 

Paris, 20 (A.A.) - Echo de Paris 
nin salahiyettar mahafilden öğrendi

ğine gôre, beynelmilel Paris nergisi
nin nçılıeı 22 mayısa kalmıştır. 

Atina, 20 (Hususi) - Bal
kan Antantı ekonomi konseyi en
cümenleri ve ~ütehassrs heyetleri 
tetkikatlarma devam ebnektedirler· 
Bu heyetlerin tetkikatı bitince var
dıkları neticeler konsey umumi he
yetinin son toplantsma tevdi eclile
cek ve heyeti umumiyenin tasvibi 
alınacaktır. Konsey, müzakerenin 
hitamında neşredeceği resmi bir 
tebliğ ile verilen kararlan bildire
cektir. 

' - -=== 
lngiliz donanması 
Manş denizinde 
Ma11evra yapacak 
Lonclra, 20 (A.A.) - İyi malumat 

al:ın deniz mahaiilinden öğrenildiCi'ine 
- o 

gorc Akde.1iz filosu ile yaptığı maMv-
ra 'ardan dönen Anavatan filosu Man.şl 
denizinde hava kuvvetlerinin ve deniz 
altı gcmılcrinin i§tirakile manevTalar 
yapacaktır. Manevralarda hava ve de. 
niZa.ltı filoları taarruz edecektir. Bu 
mıntakadan itibaren filo cenup sahile
ri hava müdafaa kuvvetlerinin takibi
ne uğrıyacakhr. Manş d~nizinin mer. 
kez mmtakasında Portland açıkların. 
da denizaltı gemileri filoya pusular 
kuracaktır. 

Pariste .~osgalistlerin 
toplantısına 

nıiisaade edilmedi 
Par!s. 20 (A.A.) - De La Rocquc 

partisinin Marsilyada pazar günü için 
tertip ettiği bir toplantıyı polis mc
netnüt"tir. 

Paris. 20 {A.A.) - Fransız sosyal 
partisi reisi De I.ıa Rocque dün ak§am 
gazetecilere beyanatta. bulunarak ken 
di partisine karşı istisnai tedbirler aı. 
maması h:ık.kınd:ı hiikı"ım.,tn ihtsır.ıatt~ 

bult~nmus ve ak,sj takdirde bun4J1 t~v. 
lit edcrc,ği neticelerden hiç bir mes'u
liyet kabul ctmiycceğini söylemiştir. 

Anharada toprak 
bayramı 

Ankara, 20 (T clefonla) - Ya· 
rın Ankarada toprak bayramı me
rasimle kutlanacaktır. Ankara Hal
kevi köycülük komitesi bu seneki 
merasimi Müyye köyünde yapacak
tır. Bu münasebetle köye ağaç di
kilecek, Halkevi azaları köylü kar
d~lerile beraber yemek yiyecekler
dir. 

Pamuk ipliklerinin 
listesi değiştirildi 

Ankara, 20 (Telefonla) - Güm
riik tarifesinin 366, 367, 366, 
369 ve 370 numaralı pozisyonları
na giren ve genel ithalat rejiminiq 
Vekaletlere ait V listesinde bulu
nan pamuk iplikleri ba§ka listeye 
almmı~tır. 

Roma11ııa Başvekili 
Prağa gidiyor 

Biikr~. 20 (A.A.) - B<l§vekil 
B. T atareşko, refakatinde harbiye 
müste.,arı General Glatz olduğu 
halde, bugi.in Praga hareket et
mektedir. 

İyi haber alan mahafilde sanıl
dığ:na göre, B. T atnreskonun Prag· 
daki mülfıkatları esnasında bilhassa 
Romanya - Çekoslovakya ve Ro
manya - Fransa münasebetlerinin 
inkişafı mevzuubahsedilcccktir. 

Son zamanlarda. Romen siyasi 
mahafilinde Prag ile Bükrcş ve 
Bi.ikrcş ile Paris arasında Kücük 
Antant muahedeleri tamamile k.a. 
bili telif iki taraflı yeni muahedeler 
aktedilmesi ihtimali ısrarla mevzuu 
bahso lmak tadır. 

Zirai Jıombinalaı· 
kadı· osu 

Anl·ara, 20 (Telefonla) - Zi
raat Vekaleti, Meclisten alman ) 
milyo:ı liralık taMİsat ile kurulacak 
komhinalnra ait kadroyu Vekiller 
Heyetine vermİ§tir. Kombinalara 

Jeri Başkumandanı 
Valansiya 20 (A.A.) - Hava ve de-f 

niz bakanlıkları tarafından neşredilen 
bir: tebliğde deniyor ki : 

Cumhuriyetçi tayyareler, bu sabah 
Guadalajara cephesinde ke!if uçuıtan 
yapmı~lardır. Rasıtlar yollann geriye 
giden kamyonlarla dolu oJduğunı.ı gör
müşlerdir. Bu da İtalyan fırkalarının 

ricatta devam ettiklerini göstermektedir. 
Cumhnriyctçi piyade kuvvetl~ri hiçbir 
maniaya uğramaksızın ileri yürüyil,Je. 
rine devam etmektedir. 

Cenup cephesinde, Poıablanco mrn· 
takasında tayyarelerimiz bilhae5a Al
man ve İtalyanlardan mürekkep olan bol 
ve en son sistem silahlarla mikehbez 
olan dü1man mevzilerini bombardıman 
ederek izaç etmişlerdir. 

Teknisiyenlerimiz Guadalaj.ara cep
hesinde düşürülen Junkcn ta,·yareleri· 
ni tetkik etmi~lerdir. Bu tayyareler, Al· 
man makamatrnm ıon zamanlara kadar 
haklarında büyük bir ketumiyet cö•· 
terdikleri en son aiıtem Alman tayyare· 
teridir. Bunların motörü ağır yağlarla 

i~lemektedir. Mühendislerimiz bu tay
yarelerde çok enteresan bir takım hu
susiyetler mü,ahede etmişlerdir. 

Madrit 20 (A.A.) - Saat 23 de cum 
huriyetçi kuvvetlerin akşam ü::eri Na· 
vı:l Potroya girdikleri haber verilmek· 
tetlir. Bu köy Brihueganın 27 kilcmetre 
şimali tarkisinde, Almadronesin on kilo 
metre §imali garkiaindc ve Abanedeain 

General Franko, Fas komiseri vt 
rilı:a kuvvetleri bat kumandanı ı 
Orga.zın istifasını kabul etmi~tir. 

Ma.:irit ZO (A.A.) - Gijoncian 
rildiğine göre, dün öğleye doirU 
huriyctçi kuvvetler havan tc plarl 

köylü tepesi üzerinde tahaşı&t 

lr.ılurıan Franko kuvvetlerini dö 
terdir. Bunun üzerine bir tü!ek 
robcsi b:ıılamıı ve iki saat ısünn'l 

Valansiya 20 (A.A.) - Cumhı.t · 
çi orduyil mensup olup ,eçcn 
Brihuega mıntakasında italyanlaıııı 
zimeti ile neticelenen muharebeyi 
eden büyük riltbcli bir hava subaY' 
beyanatta ~uttur: 

Muvaffakiyetimizi en münasip bit 
da ha!layan mukabil taarruzı.ımuz'-'11 
iyi hazırlanmıı olmasına bor~luyUI· 
harebe sabası üzerinlde uçtum ve 
bilirim ki ilk defadır ki İtalyanlar. 
lannda istinat edecekleri Alnbo 
İspanyol kıtaatı olnaksı{ln ha.rP 
mişlerdir. 

Bende haaıl o~n intiba şı.ıdıır Jtİ, 
lanlar Habc.ı aefeı-i kahrarnan1' 
yalnız ba§larına da nelere kaldir ol 
larını ıöıtermek istiyorlardı. Fatcat 
bir 9ey gösteremcıdiler. Bizimkiler 
vetli bir taatruz kuıısında onlarıl'l 
h:yca hezimete uiratılabilecekteriı!l 
bat ettiler. İtalyan kıtaatının bütilO 
saiti de İtalyan rnamu!Atından idi-

8 kilometre cenubu ıarbitindedir. Bu Yalnız tayyareler en son sisten' 
son iki mevki nilerin son taarruzların· ~n Junkerşleri idi. Bunlar ağır ya 
da cumhuriyetçiler cephesini yardıkları la itliycn dizel motörlü bombar 
noktalardır. tayyareleri olup bir ton ağırlığın<Ja 

Algcziras 20 (A.A.) - Buraya Gua· bayı saatte üç yüz kil~etre ,~ 
dalajara cephesinden ıcten yükselıı rüt• ncldedebilmcktedir. Bu tayyuel 
beli bir asi subayı mcı;kur cephede İt•l· !imdiye kadAr ancak altı tane ı · 
yan kuvvetlerinin mühim zayiata uira- Fakat birini Pozablanco mıntalc• 

dığını ve birkaç fırkanın karmakan~1k ikisini de Guadalajara cephesinde 

~~e~~;tir~=--·- ---ı..--••-1;-- ··~ ·j ~iz ~ra~~dan-.. ~ühi~ ;~~c~ b 

. Salamanka 20 (A.A.) - Havaa bildi-\ uiratılm11ar. 
rıyor: 

Almanya-Avusturya m ·· 
nasebatı gerginleşti 

(V.styanı t i~J 

Bu hı.berlerin inüpn, 11 tenımua 
Almanya • A vuaturya anlqmalanna 
kartı bariz bir ibW hareketi tefkil 
etmektedir. 

Neva Viener Tageblatt ile diyor ki: 
A vuaturya p.zeıtelerinin. BolttViz.. 

mi tenkit etmek baldan kadar Hitleri& 
mi de tenkit etmek haklan vardJr. A. 
vusturya gazetelerinin bqka bir hak
lan da Alınan milletini muvakkat Hi~ 
lerlzm rejimile tevem tellkld etmly~ 
bilmektir. 

Londra, 20 (A . .A.) - T?mes gue. 
tesinni Viyana muhabiri bildiriyor: 

Avuıturya hUkfımeti, Berlinle r:.o
ma arasındaki sıkı tc.~r;ki rncsaiden 
endişeye dilşraeye b:.,ıanuştır. Çünkti 
İtalyanın Hab~~ietailda bpanya.daki 
i~lerinin 1931 de AV\mturya iç•n o ka
dar müefsir o:an yardımını bugün km 
disine ayni tanda yapa.bilmek imka
nmı verebllmesi &üpheli rörülüyor. 
Fransız müdafaa iıtikrazı ''e İngiliz 
silahlanma programı Tuna ve Balkan 
memleketlerini teskin etmiş ve aon 
zamanlarda b:u; gösteren enditelcrl 
kısmen ortadan kaldınnıl}~ır. 

DARBE! TIUI10METI YAPACAK. 
I,AR YAKALAN Dl 

Peşte, 20 - Viyanada Na.zilerin 
tertip e!.t'ği geni~ mikyasta bir hül\i
met darbesi meydana çıkarı!mı§tJr. 

Bir ecnebi se.f aretinin himaye ettiği 
söylenen bu tcskiliıta eski b~vekil 
muavini prens Stareın~rg de alika
dar götıterilmektedir. Darbei hükfıme. 

dahil zirai a1etlerin münekaEast 1 ; 
nisanda y~pılacak ve kombinalar 

1 bu senenin harmanını yapınıı ola· 
caklardır. 

ti tertip edenler y&kılanmıflardl' 
Bunların l&lerine göre 

Şuflllı iatita:fa davet edilecek, 
etmeue öldUriUecekmit- Bul 
rütbeli abiUeriıı de bu ~ 
kalan rörtllduttınden erk!nı 
tan.fmdan lbun plen tedbirı.ı' 
mııtrr. 

Jılevkuflann hüviyeti halt~ 
yük bir ketumı,.t muhafaza 
tedir. Suçlulann ~ 
pılan aramada mühim evrak 
111\l§tur. 

Bazı ıiyui endi,,elerl göz Ol! 
tutan Avusturya hükumeti, bU 
lenin gizli kalması için !zam{ 
aar!etmekte, hadiseyi adi bir 
vak'uı gibi göstermekted'.r. 

Fransada 
Bvli kadınlara veri 

medent halıkı Jg# 
Meclisi kabul etli 
Pariı, 20 (A.A.) -Ayan 

lisi evli kadmll\ra 111ec:ieni 
vermek üzere hükumetin 
kanuncla teklif ettiği tadilatı 
kıraatmda kabul etmi~tir. 

Bu tadilat. mode~ hayauSI 
dma temin ettiği mevkii ve 
dir. T adilita nazaran, evli · 
kocumın müaaadesini al 
medeni hayabn bütün hutU 
<Lln istifade edebilecek. b~ 
hibi olabilecek, fakat gene ~ 
nm evinde oturmaya mecbıJ1 
caktır. Bununla beraber. bit 
karısının ticaretle ~tiplin8 

olabilecektir. Fakat 
1 

bu hal'• 
tarafmdıın suiistimal edilciiiİ 
de, ı -dm mahkemeye ırı·· 
ıerbeet bırakılmlfbl'. 
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Fakir ameleyi, toprakıız köylüyü, baıit ve iptidai 
halkı mes'ut etmeğe çalı,maktan zevk alan ben, beni 
ıe\"en Erdoian'ı meı'ut etmeğe niçin çalı,mıyayım.' 
Bunu yapabilmek için kuvvet ıaı-fedeceğim; fakat 
daha önce ıizinle görülecek bir küçük hesabımız var; 
onun içh bu aatırlan yazıyorum. 

F abı ili:ıya ilk i'eldiğim zaman beni gayet kaba 
karıı'adınız; küçük, kimıeaiz ve ehemmiyetsiz bir 
lıtza karıı göıterdiğiniz haksız ve sert muamele in· 
ıanlık kamenize hiç de iyi bir not kaydettinni, ol· 
mamalıdır. 

Bir zaman aonra bana layık olmadığım alakayı ve 
Yardımı gösterdiniz; bu ehemmiyetli değiıikliğin 
n-enbaını aradım; bunu anlamak hiç de güç olmadı. 
Siz hayatı tefahat içinde geçen bir eaki çapkınmıı•ı· 
nız, herkes böyle diyordu. Dava dosyalannı aramıza 
ıiper edip onların arkaaına ve uzağa oturup it için 
konuşm:ığa çalıştığım zamanlar saçlanmdan baıhya· 
tnk her uzvumun ayn ayn lezzetini çıkarır.ağa uğra· 
··yer gibi her yerimde dura dinlene üstümde eezi· 
l"! ~n bakıılannn:la ıanlırken ne kadar ürktüğümü, 
hemen kaçmak, hemen odadan çıkıp gitmek için na· 
ııl tetik durduğumu ıize anlatamam. .. Bir arnhk istifa 
edip çekilmeii, bu lcasabadan ayrılıp gitmeği bile dü· 
§Ündüm; benim için başladığını gördüjüm alakanız 
&onunda tehlikeli olabilir diye düşünüyordum; fakat 
nereye, kime gideA:ektim? Çalıtma hayatına girmi' ol· 

duğumll göre gittiğim yerde daha beterile ltartılaş· 
lnt)«'lcağtm ne malumdu? Öte yandan geçe:l günler 
İ~:ıde en kiiçük laübaliliklc karşıla~mamam bana kor· 
kumu:ı yersiz olc?uğunu gösterdi; himnyenizi arttır· 
rnanız, İsteklerimi ben söylemeden anlayıp yapmağa 
k•U;ır.anız bu sırada bende aliıkılnızI:ı utdece fizik 
bir ihtiyıı~tan daha fazla bir ıey olduğu zannını uyan· 

dırdt. İtiraf edeyim, bundan evvela gurur duydum; 
fakat, heyhat, b~r.u yüzünüze luırşı söylemeli miyim, 
arnmızdaki bu k:tdar yaş farkına rağmen be:ıim ıiz~ 
ümit vermem pe'c münas~behiz olmaz mı idi? .. Biraz 
gururum clqandığı için, biraz ıiz benden hemen he· 
men hiç bir §ey iı:temez göründüğünüz için bu•r.ıü· 

n.aıebet aıcak bir dostluk havası içinde böylece ıürüp 
ritti. Kendimi rahat, emniyette ve ne bileyim, gali
ba mes'ut da hissediyordum ••• Fakat, Allihım, günün 
birinde benim bu Erdoian'la evlenmem meıeleaini 
nc:·ebn ç:lt:ırdmız, niçin çıkardın•z? .. Ve bu İ§İn ol
r.ı:u: içi~ ne kadar ısrar ettiniz! .. Demek b~n, sersem, 

11ttzu Z/\nnetmekle ne icatlar aldanmışım ..• Hiç ıevcn 
adnm, sevdiği kimsenin baıkaıile evlenmesini ister 
mi? .. Demek bana hiç bir şey ıöylememiı olmanıza 
,..imen baJn!Jannrzla, hareketlerinizle, bana mutlak 
ve tam bir itaat halinde göründüğünüz zanuınlarda 
~imle sade alay etmİ! oJacakımız! Fakat ben ıize 
ne yaptım, beni bu hakarete niçin layık 1rördünüz? .• 
llu ne ayıp, ne çirkin, ne fena bir ruhun takaudır! 

Erdoğan'la niçin evlendim.' .. Görülüyor ki beni de· 
lice seviyor; bense ne onu, ne batkaunı sevmiyorum! 
8aıka11nı sevmediğime göre Erdoğll!''la evlenme!< 
•uretile belki ona bir teselli olabilirim ve o benim eli· 

Refik Ahmet 
Sevengil 

min altında her zaman itaatli bir küçük insan olacak· 
trr. 

Erdoğan, güze) çocuk ... Erdoğan yakışıkh, ge:ıç, 

ince duygulu, terbiyeli bir insan; fakat bir küçük İn· 
san... Halbuki benim, üstümde açılacak büyük kar· 
tal kl\natlanna ihtiyacım ~·ardı; içimin susuzluğunu 
büyük bir müfekkirenin derinliği görülmiyen büyük 
nehirler gibi yavaş yavaş altar donu!< ve korkunç çeh· 
reli sularında dindirmeğe ihtiyacım vardı ..• Tabiatın 
göğsü gibi içten gelen ç'arpıntılarla dolu bir erkek 
eöğsüne ihtiyacım vardı; benim galiba sizin gibi du
yan, sizin gibi düıünen, sizin gibi hare1cet eden biri· 
ıine ihtiyacım vardı! .. Fakat hayır, hayır, yalan sÖy· 
lüyorum, bana hakaret eden, beni sever gibi görüne::ı 
ve ıonra b:ni başka bir aşıkımın kollan arasında 

fÖnnekten garip, vahşi ve galiba da biraz a~ağı cins
ten bir haz duyan birisine asla ihtiyacım yoktur! 

Bu satırları sizi tahkir etmek için yazıyorum; siz· 
den nefret ediyorum; sizi sevmiyorum, hayır, ynlan 
söyledim; ltocamla aramda yan var, yarı yok dilsiz 
bir hayal olarak yaşamıyacakıınız; hatıralannız zihni
mi me,gul etmiyecek, dü~üncelerimi çelmiyecek, evi· 
min huzurunu, ruhumun huzurunu ve duygulanmın 
istirahat ve huzurunu bozmıyacak ... Anamın hayatın
da, uzaktan uzağa arasıra dalıp düşündüğü meçhul bir 
gölge bulundujunu bana söyledikleri zaman nefretle 
"Yalan, yalan!,, diye bağırmıştı11'- Hakikaten yalan mı; 
yokıa me,'um bir tayf onun yalnız saatlerini gizli bir 
azap!a doldurmuş mudur, bunu bilmiyorum. Bu uğur· 
ıuz hayal kimdir, anam öldükten aoı:ıra da ya~ıyor 
m~, bilmiyorum; fakat b~nim h:ıyat!mı böyle bir 
gölgenin karartmasını istemiyorum. 

Anamın yeryüzünde yıllarc.n ne§'e!i bir çd:rcnin 
rr.ukcai ar~:asında gezdirdiğini hisaed:r ı;ibi olduğum 
ıztırap ve o Eeci ve miithiş akıbet b~ni kc:ıd:sine çe· 
kiyor ve korkutuyor. Bütün erkekler, siz, hepiniz 
kahrolun uz!,, 
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Raylann üıtünde tekerlekler canlantp İnssnr yu· 

tacak vehmini veren bir devin müthiş gürültüsi?e ko· 
§uyordu; vagon insanı sersem ederceaine hu~dı bir 
süratb getirdiği baş dön~esi içinde aauılıyordu. Boz 
lurın ıuıuzluktan yanıp çatlamı§ ohuz topraklannıt 
hiddetli dumanlar ve hcmurtular ıa~arak ilcrliyen bu 
çılgın lckcm~tif, bu lca~ar hızlı, kimleri nereye göt·:. 
rüyor? Han;ri huza!" ve ıülujn ülkesbde hangi mÜs· 
teana varlık, bu 1<ndar coşkun ıitapla kendisine değ. 
ı u t1UU!J t:IOIJuu:gı: 13..>•liur! 

Hiç bir yerde hiç gir suretle tatır.in edilen-iye!\ 
mütereddit ve karanıız ruhun ebedi açlığını dindi. 
recek kuvvet nerededir? Var mıdır? Var olmaıına im. 
kin var mıdır? 

Ahmet Turgut Gülıeren•in mektubunu bitirdikten 
sonra yüzüne bir cehennem alevinin bütün çizgilerini 
veren bir ta1<allüsle dudaklar..mn araıından: 

- Üç ki~inin hayatını birden zehirledim... Diye 
mırıldandı, Cülıcren'in bu izdivacla mes'ut olmasına 
imkan yoktur; Erdoğ:ın a!dandığ;nı çabuk anlıyacak, 
bense ... 

S O N 

70 kız diş fırçalarını yuttu! 
Birçok kimseler n.ekadar delice hareket 
ediyor ve neden böyle yapıyorlar?. 

SEZ AR--
"• Yarın tercüme külliyatındaııdır 

Fiyatı 40 kuru1tur 

········· ············································ . 
KURUN ~ 

'""•ız muayene kuponu! 
\~U4\ıa1 doktorumuz Pazartesi gUn:ert 
~ on beş buc;ulctan yirmiye kadar ga• 
\ ~ idarehanesinde, Cumartesi günleri 
~t H ten 19 a kıı.dar LAlcll Tayyare 
~ lll&nları lklııcl daire Uç numarada 
lbı::'' okuyucularımıı:ı yedi kupon mukaı
~ kabuı eder. 

Sı~k haatalıklan cıoktorumuz da bu 
~lııı yedi tancsllli btrlkUrlp kendisine 
~ r6enlz cumartesi, salı, perşembe 
~ti 9 • 12 aram Aksarayda, Millet cad- • 
~!Se l.!uratpaşa camii kar§ıaındakl mu-

ttıanestnde çocuklarınıza bakacaktır. 

~ 1:>1, doktorlarımız 
>\...~ tekilde dit doktorlarımız da oku
~llıızm emirlerine hazır bulunmak•. 
~ Otş doktorumuz Fa.bretUn Dl§men f 
~ ltkapı tstikta.ı caddesinde 127 numa•: 
'" ~~artest günleri Hnt H ile 20 arı·: 
~ bıııundıığıl gibi doktor Necati Pak·! 

le&raköy Mahmudiye caddeal 1- 2 = 
'<ta aalı ve cuma günleri ayni saat.! 
Q~ • 

)• "llYUcularımızm dlolerlne bakacaı.- i 
,, lıtak tedavtlerlnl yapacaklardır. i 
················································· 

Macaristanın "Ahlakı ıslah" mücs- .. ----ll!!!~------1111-.. 
seselerinden birinde bir kız, bir sabah 
di§lerini yıkarken di~ fıçacsını yutmuş
tur. Kaza mı diyeceksiniz. Hayır. Çün
kü ardından yetmiş kız daha kendi diş 
fırçalarım yuttular. Ve birçok diğer ar
kadaşları da hemen yakınlarda diş fır . 
çalarım bulamadıkları için firketelerini, 
ayakkabı çekeceklerini ve artık Allah 
bilir daha neleri yutmadılar. 

Bunun sebebi de, yanıbaşmdaki bir 
müess~sede bulunan ve kendilerile görüş 
meleri menedilmiş bazı arkadaşlarile 

buluşamamaları idi. Bütün bu aletleri 
yuttuktan sonra kendilerinin 2meliyat 
i~in hastaneye götürülecefini tahmin e
diyorlardı. 

Orada nekahat devresi geçirirken 
kendilerini ziyarete geleceği şüphesiz bu 
lunan dostlarile de görütebilcceklercli. 

Şüphesiz, netice, tahmin ettikleri gi
bi çıkmadı. Bel~i kızların herhangibiri 
de - biraz düşündüğü zaman - bu pla
nın muva!ak olacağına inanmazdı. La -

kiıı, işte insanlardan blııfarının, herhan
gibir umumi teşvike - düşünmeden -
kaıııiıp da delice h.:reketlerinin b~r ör
neği idi bu .•. 

Radyo Müsabaka Kuponu 
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lalm: • 

Adres ı 

IS - KURUN 21 MART 1931"' 

Dünyayı tayyare ile do
laşmağa çıkan ·kad n! 

Atlas Okyanusunu ilk geçen kadın tayyareci Mis Amelia Ecerhardt 
bu sefer dünyayı, üstüva hattına miimkün olduğu kadar yakın takip "et· 
mek üzere, çepeçevre dolaşmağa çıktı. Kadın tayyarecinin dola~acnğı 
yer - rizeceği münhanileri de hesaba katarak 43000 kilometredir. Res
mimiz, kadın tayyareciyi gösteriyor. 

Meksika dansları 
Meksika dansları en zarif, en 

güzel clnnslnrdandır: son zaman· 
larda bu danslar Avrupanın meşhur 
eğlence yerlerinde yeniden rağbet 
bulmuş, varyete proğ~amlarında 
seyircilerin en çok beğendikleri ve 
aradıkları numaralar sırasına geç· 
miş~ir. Resmimiz Berlin operasın
da bir gösteri~ yapan Mekeiko.h o· 
yunculara aittir. 

Çinde beğenilen 
Fransız eserleri 

Çinde tertip edilen bir Fransızca
dan tcrcUmc müsabakasında il<i eser 
kazanıyor: Bunlardan biri Coreille 
(Korney) jn meşhur Cid (Sid) i, diğe
ri de Marccl Pagnol (Mnrsel Panyol l 
Un Topaze (Topaz) ı. 

Bibirinden gerek asırlar, gerek çcş 

ni itibarile bu kadar a~m iki eserin 

Gezintiler: 
---------------~ ---

Kutsal 
Evvelki gün Çanakkale zaferi· 

nin yıiclönümü idi. Bütün gazetele· 
ri gözden geçirdim. Hepsinde bu 
büyük giinün ayrı bir izi belirtilmiş
ti. Fakat bunların ne tek tek her 
biri, ne de hepsi birden · ~nakkale 
destanının çerçevesi sayılabilir. Hi:i· 
disenin büyüklüğü, birkaç yaprağa 
sığmaz, diyeceksiniz. Bu hüküm doğ 
ru olabilir. Yalnız \!nutmayımz, ki 
benim istediğim bir tarih değil, bir 
neticedir. Ve niçin saklıyalım, biz· 
de hala "Çanakkale,, nin neticesin· 
deki büyüklük, bütün manasiyle 
kavranmamıştır. Sakaryayı da her
kes, bir başka türlü anlıyor. Bir ya
pıda nasıl .kilit taşları varsa, bir tarih 

mimarisinde de vakalardan dökülmüş 
tunç direkler vardır. Karşısında 
hayranlıklar duyduğumuz geniş ke
merler, onlara dayanır. işte bu ha· 
kımdan Çanakkale, incclenmemi~· 
tir, diyorum. 

Eğer memlekette bu zaferin bü
tün manası anlaşılsaydı, oradaki şe· 
hitlerin öksüzlüğü bugüne kadar 
sürmezdi. Oradaki İngiliz, Fransız 
mezarlıklarına bir kere bakmak, iki 
anlayış arasındaki ayrılığı olanca a· 
cılrğıyla gösterir. Onlar, bu top· 
raklara ihtiras fırtmalnriyle savrula
rak gelmişlerdi. Çarpışarak öldüler. 
\...anakkale, onların tarihlerin6 bir 
bozgun gibi girdi. Fakat bu bozgu· 
nu mermer ve yaldızla süslediler. 
Alçı tepeden bakanlar, denize doğ
ru uzanan anıtlnrın panltısmdnn göz 
kamaşmasına uğrarlar. 

Yenilenlerin, bu savaşn ver
dikleri değer bu kadar yüksek ve 
zengin olursa, o meydanın sırtı Y.C· 

• 

Çinde en fazla beğenilmesi birincisi. 
nin ete, ikincisinin de Çin ruhuna uy
duğu şeklinde izah olunuyor. 

• 
vergı 

S. Cieırgin 

re gelmemiş erlerine dü~en gurur 
hakkını bir düşünün. Bu haklı gu
rur orada nasıl belirtilmiştir?. Mağ
lupların o renk, renk mermer ve çi· 
cekle dona.1tıklan yerde Türkün za
feri niçin donuk birkaç taş tümseğin 
altında g.ömülü duruyor?. 

Onlar, zengin biz fakiriz! demek 
neye yarar! Bu avunmanın hoş bir 
şey olduğunu hepimiz biliriz. Hele 
bir yüreklerde fedakarlığın denizi 
çalkansm, bakın o zaman nasıl abi
deler biribiri ardınca dizilir. 

Yıllard;r, ki sırası geldikçe ora· 
da şanımıza yaraşır anıtlarımız ol -
madığından sızlanır dururuz. Fakat 
bunların hiçbiri kar etmedi. Dert, 

başladığı günkü halindedir. Bütün 
bunlara bakarak ders almak gerek. 
l\fadem, ki ruhlarda bu duygular, 
kendi kendine taşıp köpürecek bir 
olgunluğa"' ermemiştir, o ~erinliği 
dalgalandıracak vesilelere baş vura· 
hm. Kutsal bir vergi kabul edelim. 
Mektuplara, cigaralara yol vasıtala· 

rrnm biletlerine küçük zamlar yapa • 
hm. Bu paralar biriksin, damlalar· 
dan göller toplansın ve bu göller 
birleşerek bolayır eteklerinde mer· 

mer, tunç;raldız dalgalı bir minnet
tarlık denızine dönsün. işin ameli 
tarafı işte budur. Jlvlecliste bir tak· 
rir, gazetelerde ağızbirliği o maddi 
wfere manevi bir kazanç katar41 

Bunu yapmazsak, her ,·apur gcliP, 
geçtikçe içimiz ezilecek, yüzüm~ 
kızaracak, Çanakkale zaferine laYi~ 
olduğumuzdan şiipheye düşüleceft"' , 
tir. Kılıcın kazandığı akılla görü• ' 
nür, Y.Ürekle süslenir, 



B-KU.RUN ~1 MAR'l't1937, 

r ............... Büyük keşifler nasıl yapıldı: !J ................ . 

1 ilk çağlarda 
ı Anadolu Türklerinin denizciliği 
: ..................................... 
' Yazan: 

. ...................................... : 
• 

Dr. ORJAN OLSEN 

-1-

Eski Yunan medeniyeti devrinde 
en mühim hadiseler Akdeniz ve Kara
deniz sahillerinde korsanlık ve sömür -
ğc hareketleri ile geçmiştir. O zaman
lardaki korsanlık namuskarane bir tica. 

ret ve kazanç yolu telakki edilirdi. Bunun 
la beraber bu türlü hareketler insanlann 
o devirdeki nakliye vasıtalarına göre 
hakikaten uzak olan memleketleri tam
malanna hizmet etmiştir. Bu türlü ha
rek~tleri ve keşifleri muhaceretler takip 
eylemiş, muhtelif ırklar arasında te. 
sa)Jpler olm~tur. 

Anadolu sahilinde iyonyenlere ait 
Milet (*) şehri Karadeniz memleketle
rinin sömürgeleştirilmesi işinde büyük 
bir rol oynamıştır. (Karadeniz) bu is
min verilmesi bundan ileri gelmiştir. 

Zira Akdenizin sıcak iklimi, güneşli se
ması altındaki adalannda yaşıyan Yu. 
nanhlar için Karadenizin sert havası, 

bulutlu ufukları, adasız ve limansız 

sahilleri, burada yaşıyan insanların kav
gacı tabiatı ancak (kara) kelimesi ile 
ifade edilebilirdi. Akdenizden karade
niz memleketlerine gelen insanlar bu
ralarda yazın sıcak ve bunaltıcı, tozlu, 
ağaçsız bir step, kışın da karlı, fırtına. 
lı, dondurucu bir soğuk ile karşıla§ıyor
lardı. 

Vahıi kabileleri ve vahşi hayvan sü- , 
rüleri ile cenklc~iyorlardı. En eski za
manlardanberi kadın ticareti yapan Kar 
kas ahalisi tehlikeli insanlardı. Bura. 
larda hiçbir kimse rahat yaşıyamazdı. 
Buraların insanlan yabancı memleket
lerin sahillerine giderler, gemilerinde
ki e§yayı emin gördükleri sahilde bir 
yere cıkanrlar, ormanlar içerisine sak

larlar. ondan sonra etraftaki ahaliyi 
vururlardı. Önlerine çıkan heqeyi 
ıürüp götün:irler, ne ağlamıya sızla. 
nuya, ne de yalvarmıya bakmazlardı. 
Hatta bu karadeniz ahalisinden bazılan
run denizde batan yabancı memleket 
gemilerinin bütün mürettebatını -
ellerine geçirirse - kendi ilahelerine 
kurban ettikleri de söylenirdi. 

Bütün bu tehlikelere rağmen Yu. 
nanlılar için bu Karadeniz memleket
lerinde dayanılmaz bir cazibe vardı. 

Pek eski zamanlardanberi bu yerler 
ticaret işleriyle şöhret bulmuştur. Bu 
memleketlere tertip edilmiş bir sefer 
heyeti türlü tehlikelerden kurtularak 
selamet ile dönebilirse hadsiz hesapsız 

kazançlar, servetler elde etmiş olur -
au. Kafkas taraflan esir ticareti en zi· 
yade revaçta idi. Bundan başka buı-a. 
lardan bü)•Jk miktarda balık ihracatı da 
yapılırdı. Eski tarihçilerin ifadelerine 
bakılırsa bu balık ihracatı noktasından 
·da Ton (Thon) balığı birinci derecede 
rol oynardı. Meşhur coğrafyacı Stabon 
palamut (Pclomydes) balıklarmm Azak 
denizinden Karadenizin şark ve cenup 

sahillerini takip ederek geldiğini yazı· 
yor. Bu suretle balıklar gelirken (Si
nop) önünde çok miktarda tutulurdu. 
Balıklar Sinobu geçtikten sonra İstan
bul boğazının önüne gelirlerdi. Bun • 
'dan sonra balıklar suların cereyanına 
tutulurlar, bu cereyanlar ile (Haliç) 
e girerlerdi. Yedi kilometre uzunlu -
ğunda olan (Haliç) e giren balıklar 
artık tabii bir dalyan ağına tutulmuş 

farzedilebilirdi. Esası Karadenizdc bu. 
lunan bu balık sürülerinin me,•cudiyeti 
Yunanlılan bu denize bağlıyan, oraya 
sevkeden sebeplerin biri telakki edilebi
lir. 

(Haliç) in kenarına kurulmuş olan 
İstanbul (Bizans) ın o vakitki armasın
da bir ton balığı resmi vardır. Str;ıbonun 
ifadesine göre balık boğaz tarafına 
gitmezdi. İznik (Chalcedaine) tarafın

da beyaz bir kaya vardı ki balıklan 

korkutarak kaçırırdı. 

Strabonun bu sözlerindeki hakikat 
ile hayal arasındaki farkı takdir etmek 
güçtür. Herhalde bizim zamanımızda 
Ton balığı K.aradenizin bu mınt;ıkalann 

0

da az bulunur ve bu balığr akdenizin 

resteler ile en mükemmel gemiler ya
pılırdı. Bu ağaçlar arasında bilhassa 
(buis) ağacı çok makbul idi. Bu ağaç 
gayet sert, elyafı sık ve düzgün oldu
ğundan sıcak iklimlerde yetişen abanos 
ağacı yerine kullanılırdı. Bu ormanla. 
nn ilerisinde (Gabutie) ve (Cappade

ce) yaylaları gelirdi. Bu yaylalar at, 
koyun, k1:çi gibi hayvanlar yetiştirmek
le şöhret bulmuştu. Bundan başka o
ralarda madenler de vardı. Bu maden. 
ler arasında olan demirin pek eski za
manlarda çeliğq tahvil edilmesi usulü 
ke!fcdilmi! olduğundan ticaret alemin
de büyük rağbet görüldü. 

Milezyenler (yani Milctliler) ( 17 70) 
senesinde Anadolunun en mühim bir 
nehiri olan Habcy (Kızılırmak) civa -
rında kabalık bir küçük ada üzerinde 
ilk kolonileri (Sinop) u tesis ettiler. Bu. 
rası pek az bir zaman içinde büyük bir 
inki~af ve terakki buldu. (Sinop) lu -

tar da ayrıca biraz daha şarkta olmak 
üzere (Trabzon) kolonisini tesis ettiler. 
Trabzon kara denizi !rana bağlryan bü -
yük dağ yolunun iskelesi olduğundan 
ticaret noktasından büyük bir ehemmi· 
yet aldı. 

Bu zamanlarda Rusyanın karadeniz 
havzasında çok miktarda buğday istih. 
sal edilirdi: Ve Herodot'un ifadesine 
göre ı;kitler (Scythes} Yunanlıların 

Akdenizden getirdikleri ticaret eşyası 

ile bunları mübadele ederlerdi. Azak 

denizi sahilinde kerç (Panticape) kolo
nisi bilhassa şöhret bulmuştu. Karade
niz memleketlerinin ihraç ettikleri hu -
bubat o kadar çoktu ki Mısır ve Sicilya 
dahi dahil olduğu halde diğer memle • 
ketlerin ihracatı yekunu o miktarı bula. 
mazdı. 

"( A rka~r tınr) 

(+) - Bütün garp tarihçileri gibi 
Norveçli Jca,if (örjan O~sen) da kendi 
yazılannda Anadolunun eıki medeniye
tini Yunanlılara mal ediyor. Anadolu 
dahilinde olduğu gibi o :zaman Anadolu 
sahilinde meskun olan milletler de ta
rihten evvelki devirlerde Orta A~yadan 1 
Anadoluya gelmit Türk kabilelerinden 
ibaret idi. Bu itibarla ilk çağı lyonyen. 
ler adı ile şöhret bulmu, olan insanlar 
dahi TürkleT"den başka bir şey değildir. 
Burada Orjan Ola.en en ziyade Anado· 
lunun adalar denizi sahilinde olan (Mi
let) ile (Fhoccee) şehirleri halkının tica 
ret ve koloni hareketlerinden bahsedi
yor. Tarihi h4ritalann (Milet) in mev
kimi ,imdiki (Milas) kasabasına yakın 
olan Akköy yerinde gösteriyorlar. Fa
kat (Milet) ile (Milas) arasındaki te. 
laffuz yakınlığına bakılırsa (Milet} i 
(ı'\1.ilaı) m es.ki adı olarak kabul etmek 
de doğru olur. (Fhocee) iami gene 
tarihi haritalarda ,imdiki (Foça} nın 
yerinde görülüyor. Şu halde (Fho. 
ece) bugünkü (Foça) nm eski ismin
den baıJ<a birfey değildir. Vaktiyle bu 
~irlerde merkezletmi! olan medeni -
yet hareketlerinin 'erefi de tabii olarak 
Anadolu Türklerine ait olmak lizım 
gelir. (KURUN) 

········-· .... -············································· Resmi dairelerin · 
dikkatine 

Hem A vrupaya fazla döviz ver. 
meğe sebep olan fazla kağıt sarfi. 
yatını tahdit edebilmek, hem ga 
zetenin mündericatını çoğaltarak 
ilan verenlerin dahi nef'ine olarak 
okuyuculara fazla hizmet imkanını 
bula.bilmek için şimdiye kadar bü. 
yük puntolarla dizilen ilanlar, "U. 
lus,, refikimiz gibi, 16 mart tari. 
hinden itibaren küçük puntolarla 
dizilecektir. Puntoların yani huru. 
fat eb'admm kilçülmesinden dolayı 
resmi Hanların gazetede istiap et. 
tiği yer nazarı oikkatc" alınarak bu 
nisbet dairesinde tcsbit edilen üc. 
retler netice itibarile eski ücretin 

garp taraflannda tutarlar. Zamanımız- . 
1 

h. b. f 
1 1 

- ·· t ı 
da ormansız olan Kafkaslar ile Anadolu a~ıbo 

1
UP ıç ır daz a ıgı mus e • 

_.;;.ı.·ıı i d k · 1 b .. .. k 1 zım u unmamakta ır. 
ıMUıl er n e va tıy e uyu orman ar l 
~. Bu ormanlardan çıkanlan ke. •••••••••••••••••••H••H••••••••••••••• ................... . 

Can sıkan bir hidise 
Gazete okumağa dalmıştı. Sa

at kaç olmuştu, haberi yoktu. Ka· 
nsı girdi içeri. 

Kocası gazeteden başını kaldır
dı: 

- Neye geç kaldın? Dedi. 
Karısı durumsadı. Sonra hıçkı

rıklarla ağlıyarak: 
- Biliyorsun, dedi. Hepsini bi· 

liyorsun sen ... 
Kocası elinden gazeteyi bırak

mış, ayağa kalkmıştı. 
- Ne o? Dedi. Ne var? Ne 

ağlıyorsun? Neyi biliyorum? 
Karısı mütemadiyen ağlıyordu 

ve hıçkırıklar arasında şunları söy
lediği işitiliyordu: 

- Vallahi kabahat bende değil. 
Esasen sana söyledikleri gibi değil.. 
Sana söyledim kaç kere: Oraya ga· 
yet kibar insanlar geliyordu .. 

"En yiiksek aileye mensup ka
dınlar, onların kocalan, kardeş
leri. 

"Onu da orada tamdım. Dün 
köşkün bahçesine cıkmıştım. Ha; 
va almak için.. O kadar başım ag
rıyordu ki 1 Kalabalıktı salon. Bah
cede dolaşıyordum. Bahçe büyük. 
Sen bilmezsin.. Gelmedin ki bir 
kere olsun. Gel gidelim, dedim sa· 
na kaç kere. Bahçede dolaşıyor
dum. En uzak köşelerine kadar git
miştim. Birdenbire yağmur başladı. 
Sen de biliyorsun: Dün öğleden 
sonra yağmur yağmadı mı? Yağdı. 
Hem de ne kadar şiddetli bir yağ· 
murdu değil mi? Belki buraya o 
kadar yağmamıştır. Orada öyle 
şiddetli bir sağanak geçti kil 

• "Yağmura tutununca barınacak 
bir yer aradım. Biraz uzakta bah
çivan kulübesi vardı. Yağmur din· 
sin diye oraya girdim. Biraz sonra 
b~h$ede koşuşan bir ayak sesi duy
dum. A yak öCıilt:n k'.OŞlU kv9lu, 

yaklaştı, yanıma kad~~ . gel~i . ~·.e 
birdenbire kulübeye bırının gırdıgı-
ni gördüm. 

"Bu, o idi ... 
Olanı biteni yava~ yavaş anla· 

mağa başhyan kocası o donuk, du~
gun halinden kıpırdadı. Kısık hır 
sesle sordu: 

-O kim? 
Karısı, bu sırada derin bir hıç

kırıkla sarsılıyordu. Kocasının sor· 
duğunu ya duymamış, ya duymuş 
da anlamam ıstı, boşanıyordu: 

- Birden"birc onu üzerimde bul
dum: Kulübeye girer girmez beni 
görmiyerek üzerime mi düşmüştü, 
yoksa ... 

Sözlerine de,•am edemiyordu .. 
Ağlıyor, ağlıyordu ... . ,,. ,,. 

Kocası biraz evvel gazetede oku
duğu Avrupadaki ihtilafları, n~zik. 
siyasi meseleleri unutmuş, şımdı 
kendisinin çok nnzik bir mesele kar
şısında kaldığını düşünmeğe başla. 
mıştı. , 

"Aldatılan koca, karısının dos-
tunu öldürür ... ,, 

"Aldatılan koca, karısını öldü-
rür ... ,, 

"Aldatılan koca, karısını bırakır 
kacar ... ,, 

Bunlar, onun aklından, okudu. 
ğu romanların, polis vakalannın 
tortulan olarak siizülüyordu. Bun
ları bu şekilde öğrenmişti. 

Fakat, bu üç neticeyi şimdiye 
kadar hiç biribirile mukayese et
memişti. Lakin şimdi mukayese et· 
mek mecburivetindc idi. Çünkü 
kendisi bu aziyettc idi. İntihap et
mesi 15.zım gelen bir hal çaresi var
dı. 

Fakat, böyle bir müşkül vazi· 
yete di.işmUş olmaktan canı sıkılı
yordu. Biraz evvel, ne güzel otur
muş, gazete okuyordu! Rahat ra
hat.. Hiç bir derdi yoktu. Sonra 
karısı birdenbire içeri girmiş, ken
disini böyle müşkül bir vaziyete 
sokmuştu. 

Böyle şeylere alışmış adam de
ğildi o. Ne tiyatro muharrirliği 
etmişti, ne roman yazmrştı. Böy. 
le facia hallerinde ne gibi bir sonuç 

Anlatan: 

Vlr Gül 

verileceğini bilmiyordu. Sonra eli
ne tabanca almış- adam değildi. Da
ha sonra, karısının dostu kim, bu. 
nu da bilmiyordu. Bilse bile nere
de bulacaktı. Kalkıp gitmek ona 
en iyi çare gibi görünüyordu. Fa
kat, nereye kaçacaktı? Bulundu· 
ğu şehirden bir yere gitmiş adam 
değildi. 

Hulasa, düşünüyor, düşünü
yor, bir şeye karar veremiyordu. 
Karısına kızıyordu: Nereden çı
karmıştı bu meseleyi başına! Ne gÜ· 
zel rahat rahat oturuyordu .. 

Birdenbire aklına bir fikir daha 
geldi: 

"Aldatılan koca affeder ... ,, 
Karısını affeder~e ne olacaktı?. 

Hiç de fana birşey olmıyacaktı: Bu 
işin sonunda ne ölmek vardı, ne 
öldürmek, ne kaçıp gitmek. Ge
ne eskisi gibi bu evlerinde otura
caklardı. Kocası gene eskisi gibi 
gazetelerini okuyacak, karısı gene 

eskisi gibi toplantılara, 
gidecekti. 

Fakat, karısı ondan af ist 
mişti. Ni in af İstemiyordu?. 
halde affedeceğini ümit etmiyor 

Halbuki kocası onu affetf11 
İstiyordu . "Affetmek, büyükl 
kiiçüklerden esirgemiyecekleri 
şeydir.,, 

Karısını affetmeye karar ' 
mişti. Fakat, "affetmek, büyıı 
!erin kiiçüklerden esirgemiyecek 
bir şeydir.,, fikri ile beraber, ıi 
ninden geçen bir düşünce 
vardı: 

"Kadın affedilince şımarır. 
datılan bir adamın karısını affet 
si bir Alçaklıktır ... ,, 

Alçaklık 1. Kendisi alçak v 
yete nasıl düşebilirdi? Kızdı! 

Kaçıp gidecekti. Buna, kızg 
lık arasında karar verdi. 

Biraz evvel ne yapacağım § 

mış bir vaziyette di.tşünürken lı' 
şeye karar veremiyordu. Çül'l 
o zaman soğukk~nlr idi. Ha!bıJ 
düşündüğ\i o üç şıktan birini il'l11 

hap etmek için insanın kendisini, 
facia muharriri haliııe koymak k 
idi, ne romancı ) erine: Kızf11 
lnzımdr, kızmnk, hiddetlenmek ' 
kapıyı vurup ~itmek ... 

O da ertesi gün kapıyı vu 
gitti ... 

Çıkan kitaplar 
=============* * 
Türk tarihinde Karnava 
Knrnn'lınl bayP-n:nıı Tii,..Jz 

bir günü Hanın 
Eminönü Halkevinin çıkardığı (Ye

ni Türk) mecmuasının mart sayısı da 
çıkmıştır. Mecmuanın değerli yazıları 

arasmda Rıza Çavdarlı'nm eski Türk· 
terde hayrt adlı bir tetkiki başlamış 
ve ilk yazı karnaval bayramlarının 

Türk tarihi ile başladığını göstermiyc 
hasredilmiştir. 

Bu yazıya göre Karnaval büyük 
Türk Hakanı Kayşin'in adına bugün 
olduğu gibi maskelerle yapılan bir 
bayramıdır. Türk mitolojisinde bu 
bayrama (Çam) denilmektedir. Masal. 
ların bayramı Kayşin adına nisbet et
melerine bakılarak en az 6 bin yıllık 
mazisi olduğuna hükmolunmaktadır. 

En eski Türk dininin yaptığı 

bu bayramı bu dilek de kaldıramamış. 
tır. Karnaval bayramı Baykal gölü ci- ' 
varında ve şimalinde yaşıyan Türk 
halklarında hiı.ta efsane ve an'ane ha. 
tinde yaşamaktadır ve gene ilk iptidai 
şeklile tes'it edilmektedir. Pol Lablc 
adlı bir zatın (Siberyalı Lamalar ya
nında) adlı kitabının 188 inci sayıfa
sından başlıyarak bu hususla mühim 
malumat verilmiştir. 

Çam bayramının bir fevkal:"ıdeli~i 

Bundan sonra da herkes karll' 
kıyafetine girip bir gün bir gece 

kıyafetle gezer. Karnavallarını şekl 
tıpkı bugünküler gibidir: can•' 
dev ve ilah ma.skcleriolduğu gibi f 
hancı kıyafetler de taklit edilir. 
hassa Çinlilerle fazla eğlenilir. 

Makale Çin şehirlerinde ti)'B 
dans, musıki Türk artistlerinin bit 
seri idi, d iyor. ./ 

1 VAKiT cep k:tapları No. ıl 

Alcksandr Ka.;;bck 

Kafkas 
Hikayeleri 

Gürcüceden tercüme edel'l 

Niyazi Ahmet Okan 

~ 
>'a§ı 
itile 
kralı 
kralı 
?\'\az 
aoz. .. 
lırıın 
ği g· 
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600. 

de musıkili bir pandomima ile başla- ... 
masındadır. Bu aradadır ki "iki beyaz VAKIT KİTABEVİ ~t\ı 
karnaval danswcrek meydana çıkar. -.....-------------A ı.~i 
Ellerinde büyük bastonlar vardır. Bun Fiyatı: 10 kuruş ~ ;L':~ 
lar (Kakumai) lerdir. (Muharrir ha. =--""" ~ 
la bizde koca1•arıların maskara etmek C\ ... 

ic:in dillerinde dolaşan ''Kukumav., ke· _ K LJ R LJ N ~ i; 
limesini hatırlıyor) sonra s iyah mas- 6 ~ ~ 
keli karnaval gt'lir ki Türk esatirindel GÜNDELiK SiY ASI GAZE'I .,ıı •rtı, 
meşhur siyah hırsız kargadır. Orada- \Jautenııze göooertıeo yazılar. ,.. ıf ~ /. 
ki yemekleri çalmak ister. Beyazlar 

1 

ye girmek ıc;ıo lııe, zartınıo köf_. L;tı ı 
ıete ı kellmeat yazıtm~ıdır .A ~tr 

fırsat vermezler. Fakat bir aralık yor- ~ ~ ır 
gun düşerler. Siyah maskeli sinsi sinsi KarıJılıll ı11t1yeo okurlar, mektUP k: trı 
elini uzatıp çatacağı sırada seyirciler ıo kuru~luk pul koymalıdırlar ti' ~I, 

- - •-' ~lll\.l haykırmağa ba~larlar. Beyaz ruhlar .tJıuııuuyao yuııan gert ı:onderıll , 't ı..ı 
uyanırlar, karaları adamakıllı döver- ı kıy.netlltz yollanmq mektupıarııı 1ıJ' .ı 'e 

l asındll11' M "t'-ler, sahneden çıkarlar. İşte bu sırada konulan parala::-m kaytıo nı ııt"' ı1 .. ~, 

1 

olarak çıkan yazıludan dolayı. dire "t,
1 sahneye Kayşin Hanın timsali g-ircr. t 

lill< llstrlneo ıoru sorgu alma~ ~tlı: 
6 oğlu da beraber. Yani kendisile mu. rıı4tl 4' .. 
kaddes 7 ler ... İlahlar buraya, gelerek i Gilnü geçmiş sayılar 10 J.."'ll tlld• 
yıllık faaliyct1eı1nden hesap verirler. 1 ~"""' ~ı 
A ı d 'k" t 1 b ·ı hek·m ilah 1 Uuet.-mt1.de tıkan vauıarla fın."" 

ra arın a 1 1 'l e c.sı e 1 ' ""r hııkkı .. ıtıt kPndı .. ı. ltlndtr. ı""Q 
Lkhamo da berr bcr ... Şu bizim Lok- L --= ı..· ' 

ı 'lltf. 
man hekimin aslı! Böylece oyun biter. " 



Amerika UğursadUk 
Krah öldü 

Şaşmayınızl çUnkU. Amerlkahlar, devasa 
medeniyetlerine rağmen, hırafeye 
inananların en başında geliyorlar 1. 

.ıe 4caba Uğursuzlar Kralının mira
~ Slnda da bir uğursuzluk çıkacak mı? 
r~ • 

Nevyorktan gelen telgraflarda tinin hissedarı olmağı düşünmediği-
·rı> Arnerika uğursuzluk 1. kralının 82 nize dair imzanızla bir beyanname 
t }'a~ında öldüğü bildiriliyor. Belki vereceksiniz? .. 

RÜlcceksiniz ama, Amerikada çelik Rud büyük bir ciddiyetle direk· 
kralı, kutu sardalyesi kralı, demir törün verdiği l 0,000 doları cebine 
kralr olur da uğursuzluk kralı ol - indirdi; Beyannameyi imza ederek 
ltıaz mı? Hatta çok karışık hayatı savuştu. 
~Özönüne getirilirse uğursuzluk kra- Demek ki böyle icab ediyormuş 1 
lının, unvanını hakkiyle ihraz etti- Benim için hayatta müsbet iş ancak 
ği görülür! Ölen uğursuzluk kralı · uğursuzluğum! olacaktır. Şimdiye 
tıın adı Rud T ablattı. Sc ı elerce ev- kadar bunu anlamadığıma teessüf 
\tel babası öldüğü zaman kendisine ediyorum. Fakat zararı yok işim 
600.000 dolarlık bir servet bırak- ve meşgalem taayyün etti. Artık da
lllll!tr. Rud bu servet ile hemen muh- ima ileri; daima muvaffakıyet.. 
lelıf ticaret işlerine başladı. Rud mesleğini, ticaretini bu mü-

llk önce bir diş macunu fabrika- lahazalara göre tesbit etti. Bundan 
81 kurdu. Doktorlar bu macunun sonra ne vakit paraya ihtiyacı olur· 
llleşhur olduğunu söylüyorlardı. sa büyük müesseselerin direktörleri
~ud'un yerinde her kim olsaydı dok- ni ziyaret edjyor, müesseselerine 
torların bu fikirleri üzerine inükem- hissedar olmağa geldiğini söylüyor. 
ille\ iş yapardı. Fakat daha beşik - Onlar da paniğe tutuluk baş uğur 
lenberi talisiz olan Rud beş ay son- suzdan yakalarım kurtarmak için e· 
ta büyük zararlar ile fabrikayı ka • hemmiyetli meblağ verip elinden 
~atmağa mecbur kaldı. Bu ilk te· beyannameler alıyorlardı. 
lcbbüsi.i Ru~· un cesaretini kırma · Rud bu usulle Amerikada batıl 
~ıştt. . Elinde ~alan ~e~_may~ ile itikatlara inananların en başında 
e pratık Amerıkan duşuncesıyle bulunan milyarder Rokfellerden 
~~ra; işle.re ~tıldı: S~ra ile 24 .mu~- 100.000 dolar kopararak petrol his-

rtlı b lıf ışe gırdi. Mesel~ otoma~ık hır se senetlerinden satın almıyacağma 
b~r açtı, !onra ?azlıgı tedavı ed~n dair bir beyanname vermiştir. Ay-

/ ı: merhem fabrıkası kurdu. Alı • ni m k tl büyük Japon f b "k 
~ıum'dan çok hafif bir ütü fahri- d" kat .. s.~ Ra d'a 50 000 at rı at.skı 
" . . K" . . ıre oru u . , o oma 1 
&.~ı te~ıs. ettı. . ıtap neşr~ya.t evı makil"eler kumpanyası 25.000, oto· 
Lçtr, ışsızlere ış bulacak hır ıdare b"l k f b ·k ) 5 000 d "Ü • h d v • k l mo ı a samı a rı ası . 0 •. 

§at ettı; asını yapma ıgı ış a • lar vermişler ve daha pek çok mües· 

~dFı. k b' "b" • k bü- sesel~rden de para almıştır. 1 a at ırı ın er asma E "b" d b"" .. b 
~n bu işler suya düştüğü halde 'd n ga

1
': 

1
1 

. e. ubtun vu müessese 
"Ud' un keyfi gene yerindeydi. 1 are mec ıs erının aş ugursuza 1 ve. 

j\ ~ ·§ e)c.i muvaffakıyetsizliğinden r.ilen bu paralan mü~sse.selerini teh-
Ş ~onl'a 'diğer işe öana öüyük: heves l~k~d~n kurtar8:rak ?•r sıgurta ~e-

ile teşebbüs ediyordu. · lı gıbı.k~bul edıp plançolarına geçır· 
Rud bir sabah kasasını tetkik e- melerıdır. 

1 ı ~erken sermaye olarak bin dolardan L'ğursuzlar kralının terkettiği 
~ ~§ka parası kalmadığını anlamıştı. servetin ne olduğunu anlamak ister

crnek ki artık mahvolmuş; Buka- misiniz? Tam 20.000.000 dolardır. 
darcık bir sermaye ile yeni bir te • Bu servete varis olacaklar Illivazda 
!cbbüste bulunmasına imkan kal- ikamet eden Rudun iki hısımıdır. 
ltıanuştı. Fakat iş tesis etmek husu. Bunlar şimdi uğursuzlar kralmm 
~tındaki dimağının velut kudreti bu vasiyetnamesir.in açılmasını sabır-
11ildar buhranlı bir zamanında bile sızlıkla bekliyorlar. 
).eni işler ve planlar tertibinden ge- Uğursuzlar kralının yukarıdaki 
~kalmıyordu. Şimşek gibi aklın - sergüzeştlerini yazan İngiliz gazete . 

/ d n bir şey geçti. Hemen bu bin leri bıraktığı mirastan dolayı varisle-
··~~n cebine indirip Ohodaki büyük rin işlerinde ayni uğursuzluğa ma -

/ ~ ıu Bazar,, şirketi direktörünün ruz kalmamalarını temenni etm~k-

I 

I 

tşısına çıktı. Bu çok güzel iş ya- tedirler. 
~rı şirketin hisse senetleri bin dola-
il satılmaktaydı. Direktöre: 
. - Şimdi borsa acılmadan evvel 
:t~etiniz hisse senedi.ni satın almak 
lıyorum. dedi. 

b·· Bu arada Rud'un uğursuzluğu 
~t\in Amerikada bir efsane gibi 
~ laşrnağa başlamıştı. Herkes bur
~llnu soktuğu bir işin mutlaka ifla-

~~ rnBahva ~a~anRacda~mhs.öylüyor -
~ · unun ıçın u un ısse sene-
k alacağını işiten direktörü müthiş 
~t korku almıştı. Titriyerek uğur
't ~larrn uğursuzuna gene cevap 
trdi: 

~ - Hisse senetlerimizi ~atın al -
~İ•~~zı tavsiye ~demem. İşimiz iyi 
t "'nıyor. Sizi sevdiğim için buna 
~~bi.is etmenizi istemiyorum. 

""· Rud ise: 
~:-Kararım çok kafi~ir, dedi. 
~ ıkiden evvel şirketiniz hissedar
~ arasında ismimin bulunması el-

l'rldir!. 
~İtı Amerikanın büyük iş sahipleri
~t. Pek çoğu hırafcye çok mute
b11 tırler. Niu Bazar direktörü de 
~ (Utekitlerden sayılabilir. Bir de 
~\ı~ e dünya aleminin uğursuzlu -
~ l\.da ittifak ettiği bir adama his
~tjerıedi sattığı halde diğer hisse
~tı kın ken?isini it:iham edeceğin
IUtı. otluyordu. Bı!1aenaleyh her 
~l.ıd~ Vasıtaya müracaatla uğursuz 
~t \l bu fikri!1den vaz geçirmeği 

i\r Vermişti. 
Ooo' Mösyö Rud, dedi. Size 10,
l&tf <lalar vereceğim. Siz de bana 

~n hiç bir vakit Niu Bazar şirke-

-= = Günlük = ==-· 

RADYO 
Pro3ramı 

öGLE 1'EŞUh".-\TI: 
12,30 plAkla Ttirk muııiklııi 12,M havadl.a 

13,00 Beyoğlu Halkevl gösterit kolu tara!m· 
dan bir temsil 14,00 son. 
AKŞ .. Ul NEŞRİYATI: 
18,30 Variyete mUziki: Ambaııadörden 

19,30 kon!eranıı: Selim Sırrı Tarcan Ordu 
ııaylavı, (Roma) 20,00 :M.Uzeyyen ve arkada:;:.! 
ları tara!mdan Türk mUııiklııl ve halk şar-I 
kıl arı 20,30 Ömer Rt7.a tarafından Arapça 1 
söylev 20,45 Muzaffer ve arkadaşları tarr. 1 

frndan TUrk musikisi ve halk şarkıları: Saııt 
ayarı 21,15 orkestra. 22,15 ajans ve borsa 
haberleri Ye ertesi gUnUn programı 22.30 
pll'ıkla sololar, opera Ye operet parçaları 

23,00 son. 

IST ANBUL BELEDiYESi 

Şehir Tiyatrosu 
TEPEBAŞI 

DRAM KISMI 

Bugün saat 15,30 dü 
ve akşam 20,30 da 

J\.IUT.. T..IR 
Yazan: W. Shakes-

peare, Türkçesi Se
niha Bedri Göknil 

llH\l\\\ll\\11 

llıııuı~ııı l\nnnn~\\ 
SATILIK HANE 

Fatihtt' Hüsam bey mahallesinde Kır 
bacı sokağında (20) numara~ı Lir kat 
iki o:Ja, iki sofa, bir mutbak, Lir kuyu 

ve miktar kafi bahçeli hane satılıktır. • 

SAAT 
Ondördüncü asırda 

icat edildiği zaman ..• 

Onikinci Lüi ne 
demişti? 

Biz, zannettiğimiz kadar iyi gö
rür müyüz? Şüphesiz ki birçok kü
çük şeyler çoğumuzun gözünden 
kacar. 

~ Tanıdıklarınızdan beş, a1tr kişi
ye sorunuz. Bakalım, size, saatin 
dakikalarını, akrep ve yelkovanını 
~österen yuzunu çizebilirler mi? 
Hele, hani şu yan yana bir takım 
çizgilerden mürekkep Romen ra
kamlarını yazabiliyorlar mı? 

Bu rakamları tam saatte olduğu 
gibi yazanlara pek az rastlıyacaksı
nız. Çünkü, - bilmem siz de dik
kat etmediniz mi - bu rakamların 
hepsinin alt yanı merkeze doğru 
baktığı için, bazıları baş aşağı ya
zılmıştır. 

Fakat birçok kimseler, bilhassa 
saat 4 ü gösteren rakamda yanıla
caklardır. Herkes saat 4 ün iV ya
zıldığını sanır. 

Bu şekil hakikatte doğrudur. 
Çünkü Romen rakamlarında hem 
bir rumuz, üç defadan ziyade tekrar 
edilmez. 4 veya 9 rakamı kendi
sinden sonra gelen rakama yazıla
rak ondan 1 r;karmak, daha doğru· 
su evvele yazılmak suretile gösteri
lir. 

IV veya IX gibi. 
Aynı hesaba göre kır, XXXX 

değil de XL şeklinde yazılır. Yani 
elliden on cıkarmak suretile.'. Dok
san dahi XC tarzında gösterilmek
tedir. 

Şu halde saatlerin üzerinde 4 
rakamı nasıl oluyor da, kaideye 
muhalif olarak mı şeklinde gösteri
liyor? 

İşte size bunun hikayesini anla
talım: 

Ilk saatler, on dördüncü asırda 
Hel isimli, Bavyeralı biri tnrafından 
yapılmıştı. 

I-lel, ilk yaptığı saatlerden biri
ni Fransa kralı on ikinci Luiye gö
türmüştü. Maksadı saati ona be
ğendirip bu sanayie onun himaye· 
sini kazanmaktı. 

Tamamen kendi başına idareyi 
seven ve llahi kudret, "her şeyi bi
lir olmak., prensiplerile dolu olan 
Lui, kurnaz bir adamın icat ettiği 
bu oyuncağın karşısında şaşalamak 
istemedi. ister mi ya? O her şeyi 
bilir iddiasında idi. Saati elinde 
sükunetle evirip çevirdikten ve ma
kinelerine hakimane bir calımla 
baktıktan sonra, bir yerinde ~uhak
kak bir kusur bulmağa çalıştı.. O 
zamana kadar ömründe saat gör
memiş veya işitmemiş olduğu için 
bir kusur bulması da haylı müş
küldü. 

Bunun üzerine, kendini kur
tarmak için, ~ayet "akıllı,, bir adam 
tavrı takınarak: 

- Bu, dedi. Çok zekice bir 
icaddır. Fakat bir kusuru var: Sa
at dördü ~österen rakam yartlış ya
zılmış. Mesela iV şeklinde hakke
dilmiş. Benim fikrimce bunun yan 
yana konmuş dört tane 1 rakamile 
gösterilmesi, yani 1111 olması icab 
eder. ' 

On ikinci Luiyi tekzip cesaretini 
kim kendinde bulur? Kurnaz sa· 
atçi, hem onun teveccühünü kazan
mak için: 

- Pek güzel buyuruyorsunuz, 
diye cevap verdi. Derhal değiştire
lim. Ve arzu etttiğiniz şekilde ya
palım. 

Bunun neticesi olarak ondan 
sonra yapılacak bi.iti.in saatler saray
dan gelen o tashihe göre yapılma
ğa başladı. 

Bazı saatçiler, ya cesaret eseri 
olarak, yahut da kafi derecede o
rijinalite göstermek için, ananeye 
karşı gelip 4 rakamını iV gibi kai
deye uygun tarzda gösterdiler. Fa
kat bunlar, parmakla ı;rösterilecek 
kadar azdı. Mesela lngiltcrenin en 
eski kiliselerinde bazı saatlerin 4 ra
kamı IV tarzında göri..ilür. Buna 
benzer başkaları da olduğu muhak
kı'lktır. Fakat bunlar istisnaiardır. 
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Mae West diyor ki: 

Erkeklere karşı nasıl 
hareket edilir? 

Bunu kızlara öğretmeli 
Sinema artisti Mac 

W est genç kızların 

bugün aldıkları ter. 
biyeyi doğru bulmu
yor. Bilhas3a, genç 
kızların hayata atıl
dıktan sonra erkeler 
karşısında nasıl hare. 

ket etmek lazımgcl 
diklerini bilmedikle
rini ileri sürüyor ve 
mekteplerde "erkek. 
lere karşı nasıl ha

reket edileceğini,. 
gösterir dersler gös
terilmesini istıyor. 

Diyor ki: 
"Her !az, ır.ektebe 

başlar başlamaz, he. 
sap. hend~sc, tarih 
ve tabiat dersleri ile 
beraber ''erkekleri 
tanıma, bilme, onla
ra karşı hareket .. 
derslerini de öğren

melidir. 
Çünkü, bunun, di. 

ğer derslc:den ,, . · ., 

mühim olduğunu bir 
kenara bırakalım hiç 
olmazsa, onlar kadar 
elzem olduğunu ka-

Meşhur Sinema Arlisti Mac Wcst 

bul etmiyecek kimse var mıdır? 

Hele mektepte tahsil ve terbiyeyi bir 
iskoiastik terbiye olarak değil de haya

ta yetişme olarak ele alacak e>lursak 

kızlara "erkek dersi., vermenin diğer 

derslerden daha ehemmiyetli olduğunu 

kabul etmek lazımdır. 

Genç kızlara böyle terbiye v~rilme
sini istemekte ben kendimi :.ız çok sa
lahiyet sahibi zannediyorum. Çünkü, 

ben, mektepte ve evde aldığım terbiye 
ile hayata atıldığım zaman neler çekti

ğimi henüz unutm,adım. 

PAZAR Pa&ar1esl 

Takvim 21 Mart ... 22 Mart 

======I 8 M· rem 9 M· rem 
Gllıı dog>ışu 5 02 fi O 1 
Gtın hıttışı 18 '22 18 2 ~ 
°'.'ORhnl' nRmıtz: .'i 00 .'i 00 
)it 1 f' OIHTI li% 12 21 19 2t 
tkJ..n dJ DIWl&ZI ı~.47 1;), l8 
Akşam namazı 18,22 182.i 
Y' at.Bı o.amazı 19 52 19 s .~ 
(maaJıı 4.22 4,20 

Yılm geçe.o g1lnler1 80 81 
Yılm kalan günlen 28~ 284 

Bugün, artist olmam hasebil~. erkek. ---·-------------. 
leri çok yakından tanımış bu1unyorum. 

Fakat, bugün edindiğim tecrübeler ve 

erkekler hakkındaki fiikrlerim hiç de 
mektepte hocamın, evde büyük anne
min bana öğrettikleri değildir. 

Eski zamanın kızlarına ''erkeklerle 
laf etmeyin,, diye öğretmişlerdi. Onun 

için bir erkekle karşılaşan genç kız ne 
söyliyeceğini bilmez:li. 

''Terbiyeli bir duruş., almasını da söy 
liyorlardı . Onun için genç kız bir er. 
keğin karşısında ne vaziyet al;cağmı 

şaşırırdı: Ellerini nereye koyacağını 

bilmezdi! 

Bununla beraber, ben bu eski kaide
leri yıkmak isterken kızlar her önüne 
gelenle konuşsunlar. bir erkeğin karşı

sında istedikleri gibi idursunlar dcmiyo. 
' rum. Bugün, eski kc:ideler esasen yıkıl· 
mış bulunuyor. Fakat, buna mukabil, 

biraz evvel de söylediğim gibi, genç 

kızlara erkeklere karşı nasıl harr.l;et et
mek onları nasıl tanımak lazım grldiği. 
öğretilmiyor. 

Bunun için, genç kızlar, hayatla kar
i 

şı karşıya geldikleri zaman, ne yapacak·, 

!arını şaşırıyorlar. ı 
Mesela, bir apartımanda tek b:ışmıza 

oturuyorsunuz. Aynı apartımdnda otu- 1 
ran bir genç ad:ım var. Yalnızsm.z, bir 

arkadaşa ihtiyacınız var. Fakat eski 
terbiyeye nazaran, tanıştırılmadığmız 

için, bu gençle. aranızda ne kadar göz j 
aşinalığı bile olsa, görüşmemcniz lazım· 

&~ 1 
Fakat, yeni terbiyede genç kıza öğ- 1 retilecek kaide, bu erkekle hemen ko. 

nuşması değildir. O zaman, belki "ter- i 
b:yesizlik., olur. Fakat, ona ş~mu öğret

mek lcizımdır. 

BORSA 
20. 3 • 937 

W:ı.al.&nnda yıJdn tıardll olanlar, ııaa 
rtade muamele JtOreolerdlr. Kakamla.ı 

uıaı 12 de kapanıı ..atıı:ı fl,yıtUun uı. 

PAR AL A R 
• sıerllu 6l'J - l'ezeıa -
•Dolar ı·•. -J - •Mark 28.-
•Frank 111- • Zloti 2-2 -
• Liret 12· .J - • Pengc ~3 -
• Deıı;:ıka Fr l:l4 - • Ley u-
•Drahmi o.) -- - •Dinar 52 • 
• Isvtçre Fr 57;) - Yen -
•Leva 23- •Kron lsvec; 32 -
•Florin 66 •• •Aitm l03.s -
•Kron Çek. 7:; - •Banknot 243 
• Şlll.D A vuı 23 -

ÇE K L E L( 

• L..oodrıa 61S - •Viyana 423 
• Nevyorll Qj~ • M.adrtd 114'1 

• ParU 17 22'.!j •Beril.o 1 0060 
• Mllllna ı:;ol~ • VarşoYa 4 li 
• Brtlkııeı 4G~l4) • Budapeote 4 00:>0 

•Atına ı,t; rı:.12;; • Blllcreı lOi ~:?Stj 

• CeDeYn 34116 • U!!11ZTIM3 34 G~I:> 

• Sofya 64 4012 • tokohamı. 2 i760 

• Amstıordam l 14Jô • Moskova 21G8 . 
•PT'ıı~ 2:l GG34 • stokbolm 31353 

ES H A M 

lş Bılı,kı:t!-11 ~,ı 40 f'r.&mVSJ -
AnRdı)IU ~J - • (,.'tmtnto tUO 
R~JI ,- Cuyoo Del -
Ştr. Hll}'r1Y - Şark Del -

Mer}:ez Barık ~G 50 811lya -
U. Stı:orta - Şıuk m. ecT.a -
Poonmontı - ff'i1!tno -
stlkrazıar Tahviller 

• 1933 l Hfır 1 1!) ü:> ll:lt'l<trtk -• • • • u l 00 rramYaJ -. ... llJ ı:sG:> l{ıhtıın -
ıstık n11n111 ~ı;, • Ao.&dolu 1 4030 

• F.rge11ı lı:tı k ~ı:.ı j() • An1111nıu il .ıo 30 
19'.l" A M - .\n11.ınıu llJ . 
S El"llınıın {lj Mt.m.,Nlfl A 42 :,;; 

"Göz aşinalığınız olan erkeğe, ancak--------------
kendisi size alaka gösterdi~; zaman. 

takdim edilmeden de konuşalıiliı şiniz.,. 

İşte, genç kızbra. erkeklere karşı 

nasıl hareket edecekleri bu şekilde, tcc 
rübelerin anlatılması, içtimaiyat. felsefe 
lnkımın.Jan tahlili ile, birer l..ıircı öıre. 

tilmeEdir.,, 

23 Nisan 

Size çocuğu düşündürecek hı1fta

nm başlangıcıdır 
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Hayvanların zekası 
-, Polis Haberlerl 1 

Kumar oynayanlar 
"Reemlsma,, Şirketi ve 

Dr. Şnur meselesi Sahibine lngilizce olarak 
"Merhaba!,, diyen köpek 
Beygirler nasıl konuşurlar?- Hayvanla insan 
arasındafikir.müdavelesi - Tehlikede miyiz? 

Oh,1,yup yazma öğrenen 1~iipelc 

''- Sanki ı8ylediğim her şeyi anlı· 

yorr .. 
Bu sözü, köpeğiniz için kaç defa söy. 

lemişsinizdir. Yahut da - varsa - iyi 
alıştırmış olduğunuz bir bildiğiniz bak. 
kında böyle bir ifaıde de bulunursunuz. 

Kim bilir, belki de bu hayvanlar si· 
zin söylediklerinizi gerçekten anlıyor. 

Belki de onlara cevap vermeği öğrene
bilirsiniz. 

İmkansız mr? Size öyle gfüünür. Fa.. 
kat, bu, vaki olmuş bir şeydir. 

Amerikanın Vatervil şehrinde otu
ran bayan Mabel'in, prens ]aklen isimli 
köpeği, tam manasile yirmi tane İngi

lizce !rnlimc konuşabilirdi. Sahibinin mL 
safirlerini İngilizce "merhaba!,, diye 
karşılar ve giderlerken onlara "uğurlar 
olsun, Allah ısmarlakiık,. makamında 

İngilizce söz söylerdi. 

Bu köpek şimdi ölmüştür. Birçok 
akrlhlar gibi, ömrü kısa oldu. Nasıl olup 
da böyle konuşabildiğini Hopkins Üni

versitesi profesörlerinden Dr. Nayt kıs
men keşfetmiştir. Bu pofesör. köpeğin 
ölüsü üzerinde bir teşrih ameliyesi yap. 

mrş ve köpeğin ses cihazmm şayanı dik
kat surette insanlarınkine benzemekte 
olduğunu görmüştür. 

Bu vaziyette prens Jaklen, harikula
de bir hususiyet gösteriyordu. Hiçbir 
köpek onun ka.dar insanlarla kaynaşa. 

mamrştr. Fakat birçok diğer köpekler, 
bir alfabeye uygun olarak ayaklarile 
vurmak suretile okumağı ve !.:onuşmağı 
öğrenmişlerdi. · 

Hayret verici bir nokta şudur ki, in· 
sanla köpek arasmda fikir rnüdavelesi 
insan dimağında doğmuş bir şey değil
dir. Bunu Rolf isimli bir köpek sezidi. 

Bu garip dahi, sahibinin çoccuğunun 
derslerine devam ediyordu. Köpek, ço
cuktan daha iyi bir talebe olduğunu 
göste;:di. Köpek, yalnız 7.elimelerin 
manasını öğrenmekle kalmadı. Hatta 
b.ikliğini sahibine de bildirmek marife
tini öğrenmişti. 

Köpek derhal ele almdı. Ve kendisi
ne muntazam surette ders verilmeğe 
başlamldr. Süratle ilerliyordu. Bir de. 
met çiçek içinde renkleri hrkediyor; 
bir kese içnıdeki parayı. sayıyor, ve pa· 
ralann ''kuruşunu çeyreğinden,, ayırt

cdebiliyordu. Kendisine bir vazoda çi. 
çek gösterilince ve bunun ne olduğu so
rulunca, köpek ayağı ile vuru!" ve: 

- içerisinde küçük çiçekler bulunan 
bir bardak! derdi. 

Bazan orijinila fikirler de söyler· 
di. Bir okuma esnasında, "son bahar,, 
kelimesi geçmişti. 

Profesör Nakenzi sordu: 
- Son bahar nedir? 

Köpek cevap verdi: 

- Elmaların çıktığı zamandır. 
Rolf isimli bu köpeğin yavrularr ara

sında. Lola da hayli şöhret kazandı. He
sap. e!debiliyor, zamanı tasarlıyor ve 
sorulan ıuallere hece ile ~evap veri. 
;sı:ôidu. 

Birkaç ay evvel, konuşan bir köpeğe 

Almanyada lda tesadüf edildi. Besi adile 
çağrrlmakta olan bu zeki hayvan, "evet., 
manasına bir defa, "hayır,, manasına 

iki defa havlryor. 

Eğer verilecek cevap o kadar basit ve 
kolay 'değilse, cevabrnr, pençesini yere 
vurmak suretile lıeceliyerek vermekte
dir. 

Sahibi bayan Fritzin bu köpek için 
dahiyane bir §ekilde hazırladığı alfabe

ye göre, her harf, ·rakamlarla telaffuz 
edilmektedir. İlk yedi rakam, renkleri 
ifade etmektedir. 

En çok kullanılan renkler, en az ra. 
kamlarla anlaşılmaktadır. Be'Si, taşra~da 

yaşadığı için orada en çok rastlanan ye. 
şil renk "1,, rakamile ifade ediliyor. Ve 

bir göle yakın yaşadığı cihetle mavi 
renk de "2,, rakamile bildiriliyor. 

Bundan yirmi beş sene evvel, Prus
ya:da meşhur bir mücevhercinin ahırla. 

rr,, zamanın en ileri gelen ruhiyatçıları 
için bir tetkik yeri olmuştu. Bu ruhi-

yatçrlar, en karışık riyaziye meseleleri

ni halleden zeki beygirleri gözden 
geçirmektedirler. 

Bu beygirler, ı-enkleri ve kokuları da 
ayrrt edebiliyor ve sahiplerine söyliyor. 

lardr. İnsan sözünü anlıyor ve suallere 
cevap veriyorlardı. Tarihte ilk defa 

olarak beygirler, fikirlerini insanların 

"dili ile cevap vermekteydi. 

Cenevre üniversitesi profesörlerin
den Klarayet bu hadiseyi, "ruhiyat dün 

yasında gör-ülen en heyecanlı vaka,, di. 
ye tavsif etmiştir. 

Hayvanat hayatına dair birçok kitap
lar da yazmış olan Meterlink Selim 

isimli bir atla haşhaşa kalmış ve bu 
hayvanın tahta üzerine naliJe vurarak 
söylenen herhangi kelimeyi telaffuz et
tiğini görmüştür. 

Prusyalı mücevhercinin ahmnda Ber. 
to ve Zarif isimli iki beygir Cııha vardı 
ki zekalarile herkesi hayrette bırakıyor· 
du. Berto kördü. Bu itibarla pek fazla 
ileri gidememişti. 

Zarif ise, maymı,ın iştahalı ve kendi· 
sine itimat edilmez bir hayvan olmasına 
rağmen harikalar yaratıyordu. 

Bir sabah Zarif sahibini, bir takrm 
şiddetli ayak vuruşlarile karşıladı. Bir 
şey söylemek istediği belli idi. Mücev. 
herci kulak verdi. Olur şey ldeğil 1 Za· 
rif, nalmı yere vurmak suretile uzun 
bir cümleyi tamamen söyliyordu. 

Cümle şu idi: 

- Alber, Hanrene güzel bir sopa 
çekti. 

Alber, ahırrn seyisi idi. Hanren de 
aym ahırda bulunan bir ..diğer beygir ... 

Yine tarihte ilk defa olarak bir at, doğ
rudan doğruya kerıJdi dimağından frşkı. 
ran bir mefhumu ifade etmiş olurdu. 

Fakat korkmayınız; beygirler, bir 
gün bizim işlerimizi ellerimizden alacak 
kadar ileri gidemiyeceklerdir. 

'I'a.vukpazarında Ha.çiğin kahvesin
de kumar oynatıldığı zabrtaca haber 
alınmış, evvelki gün ansızın baskın 

yapılarak Mehmet, Serkis, Hüseyin, 
Mehmet, Takfor, Hilmi, Osman, Hü
seyin isminde sekiz kişi yakalanmış. 
tır .. 

Kumar parası olarak on lira, bir 
çift zar, 99 fiş bulunarak müsadere e
dilmiş, kumar oynryanlar mahkemeye 
çıkarılmıştır. 

Bizce asıl mesele; Almanya hesabına 
alınan tütünlerin Amerikaya 

satılıp satılmadığıdır 

Muhakeme neticeslııde kahve sahi
bi 60 lira oynıyanlar birer lira para 
cezasına mahkum edilmişlerdir. 

Mangala dUştU 
Galatada Arapcamide Abdüsseldm 

sokağında oturan Müzeyyenin kızı 

Nermin mangala dilşmüş, vücudüni.in 
muhtelif yerleri yanmışbr. Nermin, 
Şişli Çocuk hastahanesine kaldırılmış 
tır. 

2&1 lirası dolandırılmış 

Eyüpte oturan Halil zabıtaya baş 
vurmuş, Hakkı ve Yusuf isminde iki 
kişi tarafından 261 lirası ile bir çift 
elmas küpe ve bir singer makinesinin 
dolandırıldığını iddia etmiştir. Hakkı 
ile Yusuf yakalanmıştır. 

Kireç kamyonu çarpb 
Şoför Halim.in idaresindeki 3246 

numaralı kireç kamyonu Küçük Lan
ga caddesinden geçerken beş y&.şmda 
İsmete çarpmış, gözünden yaralamış. 
tır. Yaralı kız hastahaneye kaldırıl

mıştır. 

Denize dUşmUş 
Kapalıçarşıda Tulumba sokağında 

koltukçuluk yapan !sma..il köprünün 
Haydarpaşa iskelesine yanaşan Bur

gaz vapurundan çıkarken denize d~
müş, vapurun baş makinisti Cafer ta. 
rafından kurtarılmıştır. 

Edirne asfalt yolu 
Tekirdağ, 20 (A.A.) - 1stan· 

bul - Edirne asfalt yolunun Çorlu 
kasabasından geçen kısmı üzerine 
rasthyan bina, dükkan ve arsalarm 
istimlakine başlanmıştır. Yol üze
rindeki inşaat faaliyeti son zaman
larda artmıştır. 

Bekçinin marifeti 
Beyoğlunda Bostanbaşında oturan 

Mehmet Ali He bekçi Ali arasında kav 
ga. çıkmış, Ali çakı ile Mehmet Aliyi 
omuzundan yaralamıştır. Yaralı has
tahaneye kaldrrılmış, bekçi Ali yaka
lanmıştır. 

Lindberg gene gelmedi 
Şehrimizden geçerek !ngiltereye 

gitmesi beklenen Amerikalı meşhur 

tayyareci Lindberg, dün de gelmemiş
tir. 

Zahire Borsası 
l - lthaIA.t: 

Buğday 475, çavdar 30 arpa. 75 raınzol 
61 3/4 un 92 zeytinyağı 127 yapak 18 1/4 
pamuk yağı 21 1/2 ton. 
İhracat - Ramzol 396 kuşyemi 5 tiftik 

30 1/2 kepek 15 irmik 12 kaşar 162, susam 
8 1/2 ton. 

2 - Satışlar: 

Buğday yumuşak kilosu 6 kuruş 5 para• 
dan, buğday sert kilosu 6 lturuş 20 parr .• 
dan, arpa kilosu 4 kuruş 10 paradan, çav
dar kilosu 4 kuruş 35 p~radan, mısır sarı 
kilosu 4 kuruş 21 l/::! p:uaclan 4 kuruş 32 
1/2 paraya. kadar iç fındık kilosu 52 kuruş 

tiftik deri kilosu 100 kuruş, yapak A.nadol 
kilosu 52 kuruştan 5Cl kuruşa kaclar, tilki 
derisi çifti 450 kuruştan 800 lnıruşa kadar 
var.şak derisi çifti HOO kuruştan. lmnduz 
derisi çliti 1200 kuruştan 1600 kurı1şa kr
dar porsuk derisi çifti 610 kuruştan 630 
kuruşa kadar, tavşan dl'risi adeti 22 ku· 
ruştan 26 l{uruşa kadar. 

Londra.: Mısır laplata mart ta.hmUl kor. 
teri 25 ş. G P. Ki. 3 K. 61 S. Londre.: K~ 
ten tohumu mart tahmil\ tonu 12 St. 10 $. 
Ki. 7 K. 60 S. Anvcrs: Arpa Lehistan w. 
san tahmill 100 kilosu 130 B. Fr'lnk IG. 5 
K. 53 S. Liverpul: Buğday niııan tahm.ili 
100 llbresi 9 Ş. 2 1(4 P. Kl. 6 K. 25 S. ŞI• 
ke.go: Buğday Hartvinter Mayıs tahm.ill 
Buşcli 136 l/8 sent Ki. 6 K. 31 S. Yirılpik: 
Bul!'day manitoba mayıs tahmil! Buşcll 

134 1/2 sent Ki. 6 K. 24 s. Hambın;r: !ç 
tmdrk Giresun derhal 100 kilosu 156 R. 
Mark Ki. 79 K. ::ll5:1 S. Hamburg: tç frndık 
Levan derhal ]00 kilo!'IU 156 R. 'Jl>fark Ki. 
79 K. 35 s. 

Bazı tutun tacirlerinin bu husustaki miltaleaları 
BW1dan bir müddet önce Almanya 

namına Türkiyeden mühim miktarda 
tütün alan Reemtsma şirketinin, vak
tile Alman.yadan çıkarılan Dr. Schnur 
ile beraber iş görmekte olduğu hak
kında rivayetler çrktığrnı ve Reemts. 
ma'nm Türkiyeden almakta olduğu 

tütünleri daha ucuz fiyatla, Amerika. 
ya satarak bize gelmesi l:lzrm olan 
serbest dövizin Almanyaya girmesini 
temin ettiği söylendiğini yazarak, ala
kadar makamların nazarı dikkatini 

1 

celbetmiştik. 

Reemtsma şirketi bu rivayetlerin 
doğru olmadığım gazeLemize bir mek
tupla b!ldirdi. Biz de mtitaleamızı ili~ 
ve ettik. 

Kurun, bir memleket meselesi mev
zuubahsolduğu için şayia etrafında 

yaptığı tahkikatı yazarak nazarı dik
kati celbetmiş bulunuyordu. 

Aradan bir aya yakın bir zaman 
geçtiği halde, bir sabah gazetesinin 
meseJeyi yenilediği görülmektedir. Bu 
gazete, doktor Schnur'un şirketle ala-
kadar olmadığında ısrar ve Reemts
ma'nın Amerikaya tütiln sattığı doğ. 
ru olmadığını ilave etmektedir. Bir 
memleket meselesi olduğu için bizim 
de temennimiz ayni şeydir. Fakat bu 
gazete tarafından ileri sürülen iddia
ların doğru olmadığı iddiası, piyasa.da 
sürmektedir. 

Reemtsma grupunun muhtaç oldu
ğu umum Şark tütünlerini mübayaa 
etmek ve kumpanyaya. teslim etmek 
üzere 10 senelik bir mukavele yapmış
ken yahudi olduğu kaydile Almanya. 

dan çıkarılan Schnur'un kayinbiraderi 
ile üvey kardeşi bu şirketle daima a
lakadar olmaktadırlar. Hatta bir kaç 
gün önce Cümhuriyet Merkez banka
sının ,!1irket hesa.brna avans vermesile 
teşebbüs yapılmak üzere bu adamla
rın da şirket mümessi1leri ile Anka. 
raya gittikleri söylenmektedir. 

Fakat bu alakanın ne ifade edece
ği sorulabilir. Bizce Schnur ile Ree
mtsma'nm tekrar birleşerek iş yap
malarının ehemmiyeti yoktur. Asri 
mesele, Almanya hesabına alınan tü. 
tünlerin Amerikaya satılıp satılmaclı-

ğıdır. Rivayet şudur: Reemtsnıa şil'' 
keti Türkiyedeıı tüttin alan Amerilt• 
şirketlerine müracaat ederek ''!stedi' 
ğiniz tütünleri Türkiyeden aldığnıı' ~ıııı 
fiyattan yi.iz.de 30-40 eksiğine biz re. taıı. 
relim. Bizden alınız. Yalnız bu tüt~· tara' 
ler Alman yolu ile geçecek ve dö'1ı tbc~ 
Alınanyaya girecek. Bu şartı kabul e' ·•ıı 
diniz!,, dcm:ştir. Eğer bu rivayet do~· ııtha. 
ru iEc, Türkiyenin serbest döviz eı:a.51• 1-.:ı 
le Amerikaya yaptığı tütün ihracatı ~- d; 

~~n. 
sarsılacaktır. ~ · 

Reemtsma ~irketi bu şayiaj'l kati}'' ;ı~'. 
yen reddetmekte olduğu halde ~ "11l 

tütün tacirleri, bu hususta şüphelet1' ~Ilı 
ni izhara devam etmektedirler. ~ıı 

Bu hususta şöyle deniliyor: .. _» f: 
manyanın Şark tütününe olan ihtiY" ~~ıl 
cı. Yani senelik sarfiyatı 36-37 nıil· tıı ıı
yon kiloya baI:ğ olmaktadır. Bu sa!' 11! e 
fiyatm yüzde 80 nishetini Reetstıı• '~ r 
grupu temin etmektedir. Geri kaJs.D ~~ııı 
yüzde yirmisini de bu grupa dahil ol· ~ ıı 
mıyan fabrikalar sarf etmektMire~ lıı 
Binaenaleyh Reemt.sma'nm yüzde ~ 

hesabile sarfiyatının 29 milyon o~&- ~'!> g 
sı icabetmektedir. Alman fabriks.l~ ~'ııie 
İzmir tütününü harmanlarma asg «ğ··~ 
yüzde 10 ve aza.mi yüzde 15 nisbetiD' ~ ıı 

•"" •tr de karıştırmaktadırlar. Bu hesap illi" . e, 
rine Reemtsma'nm senelik 29 milYoJI ·~ f: 
tütün sarfiyatı içerisinde İzmir ıutil' lr 
nü en çok yüzde 15 nisbetinde bultJO' ~ ~ 
duğunu kabul etmek lazımdır. ~s 

Bu takdirde senelik sarfiyatı 5 Dlil' ~ıı 
yon kiloya vara.bilir. Nitekim grıır "' a 
her sene !zmirden bu kadar tütün ~ 1~iıı 
makta idi. Bu sene ise lzmirden j .~İıı 
milyon kiloya yakın tütün alınış_:~· 4ıı 

·" ~ Bundan b~ko. Almanya.de. imi!l'" 10 1tıı, 
tünleri işlenmiş olarak nev'ine göre e !tiı1 
florin santiminden lzaıni 120 santiıı" ·ıtııı 
kadar satılıyordu. 120 santim bi~ 'Ue 
paramızla 72 kuruş demektir. Zir~d~ lia~ 
alman tütünün vasati fiyatı 60---""'' •ııu 
kuruştur. Bu tütünlerin imaliye, rıP' ~d 
liye ve diğer masrafları ~ fire.si )I~ ~ile 
sap edilecek olursa alış fıyatmdıt ~ ~ 1 ' 
olmazsa 30 kuruş daha ilave etrı1t, ~ 1ll 
18.zımdtr. Bu suretle alınan tütün 9~ ~~1 ' 
100 kuru~a rna.!olmaktadır. U ~ t 

Müessese bu fiyatla aldI!h wtii11 ,,~l 
kaça satmalıdır, ki kazansın!,, ı,.~1k 

l~ı 

. Bir baytarın gıyabındaki duruşması 
~! 
~~d 
~ıı 

Maltepede koyun kesilirken. 
baylar hazır bulan·mamış mı? 

~,\ 

~. 
~ııı, 

Belediye Baytar Müdürü Esal, 
muayene damgalarını, Mezbaha
da, açıkta gördüğü11ü söylügoı ! ~tr 

B. b · ~ } ır ·aytann, vazifesinde ihmal gös. duklarmı görmedikse de, daha yenı ( ~ 

terı:liği iddiasile duruşması, :liin sa hah silmiıı koyunların damgalanmış, bll1~ il~ 
ikinci cezada yapıldı. duğuna göre, bu damgalama işini ,

1
•1, 1ıt . , .. ı t 

Gıyabında duruşmasr yaprl::ın baytar senlerın yaptıklan tahmin oh.:rııı 11~ 
Mustafa Fehmidir. Dünkü cebele dinle· Onlarm yapmış olmasr lazım geliyor• ~rt 
nilen be1cdiye baytar müdürü Esat, tah 

kikatm nasıl başla.drğmr §Öyle anlattı: 

- Vilayet baytar müdürü Etemle 

birlikte hat boyunda tetkike çrkm1ştık. 

Maltepe mezbahasına vardığımızda, ke. 

siciler faaliyet halindeydi. Oreınm bay· 
tarı Mustafa Fehmi, yoktu. Nerede ol. 

duğunu soduk, "kahvede,. dediler. Bir 
hademe yolladık, arattık, bııldurama

dık. O sırada helaya gitmiş olup olma. 

dığmı bilmiyorum. Biz, orada yıınm sa

at kaldık. Sonra Kartala gittiğimiz za
man, kaymakama vaziyetten bahsettik. 

Bunun üzerine de tahkikat yaprldı. 

- Kesilen koyunları, baytar yokken 
kesiciler mi damgalıyordu? 

- Biz, onların damgaladığını görme. 
dik. Yalnız, muayene damgaları açık-

tayıdr. Kısmen yerlerde duruyordu. Kıs
men de b:ıytarm sandığmın üstün:ieydi. 

Bu sandık da kilitli değildi. Kesicilerin 
baytar hazır buJunma1dan d&mga vur. 

1? ~ •11 
- Bu htıSU'"ta 7.?brt tuttunuz mı &ı· ·oıı~. 
- Tutmadık, çünkü biz tefti~e ,,~ 

ğil, tetkike gitmiştik. 
b~!' ~t 

Vilayet bnytar müdürü Etem, rJ ;c q 
sızlığma dair rapor göndermi§~İ. t{e$ ~ k~ 
Kazım da, Maltepe nıezbahas;nd.ırı · 
kıp gitmiş. adresi belli değilmiş. c)~ ~ ı 

Heyet, Kazımın celbinden ~~t:tf~, ~~ 
ve Eteme yeniden celbname goJ'I ıl '.ı 
mek üzere, durı7mamn ıdevanırrıl• ~4 
nisan saat 14 e bı~aktt. \ 

__.,...; ·~4 
--------- 'lı~ 

~lt 
\ ,, Dr. Hafız Cemal 

LOKMAN HEKiM 

~~ Dahiliye Mi.itehanırı ~ 

Pazardan başka gUnlerde ötledetl pi~ 
saat (2,5 tan 6 ya) kadar lııtanbuld• ~ ~1 
yolunda (104) nume.ra!İ busust kab1Jl91 ~ 1~ 
bııstalannı l<abul eder. Sıılı, cuın•~:ıcıı~ '\lı; 
ıcri sabah "9,5--12" saatleri hakiki tele!"' \h 
mahsustur. Muayenehane ve ev 
22398. Kışlık telefon: 21044. 
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Tarihe geçmiyen bir kahrama 
ve büyüklük menkıbesi 

Çanakkalede Atatürk'ün maiyetinde harp etmek erefin" 
kazanmtş olan Yozgat saglavı Bal/ Celô.l Arat, 
değerli bir hatırasını anlatıyor r·· .. ;::~··;:;i~ .. ~~ 

Emir "'aldıktan on beş dakika sonra ~ rumu tarafından 

it' 

~· ~· ı1' 'I'Urklüğün ve Türkün varlığını, na- lordu ve orduların ne yararlıklar 
·&- ~Usunu ve istikbalini mondiyal harbi gösterdiğini ve bü~:ın dünyaca 
p• ıı, ateş ve ihtiras kasırgalarından kur- malüm bulunan Lo:.iyük hakikatle-

,'İS ~tan Büyük Şefimiz, Ulu önderimiz ve r: tekrar edecek değilim. Beni.n 
e-

1
°Cdiyyen payidar olacağı mukadder bu- ! burada yazmak istediğ'.":1 şe!: O büyü!;:' 

,j· ~n Büyük Türk milletinin büy:ik ev-J tarihin bü~ük çerçe.v~sı ıçer.;sınde kalan I 
a~ ~dı d"h· l"d · · A t·· k'" h 1 

1 

ve onun bır cehresını tcmsıl eden. fa-~ a ı ı erımız ta ur un uzur a- ~ 1 

ıtl tl:ı<fa bulunmakla mübahi olduğum bir kat bizler için mezara kadar kalplerimiz 
~ıı: l{ahramanlar yatağı olan Gelibolu/'· de yanacak b"r meş'ale gibi ebedi ve kıy 

1

1 

i1' )attınaaası muharebelerinde fırkasını mettar olan, Büyük kumandanrmız için 

~ lıturettep 19 uncu fırka) bir tabur ku-ı belki küçi.i~, fakat bizi~ için çok büyük ı 
ti' ~danı bulunan bana "Menkıbemi bulunan bır menkıbedır: 

)Qın.,,ı- • · d'l 1 Mutad siper muharebelerile gecen ı ..,..., emrını ver ı er. ~ 

u· liı· b" d'h ""b ı· v h' 1 . günler, haftalar ve aylardan sonra niha-L ç ır me ı ve mu a aga ıs erıne . 
,+ ~Pıl- k b d k"k h t yet 1915 senesinin 16 / 17 haz ıran ge· 
!L ... a sızın u a ı anın aya ımın . . 
tır lıı cesi taburumla düşmana taarruz emrını 
ı1' ~ llıes'ut anlarından birisi olduğunu itı almıştım. Bana hayatının en mes'ut gü-
' Cdebilirim. Zira hakikatte Büyük Şe- . 11 ııı • • nü hangisidir? diye sorarlarsa, belkı da-

a# ~ rtıenakıb~.n~_an hır zerre olan ~e~ım ha ziyade bugünü söyliyeceğim. Çünkü 
ol- ııı !ıbem ~uyuk kuma~d:nın, t~rıhçıle- harimimize saldırmış olan düşmanla ni
:lt• ~ e5hulu olan bazı b~yuk me.zı~~~tl~- hayet göğt:is göğüse çarpışabileceğimiz, 
'1 gosterecek ve emrme verıldıgımın .. . 

t "u·· ı d ~ kl d . 'b intikam keskinliğile parlıyan sungüler-
ı• ıı. n er en ve ta uza ar an ıtı aren . Y• • "c y •• mizi göğüslerine saphyabılecegımız sa-
~ ~l~tne~.e ve ysonra da :akından ~o~_Ie· atler işte artık gelmişti. Sevincimden 

~ t~ e .. g~r~ege ba.ş!~dt~ı.mı_z 0 .~u~~~ heyecanıma adeta hakim olamıyor ve bir 
: ~t &'.ıcumun yettıgı, dılımın ~o~dugu saniye evvel düŞman üzerine atılmak isti 

1 : bir Belleten neşro-taarruz umuz ba~ amış ve biraz sonra da: 
biz düşmanın birine:, ikinci ve üçüncü: lunmıya başlandı-

• ·1 dığını yazmış, ilk siperlerine girm:ştı<t. 
sayıdan Türk Tn-

Aylar<lanberi lıu;/inü beklemiş olan rih kurumu Asbaş 
taburum aslanlar g:bi saldırmıştı. Bu- kanı Bayan Aie. 
rada bütün kahramanlar meyanında 

tin "Gerilla hak
yine bölük kumandanım birinci mülazim 

kında iki hatıra,. 
Talat Beyi yadetmeden geçmiyeceğ"m. isimli bir yazısını 
Bu aslan yavrusu aslan zabitim tabanca- almıştık. 

sındaki bütün kuqunlarmı ve üstünde- Bugün d~ Yoz-
ki bombalarım kullandıktan sonra kır- gat saylavı Bay 

bacile de bilaperva düşmana saldırmış Celal Arat'ın Bü-
ve nihayet emeline nail olmuş, rahmet- yük Öndere ait 
lerin en şereflisine kavuşmuştu. Esasen değerli bir hatıra. 

büKin taburum taarruzunu sanki hazar- smı alıyoruz: 

da bir gece taarruzu halini yapıyormuş - Cehli taburun 
gibi hiç korkusuz ve pervasız yapmıştı. 

Çünkü bütün tabur ölmemeği değil, 
ölmeği tabii görüyor ve hayatını değil, 

yalnrz büyük kumandanın emrini har
fiyyen ifa etmeği ve düşmanı neye mal 

olursa olsun mutlak tepelemeği dü~:inü
yordu. Nihayet acı hakikati anlıyan ve 
cepheden bize bir şey yapmıyacağuu da 

nerede? 

- Kumandanım 

işte düşman siper 
lcri üzerinde yatı-
yor. 

- Zinıh mu, bi-
ruh mu? 

- Gördüğünüz 

gibi kumandanım ... 
gören düşman evvelden hazırladığı müt- .. 
hiş yan ateşi tertibatxnı bütün dehşet .............................. }::{ 

ve şiddetile aleyhimize kullanmağa baş
ladı. hedeki tehlike ne kadar ziyade ise, o da 

~ ~tde anlatmakla çokt:n~erı ıfasma yordum. Emir gece yansı verilmişti. Va 
o# h· frsat . bul~mamış oldug~m çok haz- zifemiz on adım ilerimizde bulunan birin 
tt lr Yazıfeyı yapmış olacagım: ci düşman siperlerini ve yine ayni mesafe 
~ ~ lfond!yal harbe girişimizin akabinde ]erle bunun arkasında bulunan siperleri 

JI' 1~8lıp bulunduğum altıncı frrka Geli- almaktı. Taarruza alayımızın birinci tabu 
P ~ 11 Yar.madasındaki kahramanlarımı- rundan yüzbaşr Rifat Bey kumandasm

~ 1/t'kasinr kesmek emelile Saros Kör- da bulunan bir bölükle takviye edilen 

9 ,~ltıe çrkanlacak düşmanı karşılamak taburum memur edilm:şti. 

Elimizde bulunan düşman siperleri 
düşmanın karadan ve denizden tevcih 
ettiği projektörlerle gündüz gibi aydın-

o nisbette fazla kahramanlarının yanla- E 
rrnaa ve etrafında görünür ve etrafa eza CJ, lazım gelen 

yapmış mı? 
-1 ~ körfeze gönderilmişti. Burada Bulunduğumuz siperlerin ismi tarihe 
'İ uğumuz müddet zarfında hepimiz deı geçmiş olan Anbumunda meıhur 
fO ·t~'I !~ _sarpışan yiğit kardeşlerimizin "Mehmet Çavu:i .. siperleri; yerimizin 

rflı ı &avaşma bir an evvel yardım ede- ismi yüksek sırtta "Cesaret tepesi,. ; sağ 
~ ıick arzusunun verdiği heyecanla şid- cenahımız bir yar, sol cenahımız 'Kor
,P c tnütcheyyiç bulunmakta idik. Bu- ku Deresi,. ve taarruz edeceğimiz düş
D ~ki Yazifemizin de çok mühim oJdu- man mevzilerinin bulunduğu tepe de 
ı1' dil. Ye düşman buraya da ~ktığı tak- "Hain tepesi .. idi. 
il" _c cenup savaşını biraz olsun hafifle- D:işman kendi. siperlerini bizim ta

~K Cteğimizi takdir etmekle beraber rafzmızdan zaptedildiği takdirde yandan 
.J lııı.anın buralara çıkmak niyetinde ol- çok şiddetli tüfek, makineli tüfek ve top 
~' ~ ateşine alabilecek şekilde tertip etmic:-~ını ve bütün ş:ddetini cenuptaki ~ 
~· :cı t~İf cephelere tevcih etmekte bu- ti. Taarruz emri verildiği zaman tabu-

i lıgunu gördükçe bir gün değil, bir rumun iki bölüğü ateş hattında, iki bö
ka evvel cenuba ve bilhassa daha 0 lüğü ihtiyatta idi. 

te ismi bizlere kadar gelmeğe baş- Beni takviyeye memuur edilen bölük 
! bulunan cenubun en kahraman ku- de esasen sol cenahımda ateş hattında 
~dan1 Miralay Mustafa Kemal Beyin idi. Taarruz emrini alıp sevinçle oku-ı 
~ lla koşmak ateşile yanıyorduk. Ni- duktan sonra taburumun ateş hattında 
~t beklediğimiz ve istediğimiz hiç münasip bir mahalle gittim. Beş bölük 

~ ~&a fırkamızın bir alayı için oldu: kumandanını da buraya çağırdım. Ken-
1~tr fırkanın on sekizinci alayı bu dilerini bu mazhariyetimizdcn dolayı 
'<ld evvela tebrik ettim. Ve esasen daima 
r an alınarak Mürettep on dokuzun 
ttı.- ayarlı bulunan saatlerimizi tekrar kon-
~. yani ilk gayemizi teşkil eden v • a trol ettikten sonra her bölüı;•:.tn taarruz-

l:ı illan kumandanın fırkasına veril- daki vazifesini anlattım ve tekrar ettir
~a bu emri telakki ettigvimiz gün 

~r • dim. Şuracıkta kırk sekiz saatten ziyade 
• h:rrı::ın ve itimadı kalplerimize o ka- değiştirilmiyerek cephede kalmış olan, 

~ 1' <ıkim olmağa b::ışlamı§tı ki. yürü- kahraman bir zabitimin. şehit birinci 

~ ~eçtiğimiz dakikadan itibaren ergeç mülazim Talat Beyin de menkıbesini 
\. tıı? .denize döküleceğini şimdiden zikretmekten kendimi alamam: 

~ ~ıhı oluyorduk. Cenuptaki yiğit Birinci mülazim Talat Beye kendisi-! 

~:!_1~rimize sokuldukça ve bilhassa ni bazı zaruretler neticesinde değiştire-
~ tt.rniz yollarda ism!nden ve haya-
~ıı. ~rda aldığrmız Büyük Kemalin, 

~· ltıılletinin en karanlık günlerinde 
·:de dc~mağa başlamış olan büyü1< 

f 'tn ismile anılan "Kemal Geçidi,. . 
t 1 sırtı,, , "Kemal yeri., gibi isim

j ta 
sf h~tladıkça, heyecanımız yakacak 
~~ i l:ak korkunç bir kin ve intikam 

l1 '1aı· . 
~ ını alıyordu. Fırka mıntakasrna 

ten sonra şimdiye kadar hayalin"c . 
~ 1Sıninden heyecan duyduğumuz 
•. kumandanın besus, fakat ne is-• ıı· - -1

• ne beklediğini anlatan azimkar % , 
~ c karşılaştığımız zaman sanki 

memediğimden dolayı hatırını almak 
üzere bazı cemilekar sözler söylediğim 
zaman bana çok ciddi ve hürmetkar bir 

lisanla vermiş olduğu §U cevap hala ku
laklarımda çrnlamaktadır: 

"Kumandanım, beni bugün için ye
tiştiren büyük milletime olan borcumu 
ve başımızda bulunan büyük kumanda-

nımıza (kastedilen fırka kumandanımız 
Mustafa Kemal Beydi) karşı olan vazi

femi ancak hayatımla ödersem m:iste
rih olacağım. Hayatta esasen bir hemşi-ı 
remden başka kimsem yoktur. Bunu da 
büyük milletime, büyük kumandam-

lanmış ve yine karadan ve denizden ü
zerimize çevrilen her nevi ateşlerle bir 

cehenneme dönm:iştü. Bütün şiddetilc 
şafağa kadar devam eden bu ateş, hiç 
bir tehdit ve ateşten yılmadan elindeki 

düşman siperlerini terketmiye tam "mev
cutlu taburumu tamamen eritmişti; kah 
raman taburum elimdeki düşman siper

leri üzerinde kahramanca can vermeyi 
tercih etmişti. Şafakla beraber esasen 
daima kahramanlarının yanından- ayrıl 

nuyan büyük kumandanı yanımda gö

rünce taburumun kamilen erimiş oldu
ğunu unutmuş ve adeta yalnız ba~ıma 
da mevkiimi muhafaza edebileceğimi 

zannedecek derecede o güneşten, o iman 
ve kuvvet kaynağından taze iman ve 

kuvvet almıştım. Emsalsiz dehası ve i
hatasile herşeyi herkesten daha iyi gö
ren, kavnyan ve anlıyan büyük kuman-

danım vaziyeti içinde bulunan benden 
daha iyi anlamış olmasına rağmen bana 
şu· suali sormuştu: 

- Celal 1 Taburun nerede? 

- Kumandanım işte düşman siper-

leri •Üzerinde yatıyor. 
- Ziruh mu biruh mu? 

- Gördüğünüz gibi kumandanım. 
Büyük kumandana daha fazla söz 

söylemek hadna! inaslıktan başka bir şey 

olam:ı.zdı. Vaziyeti derhal ihata eden Bü 
yük Kemal bana <lerhal şu emri verdi: 

''Üçüncü taburu ela senin emrine ver
dim. Vaziyetini muhafaza et!,, 

BÜJ•:.ik kumandanımızın her emrini 
olduğu gibi bu emrini de harfiyyen icra 
ettik. Ve düşmana mevzilerimizden bir 

karış yer vermedik; yer vermedik de
ğil, düşmanın siperlerinden bir adım at-

masına hatta kafasını çıkarma:.ma da 
meydan vermedik. Büyük kumanc:ını-

rnız bana yukardaki suali tevcih etti
ği yerde şehitlerimizin cesetlerile dolu 

~dıı.'tnızla bütün düşman alemini bir 
~t c hoğacağımıza iman edecek de
~-~enliğimizde rnüthi~ ve yenilmez 

idi. İşte anc"k onun. o büyük kııman
danımızm şahsrnd::ı görülen bu ve ni

hayetsiz d'.ğer k.:hramanlıklar ~1 e.,imi· 
zin kana kana ic;ti~i bir cür'et ve şeca-ma emanet ederim. -

~ <I lıjssediyorduk. 

~ ~~burada o k?hraman:n o gün cm-
1 _,,. ~lllunan on dokuzuncu fırka ile 

1"' tc o · k ı·· 1 
nun cmrıne geçme ta ıın~l 
bulunan diğer fırka, ko-

Bölük kumandanlanma verdiğim e- at kaynağı idi. Büy:.ik kumandan hiç 
mir mucibince taarruz tamamen sessiz kimsenin kafasını ç:karm:ıdrğı sti1erler» 

de bir neferinin sırtına çrkar ve hilaperve baskın şeklinde yapılacak, Allah Al-
lah nidaları bile söyienmiyecek ve tabu- va düşman mev;:ileri:ı i tetk"k eder
rumun bu taarruzuna ilk isaret de mu- di. Bu büyük insan gerideki kumanda - . 
ayyen anda düşmanın tepesinde pathya-ı mevkilerinden ziyade ilerdeki b!-ı:aman 

cak bombalar olacaktı. lannm yanında vakit geçirirdi ve cep-

bir güneş şuaı gibi, cür'et, şecaat ve 

kahramanlık enerjileri serperdi. Daima 
o büy•:.ik kumanclanm şahsına in'itaf e
den bu gibi menkıbeler nihayetsizdi. 

Ben b:iyük kumandanımın ne talili 
bir zabiti imişim ki, onun yalnrz Ça-

nakkaleyi değil, bütün milleti ve vata
nı da kurtardığım ve yine onun elile 
aslanlar yatağı ve çetin yurt hisarı olan 
Çanakkalenin "Gayriaskeril:k.. bağla

rından da kcırtarıldığım gördüm. Dai
ma iyi neticelere. mutlaka vatan ve mil-

letin hayrına matuf olan onun emirleri
ni ifa uğrunda ölen arkadaşlarım da hi~ 

şüphesiz talihli idiler. Fakat heyhat! On 
]ar uğrunda can verdikleri büyük ku
mandanlarının ve vatanlarının bu maz. 

hariyetlerini benim gibi göremediler. 1 
Çanakkale demek Mustafa Kemal, 

de:nektir. Göniil çok ister ki: Yalnız 

Çanakkaleyi değil, düşmanların çok feci 

kast ve eme11erine maruz kalan bütiin 
Türk vatanını ve Türk milletini kurta· 
ran ve yalnız kurtarmakla da kalmayıp 

onu en iyi bir istikbale doğru bütün hı-1 
zile ilerleten Büyii!< Şefimizin, tarihte 

eşi bulunmıyan Büyük Dalıi J\tatürkü 1 
miizün muazzam a: ğer bir heykeli de 1 

N evyork limanının ağz:r.~'aki "Hürriyet' 
abidesi .. gibi yüce Türk millet ve vat:ı- ı 
mnın kapısı demek olan Çan::ıkkale Ilo· 
ğazma gireceklere karşı Gelibolu Yel· 

• 
şeyı 

"Açık Söz,, aleyhine açtıL · 
davada, şahitler, olan 

biteni anlallyorlarl 
İkinci cezada, dün sabah bir ecza

cı tarafından "Açık Söz,, gazetesi a. 
le:'\ ine, hakikate uygun olmıyan neş
riyatta bulunduğu iddiasile açılan bir 
davaya, bakılmıştır. 

Davacı cezacı Suattır. Gazetede; 
bir tranway kazasında ayağmıu par
makları kesilen Fethi çocuk, Ahmet 

Refik isminde bir gencin sırtında ec
zahanesine getirildiği halde, cczaha. 
nede pansıman yaprlmc:dığı, para is
tenildiği yazıldığmd"n bahisle, "bu-

nun asılsız o1duğu f!ıhkikatla da an
laşılmıştır ... diyor. D·ırur-;ma, dava c. 
dılcn tarafın gıyabınd.,dır. 

Dün ikinci kom·~cr Kemal dinlenil-
di. Gazetenin nc~riyatı üz0 rinc yapı

lan tnhkilrnt ııc .. ic sirdc, cczah:ınede 

y::ı.rah çocufun ilk kdavisinin icabı 

''eçhile y~ "lt!drğı anı- ··ıaı ~u. bu ıda
ri t::ı.hk"bt dosyasın·n· Karag'fr·ui.ik 
nnhiye miidiir!üfriindC' bulunduğunu 
söyledi. 

Salat:!. soğan s:ıttı(;ını ve Sarma. 
şık maha'l"'.'.>indc oturdu'!unu söylıyen 
Nuri. krnd·,..inin bu \'al:'ayı bilmediği, 

rımad:ısının en ileri ve gö::e görüntır 1 ancak üç av evvel ka"!tya uğrryan 
bir tepesine, b'r zam::ı~Jı:: dü~mnn top Dt!rhnnm :-ıvni , c-"h ... ve ı;c'ir l r<'k, 

makineli tüfok ve tiifelderinin b;::e ate:: hcmnn tcdn-. i ccH!di ;, yolunda ifodc 
saçtığı tep::lerden birisi i.izcrine dikil- verdi. 

sin. Türklüğ'ün kurtuluş ve hürriyet Kara-;ümrükte l~"r"baş mahalle-
abidesi demek olan bu abide de Amcri ~inde o~ur ··ı~uııu c·:. ,. ·en Sn.in o~ln 
kalıların!d gibi Çan;:ı~>kale Boğazına Ahr.ıet n f k irm;.·d ' i dtli!mnlı da, 
sokulurken ve gc::e gi.indüz ta uza:t!ar- ! ı:;un!arı anlnttr: 
dan göriinsün. 

IlclJetcn: 

Tabur kum;:ın<lanının me'1kıbesinc 

esas tuttuğu taarruzun strateiik degy e-
• 1 

rini aydmlatmıığı vazife sayarım: Bu 

taburun yüksek kahramanlığı ile yapı·: 

lan vazife cenu;:ıta Seddülb::ıhir ccp~ıe· 

sinde y<ıpılmakta olan düşman taarru

zunu sağ cenahımızdan sert l.ıir darbe 
ile önliyerek dü§nıanm sade cikl::ıtir-i 

değil, ayni zar-.... da bir kısım kuvvetin! 

de §İmale çekmek amacını güdüycrclu. 
Tt:ı' ur o günkii t:.ırr:'l ~d:ınınm yazd:ğı j 
gibi, aldığı em:i şimşek gibi yaptı ,.~ 

büyiik kumandanın maksadı temin olun
du. 

- f.'ct1ıi ile ;:ırl·"c""'I tra.nwaya at
l:ımak ist: diler. F L11i atlıyamadı, 

düştü. nva<rmın r:ı.-Irn'darı k·si!di. 
Io\<>ndis"ni sırtıma a'ar::ı1r, dvard::ıki ee 

;;::ı.11"ne··e ,..C:tiirdi"m. r"z:ıcı, pamuk 
~ctirdi. ya .. "nm üs+üne koydu. Fethi, 
feaalık ge"irince ila" kol·lattı ve "İm
dadı s•hhi,, ye telefon etti. Para da is_ 
tcmedi. 

Kahveci Ahm0 t de, eczac:nrn ''a
zifesini vantrğmdan. mukal::ilinde pa
ra is .. ed · ğ"ni gÖ"m~ il ~inCcn b:ı.hcetti. 

Hey~t. Kara~ümrük nahiye müdür

lfüfündeki idari tahkikat dosynsınm 
getirtilmesi kararil". duruşmayı 27 
mart saat 14 e bıraktı. 
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1'ren yolcuları Çene 
suyunu bedava İçiyor 

/zmitin yerli halkı 
12,5 kuruşa 

ise tenekesini 
alıyor 

lzmit, (Huıusi) - Trenle An· 
kara, Adana, Samsuna ve yurdun 
her bucağına giden ve gelen yol
cular, İzmit istasyonunda ellerinde 
şi§eler ve bardaklarla biribirlerine 
geçerler. Çünkü İzmit istasyonun
da .. Çene suyu,, vardır. Ve bir 
bardak Çene suyu dalgalı bir fırtına 
koparır. 

''Çene suyu,, tek bir kelime ile 
lzmitin herşeyidir. Varlığı ve övün
cüdür. 

TürkiY,cdeki Tqdelen, Hamidi
ye, Karakulak, Kocata§, Şaıal, 
ve Niksann Ayvaz'ı gibi ünlü 
memba sularından çok üstün bir 
haliteye ve evsafa maliktir. 

Büyük Önder Atatürk bile Çe
ne suyu ile alak.adar olarak bir An
kara dönü§lerinde, mC§hur su hak· 
kında kendilerine izahat vermek şe· 
refine nail olmu§tum. 

Çene suyu Jzmite 15 kilometre 
uzaktaki Çene dağından çıkar. Ç 
ne suyunu lzmit belediyesi 1 O um~ 
Cumhuriyet bayramında fenni tesi· 
sat ile, §ehire isale etmiştir. 

Çene suyunun ismi etrafında 
şimdiye kad~r esaslı bir malumat 
yok gibidir. Yalnız güzel bir efsa· 
nesi vardır. 

19 uncu asır başlarında Derince 
üstündeki 8Il'tlarda Türkmenler ya
§arınış. Bunlar munhasıran koyun
culukla geçinirler ve yaz ki§ hayat· 
Iarı ~iiksck dağların otlak vadilerin
de geçermiş. 

Günün birinde bir çoban elinde
ki değnekle toprağı eşerken yerden 
bir su sütunu yükselmiş. Eski Türk
lerde suya karşı derin saygı dcrha! 
kendisini göstermiş. Ve etrafım 
düzcnliyerek bir çe§me yapmışlar. 

Aradan seneler geçmiş. Suyun 
§İfası etrafa yayılmı§. Suyu bulan 
çoban da su başında bir kulübe kur
muf. 

Gel zaman git zaman çoban ih
tiyarlamış ve bir gün ortadan sır 
olmu§. 

Aramışlar, taramışlar, çobanı hu· 
lumamışlar ve hayretle görmüşler 
ki, şifalı suyun icinde bir insan çe· 
nesi vardır ve su, çenenin üzerin· 
Clen akmaktadır. 

O zaman yayladaki insanlar saf 
saf el bağlamışlar ve ihtiyar çobanın 
erenlerden olduğuna kani olmuşlar. 

Dağın· ismi Çene dağı, suyun 
ismi de Çene suyu kalmış. 

Benim size anlatmak istediğim 
bunlar değildi. Şöyle kısa yoldan 
bir girizgah yapmak istemi§tim; u
zun sürdii. Çünkü bunlann hepsi 
masal ve aslı olmıyan şeylerdir. 

Bizim ünlü Çene suyu vapur ve 
tren yolcularına parasız verilir de 
halka gelince paralı olur. Ve bun· 
dandır ki, lzmit hnlkı Çene suyu 
içemez. İçebilmesi için bir teneke 
suya 12,5 kuru~ vermesi lazımdır. 

Halbuk; lzmitliler belediyenin 
bu fazla tamahkarlığından şikayet· 
çidirler. 

··- Su lzmittcn çıksın. Izmit
Jiler suyu bedava içemesin. Yoku
lar iç.sin.. Bu doğru mu?,. 

Diyorlar. 
Ve ilave ediyorlar: 
.. _ Belediyenin bu kadar sayın 

nzası var da onlar bile bir itir:ı:: se
si yükseltemiyorlar.,, 

Biz, bu münasebetle şöyle bir 
fikir ortaya atmak istiyoruz: Bele
diye muhtelif ebatta su ~i~eleri al
malı ve bunu mühürliyerek yolcu
lara münasip göreceği bir fiat üze· 
rinden satmalıdır. Hiç bir yolcu 
huna itiraz edemez. Çünkü, bütün 
hayatı müddetince bir veya birkaç 
<lef~ lzmitten gesecek ve bir bardak 

su içecektir. Fakat bir İzmitli böy
le mi ya? Fakir halkı, mektep ta· 
}ebelerini, işçi sınıfını da düşün
mek mecburiyetindeyiz. 
lZMlTLILER YAZIN NEDEN 

ŞtKA YETÇlDlR? 
Yaz gelince beraber gelen bir 

dert de var: Toz ... 
Gerçi gülünü seven dikenine 

kotlanır derler ama, bu diken de
ğil, çivi ... 

Kağıt fabrikasının bir otomobili 
ve içinde haşmetlu bir şöförü var. 
Belediyenin nizamlan fabrika oto· 
mobiline tatbik edilmese gerek ki, 
içindeki yaran yıldırım gibi geçer· 
ken, dalgalanan toz bulutlan hava
da renk renk, şeritleniyor. 

Akşam üzeri Ulugazi okulu, 
fabrika, istasyon taraflarına gide
miyorsunuz. 

Çünkü toz, toz. ... Evinizin pen· 
cerelerini açamıyorsunuz. Çiinkü 
toz toz ... 

Şehrin içinde rahat, korkusuz 
dol8§amıyorsunuz. Çünkü toz, toz. 

Bakkalın §ekcrine bakıyorsunuz 
toz, kasabın etine bakıyorsunuz 

toz. Hep ve yalnız toz ... 
Bir felŞket, fecaat ve afet için

deyiz ama, haberimiz yok. Benim 
bile haberim yoktu. Bereket sayın 
bir doktor dikkatimi üzerine topla
dı ve bana ~unları söyledi. Yoksa ... 

.. _ Bir memlekette sıhhatin bu. 
lunması için .sağlık ve haatalığın 
man~şm\ iyi anlMnl§ o~ak lazım
dır. Bunu bilmiyen insanlar, ca· 
mialar daima lakayt bulunurlar ve 
bu lakaydlikleri yüzünden memle
ket her tiirlü bakımsızlık ve hasta
lığa maruz kalır. Nitekim lzmit de 
en ziyade nazan dikkati celbeden 
tozdur. Bu tozun maalesef ölüm 
saçtığım değil halk, alakadar olan
lar dahi görmemeğe alışmışlardır. 

Çarşı, pazar, her tarafta her tür
lü mevaddı gıdaiyc açık ve bu kal
kıp oturnn tozların altındadır. Halk 
zaten sıhhatin ne ile idame oluna· 
cağını bilmedikleri için lazım gelen 
kaloriyi takdirsizlikleri dolayısile a· 
lamazlar, parasızlıkları dolayısile 
değil. Bu yüzden de yavrularımız 
zaif, nahiftirler. Bu cılız vücutlar, 
bu maraz tohumlanna en güzel bi
rer tarladır. 

Bundandır ki, toz en ziyade 
nazan dikkate alınacak bir mesele
dir ve daima miirakabc ve mücade
edilccek bir keyfiyettir.,, 

Doktorun hakkı var. Belediye
mizin sağlık ve temizlik mücadele
sini şiddetlendirmesi lazım. 

MÜST AHS1LLER SEViNÇTE. 
Evvelcede yazmıştım ve bu ya· 

zılarm memleket tarafından dikka· 
te alındığım da sevinçle ilave et
miştim. İzmit ve mıntakası mÜs· 
tahsilleri kabzımalların saltanatın· 
d;ln kurtulmak iizeredirler. Çünkü 
Bundan sonra müstahsil malını yal
nız lstanbul Hal idaresine gönde
recek, \'e doğrudan doğruya Hal 
idaresile iş görecektir. Bu hususta 
İstanbul vali ve belediye reisi Mu
hittin Üstündağ da müzaharet ede
ceğini vadetmişlerdir. lzmit vali 
ve Parti batkanı Hamit Oskayın bu 
muvaffakiyeti lzmit müstahsillerini 
biiyük bir neşe ve sevgi icinde bı
rakmış~ır. 

c. Baykal 

IZMIT BAT AKUKLARINI 
KURUTMAK IClN 1 

izmit, (Hususi) - lzmit husu· 
si muhasebe idaresi, mevcut bir 
Ekskavatörden başka iki tane daha 
nlmağa karar vermiştir. Bu maki- ı 
neler, bataklıkların kurutulmasında 
büyük hizmetler görmektedirler. . 

inhisarlar J:'ekili Ak hisarda bu sene onbi 
Çankırıda ~ d.k.ld• 

Çankm, 20 (A.A.) - inhisar· agaç ) ) } 
lar Vekili B. Ali Rnna Tarhan bu-
gün şehrimize gelmiştir. Belediye 
taraf mdan Parti konağında şerefine 
bir ziyafet verildi. Vekil, ziyafet 
esnasında bütün meslek sahiplerile 
görüşerek memleket işleti hakkın
da malumat aldı. 

Vekil bugün yanında vali ve 
belediye reisi olduğu halde Çankı· 
rıya 1 ; kilometre mesafede bulunan 
memlehalara giderek tetkikatta bu
lunmuştur. 

-====== 

lzmir'de 
ilaç satan 26 bakkal 
mahkemeye verildi 

lzmir - Eczacılar kanununa 
avkırı olarak dükkanlarmda baş ağ
r;sı için muhtelif hazır ilaçlar satan 
26 bakkal, Sıhhat ve içtimai Mua
venet müdürlüğü tarafından hakla
rında tutulan tahkikat evrakile 
miiddeiumumiliğe verilmişlerdir. 

Müddeiumumilik, bu bakkalla
rın, eczacılar kanunu mucibince 
yasak olan bu i§i yapmalarından Ö· 

türü asliyeceza mahkemesine sevk· 
lerini karariaıtırmıttır. Maznunlar 
kala!:alık olduğundan ıehrimizdeki 
muhtelif asliyeceza mahkeme!erine 
taksim edilmiJlerdir. Derhal muha
kemelerine başlanacaktır. 

Çelik fabrikası 
inşaatı başladı 

Devrek, - Sefranbolunun Ka· 
rabiik mevkiinde kurulacak olan 
demir ve celik fabrikasının insaeı-

Jta l>a§lan~ıftır. Karabüke bi'rw~ 
ecnebi ve Türk mühendisler gelmif, 
işe batlamışlardır. ID§Clat mevkiin· 
de i.iç yi.iz kişi çalıımaktadır. 1 ni· 
sanda temel atma meraaimi yapıla
caktır. 

Karabi.ik f abrikasmda çalışacak 
olan mühendislerin Tefen nahiye 
merkezinde oturmaları için yeniden 
50 kadar bina yapılmasına teşebbüs 
edilmi~tir. 

Kubilay ihtifali yarin 
lzmir, 20 (Hususi) - Pazarte

si günü Menemende Kubilay ihti· 
fali yapılacaktır. İzmir Parti Bat· 
kanlığı zengin bir ihtifal programı 
hazırlamıştır. 

Kubilay ihtifali dolayısile pazar. 
tcsi günü lzmir - Menemen ara
sında gidiş döniiş iki ve Manisa -
Menemen arasında gidiş dönüş bir 
tren işliyecektir. 

Zorlu aşılı l 
Balıkesir - Sınduğının Umurla!' 

ki)ytindcn Topal lbrahimin kızı 1 2 
yaşında Kamileyi Ethem oğlu 30 
yaşında Mehmet zorla kaçımıı§tır. 

Suçlu yakalanarak adliyeye tes. 
lim edilmiştir. 

1 abanca ile oynarlıen 
bir adam IJldiJrdü 

lzmir, - Seferihisann Sığacık 
köyünde feci biı kCt7< lmuştur. 
Köyün hayvanlannı otlatan çoban 
21 ya§mda Kadir, sığır çobanı lb
rnhim oğlu SAlih"i tabanca kurşuu 
ile öldürmÜftÜr. 

Zabıtaca yapılan tahkikatta Ka
dirin Brovnik tabancasını kurcalar· 
kcn ateş aldığı ~e rıkan kurıunun 
knr~ı taraf ta duran Snlihin göğsünt 
saplanarak ölümüne sebebiyet ver· 
diği anlaşılmıştır. Çoban Kadir tu· 
tulmustur. 

1 ekirdağ Belediye 
bütçesi 

T ekirclağ, 20 ( A.A.) - Tekir
dağ umumi meclisi 937 bütçesini 
4 7 1 bin lira üzerinden tesbit eyle
mİ!tİr. Bütçe, yapılacak birçok İf" 
lerin masraflarını da kartalamak.ta
dır. 

elektriklenmesi için Beledi11eı Şelırin 
Bankasından ıstikraz yapılacak 

Akhisar, (Hususi) - 15 gün 
evvelden yeni açılını§ olan birinci 
ve ikinci nakliye caddeleri le F ahret· 
tin paşa caddesine ve şehrin muhte• 
lif yerlerine ab'BÇlar dikilmifti. Şeh
rin bir kilometre yanında bulunan 
Y eldeğirmeni denilen mahalde bü
tün mekteplerin ve binlerce halkın 
iıttirakile büyük bir bayram yapıl· 
mı!tır. 

Program mucibince sabah aaat 
8,30 da bütün mektepler 'Ve halk 
fidanların tevzi mahalli olan Miea
kımilli mektebinde toplandılar. Tam 
aaat 9 da önce Halkevi bando.u 
olduğu ve herkesin elinde birer .. 
ğaç fidanı bulunduju halde bütün 
mektepler ve bunlan takiben kay• 
makam Rifat Yenal ve bütün me· 
morlar ve muallimler ve binlerce 
halk, bir alay halinde hükumet cad· 
desindcn, belediye, Cumhuriyet 
meydanından doğruya Y eldejirme
nine varıldı. 

ilk defa bando tarafından Cum· 
huriyet m&'f!l çalındı ve bundan 
10nra kaymakam Rifat Yenal, bu 
yapılan bayram hakkında çok ıüzcl 
bir eöylev verdi ve mükerrer ıuret· 
te alkJJlandı. Herkes elinde getir· 
diği fidanlan dikmek ıuretile Yel
c:lejinneni bir aaat içinde ajaçlan· 
mıştır. Gelecek yıl bu mahal teh· 
rin yegane bir mesire mahalli ola· 
cak ve belediye tarafından büyük 
bir aazino yaptırılacaktır. 

Şehrin ajaçlandanlmaaı huıu· 
aunda faaliyetle çallf&ll belediye re• 

iıi Nüzhet lpk ve ağaçların t 
\'e bayramın tabi ti huau•unda 
yük yardımı dokunan ka.vn~.-.ı 
mız Rifat Y enalın bu hareketi 
m takdirdir. 

Devam eden faaliyet netic 
ıehrimizde on binden fazla aiaÇ 
kilmiıtir. 

BELEDiYELER BANKAS 
iSTiKRAZ Y APILACAIC 

Şehrimizin en büyük no~ 
lan elektrik taİ•tJnın me 
ihtiyacmı temin edemediiindeD 
nun tevıii ve moc:lem bir hale 
tirilmeai için mütehassısı tar3 
dan yapılan projeler tasdik 
miştir. Belediye bu ite batla 
üzere belediyeler banbamdan 
raz yapmağa karar verrnit ve 
evrakı Yüksek Dahiliye Vek 
sunulmuıtur. Şehrimizin dahi 
bir ziyaya kavuıması için 
Vekiletinin bu iti derhal te ' 
taadik ederek puanın verilmui 
kmdaki kararlannı Akhisar 
aabuaızlılda intizar etmektedi • 

iLK MEKTEP BiNA.Si 
YAPILACAIC 

ilk tahlil çağma gelmi, olatl 
culclanmız mektepeizlik ·· ·· 
bu yıl tahlillerine devam ede._ııtıı 
ğini göz önüne alan kayma 
mJZm Akhiarda üçüncü bir 
mektep infUI için tqebbüaleri 
vaffakiyete ermiıtir. Mek 
pıma pek yakmda h-fl•Jlt 
gelecek yıl hiç bir talebe açık.
mıyacaktır. 

lzmirde esrarlı DCN ve 

b• . t TERCU• KULLIYA 
ır cınage •u lrf•n haalneal ... 

lzmir. 19 - I.tanbulda Koca- •bone ol m ak lc;ln 
muatafapapcla oturan ve bir it do- kola»hklar 
layıaile buraya gelen 33 Yatında 
Hüaeyin adında biri İkiÇCflllelikte 
Menzil hanında bir odada ölü ola
rak bulunmuştur. 

Hü.eyinin boğazı çakı ile keail· 
mittir. Zabıta bu eararenaiz vaka
nm tahkikatile mqauldür. Hme-
yinin g~e odaya siren meçhul bir 
el tarafından öldürüldüğü anlatıl
maktadır. 

Hadieenin en garip noktası fU• 
dur ki. meçhul adam. Hüeeyini 
öldürdükten IOllra, izini kaybetmek 
için, kapıyı arkumdan ıünneliye
rek pencereden kaçmJfbr. Zabıta bu 
meçhul caniyi anyor. 

Memlekette okum& hev 
yaymak ve kitap tedarikini k 
lqtınrıa.k mwadile Dün ve 

~ nn kitapları için her keseye 
rişli ve pratik bir abone uaulil 
nulmuttur. 1 inci kitaptan 11 
kitaba kadar olan on cilUik 1 
serinin abonesi 838 kuru~ur; rl 
nun 23& kunqu peşin verilir ve 
dan IOlll'& her ay bir lira Meni!· 

11 inci kitaptan 20 inci 
kadar olan on ciltlik 2 inci __.. ... 'JI .. 

abonesi 5CK k\D'\lfblr. 20i k111"'...., 
pqin verilir n ondan 80llJ'& ıa.ı 
bir lira &lenir. 

iki kız yllzlJnden bir 1 

adam 6ldürülda 

21 met kitaptan 30 uncu 
kadar olan on cilUllr 3 ibıcU __...,.._ 
aboDeai 532 kuruttur; 232 
petin veıilir, ondan 80lll'& ııer 

Bartın, - Balambe köyünde bir 
cinayet olmu§. ayni köyden Rifat 
Kopaa adında 2 2 Yatlarmc:la bir de
likanlı öldürülmüttür. 

Y apdan tahkikat neticemıde, ka
sabadan Kasap Ruim, Korucu de
nilen Mehmet ve Ahmet T opalojl'
adlannda üç kiti zannaltma alm
mJf}ar ve Rasimle Mehmet yakaJan. 
mışlardu. Ahmet aranmaktadır. 

Suçlularclan Rasim, cinayeti ken· 
disi itlediiini itiraf etmi§tir. 

Hadise fU şekilde ohnuttur: 
Raıimle Mehmet, ölen Rifatm 

wdeıinin kızlan yatar ve Cemileye 
tutkun olduklan için, onlarm pefİn
de geziyor, köy arar.nda doıa,ıyor
larffiJf. Bundan pek ainirlenen Ri· 
f at. o &ün köy içinde gene Rasim· 
le ark.adaılarına rutbyarak bvp 
etmİ§ ve Ruime kazıkla vunnuı
tur. Bunun üzerine aralarmda le.an
lı bir boiutma baflamıt ve neticede 

bir lira verilir. 
31 inci kitaptan il inci 

kadar olan on ciltlik' Undl ---~--.. 
abonMl 520 kuruttur; 220 
verildikten sonra her ay bir lir' 
denir. 

41 met kitaptan ~1 inci 
kadar olan on ciltlik 5 inci 
abollai 488 kurqtur; 188 
petin verillr ve her ay bir lftS 
nir. • _ ... 

50 kit.lba birden abone Ol!P"'" 

tiyenler Pefln 8 lira v...
ta.plann tamammı alır ve 
her ay 3 lira ödi,-.ek 6 ~ 
1aplanm kapatırlar. 

sı inci kitaptan eo .-ı 
kadar olan 8 mcı leriniD 
43& ku.""Uıltur. 138 11 peaia 
ve her ay bir Ura admlr. 

Abone olmak lcin ~ 
yurduna mllracaat ediıme}iMJ'• 

Telefon: 2'3"l0 t.tubUL 
Rasim Rifatı bıc;akla muhtelif yerle. l'--=--=-=-===--,,_..~ -
rinden yaralıyarak öldürmüıtür. 



k Ö~ce donakalan Kıpçaklar, çabucak 
~ndılerini toplayıp yeni vaz:yetc göre 

tt-KURUN 21MART1931 

lan da hiç dostane değildir 
İki Mongol generali, birdcncire 1!.. 

kırdıyı kestiler. Anlamıılardı: .Artık 
kendilerine inanılmıyor! 

rıı koymak için cephe alm!şlardı, ki 
Rtneral Cebe ile Subotay, tırıs at koş. 
~ruııa ve güler yüzle yaklaştılar. Vah
Jı~e harp ulumalarile gayız ifadeli atef 
~UıJriirerek, yalın kılıç ıdeğil; katiyen 1 
d tneraller, tırıs gelerek, atlarını dur. 

• Urdular, eğerlerine tutunar&1k rahat JI Jf l. l ~ kl J R 
1 tıı,·:ı~::~~:d:~e;; ~:~:n~~re~k:~~~~~: ıv.ıongol ar, n.ıpça aruan sonra us 

Şu hale 're ıde, malum politika tak
tiki iflas etti, malüm harp taktiki tecrü
be edilmek gerek! Vaziyet, !ster iste. 
mez, zoraki böyle 1 

• • • 
111

tla uyuşan kollarını kflldirarak, ba- K' l 'l k k ı 
tlk~arı.nı gerere~. şöyle bir "Och!., diye ınııaz arı e arşı arşıııa e 
tel'Uı.dder, esnedıler. Ve Kıpçak kuvvet. '3 · '::I 

Mo!lgol fırkalan, Rus cephesinin 
önünde kah §U taraftan, kah bu taraftan 
saldırıyor, bir buradan sökün f'diyor, 
bir şuradan .. Ve Ruslar, daim:ı nuırak
larını ileri utatmrş olarak, ke.,di çevre
lerinde sağa, sola dönmekten ve harbın 
bu şaşırtıcı haml~Jerle birden1Jire kayb • 
e:iilmemesine dikkat etmekten ba§ka 
bir şey yapamıyorl::r, hemen hemen! 

rirıin pi•tarlarını dostra, "c;ınü gönül. _ 32 _ d :ı :s lar. susuyorlar; sonra tekrar ağız açı-/e trı,, selamladılar 1 yorlar, hararetli münak:aıalarla sonu 

• • • gelmiyen müzakereler bir çık"tıaıa giri-
. 'l'rpkı bir akraba gibi davra:ıdıfar, ırk yordu, gitgide! 
tliğini hatırlattılar ve bir itt!fak teklif Her iki Mongol generali de, bunun 

er. "Arada ayrı gayrılık ynk; ırkla- böyle olacağını kestirmişlerdi. Onlar bo. 
ı bir; mademki böyle bir beraberlik yuna toplanıp müzakere ededur~unlar, 

r, hal ve hareket bakımmdım da bir. Mongollar, günün birinde aptnsızın bir 
'it olalım! Nifak ve şikakıı ne lüzum baskın yapıverdiler. Böyle bac;tırılacak
ıanki? Yok yere!,. yollu ıahiren }arını sezemiyen Kıpçakl:ır, r~isleri mü

k samimi bir davet 1 gene hiç bekle- zakere halinde iken, gafil avlandılar, 

1i tir ordunun bu kadar çabuk olarak 
teşekkül edivereceğini işitince, biraz 
bozuldular. Herhalde buna canlan St-
kıldı. Bu vaziyet knrşısında, hil~ ve hud'e 
söl::r.iyebilir ve dolayısile de bu kadar 
kuvvetli bir ordu ile başa çıltrnlk, hiç 
değilse hayli güçleşirdi. Hele, ı oyuna 
tekrc:r ettikleri malum tnktik de lıuralar 
da duyulup şimdi karşdarınd<ı bı.lunan. 
larca öğ~enilmiş olabileccği,.e göre .• 
Aldanm"k ihtimali olmasa bile, aldata-

tdikleri bu teklif ve davet de, Kıp- ıeislerile beraber, öteki dünyayı lıoyla; 
~ları tamamile §aşırtt'ı. Bu da n1ühim dılar. Aralarından açık göz ·~avranıp, 

•Urpriz, itte 1 Aralarında mii~akere. rastgele. birer ata binerek •::lol..ı dizgin mamak ihtimali de vardı! 
koyuldular. Kıpçak kabile1eri reisle- uzaklaşabilenler de, dört nala Rus sını
dtn bazıları, bu teklif ve davete ra~- rını geçtiler we Rus Kinyaz\anni\ sınır 
Monıollara karşı hücum! gcçmeği boylarında nasıl bir tehlikenin çöıeklcn
uniyelle tercih ediyorlacdı. Fakat, diğini "naklü hikaye,. ettiler 1 

lcısmı buna razı olmıyordu. Bir kıs., Kinyazlar derhal faaliyete geçerek, 
da müteredditti. Dolaytsilr. araların- bütün steplerdeki KıJ><iaklan l>iı araya 
tniizakere, sonsuzluğa doğru uzayıp toplacl:lar, onlarla birleştiler; gayet ça. 

• • • 
lfer kafadan bir ses çıkıyordu boyu- ı 

o söyliyor, bu ıöyliyor, fiÖylc§iyor-ı 

~trestecilerde Sarıdemir mahallesinde 
hıtnakapı sokağında 18 No. yazıhane 

~ıtecilerde Sarıdemir mah:dlf'sinde 

buk olarak hemen hemen M '>ngolların 
tı1üratine eş bir çabuklukla tahminen 
100,000 kişilik bir ordu teşekkül etti. 
Cengiz hanın iki gencralt, böyle kuvvet-

kiraıu 

300 22,SO 

••• 
Evet, steplerdeki bütün K•pçaklarla 

birlel~n Rusların teşkil cttik:erı C'lrou, 
en asağı kendilerinL, ordulaıı rlerece
sinde mükemmeldi. Ostelik, Mc.ngolla. 
rın ordusundan beş kat d ha hzla mev· 
cutlu, beş kat daha büyüktü! 

Bunun ür.erine, Cebe ile Suhotay, rna
lUm harp sırası taktikindcn önce, . gene 
malıim - politika taktikini rlenemeği 

ldaha muvafık buldular. Müz.ılccıc kapı-

~akapı sokağında 59 No. yazıhane 240 'ıs 
\ruJtarda semti senelik muhammen kiralarile ilk teminatları yanlı olan ma- !il••••• D r. •••••1111! 
~lim tarihinden itibaren birer ıene :nüddetle kiraya verilmek ilzere :.çık ar- , N ı ş A N y A N 

}'a konulmuşlar.dır. Şartnameleri le vazım müdürlüğünde görülebilir. İatek-

~i'ft'rnıda g6sterilcn :ilk teminat 'makbuz veya mektubile beralier 3113/ Ramlarrn1 hergtın ak§ama kadar 
~r§tttlba günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) Beyoğlu, Tokatlıy:ın oteli yanında 

'<,1487) Mektep sokak 35 numaralı mua-
Senelik muhammen ilk teminatı 

kirası 

ttclde Ebuı;suud caddesinde 11.13 
"· lı matbaa binası t40 18 
l>•lı çarşııda Divrik sokağında 21 No. 
dUkkan. 18 1,35 
'iukarda semti senelik muhammen kiralarile ilk teminatları yazılı ohn ma
tt teslim tarihinden 938 veya 939 se neleri mayıs sonuna kadar ayrı ayrı ki
- Verilmek üzere açık artırmaya ko nulmuş ise de belli ihale gününde istek
°bıılunmadığından pazarlığa çevrilmiş terdir. Şartnameleri levamn müdürlü

görülebilir. istekliler hizalımnda gösterilen ilk teminat makbuz veya mek
~raber 23/3/937 aalı gUnü saat 14 de Daimi Encümende bulunınnlıdırlar. 

(1482) ----Cinsi B<herinin 
Top birinci hamur 68X100 

,, ikinci ,, 57X82 
On iki kiloluk 

Muhammen bedeli 
Parşömen 

Pembe 
584,50 

•• ikinci hamur 57X82 Beyaz 

tıı: teminatı 

43,83 

On iki kiloluk ı 
'elediye matbaası için yukcırda cinsi ve miktarı ve muhammen be~t:llr.ri .. yazı. 
~ kiğıt açık eksiltmeye kcnulmut tur. Nümune ve şartnamelcrı Enc~men 

1 
inde görülebilir. isteklile.- 2490 numaralı kan.unda yazılı vesika c;e hız~l~~ 
tösterilen ilk teminat ma'kbuL veya mektubu ıle beraber 614/ 937 salı gunu 
14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. ( 1574) 

- 180 22/ Mart/937 pazartesi 

- 365 23 aalı 
- 550 24 çarşamba 
- 725 25 perşembe 
- 858 \ 26 cuma 

yenehanesinde tedavi eder. 
Tel: 40843 -

--------------

İstanbul asliye altıncı huk~k mahke
mesinden: 

örııer km Kadriye tarafındJn Rami. 

de Yeni mahalle Hızır bey cadrlesin:de 

18 numarada iken ikametgahı :>elli olma
yan, Yusuf Sabri oğlu canbaz Necmi 

aleyhine açılan ihtc:r davasında: Müd

daleyhin ikametgahının mrshLlliyeti 

hesabile dava arzuhalinin 10 gün zarfın. 

da cevap vermek üzere 1 S gün müddet· 
le ilanen tebliğine karar verilmiş ve ar. 

zuhalin bir nüsaliı da mı:hkeınc divan

hanesine talik kılınmış olduğundan 37/ 

sı açmağa isteklendilcr. Ruslara, Mon
golların haddi zatinde hiristiyan olduk
larını ve dini akidelerinin böyle c.lması 
dolayısile, müslüman olan Şah Mehmet
le dövüştüklerini söyleyip, b'.lnun böy. 
le olduğuna dair teminat vercbilr-cekle
rini ilave edebilecek kadar, cürctliydi
ier ! Ve mademki Mongollar da Ruslar 
gibi hiristiyandı, şu halele Ruslarrr. Mon 
gollara k·r§ı mi.islümnn Kıpça1<1arla bir. 
lecşcek yerde. Kıpçaklnra kaı şı Mon· 
gollarla birleşmeleri çok daha yerindey
cli: bunun böyle olması yakı:s;ık alırdı, 
şüphesiz! 

Şah Mehmeı:Iin te~ası olan Tiirkler. 
'le İranlılar, böyle zahiren dostane tek:. 
lifleri hüsnüniyet ve sulhpervnlik gös· 
tererek, itimatla karşılam· lardı. Fakat, 
Ruslar, sadece gülümsediler. Onlar, 
kendilerinden evvelkilerin ne g:bi ta. 
lihsizliklere, ne gibi akibcfüore uğra

dıklarını biliyorlardt. Hüsnüniyet ve 
ısulhp::rverlik kurbını olmağa nıyetleri 

yoktu. Mongolbra hİ!r itimat etmtdiler. 
Sadece gülümsediler. Bu aralık, bakış-

Ve günün birinde de, Mongollar at
larına binip, rahat rahat genye dönü
yorlar! 

Eyerlerine yan gelmişler, pek o ka. 
dar her zamanki gibi hızlı değil, bila
kis yarım süratle, yan yavaş at ~ürü· 
yorlar. Bununla beraber, Ruslann da, 
Mongoll;mn kati surette ricat ettikleri, 
hatta kaçtı~arı zehabını uyandıracak 

bir tempo tutarak! 
R:cat, ha! Kaçrş ha 1 
Ne? Kendileri, Kıpç?Harla beraber, 

onlat'dan be~ kat d ha fazla oldukları 
halde, bu bir avuç "Mongol eşkiya,. aı. 
nı s-hvcrccekler, öyle mi? 

Ruslar, uzaklaşmakta olanlar hakkın
da böyle düşüniiyorlar ve onları salıver• 
mcği ~ygun görmiyorlarl 

(Ark.ası vat) 

(Ankarayı • 
zıyarete hazırlanınız) 

Kömür 
• 

Sergisinde· 

En kullanıştı, en iktisadi, 
en ucuz ve memlekete 
en faydalı teshin aleti 
seçifecek ve Türkiyede 
kuUanilmasını tamim 

için kolayhklar 
gösterilecektir. 

Kömürle 1ş .eyen vasıtaların en iyi 
ve en elverişlisi tesbit olunacaktır. B. .S. 

23 Nisan 1937 Açılış tarihi: 

Dev~et Basımevi Direktörlüğünden: 
Satın alınacak 14.000 Tiirk lirFsı muhammen bedelli bir adet ~ift d.-virli Tipo 

makinesinin pazarlığı 29/Ma.rt n7 pazar lesi günü saat on beı1te Devlet Basım

evinde yapılacaktır. 

Model ve sair evrak DireY.törlükde beclelsiz olarak görülebilir. 

İsteklilerin yüzde yedi bıı~uk mu 'Y akl:at teminat (bin elli) lirayı De•:let 

Basımcvi veznesine pazarlık ı;aatinden -önce yatırmış bulunmaları ilan olunur. 
(l!\75) 

OSMANLI BANKASI 
ilan 

Osmanlı Bankasının GalatA idarei merkeziyesilc Beyoğlu şubesi vezneler!. 

gelecek Nisanın 1 inci per§eını::e günün elen itibaren, aşağıda yazılı saatlerde. açık 
bulunacaktır: 

Adi günlerde : !Saat 9 idan 12 ye kadar 

( ,. 14 den 16,30 a ., 
Cumartesi günleri: ( ,, 9 dan 12 ye ,, 
Mezkur Bankanın Yenica:ni şubesi veznesinin a~ık bulunduğu s.aatler cışağı: 

~lediyeden aylık alan emekli ve öksüı:lerin Mart/93 7 üç aylık maa.tlan 
a yazılı günlerde aylık cüzdanlarındaki tediye sıra sayılarına göre Zıraat 
•ından verilecektir. Aylık nhiple rinin müracaatları ilan olunur. (B.) 

1517 dosyasında ilan tarihinin frı dasın-
da gösterildiği vcçhile, halile ibka olun muştur: dan itibaren on gün zarfında ceva.p ve. 

rilmetıi iüzumu tebliğ yerin:Jc olmak Adi günlerde: (Saat 9 dan 16 ya kadar 

(1525) üzere ilan olunur. ·Cumartesi günleri: ( ,, 9 dan 12 ye ,, 

V AKIT Kitabevi ..... ____ ... _ ............... --. ............... .... ............... ==-----" ...... - ...................... , 

1 Ttlrklyede neşredilen bitin k·tapları 
~"rupadan istenilen.hertürlü kitapları, mecmuaları en uygun şartlarla getrtir 1 

V AKIT Mabtauı tarafmdan nep-edilen kitaplardan bqka, .~evlet Matbaası ve diğer kütüphaneler ne~riyatı ile, Avrupadaki .. bül?n .~~abevl~rinin çıkardığı en son, 
lL · deb. • ı· • · f f i kitaplarla bütün tıp ilemını yakından alakadar eden Almanca bp mecmualarını da sayın muşterılerının emrıne amade bulundurmak. 'qf, e ı, ıç mıaı, 11ya' , ve enn 

tadır. Katalog ve malfunat istiyenlerin arzulan derhal yerine getirilir. 

ıstanbul: Ankaııraı ca<dldesna TeO~lF@lfll: 2~~70 
'"'"''••ı••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••·-··-:::.:·=:::"•·:-mm:;r::aammw:ım:m:mw:rmrv5tt ·""'··-----·~·-·,--,.-------•ıı uamıaz:mmımımı:::c;1;;;ı;;m;m11-11.lll-lli •• i11 •• 11i.·Mi·11Mi1K..ÜİN .. -•ee•u•aaeuau•a•••••H••••U•eaeeu .... wMaaaa•aM•••-•• .. • 4 
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VAKiT Cep Kitapları 
Bu ucuz ve küçük eserleri 

alıyor musunuz? 
Şimdiye kadar çıkmış olanlar: 

Kitabın ismi Muharriri Mütercimi Fiyatt 

l{ader Volter 'Aıım Uı ıs 
Olimpiyat oyunları Lobert Vildan Atir 10 
Klerans earan 'Arnold Galopin V. G. 20 
Yugoslavyada seyahat (Notlar) Asım Uı 10 
Şark Ekspresi cinayeti Agathachristie V. G. 20 
Etrüsk Vazosu Propermerime Hayd.<ır Rifat 20 
Her memlekette Muhtelif Muhtelif 20 
(Birkaç gün) 
Son korsan Fon Lükner Fethi Kardeş 20 
Kafkas hikayeleri 'Aleksandr Kazbek Niyazi Ahmet 10 ... - - - - - -
Az basılmakta olduktan için bunları tedarik etmekte fofc;ıl gösterin 
Bu küçu1c ve zarif kitaplar, ciltlenmeğc ihtiyaç göstermeden k:.itüphane
nizde yer alabilir. 

YAKIT kütüphanesi: İstanbul Ankara Caddeıi Telefon: 24370 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Ş1n diye l<adar binlerce kişiyi zengin etmiştir 

6. ıncı keşide 11 Nisan 937 dedır. 

Büyük ikramiye: 200.000 Liradır. 
Ayrıca: 40.000, 25.000, 20.000, 15.00J 10.000 
liralık ikramiye!erle ( 50.000 ve 200.000) liralık 

iki adet mükafat vardır. 

Dil< kat: 
Bilet alan herkes 7 /Nisanı 937 günü aktamma kadar biletini 

c:leği§tirmi§ bulunmalıdır. Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt 
olur. 

Universite R ektöriüğünden: 

Sahibi: ASIM US 

Neşrfynt Dlrckt6rU: Refik Ahmet Sevenrı.ı 

ISPOR POST ASI 
Her hafta en doğru, en ciddi ve bütün gençleri alakadar ederı 

spor havadislerile çıkmakta olan Spor Postasıru mutlaka okuyunuz. 
Bu haftaki ayıımda birçok yazılardan ba§ka Nüzhet Abbas, Et' 

ref Şefik ve Burhan Felek de çok enteresan mevzulara dair yazılar 
yazmışlardır. Her yerde fiyab beş kuruştur. 

SATILIK OTOMOBiL 
Plaka 2412 numaralı müst:tmel bir 

otomobil satılıktır. Fazla malumat al
mak istiycnlerin Meydancıkta Mısırlı 

oğlu hanında Esnaf Bankasına görmek 

· 1 · l "d" · t' ·'e 'rf istıyen erın saray ar mu urıye ınu r 
Hüsnüye baş vurmaları ve satm ala.'' 
tarın 364/ 937 cumartesi günü saat o(. 

v Dolmabahçe ahırlarında bulunma. 
ilan olunur. (V. No. 21441) 
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