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SAL 1 

23 
MART 1937 

Yll: 20-s 
Sayı : sags.1013 1STA!\J3UL - Ankara Caddesi 

Posta kutusu: 46 (lstanbul) 

Suriye hududunda 
bozgunu 

Milli Mücadele lıarplerinin nıuzafferiyet 
saflıaları göstermiştir ki 

(t • (1) 

Telgraf adresi: Kurun • tstanbul 
Telef. 21413 (Ya::ı), 24:}70 (idare) 

Son 25 senenin 
resimli tarihi 

Bu çok merakh r esim 
seris ini dokuzuncu s a
yıfada bulacaksanız 

manevra ve diğer harekat 
bir şekil aldı •• goze çarpar 

Garnizonlar naklolunugor, başka gerlerdeız 
süvariler, Demirgömlekliler getiriliyor 

Felaketin sebebi Türk milletinde 
değil, başına geçmiş olanların 

ehliyetsizliğin dedir 
Yazan 

--------ASIM US-------

Antakyada Milisler teksif olundu 
Vatan haini yobazları aleyhimi~de söyletiyorlar, 

fakat halk dinlemiyor bile! 

(Ba,makalcmlzin tamamı 2 ncidc) 

Halep, 22 (Husuı:ıi} - Fransız
lar tarafından teşkil edilen T aşnak 
çetelerine resmi üniformalar giydi· 
rilmektedir. Bunlardan zabit kıya
fetini haiz olan ve kollarında sırma 
bulunan retc baş1arı iki otomobille 
Hasiç"ten Kamisliya gelmişler ve 
etrafı teftişten sonra geri dönmiiş
lerdir. 

Mussolini 

KIRJKHANDA TAARRUZ 
Lazkiye, 22 (Hususi) - Kırık

handa yeniden bazı Tiirkler milisle
rin taarruzuna uğramıslardır. Bazı 
Türkler milizler tarafından toplana
rak istihbarat dairesinde hapsedil· 
mişlerdir. Mtiscllah bir surette do
la"makta olan T nşnaklar sokaklard"I 
ve pazarlarda rastgeldikleri Türkleri 
silahla ve bıçakla tehdit etmekte ve 
alenen taarruz etmektedirler. T.aar-

ruza u~rayanların şikayeti polis ta· 
rafından nazarı itibnre alınmamakta.
dır. 
TEVKiF AT DEVAM EDiYOR 

Hama, 22 (Hususi) - Reyhanİ· 
ye hadisesi dolayısile hiıl.l Türkler 
Masında tev'kifut. y::ıpılmaktadır. 
Altunizade Halil. ~cset oğlu Omcr, 
Şemsettin, Abdurrahman, S~yh 
J\Iehmet, Ti_iyli.i ~1ehmet o~I~ Ahit, 

(Sonu: Sa. 4 Su. 4 J 

. ispanyadaki ve Avustur
yadakl vaziyet üzerine 

Beyoğlu tarafına 111ii}de ! 

1 rablustan alelacele 

Ball;aıı Basm Birliği Tiirk 1.omitcsi azası bir arada 

lstanbulun çöp derdine r~re bul11nuyor 

Çöpler fenni fırınlar
da yakılacak 

Falıat f11·11ılar111 yapılması bir buçuk 
seneye bağlı. Şiındilik çöpleı on gün 

uzakta denize dökiilecek 
k Ankara, 22 (Telefonla) - Sıh
~e vekaleti hıfzıssıhha umum mü
~~ü B. Asım lstanbulun çöp mese
l\ ı hakkında yaptığı tetkikleri bir 
Ilı Por halinde toplamış ve Vekalet 
akamına vermiştir. 

Rapor çerçevesinde, İstanbul va
~İğine bazı direktifler verilmiştir. 
~t.ırıa göre lstanbulun çöpleri mu-

kkak surette, Avrupanm birçok 

rayatlarım yelkenli
er üzerinde geçiren 

KAPTANL ARLA 

1..._ koııuşugoruz.· 

memleketlerinde olduğu gibi, fen ni 
fırın larda jmha edilecektir. Fakat 
fenni fırın inşaatı ancak bir buçuk 
sene sonra bitirilebilecektir. 

Fırınlar yapı lıncaya kadar çöple
rin denize döktiiriilm esi için Yal i l iğ'! 
emir verilmişt ir. 

l\1avnalarla on gün kadar uzak
lara taşınacak olan çöpler denize dö
külecek ve rüzgarlı zamRnlarda dal
gaların çöpleri sahillere yığmaması 
için röpler deniz duruluncaya kada r 
sahilde bcklettirilecektir. 

lstanbulda 3 tane fenni fırın yap
tırılacaktır. İ s tanbul belediyesinin 
bu hususta yapacağı sıkı tetkiklere 
hemen b~şlaması \'e biran evYel bi
tirmesi de ayrıca bildirilmiştir. 

Romaya döndü 
Roma. 22 (A.A.) - Havas muha -

biri bildiriyor: 

Satış bugün başlıyor,· litresi 10 kuruşa! 
(Yazısı 4 iincii sayı/C'da) 

B. Mussolini. dün birdenbire, Roma- -
d- k ·· T bl t p 1 k •ııı111111ıı 1 ıııı1111ıııııı1ııııııııııı11111ıııuııı11111ıııuııı111ıt1•~•ıuııııııııı1ıı1111ııHıı11111ııı"ı111111ıımııı 11uıııııııı 111ııımııı1111 ııııııuıııı ırı ya onme uzere ra us an o a ru- v . · ı 

vazörü ile ayrılmıştır. % 
Yaarcsmi İtalyan nıahafifürinin bil ~=

dirdiğine göre, Duce. kum fırtınaları 

dolayısilc çölde ki vahaları tayyare ile 
ziyaret etmekten sarfınazar etmiştir. 

Fakat diğer taraftan muhte!if ecne -
bi gazeteleri muhabirleri, B. Mussolini
nin bu çabuk !dönüşü iJc ispanyadaki 
acıkeri vaziyet ve Avusturya Başvekili -
nin enerjik tarzıharcketi neticesinde 
Merkezi Avrupada husul bulan diplo -
matik vaziyet arasında bir irtibat bul - 1 
maktadır. 

F RANKOYA VESAYADA BU
LUNA CAK 

L ondra. 22 (A. A.) - Daily Ilcrald '=-=:. __ : 

gazetesi, Romadan istihbar ediyor: 
Mussolininin alelacele Tra'>lusgarp -

tan dönmesine kum fırtınaları resmi ~ ~ ) 

bir marezct tc§kil etmektedir. Fakat ,.. -. --=--_= 

şurası muhakkak ki. İspanya hadiseıe - =---==~_-:=_==~=- Yakın tarihin en heyecanlı ri Mussolininin biran evvel Romcıya av- ~ 

det etmek karar_ıııda çok mües!;ir olmuş- bz·r safhası . §' 
tur. Mussolini askeri rüesa ile İspanya- • ~ 

::: v~e~::~:y:e~~isğaı;:~:e~~!:n:~~~:ır~ f Balkan bozgunundan :_~_:_g 
ASKERİ RÜESA İLE GöRUŞECEK -=---~ 

Paris, 22 (A.A.) - E:ho de Paris ==:::==_:E:: 

n in Romadan aldığı bir habere göre. -=_-_§ kı•m il. er mesu du•• r ?. 
Mussolini ispanya hadisatı:ıı ackeri rü- • • 

esa ile tetkik etmek üzere manevralar - ===-=~--:_-= -=-:=--~---
da kısa bir müddet kaldıktan sonra Ro- Bugün başladık; sekizinci sayı/ aııuzda 
maya alelacele dönecektir. i k • d • • = a ıp e ınız.u j 

- = ı 
1 

··a~;~·;larını dcniı.de····~~~·i·;~~· 
111sanların maceralarını hiç din
~iniz mi? .. Korkunç, fırtınalı 
ıie · ~ nızde çalkanan bir yelkenli 
~Ptanı, tayfası ölümü gözü ile 

toren ve onu yenen, ölümü öldü
l'en bir insandır. 

Kont dö Şambrünü öldür
~ ..,,, ..... __. = 

( Bir iki güne kadar İ 

Onların maCC'ralan, hayatları, 
:Yaşayışları muhakkak ki bizden 
~k başkadır. 
~ :Sir arkadaşımız, tanınmış yel 

1 enli kaptanlarilc görüşerek on. 
~al"ın hayatlarını araştırmış. ma-

l ;raıarmı tesbit etmiştir. Bu se

~azr, size bu kahraman Yatan
Ilı lann milletin v~ memleketin 
~ llkaddcratı mevzuubahsolduğu 
~.tnan, Jstiklal harbinde göster. 
~leri kahramanlıkları da öğre
l' (!~k. tarihin henüz yazılı olmı
~tı hakikatlerini o~ya çıkara-

~: ......................................... .. 

mek isti yen ·. 
kadın 

Par isin Şimal ga- · 
rında yapılan cina
yet etrafında son . 
posta ile gelen.Fran-
sız gazetelerinın 

verdikleri tafsilatı 
neşredıqoruz 

(Yazısı 6 mcıda) Mm. La, Fcrriycr 

:_~_:_~_-=== EGE KASIRGASI t 
Yazan: /(adirca11 l<afll ~ 

-==_-_==---~--~= TUrk denizcilik tar ihin in şerefli ve parlak za~ ~- ):;. 
lerlni sUrUk ley"ci bir aşk ve acera mevzuu .. 
içinde okuyaı:aksmız. Kadircan I' aflı C WI ~o:ı i 

• eseri için şöyle diı;or : ı 

" Tarih iç ~nde roman; J 
Roman içinde tarih! ,, j 

= 
= Bu çok ıııeraklı deniz rınııaııuıa ) 
{ başlamall iizereyiz. l 
~11ııııııı111 uııııııı11 111ınıı ııı1111ıımıııııııııııııııı 111 ıııııuııııııııııııı1111ı ıııııı11111ıoını11ııııııııııı111Jııııııı1111ııll'"ll111ıııııııu1111ııııııı111~ 



f - XCRUN 23 MAR~·1937 

Balkan bozgunu 
Milli Mücadele harplerinin muzafferiyet 

safhaları göstermiştir ki 

Felaketin sebebi Türk milletinde 
değil, başına geçmiş olanların 

ehliyetsizliğin dedir 
Yazan 

...._-------ASIM US------
ug-ün (Kurun) iç uyıfalarında 

Balkan harbinin felakt:.tli sah-B nelerine ait bir tefrikaya başlı
yor. Bu yazıların kıymeti bir kere o bü
yük felaketin içinden çıkmış olan o za
manki bir yüzbaıının daha felaket du -
manian tüterken yazılmış müş:>hedele
rinden ibaret olmasıldır. O zaman bası
lamamış ve muhuririnin el yazıaile kal
mıı olan bu eser son günlerde ~izim eli
mize geçti. Okuduk. Eserin senelerden 
sonra kıymeti eksilmek şöyle dursun, 
tamteni üzerinden zaman geçtikten, 
'büyük harp tecrıJbelerini gördükten, ni
hayet Milli Mücadele ve inkılap zafer
lerini tanıdıktan sonra kıymetinin bir 
kat daha artmış olduğunu anladık. Onun 
için bu eserin aslına hiç dokunmıyarak, 
yalnız ötesine berisine kendi tarafımız
dan hadiseleri aydınlatmıya yardtın ede-

' cck bazı notlar yazarak neşretmeğe ka-
rar verdik ..• 

O zaman bu eseri yazan yüzbaır gi
bi içerisinde binlerce sübay vardı. Hiç 
şüphesiz onlar da bu büyü~ felakete se
bep olan amilleri görüyor ve anlıyorlar
dı. Bununla beraber hepsi de önüne 
ge:::ilmez nihayetsiz bir cereyanın dal
gaları içinde sürüklenerek,. gitmekten 
baglca hiçbir şey yapamıyorlardı. Har
bin neticesinde ise bu fecaatlerin mesu
liyeti ne büyüklerden, ne küçüklerden 
üzerine alan kimse bulunmadı. Felake
tin amilleri o kadar çok, o ka
dar karışık idi ki bunları tahlil ederek: 

- İşte bütün bu rezal~tlerin meıu
lü filandır! .. 

Demek de imkinsızdr. 

Küçük, fakat manalı bir misal: Bal
kan devletleri aralarında birleşmişlerdi. 
Heni.iz Tarabluı harbinden yeni çıkan 
Osmanlı İmparatorluğunun kendini top 
lamasına vakit bırakmadan üzerine hii
cum etmeğe ve bütün Rumeliyi arala
rında paylaımağa karar vermitlerdi. 
Gaflet içinde dahili ıiyaset mücadelele
Tine kendini vermiı olan İmparatorluk 
bu anlaşmayı fark bile etmedi. Parti -
]ere karşr bitaraf olarak iJ ba§tna gelen , 
bir hükumet ittihat ve terakkiye muha- 1 
lif olan zümreyi memnun etmek için 
Rumelide bulunan toplu kuvvetlerimizi 
terhis ctmiıti. Ancak bu terhisten son
radır ki Balkanlı müttefiklerin humane 

Halkr.uhıin Miihye 
tık. Bu resimde Hıılkeviniıı tem.~-il 

niyetlerini anlıya.bilmişti. Bunun üze
rine yeniden Anadoludan Rumeliye sev
kiyat yapmak lazım geliyordu. 

İşte bu şerait içinde başlıyan Balkan 
seferberliği için herşeyden ziyade lazım 
oh:n vasıta nedir? Karada <lemiryolu, 
denizde vapur değil !'"idir? Halbuki, 
demiryollar o zaman ecnebi şirketler 

elinde olduğundan askeri sev!<iyat adi 
b'r istasyon memurunun keyfine tabidir. 
Fakat bundan daha acıklı olanı Anadolu 
ve Rumeli tarafında hergün katar, ka
tar aıkeri nakliyat yapmağa müsait de
miryolu vasıtaları varken, bu iki vasıta 
arasını bağlıyacak olan denizde - Hay
darpaşa ile Sirkeci istasyonları arasın

da - sadece bir tek araba vapuru vardır 1 
Bir seferberlikte bu noksanın mucip 
olabileceği tehlikeyi hiç kimse düşün
memiştir! 

Koca bir İmparatorluğun varlıkla
rı içindeki bu yokluğun manasını daha 
iyi anlıyabilmek için mütarekeden son
ra ~emleketin nihayetsiz yoklukları 
içinde bütün bir husumet dünyasına 

karşı başarılmış olan milli muvaffı:ıkı

yetleri hatırlamak lazımdır. Balkan har
bine üçüncü kolordu kumandam ola
rak iştirak etmiş olan Mahmut Muhtar 
paşa kendisini mlidafaa için yazdığı e
serde bu yüzler kızartıcı mağlubiyetten 
bahsederken bu felaketi intaç eden se
bepleri "Savkülceyş hatalarından ziyade 
teşkilatıesasiyemizde ve istihzaratı hız
rıyemizdeki fenalıklara içtimai, siyasi, 
ahlaki, tefessühatrn inzimam etmiş ol
ması,, ıuretinde hülasa ediyor. Fakat 
bütün o mağlubiyetlerden sonra Mil
li Mücadele harplerinin muzafferiyet uf. 
haları göstermiştir ki felaketin sebebi 
Türk miletinde değil, o mileti idare i
çin başına geçmiş olanların ehliyetsiz
liklerindedir. Başa geçenler büyük ön
derler olursa gene bu millet, bu millet 
içeriıinden çıkmış olan ordu harikalar 
yaratabilir. 

Herhalde aradan geçen senelerden 
ve büyük hadiselerden sonra Balkan 
harbine bizzat iştirak etmiş ve bu har
bin acılıklarma bütün mevcudiyeti ile 
~ahit olmuş bir Türk sübayınm hatıra
larını ve mülahazalarmr gözden geçir
mek faydalrd!l'. 

ASIM US 

-~-· ---~ 

ortaoyımhtrı oyıır1rkcn görıiliiyor 

Venlzelosun ruhuna 
lylnler yapıhyor 

Atina 22 (Hususi) - Dün Han· 
ynnın büyük kilisesinde mi.iteveffa 

Venizelosun istirahati ruhu için bir 

fıyin yapılmı~tır. Ayinde kral ve hii
kumet namına Girit umum valisi ile 

l·fanya valisi hazır 'bulunmuşlardır 
Venizelosun ailesi ahalinin taziyet· 

]erini kabul etmi:cıtir. Ciridin diğer 

§ehirlerinde de ölü isin ayinler ya

pılmt§tır. 

Ziraat Vekilimiz dün 
Ko11yaga gitti 

Konya, 22 (Hususi) - Tetkik 
eeyahatine çıknn Ziraat \•ekilimiz 

B. Muhlis Erkmen bugün Antalya· 

dan şehrimize gelmi~tir. 
Bay vekil bazı tetkikl~rdc bulun

muş, çif tçini'n dileklerini dinlemış 
ve şehrimizde bir silo yapılacağını 

müjdelemi~tir. 

Ziraat vekilimiz saat 17 .30 da 
şehrimizden ayrılmı~tır. 

Günlerin peşinden : 

Kaçakçılar Şirketi 
Kanun harici bir kazanç peşinde uğraşan eroin kaçakçıları §imdiye ka· 

dar fert fert çalı§ırken bu defa hü kumetin takip tefkilatina karfı ken· 
dilerini korumak için gizli şirketl~r kurmu§lrır. içlerinden biri yakayı ele 
verirse şirket namına zengin ve kuvvetli bir el çıkıyor. İhtisas mahkeme
sinde onu kurtarmak için müdafaa vekilleri tutuyor, mevkufların ailele· 
rine paraca yardım ediyor, hatta mahkumiyet kararı halinde faaliyetten 
çek~len kaçakçılar yerine yenileri geti la.tının emirleri aleyhinde iftiral!\r 
kaçakçıları takip eden hükumet teşki riyor, bir taraftan da bu gizli şirket 
tertip ederek mukabilinde taarruzlara bile geçiyormuş! İşte bu sayede 
kendileri yi.iz seksen liraya mal ettik !eri bir kilo eroini memleket dahilin
de iki bin. memleket haricinde İse yirmi bin liraya satabiliyorlarmış ! 

Biz yüz seksen lira ile yirmi bin lira kazanmak imkanı bulundukçil 
böyle gizli veya acık şirketler kurulmasına hayret etmiyoruz; bu işte asıl 
yüz sek~en lira maliyeti olan eroine iki bin, yahut yirmi bin lira v~rip 
alan insanlar bulunmasına şaşıyoruz. Eroin ticar~ti yapanlara verilen ağır 
cezaların neden dolayı eroin kullanan kimseler hakkında tatbik edilmedi
ğini de bir türlü anlnmıyoruz. 

Eroin kaçakçılığının önünü ;ılm1'k için en kısa yol bu maddenin 
bir zehir, bunu kullanmanın da bir intihar demek olduğunu bilmiyenle· 
ri, yahut birçok yurttaşları sefaletten kurtaracak ağır bir ceza ile intibalia 
tasarrufları öldürücü bir zevk yo hında israf edenleri davet etmektır; 
eroin kullananlar ile eroin c;l\lan ka çakçılar ayni muameleyi gördükleri 
gün bu mecnunane Ye caniyane ticaretin de arkası alın mı~ olur. 

Hasan Kumçayı 

Geçmiş Kurun/ar ] 

!.::3 Ma.rt 1922 

TA YY ARELER1MfZ1N MU\. AF1' 
K11ETL1TAARRUZLARI 

A ı ı/;nı·cı, - Koca.eli m111ta'!.·,, ·1:/.I 
Kc~ f kollarımız mııvaff ak:yctli ist?' .' 
:r-ıl y::ızmıı.'J:"r"ır. 

Elrki.Jch :r ve Afyoıı mıntakalari' ın 
d':J 7ı I]1[."{C 1·c boml>rt atcfcri t011tİ eav O 

mi..:ı ve bu mrntllkaltırd.'.'( :::ya.de ta~ U 

re f c~liycti o:nııı.Jtur. Aııl.::ır:ı • Kot' td 
eli mıııta1."M11td1: Kc.J'fl·:olla.rtm•· tıt=-

1>af/a.!:'!'"lli i:ıfik.,<1/ yapmı-Jlardır. le 
Esl;'.,ch 1r ciı•arııu!a bfr mtıh,,rcatl A. 

haun'ycdo rlil~n·an tayyareleri fir~ i' 
icbar cdilmi.Jtir. 

E.<1/.i 'şchir 1·c Afyon muıtakti/brifl' 
da, piyade ve topçu a.tc.şlm olmt1.ıtııf· 

"GlJNON AKifLERil ii: 
t ' 

Sanki cevap \ 
Bizde münekkit var mı, yok mu? 

Bir türlü halle.:lilemiY.en edebiyat mesr
lelerimizden birisi de budur. Relki de, 
alakadarları kasten halletmiyorlar. Çün
kü çok kereler, bu işin J:endilerine bir 
ekmek meo:ıeleıi teşkil ettiği mı:hakkak. 

Aka Gündüz, bir iki giln evvelki HA-1 
BER'de Hikmet Münire verdiği bir mü
lakatta münekkitlerin topuna birden 
bataryayla ateş açmıştı; bu üstadın ta
biatıdır. Yalovaya avcı elbis.?sile geldi -
ği zaman bütün merasim adeti ve İti -
yatlarının üzerinde yeni bir hareket ib
da ettiğine kendisini de inandırmış o -
lan muharrir, ara sıra, bu çe§it icat -
Jarda bulunur. Fakat, son deia yaptığı 
tenkit baskınında, hedefin d~ğrudan 
doğruya kendisi olduğunu anhyıtn Nu -
rullı:h Ataç böyle bir hücuma tuzlu bi
berli bir cevap vermekten kendisini ala
madı. 

"Sanki cevap" başlığını taşıyan yazı 
yine dünkü HABER'de çıkmıttır: 

"Bir nıuharril'in, effrinde kuıur)ar 

meti vardır? Münekkidin, kendisini bir 
''autorite" aayan, beiendiii eserleri aJıp 
beieonmedikJerini almayan kalabalı"ça 
karileri oluraa onun okumadan hüküm 
vermeie kalkması bir ıuç, bir cürüm -
dür. Fakat bizde böyle bir karl kütlesi 
tetekkül etmemittir. Falan münekkit 
methetti diye çok ntalnut kaç kitap ıöı. 
terebilirsiniz? Aka Gündüz'• ıorAynn: 
bunca yıllık gautecilik hayatında han• 
ıi roınanc:ıyı, hanıi şairi raib::te erdi • 
reb!ldi. Halbuki kendi yazılarını seve • 
rek, inanarak okuyan çok kimıeler var• 
dı.,, 

Netice: 
Aka Giindüz'ü te:nin ederim ki mu -

h11mrlerimiz yazmadan evvel okum11k 
Jaznngoldiğini kabul ehtı!er, romanın, 

hikayenin mekteplerde yaulan kitabet. 
''te,•si" vazifelerinden başka bir ıey ol
duğunu anll\SAlardı bil'çck rom:!lnlan • 
mrı, hikiytlerimiz yazılmamıt olurdu. 

Yalnız hayail hakikat tanı
ma·ı diyene Po 1 

bulmuş falan münekkide cevap venn• Amerikalılar büyük İngiliz muhar • 
sini, hatta ona - seı çıkarmasını da riri Edgar Poe için bir abide dikecek. 
beklemeden - kızıp çal111o4lsrnı aolamn. "Morı ca<ldesindeki çifte cinayet., mu-

nu ve ona Muu6lini'nin seyahatin-! İJlı •i 
gili:derin verdiği eh~mmiyetten bib' di 
settiği zaman mar~ahn omuzltnnı .U. bi 
kerck umursarnıyormuı gibi bir ce..,;f du 
verdiğini yazıyor. ıı 

Muhabir bundan sonra Ma.reıal s-1 · 
bo'ya şunu soruyor: ~ 

- Mussolini'ye verilen "lalim ktlıcl 
eski halifelerin kılıcı midır? ~ 

Mareşal gUlUyor: 
- Yok canım! Diyor. Bel'ı. bu kılıd 

İtalyada, Floransa 'da yaptırdtm !. 

Diplomat haatahlı 
Fransanın eski Anka.ra büyük cJ~.iS 

B. de Chambrun'ün Pariıııte bir ıuikııJ' 
te uğradığı maliımdur (bu hadilıe ıı,J 
kındaki tafsilatı bugün iç sayyf ıılarf • 
mıula okuyacaksınız). 

Eski elçi, kadının tabancaam<W 
çıkan kurşunla yaralandıktan EO~ 
soukkanlı!ığını muhaiaza etmi~ ve ıct~ 
disine nasıl olduğunu !:oranlara: 

- Ehemmiyetsiz bir şey, dcJllif 
Bir diplomat h~tahğı. 

Fikri neyse kameri d• 
odurl 

Fıknt bütün münekkitlere bir~en çat - harr!ri 1849 senesinde B~lt!m'lrt'rla öl- Parlı!te yeni b ir moda. çıktı : Kııd~ 
rnasr, ek~eriya, karilerinin 1tdcdin<len ·· t" k · 1 · ğl J muş u. emelerınde yazı var. ~ın e en""",, 
bir ,ikayeti olduğunu rösterir. Acaba Po:'nun Amcrikada heykeli dikilme· tarafı hangi kadınların ha.ngi ytıl., 
ötedenberi alışık olduğu nğ~t gev'e • si biraz tuhaf görünebilir: Amerikanın kemerleri seçecekleridir. 
meğe başladı da bunu münekkitlerden bucünkü makineci medeniyetine, sağ Kemerlerin üzerindeki yazılar ~ 
mi biliyor... olsa. Edgar Poe kadar bir ~lcyhtar bu- meşhur sözler. 

Doğru çıkmasını hiç de temenni et- lunmazdı. "Öreka" iamindtki kitabının ,) 
.Y· • • b 'b "h · ıı · h Mesela, bir esmer kadrom: "Erk ' ITlealğlJIUZ U gı İ ı tuna erı 11t1ra (8• batına ~Öyle yazmamış mıydı? ~ 

tirmektense Aka Gündü:z:'ün söylot!ik • ''Ben bu kitabı tek reellik olarak ha- lcr ı:;arışınları tercih ederler ..• ,. y 
terine bir bakalım. 1 b . 1 bir kemer aldığı, bir sarışının da ''·if 

yalleri tanıyan ara ve una ınanan ara Fakat esmer lerle evlen ' r'.er,. yazılı & 
MünekkitJerimiz kitaptan okum" • hediye ediyorum.,. 

ı dan tenkit ediyorlarmıt; kendilerini bir Edgar Poe bu kadar hayal..;ever bir kemer taktığı göriilmUş. 
tarofta yaka!ayıp d!1 h&kkmda çala ka- adam olmakla beraber tab'.at~ ki sinir • Bir genç kız "A~ktan bahsffiin ~ 
] h ...... d'kl . b' k' . n," , .• aık bı'r gen" karlın da .. ,...l'llı em u"um ver ı erı ır ıtaptan ım • lilik ve canlılık onu cem!yete bağlı bir " " ., - ...,... 
tihan etseniz ufın alırlarmıı ... Olabilir. insan haline ge~irmi~ti ve bu !lcrt huy • ı>.lt;nrla .. yaz.ıh kemer almır ! ~·Jıtl 
Aka Gündüz yıllardar.beri ~azetecilik larile 0 en güzel cinai romanla:ı yaza - Bunun Uztrine biz de, eski "F 1 .~, 
tder; beraber ç&lrttığt adamlann huyu· bildi. neyse zikri de odur .. ı;özü yerine 'fi 

1 
nu bilir. Hem kendisi de bazı muharrir- ri ne\'Sc kemeri de odur .. diye sÖ!: ~' 
le:-dcn, esel'lerd~n bahsetti; her ,ey ola- Mu•aolln!ya verilen kıhç karahiliriz! 

~andır. Fakılt, edebiyatımızın bugünkü halife kılıcı değll. p . . i d Al nll( 
,artlım içinde, münekkidin h•hsettiği Bir Fransız ~azc~cginin Trab'us mu arıs serg•s n O -na r1 
kit<tbı ckııyup ckumam:uının ne ~y - he.biri Mar=:şal l3alb::>S ile konuştuğu· ! toptUfek mi gUsterecekl• 

--------------------------------------~------~------~ ~ Paris~e!d 1937 Ecr;::-i::i önümtitdt,f 

. 
- Demek giinler u.zanuığa baı1Uımt.; ha1 
- Ncrden anladınt 
- Ayakkıaplamı eskimi§ ... 

~fa):ısın ı inde ? "ılı:tcak. ı:::crg;:e· ııU 
miUet iştirak ed 'yor. Bu arada tt 
Almanya dR var. 

tt"' 
Fakat. Almanyanın pa,·yonunu . • ~ 

tibetmek ,.az;fer: i m~:11Ur .A lI!':a~ ' 11 ,J• 
fabr' k:osı Knıpp mücrs{;::::c~·ne ,·!~ıı· 
miş bulunuyor. YUk~c)i bir ab!<lc ;ııt. 
!inde u?.nnıın Alman p:ı.v~ronuı1u d"' 
zim için fabrika Pnriee 33')0 to•1 

mir ve çelik ta.<11m1~. 
0
,. 

Umumi harpte topl:ı.rı Ye m"rıı\§~ 
rile Parlsi korkutmur. olan tıu .8~eı" 
fabrik:ı.smın ser~ide top tüfe:c göS 
mek ihtimali de vnr... ~ 

Fakat. Fransızlar herhalde bU ~ 
terilen topl:-rd~n korkmıyacaklar·sfl~' 
kü, diğer szrgi mlina!'ebetile p fil'' 
50 bin Almanın geleceği hıtber ,·e 

yor. ""~ 
Zaten Fransızlar bu serg-i~1 l!t~r 

g<'lıı.in de para kazanalım dıye 
yorlar mı ? Daha ne .i.sterler ! 
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Terbiye bahisleri j 
an ş nlikleri hazır0 

larına baş andı 
ocuğa ceza vermekten 

maksat nedir? lı 
Faydalı ve lgl bir netice alabllmelı 

için cezanın şekil ne olmalı ? .Bu 1Jılki Şenliklere Halkevleri ve 
spor kolları da iştirak edecek/Er Cocuiun terbiyesi denildiği za 

"aa aldmm.a . daiına .. çocuğun 
~teki terbiyesi .. gelir. Halbu
llllt ınektepteki terbiye, çocuğun 

et bir takım iyi vasıflarla ye· 
• • eeine yarar, asıl mühim 

e. mektepteki terbiyeye eau 
..... aile terbiyeeidir. Aile terbiyesi, 
~ terbiyenin temelini tqkil 
.... 1 

itiraf etmek lizmıdır ki aile 
~yeai bizde çok ihmal edilmittir. 

araamda en kötü prtlar içinde 
~ çocuiun mektebe devama 
~ymca, bütün terbiye ve ahla 
~ bobanlannm orada düzeltilme 
~isteriz. Böyle bir teyİ iimit 
~ve bunu beklemek ··mucize,, 
~1'-ek nevinden bir hareket 

Çocuğumuzu evde terbiye 
~emı· ... *· artık onu hiç bir 

tam olarak düzeltmenin im· 
kalmamıtbr. 

Aile terbiyesinde bilhaaaa .. di· 
• , meselesi son derece mühim-

• Biz bu yazımızda çocuk ter-
• · en çok inkifafta bulun· 
Amerikac:laki nqriyattan ela 

ederek aile içindeki diaip· 
bahsedeceğiz. 

Aile içindeki disiplinden maksat 
Çocuğun yapbğı fena bir 

tten dolayı, eert bir muamele 
liddetli bir ceza ile yaratıcı kuv
• • lmmamalı, ve büsbütün yu

olup itaatkar hislerini yok 
elidir. 

Halbuki biz çok defa terbiyevi 
ınaksat gütmeden, sırf hialeri

rencide edilmeainclen müte
~.--, )'l!lni tamamen hiıteıitni:ze 
_wıup olarak çocup ceza tertip 
~ ki, bu ceza daiına ıiddetli 

e çocuğun canını yakar •• 
cemnm gayesi can yak

deiil. çocuğan karakterinin 
• a yardım etmektir. Çocu-
yan1ı, bir hareketi, kendisine 

yolu göstermek için ana ve 
eline geçmit fevkalade bir 

t te'Iikki edilmelidir. Bunun 
de çocuk, kendisine verilen ce

bizim keyfimizin ve hisleri· 
• eseri olduğuna deii}, kendi 

etinin neticesi olduğunu bil
ve buna inanmalıdır. Bundan 

YI zahmet ve ıztırap çekmeli· 
Sırf kendi hareketinin netice-

9iduğuna inanarak zahmet ve 
çekerse bu hal ıuurunc:la 

bir iz bırakır ki artık o iıi tek. 
-..ı1A1n imkim azalır. 

\' anbı hareketten doğan zarar, 
ınacldi ise çocuk bunu da te· 
• çabpnalıdır. Bu suretle yap-

11in derece ve kıymetini ölçme· 
'nıeauliyet sahibi olmağa bq. 

misal disiplinin, karakterin 
fma .nasıl yardım ettiğini göa-

, dok\1% OD yapncla bir ço· 
• Annesi kendisine misafir 

top oynamamaamı kati
tenbih etmifti. Y aimw;lu bir 

•Annesi misafirliktedir. Oiuz. 
· · evde bulunmamasını hr

k, misafir odaama girmjo 
topu ilk atıfmc:la duvarda-

'"k aynayı kll'llllftı. 

di küçük Oğamn düıünce· 
tahlil edelim: ltaatsızlığı 

idi. Fakat o, itin bu 
e varacağını hiç diifünm~ 
korku ve endite içinde ay

eeki haline getirmek için bir 
" kurdu. l...ikin hiç bir 

bir sesle aynayı kasten kırmadığım, 
hava yağmurlu olduğu için, misa· 
fir odasında oynamak istediğini, fa.· 
kat topu ilk hrlab§lnda aynanm kı
nldtğmı söyledi. 

Şimdi Ofuzun annesi nuıl ha· 
reket etmelidir? Dövse, sövse, a· 
zarlasa, çocuk ince nedamet his· 
lerini anbyamadı, diye annesinden 
nefret edecek. Yok, eğer canın sağ 
olsun, ne ehemmiyeti var? Diye 
yumutak kartılua, ~h n~ uQız kur
tulunuyormuf, diye arsızlanacak ve 
bu nevi hareketleri tekrarlamakta 
hiç bir mahzur görmiyecektir. 

Fakat Oğuzun annesi, ite büyük 
bir ehemmiyet vererek oğlunun ver
diği izahatı dinler ve oıia ıu tekilde 
bir cevap verirse, disiplinin maksadı 
haad olur 

- Oğlum, sözlerime itaat etme
din, niçin etmediğini de anlıyorum. 
Nihayet sen de bu odada top oyna. 
manı niçin menettiğimi de anladm 
değil mi? .. Evet, biliyorum .. 

Aynayı biten kmnadm. Bir ka· 
zadıi oldu. Fakat ayna da lunlmiı 
bulunuyor. Halbuki bu odaya bir ay
na liznnclır. Şimdi bir bBfkaauu al
mama ela imkin yoktur. Tabii sen 
de bundan dolayı ne kadar üzüldü
ğümü takdir edenin. 

Anneeinin böyle makul ~Jnaie
dil bir vaziyet alman Üğuzun kor
ku ve endifelini azaltır. Fakat nedr 
met hislerini arttırır. 

Oğuz Odadan k0§8 kop çıktı. 
Kumbarasında ne kadar parası var· 
sa getirdi. Kmk vnanrn bedeli ol
mak ~e anQMine :.-er&. 

İdman şenlikleri hazırlıklarına b~-ı 
lanmıştır. Evvelce hazırl~n talimat. 
name mucibince Anadolu kıyısında bu
lunan okullar Fenerbahçe stadında, 

diğer okullar da Taksim stadında şen
lik hazırlıklan yapacaklardır. Boğaziçi 
lisesi Fenerbahçedeki stadd:ı çalışa-

cak, buranın idaresini Ercnköy lisesi 
müdürü Mahir, Taksim stadı ida.rcsici 
de Galata.saray lisesi müdürü Behcet 
idare edeceklerdir. 

Bu yılki a nliklere Halkevleri spor 

1 
kolları da i.?t"rak edecek ve muhtelif 
spor hareketl ri yapacaklardır. 

1 

Hava tehlikesine karşı i 

Halkı tenvir 
faaliyete 

Hava tehlikesinden korunma etra. 
fmda halkm tenvir ve ikazı için yeni
den faaliyete geçilmek üzeredir. Ya
kında Halkevlerinde, Parti binaların

da, spor salonlarında halka konferans. 

için yeniden 
geçi.iyor 
lar v rıleccktir. Bu konferansları her 
mahallenın kadın ve er< kleri sıra ile 
takıp edeceklcrd·r. Konferansları, ge
çen sene açılan kurslara devam eder 
muallimler vereceklerdir. 

Fransız profesörü Deh re ilk 
konfe1-ansını dün verdi 

' 

• Tilrk lnkıldbı hakkmdaki filmin Uz-
ce kopye 1 Amerikanın en bUyQk ,.e en IUkıl 
sineması ol n Şikagonun 1.l'nlted Art t alno
masmda g t rllmel<te 'e on binlerce Ame!ioo 
kalı BUyUk Atatürk lnkıl bmı görmek için 
sinemaya h um etmektedir. 

• Türk tnrih tetkik kurumu nturuna Yu• 
nanlstanm muhtelit §Chirlerl ve C rltte 
Helenistik dcvlr!er hakkında tetkikat yapan 
Unlvers"tc Yunan tarihi doçenti Arif MU!lt 
dönmll§tUr. 

• KarabU fabrika ınm temelatma. Ereğ
li fabrik ı n açılıı:ı ve Malatya bez fabr!• 
k&SJnın k ru u, menuılmlnln ayni günde 
yapılması 1 n bir program buırlanmakta 

dır. 

Mally ~ekAleU harı ten gelecek sanat• 
kArlarm tıı 1 tutula<.'a ,ı mali gerait hakkın
da b r tı: im yapmr t r. 

• M il ressamı r blr!lginden 17 re• 
sam ı 12 e le I!urııa h ke\ ln4e bir sergi 

lan kurulacaktır. 
• Cavada bir fahri konaoloııluk lhdul 

vekiller h yetince kararla tınlJDJftrr. 

1 Polis Hab~rleri J 
Şi1ndi befb bit mmeı.: .AJUıg 

bu parayı kabul etmeli mi, etmemdi 
mi? Cumartesi gUnil şehrimize gelen tör, Tıp Fakültesi hoca ve 

hazır bulunmu§tur. 
taıebeıeri Bir sütçü dülıkanında 

Etmeli. hem de memnuniyetle 
kabul etmelidir. Bazı anneler çocuk
larma böyle maddi fedakirbk yap· 
brtmak istemezler. Halbuki parayı 
kabul etmek çocuğun karakterinin 
inki§&fma yardım etmek demektir. 
Çocuk bu parayı vermekten büyük 
bir acı duyabilir. Fakat bu suretle 
nedamet hisleri sükunet bulur. 

Daha sonra, başialarmm eşyala
rına kartı mesuliyet hissesini kazan· 
llUf olur. Ve nihayet fena bir hare
ketin fena bir netice verdiiini de 
adam akıllı anlar. 

Fransız profesörlerinden Bay Debre 

dün saat altıda üniversite konferans sa

lonunda ilk konferansım vermiftir. 

Profesör nadiren bacak ve kollarda 

çıkan yaralar hakkın:fa müpheue ve tet
kiklerini anlatmııtır. Konferansta rek • 

B. Burhan Belge mısıra 
gldlror 

Matbuat umum müdürlüğü bapnü -
§&viri Bay Burhan Belge izinli olarak 
dUn fchrimize ıelmifitr. 

Profesör şerefine dün gece Parko -
telde rektör Bay Cemil taraf,ndan da 
bir ziyafet verilmi§tir. 

Profesör çarş<:.mba günü cilt hasta -
lıklarına ait ikinci bir konferans verip 
Parise dönecektir. 

Ekmek fiyatı ipka 
edildi 

Belediye Nark komisyonu dün top
lanmış, un fiyallannı tetkik etmiş 

neticede ekmek ve francala fiyatları
nın ipkasına ka.t'ar vermiştir. 

Nafıa okulu genişliyor 

infilak 
Şehremininde Mıllet caddesinde süt 

çü Mehmedin mutbağmdaki ocakta su 
ısıtılırken atcs arasında bir c ·sim in
filak ctmi , ocağı tahrip etmiş, birkaç 
cam kırılmı tır. infilak eden sısmin 
mahiyeti h nilz ani ılamamıştır. 

YOKUŞTAN iNERKEN -Tozko. 
paranda oturan 73 ya md:ı Hayim dün 
yokuştan inerken düşmüş, muhtelif 
yerlerind n yaralanarak hastah:ıntye 
kaldmlmı lır. 

Oğuzun annesi bu vakayı oğlu· 
nun karakterini sağlamlqtmnak 
için fırsat telakki etmİf ve bundan 
oilunu istifade ettirmiftir. 

Kendiu ymn, İtalya yolu ile dön -
mek llsere bit Mıaır seyahatine çıkmak
tadır. Seyahati bir ay kadar sürecek • 
tir. 

AY AKLARI KESiLDi - Vatman 
Necminin .daresinde!.ti tramvay Çem
bcrlitaştn.n " c:-erk n yolculardan ma
liye m muru Bay Ekrem atlamak is

Hakimiyetimilliyc yatı okulu yanın _ temis, muvaffak ol:ımıy:ı.rak dü üş. 
da bulunan dort b"nanın Nafıa fen 0 _ tür. M murun ayak parmakları kesil

miştir. Ccrrahpaşa h:ıstahanesinde te
da• i lt'"a almm br . Çocuğa verilecek cezada, mühim 

bir maele, çocuğun bu cezayı kendi 

---------

hareketinin neticesi ve tam mukabi· 
li olduğunu bilmesidir. 

F. Kunt 

kuluna terkedilmesi kararla tırılmıştır. 

Bu suretle dar olan Nafia okulu teşki -
latı genişletilmiş olacaktır. 

KURUN Sagıfalarında okuyacağınız 
gepgeni bir seri 

Sinema Dünyasında ilk yı1dızl1r 
Na•ıl dopp nasıl IJldiller; şimdi nerede yaşıyorlar? 

ilk çevirdikleri filmler nelerdi? 
• 

Yine bir iki gilne kadar 
uzun zabıta 

iblis 
(Parisin en düşkün kadını) 

KURUN da olalracalmlZ en h.,ecanlı abda hlklreslnl tefldl edecektir. 

Nakleden: HIM 
-------- -- -- --- -------------

YERP. DtJŞtJRDtJ - BUyükderede 
berb r R at bis"kl le gezerken Der· 
viş ism nde bır çocu -a çarpmı . yere 
dUşUrcre'lt yaralanmasma se~ b;yet 
vermiştir. Yaralı tedavi altına a!mmıı 

tır. 
AI,ACAK YtJZtJNDEN KAVGA

R ım ,.h. nnda o"ura.n bahçıvan Sa. 
laha tin "le Hiınit al:ıca k yüzünden 
k"vga · 'erdir. H"mit çakı ile Sa
liha•tinı y ralamı tır. 

90,000 Lira 
Evk fa ait bazı arsalar, tcledıye 

tarafından yola kalb dildiğinden bele. 
diye ile Evkaf arasında bu yüzd n ih
tilaf çıkmı , i' ha.kem komisyonuna ha 
vale edılmi ti. 

Evk:ı.f bc'ediyc:fon D0.000 lira. kadar 
bir para isfyordu. H~kem kom· yonu 
bclediy in lehine hrar venn · tir. 

Bir konferans 
Em·n·"nü Halkevinden: 
Bugün evimizin CağaloğJundaki 

merkez ~alonun •a Prof. Dr. Mustafa 
Hayrullah tarafından (Keyif verici ze
hirlerle mücadele) mevzulu bir konfe • 
rans -v~rilec:ektir. 

Bu konferans bütün yurtdaşlara ,çık· 
tır. 
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Paristeki çarpışmalarda ölenler gömü~~rken Avusturya 
Harp çıkaracak soz- A lmanyaya karşı 

ler söylenmiş! 
bir yabancı 

Frank 
Fransız komünistlerinin 

devletten milyonlarca 
aldığı ileri sörülüyor 

Paris 22 (Hususi) - Clichy ha
diselerinde ölen beş kişinin cenaze 
merasimi bugün halk cephesi taraf -
tarlarının iştirakile yapılmıştır. Me
rasimde Jouhaux, Thorez ile bir 
sosyalist bir de radikal sosyalist nu
tuk söylemişlerdir. 

B. J ouhaux, ölenlerin akmış olan 
kanlarının hürriyetin muhafaza edil 
mesini istemekte olduğunu söylemiş 
Ye demiştir ki: 

Hükumetten, herkes için hürriyet 
rejimini tesis ve milleti korumak 
maksadile mütemadi tahriklere bir 
nihayet vermek iizere hemen icap 
eden tedbirleri almasını istiyoruz.,, 

B. Thorez de şöyle demiştir: 
",":-esatçı birliklerin feshedilmesi, 

silahlarından tecrit olunması, neti
cesini elde etmek üzere hep birlik 
olacağımıza ve öyle kalacağımıza 
yemin ediyoruz.,, 
HARP ÇIKARACAK SÖZLER 

Paris, 22 (A.A.) - Wladimir 
Cl'Ormosson, Figaro gazetesinde 

F ransanm harici siyasette muknd
deratrnm mevzuubahs olduğunu ya
zarak divor ki: 

"Frau"sa komünistlerin davasına 
müzaheret ettiği nisbette Avrupada 
Hitlerin davasını ele alacaktn. Tho
rezin Clichy'de söylediği nutuk da
hili bir harbe tahrikten başka bir 
şey değildi. Bu nutuk Fransızları 
hürriyetlerinde tehdit etti ve bun
dan baska milletler arasında da bir 
harp çıkaracak mahiyettedir .. Çi.inkü 
lborez ecnebi hükumetleri tahkir 
eylemistir. 

FRANSIZ KOMON1STLER1 
KiMDEN PARA ALMIŞLAR 
F ransadaki partilerin ve bilhassa 

komünist partisinin menabii hak
kında tahkikat açılmasını Başbakan 
dan istemiş olan mebus Doriot, ko
münist partisinin, teessüsündenberi 
bir ecnebi hükumetten en az 20 mil
yon franklık tahsisat aldığım isbat 
eden vesikalara malik olduğunu bil
dirmiştir. 

ispanya Fransadan 55 
tag .. lJare alıyor 

Hükômetçilerin "Geri aldık,, dedik
leri yerler esasen a·silerde tleğiJıiıiş! · 

dost arıyor 
Londra, 22 (A.A.) - Moming Post 

gazetesinin Roma muhabiri, Avusturya 
kc:binesinde yapdan tadilat dolayısile, 

Avusturya nasyonalist] erine karşı bun
ldan böyle daha ziyade şiddetli muamele 
edileceği mütaleasını serdetmelttedir. 

Muhabir, devam ediyor: 
"Son zamanlara kadar Avu'!tıırya hü 

kQmeti, Tuna havzasmdaki memleket -
lerin teşriki mesaisine lehdar görünme
miştir, bununla' beraber son ay içinde 
başvekil, Habsburg'lar saltanatının ia -
desi hususunun imkansızlığına kail ol -
muş ve şayet A vusturyanın istiklalini 
muhafaza etmek matlup ise, yeni dost 
lar tedarik etmek zaruretini idrak eyle 

miştir.Şimdi Avusturyanm kendisile birlik 
te Habsburgların boyunduruğundan kur 

tulmak için asrrlc:rca mücadele etmiş o
lan ve Alman hakimiyetine girmeğe hiç 
de mütemayil olmıyan Çekoslovakya ve 
Macaristan ile teşriki mesaiye hazır ol
duğu işrap edilmektedir. 

Bal.kan ekonomi 
Müzakereleri 
Yarın bitecek 
Atin a 22 (Hususi ) - Balkan 

antantı devle tleri ekonorr>i konseyi 
azaları d ün Delfüse giderek oradaki 
eski asarı ziyaret ettikten sonra bu· 
gün dönüp mesailerine başlamışlar
dır. 

Konsey müzakerele rinin çarşam· 
bu günü biteceği tahmin edilmekte
dir. 

ıngiliz filosu 
manevrada 

Londra 22 ( A .A.) - Cebelütta
nktan alınan malumata göre, Galt
hea gemişi ile İngiliz Akdeniz filo
sunun, iltj\lci m~htiP.. filotillası . T \\· 

Parıs. , 22 (A.A.) _ Echo d"" Parıs· · t·k o·· b k • nusa hareket etmek üzeredir. ... mış ı . uşmanın u ere işgal ettigi 
gazetesi, bir müddet Pariste bulunmak diğer bazılarmm da hatlarınuzdan çok Dispatch, Arethusa ve Penelope, 
ta Olan bı.rçok hu""kum" etçı· İspanyol re- k ı 1 b '-" 1 k 1 kruvazörleri bugün Cebelüttarık uza o ma arı se euıy e sev ü ceyşi 
islerinin isimlerini vermektedir. Do- hiç bir kıymeti yoktur. açıklarında manevra yapacaklardır. 
la.5an rivayetlere göre bunların seya. FRANSIZ _ / SPANYOL MUKAVE- Romen Başvekili 
hatleri askf'.ri tayyareler mübayaasını LESi BOZULURSA... Prağda 
istihdaf eylemektedir. Fakat Fransa- Londra, 22 (A.A.) _Avam kama- Pr • 
da dahili karışıklrklara meydan verme ag, 22 (A.A.) - Romanya Baş-

rasında B. Eden demiştir ki: vekili B. Tataresko, Milli müdafaa 
mek için bu tayyareler parlamento- 27.11.1919 tarihli Fransız _ lspan- ·· t G l 
nun tatili devresinde İspanyaya nalc mus eşarı general ladz ve ıususi 

yol mukavelenanıesinin muhtemel bir kalem direktörü B. Sibiteanu ile bir 
lolunacaktır. Bu rivayetlere ina.nmak ihlali meselesinin sırf Fransa ile İs- likte b 
lazımgelirse , Valansiya, rüesası Potez u sa'bah buraya gelmiş ve is.-
tipinde 51 modeli 50 bombardıman ve ypeanceygvaı·nardeansmSdaalabmirankmesea lemateşkamkillaerınyli-ı dt~~yonda ~aşvekil doktor Eodza ve 

ıger hükumet azası taraf mdan se-
510 modeli topla mücehhez 5 deotine haberdar ettirdim. limlanmıştır. 
tayyaresi satın alacaklardır. Bugün --------------- -----=---------- 
Pariste bulunan bu İspanyolların sa_ 
yısı oldukça çoktur ve elli tayyareden 
başka Albay Angcl Pastor ve yarbay 
Antonio Gudin de Paristc bulunmak
tadır. 

Paris. 22 (A.A.) - Action França
bc gazetesi, hükümetçi İspanyol tay
yarecilerinin Paristc bulunmasını mev 
zuubahsederck Fransız hava nazırı 
Cot'un bunlara satın aldıkları mühim 
techizatı vermekle kalmadığım ve fa_ 
kat Hollanda ve Çekoslovakya tayya
releri satmakla da me~gul olduğunu 

yazmaktadır. 

HAREKAT HÜI\ÜMET LEHiNDE 
MI'! 

Maur it, 22 (A.A.) - Müdafaa ko
mitesi, saat 22 de Guadalaj:ıra cep
hesinde harekfı tm muvaffakiyetle de_ 
vam etmiş olduğunu bildirmiştir. 

Bu sabah hükCımetçiler, Valclemo
~o ile Tajunayı işgal etmişler YC 71 
esir almışlardır. . 

AS/LFJRDE OLiJIJYAN YERLERi 
iSTiRDAT ETMiŞLER! 

f:nlp.manka, 22 (A.A.) - Büyük 
um.unıi karargah saat 22 de tebliğ e
dıyor: 

Padilla Dcnit.anın cenubunda düı;:

ınan 10 Rus tankınır.. müzahcretiyle 
iki defa mevzilerimize hücum etmişse 
de ağır zayiatla tardolunmuştur. Düş_ 
man 40 ceset bırakmıstrr. Badiel ır

mağı vadisinde düşman tecemmüJerini 
dağıttık. Bazr köylerin işgali hakkın
da.ki düşman haberlerini -bir kere da
ha tekzip cderi7h İsmi geçen köylerden 
bir kısmını hiç bir vakit i~gal etme-

Gar misakı için 
Fransız - Sovyet misakı bozulmah, 
Almanya ile Fransa anlaşmah, Al
manya, müstemleke verllmeli deniyor 

İtalya ile İngiltere müzahereye başladılar 
Belçika Kralı Londraya gitti 

Londra, 22 _<A.A.) - ~B. ~aroin, Ob-j 
server gazetesınlde yazdıgı bır makale -
de İngilterenin Almanyaya karşı Sov -
yet Rusyayı garanti etmesi ve ~arkta 
statükoyu muhafaza için Moskova ile 
birle;ımcsi tezini şiddetle tenkit ederek 
diyor ki: 

İngiltcrenin Sovyet Rusyayı tahrip 
için asla Almany~ya yardım etmiyeceği 
hususunda nasıl herkes müttefik ise in
giltercnin gidip Sovyet Rusyayı Alman 
milletine karşı müdafaa etmesi fikri de 
öylece rcddolunmalrdır. İngiliz impa -
ratorluğu ne Çekoslovakya ne de Avus
turya - Macaristarı imparatorluğuna te
varüs eden şark Avrupasmdaki devlet
lerden biri için kendisini tehlikeye ko -
yamaz. Birkaç seneye kadar g..ırp Av -
rupası medeniyeti namına bir müvazene 
ar<!nılc:lcaktır. B~ Avrupaya karşı değil, 
Sovyet Rusyaya karşı olacaktır. 

FRANSIZ - SOVYET lVIiSAKI 
BOZULIVlALI 

Ne deniz meselesi ne ide hava sitah
lanmlsı İngiliz - Alman anlaşmasına 

mani olamaz. Almanyanın Belçika, Ho
landa İngiltere ve Fransa için münaka
şa götürmez bir vazifedir. Fakat Fran
sa - Sovyet paktı mevcut olduğu müd-

detçe yeni bir Lokarno yapılmasına im
kan yoktur. 

ALMANYA YA MÜSTEMLEKE 
VERMELİ 

Garvin, müteakiben Almanyarun müs 
temleke taleplerini tetkik ederek diyor 
ki: 

Alman milletini ebediyen müstcm • 
lekecilikten hariç tutmak imkansrzdır. 
fer İngiltere sulh istiyorsa Alman me -
talibatını müsbet bir zihniyetle tetkik 
etmeli ve umumi bir anlaşma çerı;~ve -
si dahilinde Almanyaya Kamerı.:n, Togo 
ve Tanganikayt iade etmelidir. B u su -
retle ilerisi için İngiltere ile Almanya 
ara:ımdaki ihtilaflar bertaraf edilmi~ o -
lur ve dünyada yeni bir muslihane su -
reti tesviye ideali teessüs eder. 

İNGtLTERE. FRANSIZ - ALMAN 
ANLAŞMASINI ESAS ALMAK 

iSTiYOR 
Faris, 22 - J ournal gazetesi §Öyle 

yazıyor : Böyle anlaşılıyor ki İngiltere, 

Belç:ka projesini kabule mütemayil bu
lunuyor. Sonra İngilterenin, müzakc -
relere Bdçikanm bi taraflığmr garanti 
den bir Fransız - Alman anlaşması -
nın esas tutulmasını istemektedir. 

Büyük Millet Mec isi 
dün açı ldı 

Mebuslarwuz m projeler üzerinde tetkikle 
yapabilmeleri için toplantı yarına bırahıfdf 

Ankara, 22 (Telefonla) - Büyük! 
Millet Meclisi bugün saat 15 de Refet 
Canıtcz'in ba§kanhğmda toplannuş. 

tır. 

Yoklama yapıldıktan ve ekseriyet 
olduğu anlaşıldıktan sonra reis ruzna
mede bulunan kanun projelerinin aza
ya yeni dağıtılmış olması dolayısile 

mebusların üzerlerinde, t.etkikler yapa 
bilmeleri için toplantırun çarşamba gü
nüne bırakılmasını teklif etmiştir. Bu 
teklif kabul olunarak celseye nihayet 
verilmiştir. 

Başvekil Hiııtli misa
firleri kabul etti 
Ankara, 22 (Telefonla) - 3 gün. 

denberi şehrimizde bulunan Hintli Par 
si cemaati reisinin oğlu ve kızı bugün 
bir müddet MecJi.s müzakerelerini din
lemişler ve sonra. Başvekilimiz tarafın
dan kabul olunmuşlardır. 

Ankara - Zonguldak 
hattı elektrikle 

işliyecek 
Ankara, 22 (Telefonla) - Nafia 

Vekaleti Zonguldak - Ankara hattmm 
elektrikleştirilmesini düşünmektedir. 

Bu i~ için bir proje ha.zırlanmağa baş_ 

lanmıştır. 

Nafia Vekilimiz B. Ali Çetin Kaya 
nın İsveç seyahatinden evvel Zongul
dağa kadar gideceği söylenmektedir. 

Dahiliye Vekilimiz 
Ankaraya dönüyor 

Ankara, 22 (Telefonla) - Diyarıbe

kir taraflarına giderek başladığı tef
tiş seyahatini tamamlamakta olan ve 

bugün Mardinde olduğu bildirilen 
biliye Vekili ve Paı·li Genci sckrcl 
B. Şüktii Kaya ayın 27 sinde 
karada beklenmektedir. 

19 Mayıs ha.gramı 
Ankara, 22 (Telefonla) - Ata. 

kün Samsuna. ayak bastıkları 19 
yıs günü yapılacak merasimi hazır 
mak üzere pahiliye Vekaletinde 
komisyon teşkil edilmiştir. 

Köy ebe mekteklerı 
açılıyor 

Ankara, 22 (Telefonla) - SıJılı 

Vekaleti köylü için ebe yetiştirnıclı 
zere önümüzdeki mali yıl içinde 
Ebe mektepleri açacaktır. Doğu.Iı! 

bu mekteplere ilk tahsil gören ~ 
kızları alınacak ve bunlar bir sene 
kuduktan sonra köylerde çalışt 

caklardır. 

Vekalet bazı dispanserlere d ~ 
teşkilatı ilave etmek kararını ve 
tir. Bu karar da hazirandan itib 
tatbik olunacaktır. 

Orman um um . müdii 
liiğü bütçesi 

Ankara, 22 (Telefonla) - Yeni 
man kanununa göre haz:ran 1937 
itibaren mülhak bütçe ile kabul 
miş bulunan orman umum müdü 
ğünün 1937 bütçe projesi Meclise 
rilmiştir. 

Umum müdürlüğün masraf ve 
rida.t bütçesi. mütevazin olarak, 3 ıı 

yon 150.000 liradır. Umum müdür 
orman kanunu ile yapılması kat'i! 
işleri başarabilmek için daha şimdi 
l•azırlıklarma başlamı~ bulunma> 
dır. 

Beyoğlu tarafına müjde ! 

Halis süt içecekler 
Di.in gece Feriköyünde inekçileı mü-

mes-;illiği adına, inekçi Bay Ali Sait, 
telefonla bize şu malumatı vermiştir: 

Süt müstahsilleri İstanbul halkına 

doğrudan doğruya temiz süt vermeye ı 
karar vermi~lerdir. Bu kararın da bu 
sabah saat altıda başlamak üzere Be -
yoğlu cihetinde tatbikine geçmektedir -
ler. İlk önce Şişli , Beyoğlu, Cihangir, 
Beşiktaş, Maçka, Nişantaşı taraHarına 

dağıtılacak olan bu halis inek sütleri 
hiç su katılmamış, temiz si.itler CJlacak 
ve iki üç gün reklam olarak ~itre-si on 
kuruşa verilecektir. O ndan sonı-a da ay
ni süt on beş kuruştan satılacaktır. 

Si.it müstahsilleri bugün bu semtler
de tahmin olunduğuna göre elli bey -
girle 20-25 araba kadar dolaştırabi -
lecekler ve istihsal ettikleri 4- 5 bin ki-

lo sütü halkın tecrübesine suna:al> 
dır. İnekçiler mümessilliği ihtiyı 
günde 10-15 bin kiloya vardığını 
Jüyor. Şu takdirde temiz süte hasret 
kenlerin bugün üçte birinin yüzü gii 
cek demektir. 

inekçileri bu medeni hareketleriJ1 
dolayı takdir ederiz. Yeni bir tertibe 
pılmtyarak kaza;ıcr iyide ve ucuz.dJ 1 

mak yolunda sebat ederler ve si.ite 
katmak an'anesinc n '.h::yet verırlt 
cidden bir inkrlap yapr.ıış olurlar. J3 
nu da kendiliklerinden paytıkfarına G 
şeref ve kazançları büyük olur. 

Simdilik halis sütün damlasını İÇ 

olm~makla beraber haberi Beyoğlu t 
tiy&rlarma :nüjdcliyerck "dan!>! tstl 
bulun ba~ır.a !,. diyelim. 

Suriye hududunda ma' 
nevra ve diğer harekat 

(Vstyanı 1 incid!J) 

Mehmet oğlu Sıtkı Hamit, Arif zade 
Memduh, Rcyhaniye belediye katibi 
Hasan ve Reşit ihsan birkaç gün ev
vel tevkif edilen suçsuz insanlar ara
sında bulunmaktadırlar. 

MİLiSLER MANEVRALAR 
YAPIYOR! 

H um us, 22 (Hususi) - Son 
günlerde Snncaktaki milisler sık sık 
manevralar yapmaktadırlar. Bu ma
n evrala r münasebctile kıtalar yerle
rini değiştim1ektedirler. Bu meyan
da Kırıkhandaki milisler Antakyaya 
teksif edi lmişlerdir. 

DEMiR GÖMLEKLll..ER T AHŞ1T 
EDiYOR 

Hama, 22 (Husuzi) - Sanca-
ğa yeniden Demir Gömlekliler gön
derilmektedir. Şamdan ve Halepten 
gelen Demir G ömleklilerin tahaşşut 
mevkii şimdilik İrat paşa mcvkiidir. 

FRANSIZ KUVVETLERİ DE 
T AKVlYE O LUNUYOR 

Şam , Z2 (Hususi)_-· T elebyaz-

da bulunmakta olan Fransız istih ''••: 
rat zabitinin maiyetindeki ı11 
kuvvetleri Dirzordan getirilen 1;11 I' 
vetlerle takviye edilmiştir. Sllf1; 

hududu üzerindeki gerek manc' ıı~ 
gerek ,garnizon tebdili suretile t ~ 
pılan hareketler nazarı dikkati el ~ 
bir hal almıştır. İki gün evvel de 
zabit kumandasında yüzden fr. 
süvari Akçakalenin üç kilometre 
nubundaki Aynuroz köyüne gelıı1 

' ~"q 
~oı 
~I 
ul'll !erdir. 

• • :;c ı '~ 
Trabluşşam, 22 (Hususi} - ~~ , 

kılap Türkiyesi aleyhine tahrİ~ ~~t 
yapmak için tutulan yolda de~ ~ 1 
olunmaktadrr. Bu maksatla Is~ ~ 
derundan yurd kaçaklarından H· ~~ 
Mahmut Celalettin para ile fii 
ye aleyhinde vaaz vermeye dıı' 
edilmis, bu hain de bu vuzife}1 

bul ed~erek vaaz vermisse de 1 
. l~ 

tarafından hakarete maruz kfl 
ve kimse yobazın sözlerini c1iııleı11 
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Çoic dikkat edip: Zaman i.~lcr. tc:,rrmı vannr: 
bir giin olur cllwtt<' rmıılıırsrmrı=! Gibi teıellilerc 
kRlkmaktan da çok kaçmmalıyım. Şayet ona ancak 
bu yoldan bir yardım gelebileceği c!oğru ise onu !<en
di hayatı o!an çıpl"k bir hayatın tahayyülü ile peri. 
§;:ı:ı ctır.::ımeğe bakmahyım. Uykusuzluk hastalığın

dan korunmak için bn~lıca yol her~eydcn evvel uyku
yu düşünmcrr.c!ı:tir. Dünyada ımıılt:wf/:a-:ı ba§ka dn
Yanaca~ bir çare:i olrmyanlara wwı uwf/fan bnh· 
•etmemelidir. 

Fakat edebi temrinler kurmada kafagı rusuh 
ı>eyda etmiı olmau lazım ıelen dram mi.iellifinin nc
diıneaile müıahabette ortaya §Öy)e bir ıual çıkmasm
dan korkuyorum: Tuze kadm ir·in rlclifwnlımn lıi· , 

ı·b~ ."ancı cdPcc•ğifü• iilnwsi daha lınyırlr olmaz mıydı.? 
·lt Onu bu ihtimalin tahakkuku kar§ısında /.;ayıt.\1::./r· 

ğındnn duyduğum km/ar iiliimrlen azaıı çclmw::.
J, .lim .•• Derken görüyorum. Sonra dönüp bu ıö;;ünü 
J töyle tehir ediyorlar: Elimclrrı bir 1.-<>rr• w,.·111u~ o

lrı,.du: lıi~· olnuı::..wı nn1111 lwtıra.~ırıı tfllıhir f'lnu·I~ 
i::tırnrrnda J.:alma=d11n ... Bu doğrudur, ölüm halin
de tahkir etmiyecek, unutacaktı. Fakat o ~imdi yatı· 
Yor. Yaşac?riı müddetçe dö;ımek ihtimali var, demek 
bize lcadm her an yeniden yeniye aldanmakta .. demek 
her an yeniden yeniye daha ziyade nefret ve kin duy. 
inak için ıebep bulmaktadır. Her an - bir an sonra 
ıııanıörün o katta duracağı ve taze ltadınca malum 
olan çalı~la zilin çalacağı l.;midi vardır. Hayır, ~u hal-

•• 
rı 

c 

da ~ifa bulmanın yolu yok. Halbulci delikanlı ölsey
di taze lmdın çok iyiletebilirdi. Ancak ölüm ümit ka· 
Pılarını kapar ve geriye kalana unutmadan ibaret 
kurtuluş yolunu açar. Prust'un kula!darı çınlasın! 
Öyle ıörünüyor ki, her~ey yerli yerindedir. Delikanlı 
dönse evi bıraktığı gibi bl!?acalttı;, Duyduğum!\ göre 
taze kadın yeni bir esvap giymemekte, vaktile deli
kanlının ıeçtiklerile gününü gün etmektedir. Zav111lı 
kadın, bilakis biitün onları kaldırman, kendi kendini, 
Yani üstünü dilediği kalıba sokmadan evvelki kendi· 
'l'li bulman lazımdır. İ!te o zaman belki sesini tanır. 
l='akat gözlerinin önünde şu bulunduğun halde, ya· 
ni onun döktüğü eıer, fö:erine bin kere rötuı 
Y~;>tığı ve nihayet bitirmeden bıralup gittiği eser ha· 
Hnde kalınan, onu yeniden fethetmek ümitlerine ve
d~ Et. İyi yazamaclığnnız eserleri bir kere dah.ıı aç• 
tnadığnruzı bilmez misin? (1) 

Bu ziyaret garip bir muhavereye vesile olmu§tur. 
Fakat herteyden evvel bir hatamı itirafla batlıyayım. 
Taze kadın beni, yalnız birinin önünde içini dökmek 
İçin çağırmıya kalkmıt değildir. Şüphe yok bu su· 
.,etle hafiflemek ihtiyacını da tatmin etrtıiş oldu, fa· 

kat benden İstediği benim kendisini dinlememden 
çok fazla idi: Ne sebeplerle bırakıldığını benim ken
disile birlikte bulup ortaya çıkarmamızı istiyordu. 

Anlnnuyonım. Anlamak istPrdim. Diye dövünü
)'ordu, ;anki delikanlının bu hareketinin sebeplerini 
lnlaymca üzerinden bütün iıkenceleri atmış olacaktı. 
Doiru.m dn kabil olsaydı bu buluş kendisini elbette 
kurtarırdı. Bu kadar derin, bu kadar muhit velhasıl 
böyle kül ve mutla.k bir ilim bizim iztıraplanmızı 
dindirdi. 

- Rakibim ile evleniyor •.• Benden daha yaşlı bir 

(1) Ben sevmiyorum, işte sevilmckliğe çare! Ni
tar H. 

kadın, daima hasta yatan iki çocuk anuı bir kadın ... 
- Sevmişse .. 

. 
Diyecek oldum, o sözümü keaerek devam etti: 

- Hayır, ona daha rahatlızlrkla katlanıyor. Ara• 
lumda olam biteni ahbapbn X vaaıtaıile biliyorum. 
Bu X guya beni teıclli etmek için gelir, yaramın Ü•· 

tüne merhemler.eker, gider. Adamcağıza hanci erka· 
daşı gelse kadına batıyor, her biri için etmediii yok. 
Onun sıhhati için katlandığım fedakarlıkları dü,ü
nüyorum da kadının adamcağızla mutlak bir tek ya• 
takta yatmak istemesini ve onun o gün başka bir 
t:ırafta kuvvetinden bir şey ıarfedip etmediğini her 
akşam denemeğP. kalkmasını gülünç buluyorum, ben 

• susardım, onun yaşayı§ı etrafında kendimi ortadan 
siliyordum. O geliyordu, gelmiyord;.•, tu yüzden çek· 
tikleri hiç dışarı sızdırmıyordum. Sekiz gün kaybo· 
lur, döndüğü zaman sofrada tabağını hazır bulurdu; 
kecforleri:ı üzerinde haberim olmadan yadigar bırak· 
ttğı eserlerden başka çektiklerimden hiçbir şey yÜzÜn· 
c:!en sezilcmczdi. Karanlık bir surette haasaten bir 
kavga çıkarmak istediğini sezmedikçe kendiliğimden 

ağzımı da açmazdım. O ne diyeceğini, ne yapacağı
nı şafırıp kavgayı en tabii bir çıkar yol bulduiunu 
anladığım zaman bunu b!m de rapardım, yine onun 
ihtiyacını bertaraf etmek, onu hafifletmek için yapı· 
yordum, onu o kadar anlamı§tım ki, mesela posta ce
lip de mektuplarını okumıya ba,ladığı zamanlar ya· 

nında bir gazete kuşağını bile çözmemek lazımdı; 
kendiıine tıraı olurken bir laf söylenmesini bile iatt• 
mezdi; ateşin başında otururken diğer bir koltuğa 
geçilip karşmnda oturulmasından hoılanmazdı. Ba
zan boş bulunur o ıeceleyin geldiği zaman uyur ıibi 
yapardım. Halbuki o o zaman uyanmamı, kendisine 

bir çok şeyler sormamı, isterdi. Bazan yatakta elim· 
de kitapla bulurdu. {AıansÖ'r) bizim katta durur 
durmaz İztırapla dolu uzun bir gece içinde elimt bir 
kitap alır ve büyük bir sükun gösterirdim. O :tam•n 
da kendisi yokken uyumar q gibi dananarak böyle• 
Jikle kendisini sokağa çıkmasına ıed ~kmek istedi· 
ğimi tuttururdu. 

Onun için nelere katlanmadım. O kendiıi ıerbelt 
olıun, benim ba§ka endiıem yoktu. Beni terketmeti• 
ne ıebep yalnız kalmak ihtiyacı olaaydı, katlanırdım. 
Ona ağır gelmemek için bütün hünerlerime rağmen 
kendisinin de çok kereler tekrarladığı l'ibi evlilik ha· 
yatı edebiyat adamı için uzun bir tesemmüm olıun 
ve bu bakımdan etrafında konufanlara, bir gazeteyi 
hıtırdatanlara, kapıları açıp kapıyanlara, hatta yalnız· 
ca yanında nefes alanları dü~man gibi görsün. Ya· 
nında duran vefalı bir kalbin atıtı bile bir artisti ra
hatsız eder. 

Evet, beni yalnız kalması için bırakıp gitseydi, 
anlar ve o zaman belki ıükun içinde bir teveldcüJ bu· 
lurdum. Kırgın bir arkadattan.. münekkit ıeçinen, 
hasut bir mütereddiden.. sağdan, ıoldan gelen olıı:
larlıt yaralı ve hatta bazan da delik detik olan hu ka· 
bil büyük varlıklann çileli başlan ucunda yaşamak 
insanı yoruyor. Hayır, hayır, neler ıöylüyorum? On
dan ayrılmaktan benim için teselli bulm1lk imkinı 
yoktur. Yalnız anlamı§ olurdum, ki ... 

Böylece dönüp dolafıp anlamak maıtannın tas· 
rifatına dayanıyordu. 

(Arkası var) 

'Otel s bipleri birlik kurmıya . 
karar ver ler 

t Bütün oteller modern bir izale getirilerek 
seyyah celbine çalışılacak 

......... ············································· 
KURUN i .. : 

'•ız muayene kupo11u: 
\ ıı 

t llsuııı doktorumuz Pazartesi g!ir.rerl 
0n beş buçuktao yirmiye kadar ga· 

J .:: ldareh:ı.neslnde, Cumartesi gUnlerl 
t 14 ten 19 a kadar Uı.lcli Tayyare 

tıınanıarı ikinci daire Uç numarada 
' olcuyuculıı.rımrzı ycfll kupon uıuka• 

~:u:a~~.s:ı::·ıarı doktorumuz da bu 
tın .redJ tane.sin! hlriktlrlp kendisine 

.l'\l!"t!eoız cumllrtcsl, salı, perşembe 
~ 9 • 12 arası Aksarayda, Millet cad
'la Muratpaşa camii karı;ıısındaki mu• 
eıı.l\lıeslnde çocuklarınıza bakacıı.ktır. 

f \~iliş doktorlarımız 
ı;ı fekUdc dl' doktorlarımız da oku• 
~ızın emirlerine hazır bulunmak• 
l)ı§ doktorumuz FahretUn Dlşmen 
lr1ta.pı !ııtıklA.J cnddcstnde 127 num11.· 

~ ~rtesi gUn'.eri sa:ı.t 14 ile 20 arı!• 
•. bııtundu~ı gibi doktor Necatı Pak· 
"1. l\araköy Mahmudiye caddesi 1 - 2 
ı; r11<1ıı ıııılı Ye cumıı günleri ayni sast. 
~ 01cuyucularımızm dişlerine bakaca\.-• • • ... ııtaı, tedavllerlnl yapacaklardır. ! ····· ......................................•.... 

1stanbulda otel sahipleri bir "Bir. ( 
lik., kurmağa karar vermiş ve bu hu
susu görüşmek üzere Perapalns ote
linde toplanmışlardır. 

Belediye reisi muavini B. Ekrem 
ve Turing klüp idare heyeti reisi B. 
Rükrl; Ali'nin tescbbüsü Ü7.Rrine ya. 
~ılmış olar{ bu to~lantıda, Perapalas 
sahiPJeri B. Misbah ve B. Cemil, To
katlıyan ve Alp otelleri sahibi B. Me
doviç, Londra oteli sahibi B. Anderya, 
Bristol ve Kontinanta 1 oteli sahipleri 
ve diğer büyük otelleri işletenler de bu 
lunmuştur. 

Kurulması düşi.inülen "Otelciler ı 
Birliği., bir cemiyet mahiyeti_nde de. 

ğildir. Maksat otellerin miyarım mo
dern ihtiyaçlara göre YilkEeltmektir. 
Otellere akar3U, banyo, telefon teşki
latı as:ım·.ör, bahçe gibi istirahat ve 
eğlence ves:ıiti temin edilmesine uğ
raşılacak ve •·otelc!.ler Birliğini,, teş. 
kil eden otel sahipleri mlies.!eseleri 

1 
bu dereceye va rdımış bulunacaktır. 

Diğer taraftan hariçte, 'bu sahada 
reklam yapılarak ~cyyahların daha 
fazla celbine c_:a lr~rlacaktır. 

Otel ı>nhiple>ri bu ilk toplantıdan 
sonra, kurulaca]{ birl'ğin ni7.ammıme
sini hazırlıyacak ve müteakiben re-s
mi ma k;:ı mlara, lazrrngelen müracaata 
girişecektir. 

Radyo M~sabaka Kuponu 
-23- . 

isim: 
Adres ı 
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Mısırda muhtelit mahke
meler ktildlrılacak mı? 
Bu pürüzlü ış Montrö'de faplanacak 
begneımilel konferansta hatıedilccek 
Kahire, Mart (Hususi) - Mnur hü. 

kumeti, kapitülasyonların lağvi 

için geçen ikincikıinunun 11 inde ala
kadar devletlere gönderdiği nota.da ka
pitUlbyonlarla birlikte Mısır ara. 
tisi üzerinde ya.şıyan bütün ecnebile. 
rin tabi olduğu hususi mithkemelerin 
de lılğvini istedi. Memleketi dahilinde 
ki kaza ve adli hakların tamamile mil
li mahkemelere inhisarı lüzumunu bil
dirdi. Ayni notaya hükumetin muay
yen mMdetle bir intikal de,·r~i ka
bul edebileceği ve bu de\Te esna.sında 
yapılacak a.d.U teşkilat ve udi.hat it
mam edilerek ~uhtelif mahkemelerle 
konsoloiluklar mahkemeltri haklan. 
nın yerli mahkemelere geçeceği de i. 
l!ve edilmiıti. 

Mısırdaki muhtelit mahkemeler teş 
kilAtı 1875 de başlamıttır. O vakte 
k1.dar ecnebiler için yalnız koneolato 
mahkemeleri mevcuttu. İki muhtelif 
ecn.ebi tebaa.sının gideceği ıyrı bir 
r.nhakerrte yoktu. Ecnebilerle Mısır hü 
kômetl ve tebu.sı arumda zuhur e
den ihtilaflar diplomatik yöllarla hal
lediUidi. Bu ''atiyet pek büyük zor
luklar ooğuruyor; a.dt bir dava mühim 
aiyüt bir mesele ~kJine gelebiliyor. 
clu. O ta.ınan Başvekil bulunan Nobar 
P~a devletleı:e müracaat ederek bU
tlin bu i~lerde adilane uygun ku.a.i 
bir usul takip edilme.ini anlattı. Ec
nebi ve yerli hakimlerden ~ürekkep 

mahkemeler tesis•edilip bu mahkeme
ler vıısıtas!le ecnebilerle Mısırlılar a. 
rasmda meydana gelecek ihtillfların 

hallini teklif ~tti. Fakat bu mahkeme
lerde ecnebi hakimlerin saynn yerli
lerden fazla bulunacaktı. 

Muhtelit mahkemeler yerlilerle ya
bancılar arasında · tahaddüs edecek 
her ne'\-i hukuk ve ticaret d1.valarma 
kAt'f salihiyetlerle bakacak; k~za muh 
telif ecnebi tebauı beynindeki da.vıt. 

le.n da göreceklerdi. Bu muhtelit m&h 
kemelerden ba:şka muayyen hak ve ka,. 
:1a. Ye salahiyetlri olan koruıolato 

mahkemeleri de 0 icrayı faaliyet ede
ceklerdi. Ecnebi vasfına Mısırlı olmı
yan herkes dahil bulunduğu gibi ec. 
nebllerin alakadar bulundukları bütün 
şirketler de dahildi. 

muvafakat etmekteydiler. 
Hakimler meclisinin kabul etmedi

ği bir Mı;;rr kanunu ecnebiler hakkın. 
da fatbik edilemezdi. Bundan başka 
muhakeme usull~rine dair olan kanu
nun 11 inci maddesi muhtelit mahke
melere idari te<:kilat tarafından \·aki 
olabilece'< salahiyet suiistimallcrine 
bakmak hakkını da venniı-ti. Mısırda. 
devlet şfıra~ı bulunmadığından muh
telit mahkemeler bu gibi i~lcre de ba. 
karlar. Yapılan muameleleri fr!:hede
me!;Jerse de alak:ı.dar olanlara tazmi
nat hükmederlerdi. .. 

Mısır. siy~i istiklalini kazandık

tanıtsonra pek tabii olarak teşrii ve 
adli istiklalini de tamamlamağa teşeb
bütı etmiştir-. Mısırın bu tc~cbbiisünü 
esaoı itibarıle haklı bulmıyan hiç bir 
devlet yoktur. Ancak b::ızıları Mısırın 
henüz adli olgunluğu bu mahkemele
rin lıiğvine kifi değildir gibi ihtiyati 
ka.yıtlar serdetmek istiyorlar. Zaten 
1'.iısır hükumeti devleUere gönd"rdiği 
notada esa~ olarak A nupa hukukunu 
kabul etmekte olduğunu bildirdiğinden 
bu ihtiyati kayıtlar kendi kendine or
tadan kalkıyor demektir. 

.dalı:tin tatbikatı hukukuna g~lin
ce: Bugün hiç kimse Mısır hakimleri. 
nin ahlaki kıymetlernideıı şüphe ede
memekte ve pek çoklarının iktidar ve 
kifayetleri herkesçe teslim edilmekte
dir. 

Muhtelit mahkemelerin l~·i mese
lesi önümüzdeki niMnda Montr&le 
toplanıı.cak beynelmilel konferansta. 
halledilecektir. Mısır hükumeti tam 
istiklalini iktigap etmeğ-e azmetmiştir. 
Bu konferan....,ta hakkını almak için 
Mnuna kadar uırar etmeğe karar ver. 
mhştir. 

Kardt! Mısırm muvaffa.kiyetini biz 
Türkler cutdan dileri2:. 

Belediye müfettişleri 
ço_J}altılacak 

Belediye kadrosunda on müfetti~ 

vardır. İşler çok olduğundan h:ıziran • 
dan itibaren müfettiş adedi on ÜÇ! çrka· 

. nlacalrtır. • 
Yavaş yavaş Avrupa adli usulleri

ne vakıf Mısırlı hlkimelr yetişmeğe 

başlayınca bilha...~a Ucaret ma.hkeme
lerindt tnıyılarının artmasına ve bazan 
da. riyuete getirilmelerine devletler 

F:r•n•ız ata,emlllterl geldi 

Gezinti ler: - .............. ---~-=-

Ankarada bulunan Fransız ata§emi
literi albay dö Kurson tayyare ile •ehri· 
mizt gelmi,tir. 

Gönül Kurbanları 
• 

Avusturyada yetrni§ genç kız, bir 
günde haıt.ahaneye yatmlmış. Yet· 
mi,i de sancıdan krvranryormu~. 
Çünkü bunlarin • kimi di§ fırçasını, 
kimi İ8karpin çekeceğini, kimi de 
firketelerini, aaç m~§alarını yutmu§ 
muş. 

Ne piı boğaz feyler ! diyeceksi
niz. Fak.at acele etmeyin işin içinde 
ince ve büyük bir mana var. 

Ben de ilkin §a§tnn. Di§ fırçası, 
hele kundura •çekiccği na.,ı] yutu
lur) Makarna mı bunları dedim. 
Gülmek istedim; ama sonra ıçım 
burkuldu. Derin bir sızı duydum. 

Çünkü bu kızları, sevgililerinden 
ayırmıtlarrnı~.. Birbirlerini göremi· 
yorlarmış. Birer mide ameliyatını 
~öze alarak yutTnuşlar. Kendi ken· 
dilerine: 

- Hastahaneye yatarız. CanımI7 
yanar, fl\kat sevgililerimizin ziya
retlerine kavuşuruz. Kendilerini Öp· 
meaek bile, verecekleri, bir demet 
çiçeğin her yapra°ğmda onların ayrı 
bir yerini koklarız. 

Demitl~r. 
Sevl!?i, her vakit büyükliiğ;e erme· 

nin yolunu bulmuştur. Bir gönlü 
bir alem yapan O, bir damlaya deniz 
en~inliğini veren odur. 
A~km ne derin, bir kendinden 

geçi§, bir vecdolduğuna şark "mes· 
nevi,. leri §ahittir ... Yusuf,, un gÜ· 

S. Qe~gln 

zellijine gönüllerini kurban weden 
kadllılar, ona bakarak meyve soyar· 
larken, parmaklarını doğrarlnr da 
farkına VC\rmazlarmış. Sevginin ruh 
lar füıtündeki saltanatını bu kadar 
kuvvetle gösteren ba§ka bir şey ol· 
maz sanıyorum. Bugün anlıyorum, 
lCi insan yüreği, henüz son sözünü 
8Öylememiştir. 

Y usufun uğrunda parmaklarını 
kesenlere, aŞk, bir klareform olmuş· 
tu. Viyanalı kızlara öliimü StÖZe al
dırmış. Rir diş fırçasını yutmak, 
ağıza bir kursun sıkınnkt;m daha 
kolfy değil. Kanlı ameliyatların sol· 
durduğu güzel bir yüz, yastıkta bin 
kere daha alımlı olur. Fakat masa
dan sağ kalkmamak da Yar. 

Onların kaçı fedakarlrklarınm 
mükafatlarını ~ördüler? Bilr.1iyo· 
rum. Yalnız şuna inanıyorum, ki 
dünyada bir yandan maddecilik ~on 
hızile ko~arken, bir ya~dan da ruh· 
larm zafer bayrağı en yi.iksek tepe· 
lerde dalgalanıyor. Kleopatra için 
An tuvanın yaptığı, Edvarm feda• 
karlığı yanında: ~üneşle idare kan· 
dili gibi kalır. Mısırın bir Yusufuna 
bedel, Viyanada yetmİ:J .Züleyha gö
rüyoruz. ( 

Çağımıza hız asrı diyeceğimize, 
aşk devri adını versek, galiba dahi' 
uygun dü§ecck. · _ ... 
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Pariste suikast hazırlıgan kadın 

Kont ö Şambrün'ü n · çin 
öldürmek istemiş ? 

Odasında yapılan bir araştırmada 
Musa/ininin imzalı f otograf ı çıktı 

F ransanın eskiden Ankara ve 
sonra Roma büyük elçiliğini yapmış 
olan Kont dö Şambrünü Parisin şi
mal garında Brüksel trenine biner
ken kamından tabanca ile vurduk
tan sconra tevkif olunan madam 
La F crriyer evi polis tarafından ara
mlırkcn, odalarından birinde Muso
lininin çerçeveli bir resmi bulunmuş 
tur. 

Bu resmin iizerinde: 
Mağda Nontnn'ya,. diye yazılıydı. 
Ve yazının altında da Musolininin 
imwsı bulunuyordu. 

"Mağcla Fontanya,. cani . 
La Farriyer'in gazellerde yazdığı ~i~ 
yasi makalelerin altına koyduğu 
isimdir. 

Apartımanı aranılırken, her şe· 
yin. az evvel hemen bir ziyarete~ 
gelmiş gibi dağınık olduğu görül
müştür. 

Halbuki bir gece evvel bu odalar 
polis tarafından mühiirlenmişti. 

Birçok imzalı fotoğraflar daha 
bulunmustur. Bunlardan başkn, bu 
kadının Roınada tanıştığı diğer ba· 
zı şahsiyetlerin isimlerini taşıyan 
bir hatıra defteri ele geçmiştir. 

Bulunan bütün vesikalar, tekrar 
yerlerine konulmuş ve mühürlen
miştir. 

Bu araştırma neticesinde hazır 
bulunan madam La F arriyer şimdi 
Parisin La Roke hapishanesinde 
yatıyor. 

Cani kadın, bilhassa evinde yal· 
nız bıraktığı köpeğini düşünüyor 
've "zavallı, 24 saattir bir şey yeme
di. Onu yanıma almalıyım. Yoksa 
açlıktan ölecek,, diyordu. 

Bu husustaki ısrarı o kadar ileri 
gitmiş ve inandırıcı bir "'ekil almıştır 
ki köpeği de yanına getirilmiştir. 

Kadın cani, köpeğini hapishane 
yemeği ile doyurmuş ve yanında 
alıkoymuştur. 

Kendisinin de yediği bir parça 
bisküvi ve bir iki kadeh şampanytı 
olmuştur. 

T edavihnnede bulunan Kont dö 
Şambrün, gittikçe iyileşmektedir. 

Madam La F arriyer, ilk defa Ode
on tiyatrosunda bazı roller alarak 
sahnede, sonra tanmmı~ bir müzik 
holde çalışmıştır. 

Ondan sonra da, Parisin akşam 
gazetelerinde siyasi muharrir olarak 1 
çalı mağn başlamıştır. 

1talyanın imparatorluğunun ila
m zamanlarında Romaya hususi 
muhabir olarak gitmiş bulunan ma· 
dam F arriyer, orada Musolini ile bir 
mülakat yapmağa muvaffak olmuş
tu. 

:;. . . 
Buraya kl.'dar lngiliz gazetelerin

den Daily T elgrafm havadisini ikti
b!s ettik. Ayni mevzu lizerinde 
Daily Exprcs isimli bir diğer f ngiliz 
gazetesinin malumatı şu yoldadır: 

Geçen haziranda Romaya, Musolini 
ile mülakat yapmağa gitmiştir. Musoli
ni hakkında yazdığı bir yazıda, onu 
''dünyayı uyanık tutan adam,. diye tas
Yir etmiştir. 

Romadaki arkadaşları, onun bu sıra
larda Musoliniye 5şık olduğunu söyle
diğini hatırlıyorlar. 

Bu kadın, cinayet hakkında polise 
ifade verirken demiştir ki: 

(- Kendisini öldüremediğime müte. 
cssifim. İşte bu küdar söyliyebilirim. 
Ben Ronıa:ia iken Kont dö Şambrün, 

"adını söyleyemiyeceğim kadar tanın

mış bir devlet adaI)lınm muhabbetini,, 
kayb .. tmcme sebep oldu. Geçen sene Ro
mada bulunduğum birkaç ay zarfında 

oradaki Fransız sefaretine ekseriya ka
bul olunmuştum. "Bu sırada sevdiğim 

adamla da dostane münasebetlerim., 
devam ediyordu.) 

,,. . . 
~yni gazete bulunan fotoğraflar 

llakllmda da şunu diyor: .-......: 

Polis, bu kadının apartıman:nda Mu_ 
solininin 300 tane fotoğrafını bulmuş

tur. Yatağının üzerinde de bizzat Muso
lini tarafından imzalanmış ve bu kadı
na ithaf edilmiş bir büyük resim asılı 
duruyordu. Yazı şöyleydi: 

"Matmazel Fontayı'a, selamladımla, 

Musolini,, 
Fontany. bu kadının gazetelerde yaz

dığı siyasi makalelerin altına koyduğu 
imzadır. 

Bu kadının tercümeihali öyledir: On 
sekiz yaşındayken Marvejol polis mü
dür muavini Ves de Ferriyer ile evlen
miş fakat sonra boşanarak Fontany is. 
mini almış ve Paris sahnesine intisap 
etmişti. 

Daha sonra da bir milyoner gazete 
sahibi ile tanışıp ı-iyasi gazeteciliğe 

girdi. Fransanın en çok tanınmış siya
silerinden bazılannın onun arkadaşları 

arasında olduğu görülüyor. 

Çanak/lalede 

18 Mart zaferi nasıl 
kutlulandı? 

Çanakkale baştanbaşa 
donandı; zaferi anlatan 

nutuklar verildi 
Çanakkale (Hususi) - 18 mart 

(.anakkale zaferinin yıldönümü çok 
büyük bir ilgi ve heyecan içinde kut
lanmıştır. Saat 1 O da hastahane ba
yırındaki şehitlikte toplanılmış bu 
Süel Törene müstahkem mevki ko
mutanlığı bandosu tarafından çalı· 
nan Erkinlik marşiyle başlanmı_ştır. 
Sahada harita ve krokiler üzerinde 
22yıl Önce bu ünlü savaşta bilfiil bu
lunan bir Bahriye Subayı tarafından 
izahat verilmiş sa\'aşm ana hatları 
mütehassis bir lisanla anlatılmıştır. 
Topçu, süvari, piyade, deniz erleri. 
motörlü toplar, tanklar resmine işti
rak etmişler. Şehitliğe bir çelenk 
konulmuştur. Öğleden sonra saat 
16 da Cumhuriyet alanında bütün 
Çanakkaleliler okullar ve erler top
lanmış bulunuyordu. Vali ve mÜ!:.· 
tahkem mevki komutanı ve bütiin 
subay ve işyarlarla tören daha bi.iyiik 
ve genel bir durumda yapıldı. Ala· 
na dikilen büyük ve şanlı Tiirk bay
rağı Erkinlik marşiyle yavaş yavaş 
serene çekildi. Müzikanm refakatin
le bütün okulların bir ağızdan oku
duğu Erkinlik marşı ve i.inlü bayra
ğımızın ağır ağır büyük bir vakarla 
yükselişi derin bir heyecan tt) andır
dı. Halkevi başkanı Halil Dilmaç 
ve Kültür direktörü Latif Öktan bu 
giinlin heyecanını ,j'aşatan sövlevlc· 
rini verdiler. Orta okuldan bir er-

~Re,~r GüzıBir_Di~~ 
f." . 1 • ~ '~ • • ~ • ~., • 

. ' . .. 

s an v ' agzına ... 
Uç ay önce bir T.elzele olmuş, şehir· 

de yüz kadar ev yıkılmış. beş yüzden 
çok insan taş ve kalaslar altında can 
vermişti. 

Marttanberi hiç yağmur yağmamış, 
topraklar çatlamıştı. Başak y:ıpmağa 

hazırlanan ekinler de kuruyup gitmişti. 
Şehirde ve civ~rda açlık başlamıştı. 

Şimdi de Jrnrkunç bir hastalık çık -
mış, ortalığı kırıp geçiriyordu. Sapsağ
lam adamlar birdenbire sararıp solu -
yorlar, morarıyorlar, barsakları parça -
lanırcasına taşınıyorlar ve düşüp ölü -
yorlardı. Kolera salgını vardı. 

Gökten gelen ( !) belaların böyle kı
sa bir zamanda bhibirinin ardından za
vallı halkın üstüne yüklendiği hiç gö -
rülmemişti. Çocuklarını kaybeden ana -
lar, öksüz kalan yavrular. dul kadınlar 
ve ihtiyar babalar gözyaşları ::öküyor -
lardı. Mabut heykellerinin ve r.-.ukad -
des ateslerin önünde dizçökerek yalva
rıyorlardı: 

- Bizim günahımız nedir? Onu bil
dir 1 Bizi artık bağışla! 

Cevap gelmiyordu ve bu ce\iapsızlı -
ğın manası onlara göre şundan ibaret· 
ti: 

- Mahut, insanlara günahlarıt'ı bil
dirmez. Onu kendilerinin bilmcleıini is
teri 

Sezar'danberi Roma idaresin:de olan 
Liyon, !sanın doğuşundan 1 i7 yıl son
ra bu halde bulunuyordu. 

Burada oturan Golva valisi hemen 
hemen ne yapacağını şaşırmıştı. Hasta
lığın kendisine de geçmesi korkusile sa
rayından bir adım bile Idışan çıkmıyor
du. 

. - ., , - -·· . . . · "~'4;;;t•... .. \ 

Yazan: 
\ 

Kadircan 

KAFLI 

parlardı. Anlaşılan bu gene kız k:ılaba
lıktan ve dedikodudan hoşlanmadığı 
için böyle ıssız bir z<:manda buraya J!e· 
liyordn. Onun bu h;ıli Pli:10s\ın daha 
çok hosurıa gitmişti. 

- Demek ki ne kadar fakir olsa ge· 
ne bunda asil bir ruh var! 

Onun kim olduğunu, adını öğrendi 
İh Liyar babasını tanıdı ve kızı r.ikahla 
istedi. Lakin ltısa bir cevap alc!ı: 

- O nişanlıdır. 
Nişanlısı b:r dokumacı imiş. 
Babası da dokumacı da kolerdan 

öldüler. Genç arlam yapyalnız kalan 
Frcda'yı buldu. Arzusunu tekrarkclı. 

Frcrla ona şunları söyledi: 
- Benim baska bir kocam var. Ni -

şanlım ve babam olürkrn ona verdiler 
ve evlendir<lilcr. 

- Kimdir? 

Plinos sorup soruşturdu; fakat hiç
bir şey öğrenenı~di. 

Nihayet kızdı ve iki askeri yanına a
larak onu kaçırmak için gitti. 

Freda kendisini İsaya adamıştı. 
"' :/- ~ 

Bütiin Liyon halkı cokaldara d 
klilınüştü: 

- Hıristiyanlar Mlan ağzma: 
Diye haykmyorlar, asker saftad 

yararak onlara saldnma'• ve pa.rÇ~ 
mak istiyorlardı. Onların ~izli top

1 

1 ılanla çocuk eti yedikleri, heps 
büyücü olduldarı hakkında da bır 
nış \'ardı. 

Hıri tiyanlar dosdoğru tiyatrtı 
gi!türdüler. Onların cez:ılarını :nıtv 
idin olduğu kadar ~a.buk vermek 
kolerayı çabuk sa\'UfJtunnak isth 
!ardı. . 

Vali r.ok sc,•inmişti. Bu işin o~ 
l:ırafınd ıı meydana cıkarılması ıı) 

ca gururunu okı-:uyordu. 
Aslanlar demir kafeslerin ardınd" 

tiyatronun ortasındaki büyük mc~-d 
na fırladılar. Orada hftla gözle:!' 
~öklcrl' dikmiş oldukları halde' dU~ 
den hıristiyanlarm üs:leı ine sald 
hır. 

Korkunc;n kükrC'meler. parçatsıı 
zavallıların iniltileri biribirinc kıırff 
yor, halk çıl"'m gibi re\'iniyordu. bl 

Bu ar:ılık tiyatronun J;:apısındıı 
lmyna~mn oldu. ., 

Genç hir kız kendisini tutmak 1~ 
VPn iki adamın ellerinden kurtulU) 
• "11\v 
:ıslanlarm bulundukları yere koı: 
i~ti.vordu. Fakat halkı yarıp geÇtıı1 
yordu. 

Plinos yerinden fırladı: 
- Freda! .. Ne yapıyorsun? 
Genç kız onu sanki ne gönnU11 

de işitmişti. ~ 
Fakat Plinos yetişmiş ve ya.lt 

mıştı. 

Freda \"aliye doğru koııarır.1 

b 

Fakat onun oğlu Plinos o sabah er
kenden kalkmış, beyaz togasını omuz -
larına ntmış, hançerini de onun altındil
ki kemere asarak sokağa fırlamıştı. 

Bir köşeyi döndüğü zaman kar ıki 
köşeden de bir genç kızın kıvrılıp kay -
bolduğunu gördü. Onu bir anda tanı -
dı. 

Frcda şehrin dışarısına doğru uzak • 
!aşıyordu. 

zatarak bağırdı: . . # 
_ Ben hıristıyannn. Benı de t 

b 
Onun k<"pıdan çıkmasile beraber 

sağdan ve soldan iki genç ve kuvvetli 
adam da göründüler. Plinos onlara dön
dü: 

- Arkamdan gelin 1 
Büyük caddeyi gestiler. Fakirlerin 

oturdukları kenar mahalleye doğru hız
lı hızlı, fakat herhangibirer insanmış gi
bi yiırüdüler. 

Plinos yirmi iki yaşında bir :delikan
lıydı. Yakışıklı, zeki ve cesurdu. İyi si
lah kullanır, yarış arabalarına biner, as
kere kumanda ederdi. Bundan altı ay 
evvel sabah erkenden bir at gezintisine 
çıkmış bu sırada kenar mah:ıllelerden 
birinin çeşmesi önündeki bir" genç kıza 

rastlamıştı. 

Bu, san saçlı, iri mavi gözlü, uzun -
ca boylu, solgun yüzlü bir güzcl:li. Genç 
Plinos onu o karlar beğenmişti ki he -
men selam verdi. Fakat karşılık gör -
medi. Eğer bunu başkası yapsaydı en
li kılıcının ucuyla ona dürter, yola ge
tirirdi. Fakat genç kıza gülümsedi ve 
yürüyüp gitti. 

Artık her sabah gezinti yapıyor, her 
sabah ayni saatte orada o genç kızı gö

rüyordu. 
Bu çeşme bütün gün kalabalık ohır~u. 

Mahallenin biitün cocuk ve kadınlarıle 
kızları buraya gelirler. hem sularını alır
lar, hem de günün dedikodu3unu ya -

kek, bir kız öğrenci kiiltür direktörü
nün yazdığı 18 mart ve Anafartalar 
şiirlerini çok içli ve canlı olarak oku
dular. Ve sürekli alkışlarla karşılan• 
dılar. Gecit resmi yapıldıktan sonra 1 
bütün kütle ()nlerinde müzika oldu· 
ğu halde bütiin şehri dolaştılar ve 
Halkevi öniine gelerek dağılmı~lar 
dır. Şehir baştan başa donatıldı ve 
bu ünlü gün çok derin bir heyecan 
içinde yaşatıldı. 

Diğer taraftan 18 mart ayni za
manda köy kanununun tatbiki tmi -
hinin de yıldöniimii olduğundan Hal 
kevinde köy elişlerine ait bir sergi 
açılmış ve köylerde bu yönde tören· 
ler yapılarak bu önemli gün kutlan· 
mıştır. 

Çanakkale llbaylığma birrnk il
l~ı ilbaylıklarr ve Halkevlcri baskan· 
hklarmdan 18 mart Çanakkale deniı. 
savaşı zaferini kutlulıyan telgraflar 
gelmış bunlara ayrı ayrı cevaplar ı 
yazılmıştır. 

Plinos sevindi: Onu daha rssız yer -
lerde yakalamak herhalde daha iyi o -
lurdu. 

lnn ağzına alınız!.. ,r 
Halk arıı.smcla. onu tanıyanlar ~ cı 

dı. Önce birkaç, sonra binlerce 
haykırdı: 

Freda şehrin kenarındaki bir yıkık- , 
lıkta kayboldu. 

- Aslan ağzına! .. 
Plinos babasına ynlvardı: 

' _ Yalan siiylüyor! Çrldırmıc:· et • Plinos arkadaşlarını btraktı ve onun 
ardından, görünmemeye dikkat ederek 
gitti. 

Burası bir yeraltı mezarlığının kapı
sıydı. Derinden derine ve belli belirsiz 
bir ses duyuluyordu. Biraz daha yürü
dü ve kulaklarını duvara dayarlı. 

Papaz İncil okuyordu: 

. "Karnımızı nasıl doyuracafız, arka
mıza ne giyeceğiz diye tasa çekmeyi -
niz. Tarlalardaki zambaklar ne doku -
yorlar, ne de çalışıyorlar. Halbuki Sü -
leyman bile en şanlı zamanları,.Ja on -
lar kadar parlak giyinmemiştir. Hava -
da ki kuşlara bakınız; ne ekiyorlar ne de 
biçiyorlar. Fakat Ulu Tanrı onlara her 
zaman yiyeceklerini veriyor!,. 

Demek ki burada hıristiyar.lar var -
dı ve Frcda bir hıristiyandı! 

Roma mabutlarına inanmıyan, ateşi 
mutlulamıyan, büyük şenlikleı e gitmi
ycn bu halk puta tapan Ror.ıayı çok 
kızrlırıyoııdu.Zelzeleler; yangınlar ve has 
talıkların hep onların yüzünden oldu -
ğun~ sanıyorlardı. Vakit vakit yakala -
nan hıristiyanlar, vah i hayvarı.lara par
çala ttırıyor; üz erlerine zift ı.:ürülerck 
diri diri yakılıyordu. 

Plinos'un gözle.rinde bir şimşek 
çaktı. Orndan hemen uzaklaştı. Ara
dan \'arım saat gcçmcm:§'ti ki Romn 
askc;leri yeraltı mezarlığının her ta
rafını kuşatmışlardı. 

Romalılar hıristiyanlara mahsus 
da olsn mezarlara pek saygı gösterir
lerdi. Bunun için asker i<'cri girmi. 
yordu. Zaten buna lüzum yoktu. Çün
kü hrristiyanlar kuzu gibi insanlardı. 
Din uğnında ölmc~·i büyük bir ı:;ercf 

saydıkları ic;in hiç bir kar~ıtık göster
meden kendilerini te~lim ederlerdi. 

Plinos iki arkada şile birlikte içcı i 
girdi ve bağırdı: 

- Çıkın dışarı! ... 
Hepsini çıkardı. Yalnız Fredayı ta

butlnnn bulurd ıldarı oyuklardan bi. 
rine zÔrla soktu. 

iki arkada.!"·nı onun yanında bırak
tı: 

Freda nslanlann parça parçn ~ 
ği ve koca meydanı kanlarile 1' fi 
boyadıkları hıristiyan karde~ıc şt 
haktı. YU;,ünde bir imreniş \'C 

011rd" 
gibi olmak hissedilen bir hasret ,-ıı b'"' 

Silkindi ve kendisini iki adıırtl c: 

yu yüı;seltliğindeki duvardan 11 

attı. ~ 
Plinos sanki onıın ~ir tarafın~ d 

hn bir iple sımsıkı baglanmıştı .. 
arkasından siirüklcnir gibi ı::-ittı'. f 

İkisi de yanynna dtismüşlcrdl· p 
rinin bacağı, diğeı inin kaburg:ılafl 
rılmıştı. rd 

Plinos korkun<; bir ağrı çeki)-O 

Freda onun ellerini tuttu: iJI' 

- Hıristiyan ol! Ağrı çelmı~fll 
Dedi "e tatlı bir sesle nıhunıı. ....: 

. "ıı il' 
~ibi incilden bazı ycrlerı okumng 

tadı. 

Plincm omm boynuna atıldı ,·~~ııt~ 
_ Hnistiyan olu~oru, ... Mıı 

sen istiyorsun! .• 

Diye inledi. 
Vali bağırdı: 
- Onları kurların: d ısıl' 

O• 
Aı::lnnlar onların elrafmda r•r 

vorlar, fakat hiç bir şey yapını)'" 
dı. ÇiinkU artık doymuşlardı. r 

Halk da bunu görerek onlııl'111t(lıı 
nahsız olduklarına hüküm vcriY'0 

Kurtuldular. . eııtıY 
Fakat iyi olduktan sonra. bırd t 

re ortad .... -ı kayboldular; nereye ~1• 
lerini, ne olduklarını kimse~ 
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H riyntı arasında cıkarılmıştır· 
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"Alman imparatoru 
Vilhelm ile geçirdiğim 

bir akşam,, 
~ Sahibine 75000 Dolar verilecek bir 

tJesikanın başından neler geçmişti? 
Harpten evvel Almanya imparato

ru Kayzer Vilhelm arasıra gazetelere, 
llıecmualara bir takım beyanatta bulu
nurdu. Bazan açık tehditleri, bazan 
llıilhim siyasi sırları ihtiva eden bu söz
Jer çok vakitler Alman hariciye neza. 
rctini sıkışık vaziyetlere soktuğu için 
Alrnan nazırlan bunları gazete sütun -
larına intikal etmeden evvel gözden ge· 
Çİrnıcğe, bazılarım da tamamen orta· 
dan kaldırmaga teşebbüs etmişlerdir .. 

Okuyacağınız vaka bu misallerin 
en meraklı nümunelerinden birisidir: 

1908 senesi temmuzunda (Hole) is· 
tnindcki bir Amerikalı Vilhelm ile bir 
l'lıülakat yaptı; Mülakatın metnini Al
man hariciye nezaretine gönderdi. Ha
ticiye nezareti miilakatı tetkik ederek 
lrıuvafık görmediği kısımları çıkardık
tan sonra ağustosta metni Amerikalıya 
lauc etti. Amerikalı da makaleyi Ncv. 
>"orkta erkan "Century magazine .. is -
tııintleki mecmuaya sattı. Birkaç gün 
'onra bu mülakatın mecmuanın Teşri
tıc.,.vcı sayısında çıkanlacağı Amerika· 
rıın her yerinde ilan edilmişti. 

Tam bu sıralarda (Deily Telgraf) 
Caz"'t'!sinde gene Vilhelme ait ve İngi. 
liz efkarıumumiycsini kızdıran bir ya-

r,t ~1 çıktı. Vilhelm bu yazıda lng:lizleri 
korkaklık ile itham ediyor: ayni za • 

1" ltıanda cenubi Afrikadaki Bo:or isya -
llını bastırmak için İngiliz ordusunun 

ır lakip ettiği harekatın plı1nının kraliçe 
\>iktoryamn ricasiyle kendi erkanıhar. 

., biyesi tarafından hazırlanması gibi İn-
(ilizlerin milli gururlarını hırpalayacak 

f· bir takım şeylerden bahsediyordu. 

d Bu }'azıya İngilizler kızdıkları gibi 
'<lı ba ında olan Almanlar da hiddet
ltl\rnişlerdi. Diplomasinin ince usulle· 
tiyle iki millet arasında tesisine çalışılan 
llıUnasebetlerin böyle uluorta hissiyata 
dayanan sözleriyle birkaç dakikada 
~hvedilmesi Alman nazırlarını mühim 

e 
1 
ır karara sevketti. İmparatorun mü. 
~katlc:rını tahdit ve sıkı kontre>lden ge· 
Çırtnek!.. Fakat tam "Daily Telegraph'' 

il' da çıkan yazının doğurduğu buhranın 
r ~atıştığı bu sıralarda ikinci bir müla-

ltın bir Amerika mecmuasında çık
,- llıak üzere olduğunu hatırladıkları za. 

llıan çok korktular. 

liu mülakat her ne kadar sansör e
~!rniş ise de içinde bazı mühim yerlerin 
tozdcn kaçması ihtimali de vardı: 0-
~ıı.n için Alman hariciye nazın derhal 
, C\tyorktaki Amerikalı gazeteci (Ho
~) ~ülakatın neşredilmemesini telgraf. 

tıca etti. 

r (Bole) telgrafı alır almaz hemen 
1 ~tcntury magazine) idaresine koştu, 

h~kat "Alman İmparatoriyle geçirdiğim 
•r ak · · 1· ··ı·k h · şam .. ısım ı mu a ·atı avı sayfa· 
~t basılmıştı. Gazeteci mecmuanın 
h'•ıldığını ve mülakatın geri alınmak 
1 tirnalinin mevcut olmadığını teessüf
~Yle birlikte Berline bildirdi. Yarım 
. t sonra Berlindeki Amerika sefiri· 
~ inızasiyle gelen cevapta mecmuanın 

" ,~thal durdurulması ve tevzi edilmeme. 
1 
emrediliyordu. 

'1-l ''Çok müşkiıl bir vaziyet~e kalan 

1~ Ole) telgrafı alır almaz mecmuanın 
Ilı re meclisinin önüne koydu. İdare 
tııcclisi mülakatın basılması ve reklam 

' ~ 1lrncsi icin çok para sarfettrişti. Ay-
~anıanda uzun bir müddettenberi 

~~tcdileceği haber verilen bir yazının 
ı 11ediJen zamanda çıkmaması (Cen

ty rnagazine) in senelerdenberi oku -
~1:1.ııarı arasında ka~andığı itibarı da 

dcliyecekti. 

~~l l:'abt m~cmuayı idare eden adamlar 
~ 1 haşında vicdan sahibi oldukların. 
~ 11 

ecnebi bir hükfımdarı ziyadesiyle 
lat'~a.dar eden ve mensup olduğu mil
~~ 1 

belki .ie içinden çıkılamıyac.ık ka· 
~ tnüşkül tehlikelere sokabilecek o
t böyle bir mak?..lcyi havi mccmuavı 
th l ~ ~ a durdurmaga ve basılanları da 
tıtrnamağa karar verdiler. 

~t ~cemuanm durdurulması kolay fa. 
basılanların ortadan kaldırılması 

J\ayscr l'illıclnı 

çok güç bir işti. Binlerce nüshadan 
bir tanesinin ele geçmesi yazının başka 
bir gazetede çıkmasına sebep olabilirdi. 
Bu )•:izden matbaanın bütün daireleri 
araştırılarak bu yazıya ait en ufak bir 
kağıt parçası bile derhal imha edildi. 
İngiltereye sevkedilecek nüshalar daha 
evvel basılarak antrepoya gönderildi
ğinden onlar da ora<la kilit altına ko
nuldular. Mecmuanın basılan nüshala· 
rının 100,000 olduğunu görürseniz çe. 
kilen zorlukları anlıyabil irsiniz. Bereket 
versin bütün bu işler amelenin matba
ada bulunmadığı 4 tc~rinisani reisicum· 
hur seçimi gününe tesadüf etmişti. 

Mecmuanın ortadan kaldırılması 

işinden sonra yazının ne için basılmadı
ğını karilere anlatmak mcseJcsi kendi· 
ni gösterdi. Alman hükümetin!:ı rica -
siyle neşredilmediğini söylemek çok 
münasebetsiz birşcy olacaktı: fü.itün 
kabahati gazeteci (Hole) büyük bir 
meslek feragatiyle üzerine aldı. Birkaç 
gün sonra mecmua idaresine şöyle bir 
yazı geldi ve mecmuada basılarak ka
riler haberdar edildiler; 

"AlmLn İmparatoriyl c ccç irdiğim b ir 
akşam,. isimli yazımın bazı sebeplerden 
dolayı ne,redilmemesini r ica ctmekliği

me müsaade ediniz.,, 

//OLE 
Bu yazı okuyucuları her ne kadar 

avuttu ise de (Hole) in o ana kadar iyi 
bir gazeteci olarak kazandığı güzel 
ismin şöhretini bozdu. Herkes mü15. 
katın uydurma olduğunu zannet tiler. 
Bu küçük yazının mecmuada çıkmasiy
le m:ilakat için aldığı ı 000 doları da 
mecmua sah.plerine iade etti. 

Bununla beraber vaka daha bitme -
mişti. Mesele Alman matbuatına ak -
sedecckti. Tabii böyle oldu da ... Mu. 
halif partilere mensup gazeteler Alman 
hükumetinin bu mülakatı bastırmamak 
için Amerikan mecmuasına 50.000 dolar 
verdiğini yazıyorlardı. Hakikat halele 
verilen para ancak ~000 dolardan biraz 
fazla idi. 

Bu sıralarda Nevyorktaki bir gazete 
de "Kayzcrin neşrettirilmiyen mülal:a
tı .. diye bir makale ortaya attı. Serlcv
ha:;ına uyır.ıyan makôllede Kayzcrin ağ
zından çıkma bir tek kelime yoktu. 
Muharrir yalnız İmnaratorun "Sarı tch. 
like,, den ve ileride muht~mel olan A-

l merika - Japon harbinden konuşt'Jğunu 
yazıyordu. 

(Hole) t mparatorla beraber kendı 
fotoğrafının da bası larak h:ık.ki mi.ila
katmış gibi bir fikir uyandıran yazının 
sahte ve şarlatanca bir ~ey olduğunu 

derhal ilan ett i. Münakaşalar uzadı; 

ı 
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Hayatlarını denizde 
geçirenlerle haşhaşa 

48 saat denizde çalkaEna 
bir yelkenlinin macer .. sn 

''Kahvey e girer girmez, diliın tutuldu, konuşa11ıa
dım. Sebebini mi soruyorsunzız? Çi!nlcii 

ralzata kavuşmuştum.,, 
Küçül\ bir kahve •. bir kaç kırık ma

sa, çivileri oynamış iki üç iskemle ..• 
Fakat burada, kah\'C denince akla ge. 

' len damarlarındaki kan uyuşmuş, göz-
leri uzak bir maziye dalmış yayvan 
yay,·an esniyenler yok .. genci de, ihti
yarı da ı:jen, çevik, ateş gibi . 

&n iki darbımeseli tahlil etmek i-
çin kafamı yoruyorum: 

1 - Deni1,e dü~en yılana sarılır .. 
2 - Kadın deniz gibidir. 
Bu darbımcselleri hatırlatan, bun. 

ları düşündüren karşımdaki ins:mlar
dır; hayatlarının yansından fazlasını 

dC'nizde geçiren deniz çocukları •• 
- Gazeteciyim. dedim ... ıo;izin dai

ma bir masala bcnziyen ve ck"erisi 
ölümle dolu korlmnç maccralarmızı 

dinlemeğc geldim ... 
Gülümsüyorlar, bakışıyorlar \'<': 

- Ne anlatalım?. dan başka cevap 
veremiyorlar. 

- Bir macera, fırtınalı bir gün. ö
lüm 'tehlikesi ile karşılaşarak mücade. 
le ettiğiniz bir sefer .. 

Şimdi bakışları büsbütün değişmiş
tir. Biri cevap veriyor: 

- !çimi7.dc en genci on beş senelik 
denizcidir. B;r 'kaç defa ölüm tehlike
si geçirmemiş olmak imkansız.. 

Tam bu E'-Snada kapı açılıyor ve yaş
lı bir kaptan giriyor. Küçiicük kahve. 
nin içi bir an içinde dalga.landı: 

- Ge;,miş olsun Ahmet kaptan .. 
- Nasıl oldu yahu?. 
- Bir zayiat yok ya? .. 
Diye soruyorlar. İhtiyar kaptan 

başını sallıyor ve cevap veriyor: 1 
- Sallandık. durduk .. 
Yanımda oturan genç denizci Ali, 

kulağıma fısıldıyor: 

- lşte yepyeni bir vı:ı k'a. Motörü 
şimdi buraya yanaştırdı. Fırtınaya 

dün gece tutuldu?. 
- Dün gece mi?. Dün gece fırtına 

mı vardı?. 

- Vardı ya .. işte anlatıyor, dinle
yiniz .. 

- Tekirdağmda yük alıyordum. 
Yumurta yüklü kayıklar motöre yanaş 
mışlardı. Birdenbire bir riiz.gar çıktı 
ve olduğumuz gibi açıklara fırlattı. 

Kıı.yıklar oldukları yerde kalmışlardı. 
Bir aralık baktım, dalgaların üstün
de beşik gibi çafüalanıyorlar. Motö
rümüz sürüklcrimeğe başladı. Dört sa_ 
atlik yol olan Tekirdağma iki saatte 
sürüklendik. Kayıklar ne oldu bilmi-

Nihayet zaman ile her ş:ycle olduğu 

gibi bu da unutuldu. 

Yılbaşı yortuları esnasında Nevyor. 
ka gelen (Bremcn) ismindek! Alman 
kruvazöründen kimse şüphe l'tmcmişti. 
Mülakatı muhtevi (Century magaz·ne) 
nüshalan bu gemiye yül:lctildi. Açık 

denizde bunlar kruv;ızörün knanların
da yarı bellerine kadar soyunmuş za· 
bitler tarafından yakıldı. Artık meş

um makaleyi ihtiva ec~en mecmuadan 
bir nüsha bile ortada• kalmamıştı. 

Bazıları b'r nüshanın o zamanki re. 
isicumhur (Teodor Ruzvelt) de oldu
ğunu söylediler. 1911 i d:: Amerika 
hükümeti bu yazıyı Almanlar aleyhine 
propaganda yapmak icin basmak, iste· 
diğinden mecmuanın o sayısını getire
ne 15,000 dolar vereceğini ilan ettiği 

halde hiç bir k"msenin m:ydana çıkm1. 
ması bu rivayeti te1:zip etmiş ve imr.a 
i:ıinin de ne kadar muvaffakıyetli bir 
şekilrie başarıldığını gfötem+ti. 

J.1ulakatın müs"leddes'ni <Hole) öl
dükten sonra metrükatı arn .. mda bul· 
dular. Siyasi kıymetini kavbederc~ 

eski hatıralara gecen bu vcı;ika uzak 
şarktaki vaziyetlerden bahsediyordu. 

Ahmet kaptan ve ycU.cnlisi 

yorum .. battı mı. kaldı mı? .. 
- Ercğliden telgraf çekmcliydi

niz .. sizi de mernk etmişlerdir. 
Denizcilerin dertlerini dcş.mişim .. 
- Ah .. dediler orada ne telgraf ne 

telefon ''ar .. halbuki Ereğli bizim ye
gane sığınağımızdır. Ölümden orası 
kurtarır ••• 

Genç denizci: • 
- Gördünüz mü diyor, biz ve bü. 

tün İıo;tanbul tatlı uykusunda iken 'şu 
gördüğünüz ihtiyar kaptan karanlık 

korkunç. fırtınalı bir gece denizle ça.r
pııııyordu. Onun için size hangi birini 
söylesinkr .. 

- Ahmet kaptan, dedim .. sizin böy
le veyahut bundnn dnha korkulu bir 
mn~ranız var mı?. 

- Çok .. dedi. Sonra karşımda otu
ran Muhittin kaptanı iııaret ederek: 

- Birinde beraberdik .. o anlatsın .. 
dedi. 

Bütün ısrarlarıma rağmen ehemmi 
yetli macerası olmadığını söyliyen Mu. 
hittin kaptan emrivaki karşısında red
dedemedi: 

- Ehemmiyetsiz bir macera, dedi. 
Siva.stopola gidecektik. l\:1ştı. Roman. 
ya yolu daha iyidir dedik. l\:östencc 
ile Sivnstopol ara"iı orta suda yıldız

dan bir fırtına patladı. Baktık, yola 
devam etmek imkansız. 

I 
- Arkadaşlar, dedim, ben dümeni 

kırıyorum. 

ınmsenin vereceği bir cevap yoktu. 

- Başa gelen çekilir .. 
Dediler .. 

48 saat sonra J1::reğlinin ışıklarını 

gi\rC.ük ve oradan Ama.c.rn\·a gelebil. 
dik .. Burada üç gün kcldıktan sonra 
tekrar yolumuz:ı dönere',;: devam ettik. 
Bunun meraklı tarafı 'neresinde?. 

- Ama kırk s::ldz Eaat.. 
- Biz buna ı:ükrettil: .. 

Biri söre karıştı: 
- Dondujunu anlatsana .. ı 
1 :uritt.n l apt::.:ı te::: ar f'··z,., baş

ladı: 

- Ha; dedi.. 36 tarihinde yelkenli 
motörsüz kayıkla Kefe limanından ha 
reket etmiı:tik. Yıldız rüzgarı yakala
dı. Fırtına başladı. Buram buram kar 
yağıyordu. Bu yolculuğumuz da 48 sa
at siirdü. Ben dümenden bir an ayrıla. 
rnndırn.:. Orada yatıyor, orada içiyor 
fakat yerimden kımıldanamıyor

dum. Samsun limanına geldiğimiz va
kit ibir metre knr vardı .. ben hala kı
mılda)·amıyordum .. 

- .Muhittin kaptan .. Haydi kıhve. 
ye gidelim •. diyerek kolumdan tuttu
lar. Kalktım, kahvenin bir l<i'şesine 
oturdum o kadar... Birden dilim tu
tulmuş. çenem durmadan oynıyordu. 

Muhittin kapt\ln giiliimsedi: 
- Biliyor musunuz, bu niçin oldu? 

Diye sordu ve gene kendısi 'ccn.p ver
di : 

- Birden rahata kavuştuğum için .. 
Eğer kırk sekiz saat daha dümende 
otursam idare edecektim... Bu ı::cfcr 

çok tehlikeli ve çok korkunçtu.. Her 
an ölüm tehlikesi karsısında idik ve 
her an mücadele ediyorduk. Bunu şim 
di anlatamam .. E!z dC' yazamn?sınız ... 
Bunu yazabilmek için o hale gelmek 
lazım ... 

- Pc>ki, dedim .. denizciliğin clb..,t. 
te bir de zevkli tarafı ,·ar .. 

On on beş kaplan birden cc\ ap \'er-
diler: 

- Blbct.. 
Ye biri anlattı: 
- Tatlı ,.e ılık bir ~'ii•"'"'ar ~·dkcni 

Eıi"'rir .. icıtc o vn.ldt k,..ndimizi rilw-;fıra 
ka'ltırır. da1ar gideriz .. Bunun keyfi. 
ne doyum olmaz.. 

r~ . A. 

Aııl\araıüı Sovycflcrlc yeni lif<Zrct nıiizal~rtlcri devam c&iyor. 
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Kömür amelesi Abdulla .. ı ~i°AQR(U0" 
hı kementle boğanlar Ze~cl ~o~sör •ve lstan-

Kanlı cinayetlerini 
• buldan Avrupaya 

itiraf eff zler götUrUlen iki siyahi 
Birkaç gün önce meşhur 7enci 

boksörün yeni bir muvaffakiyet k::ı
zanarak hayli para aldığı yazıldı. Bil
tün dünyayı kendisi ile alakadar e
den bu zenci, yumruğunun kuvveti 
ile para kazanıyor. Berlin Olimpi
yatlarında sür'ati ile en büyük re· 
korları kıran da zencidir. 

Birkaç gün evvel Tophanede 
Kumbaracı yoku§unda Hüdaverdi 
apartrmanının altındaki ekmekçi 
dükkanında Abdullah isminde bir 
kömür amelesi kementle boğulmuş-
tu. ~ ... 

Abdullahı boğanlar hemşerilerin· 
den Ömerle Bekirdi. Bunlar Abdul
lahı boğarken sokaktan geçen yaşlı 
bir kadınla iki Rum genci boğuk 
sesler duymuşlar. bekçileri haberdar 
ederek Ömerlc Bekiri yakalatmış· 
lardı. 

Bekir dükkanm kapısından çıkın
ca tutulmuf, kaçan Ömer de ahbap· 
]arından birinin yanında sabahn 
ka11r ele geçirilmiıti. Tahkikata 
müddeiumumi muavinlerinden bay 
Ferhat el koymuştu. Bunlar sabah 
leyin sorguya çekilince cinayetten 
haberleri olmadıklarını söylemişler 
C:ii. 

Bekirin ayaklarında çizik, ıııyrık 
yerleri vardı. Bunların bir boğuşma 
esnaamda olduğu apaşikardr. Saçla- İ 
rı önüne doğru düşen ve henüz yir 
mi yaımda bulunan katil §Öyle di
yordu: 

- Gece beni kaarkolda dövdü· 
ler .. Ayağımdaki srynklar bundan 
oldu. Cinayete gelince.. Ondan da 
haberim yok. Ben akf8mdan dük
kanı kapamıı gitmiıtim .. On ikiye 
doğru geldim. Kepenk açıktı. Sürüp 
içeriye girdim. Bir de baktım ki Be· 
kir ha bre Abdullahın boğazını iple 
sıkıyor .. Korktum. Polise haber ve
remedim .. 

. Otuz yaşında kadar olan Bekirin 
yüzünde de çürükler vardı. Sol gö
zunun üzeri mosmordu, §i§miftİ. 
Cinayeti inkar ederek şöyle diyor
du: 

"- Renim hiçbir ıeyden habe
rim yok. Kuru çaydan gelen bir 
mektubu vermek Üzere Ömerin dük 
kanma gittim. Ömer Abdullahı bo
ğuyordu ... 

Tahkikat derinleştirilince bu iki 
kişinin cinayeti müıterek yaptıkları 
sabit oluyordu. Abdullahın yakın 
akrabaları dinlendi. Abdullah ile 
Ömer arasında haber getirip getiren 
Enve risminde bir memleketlileri 
dinlendi. Müvaccehe yapıldı. Niha
yet Ömerle Bekir, Abdullahı müşte
reken öldürdüklerini itiraf ettiler. 

Bunların itiraflarına göre, Abdul
lah yedi ~ene evvel kardeşini Erzin
canda öldürmüş, bir buçuk sene 
yattıktan sonra çıkmıştır. Kan da
va~mdan korkan Abdullah hapisha
neden çıkınca Zonguldağa gitmi~. 
senelerce oraad çalışmış, bir buçuk 

Tramavydan 
atlayanlar 

Tramvaylardan atlıyanların yaka. 
lanmasına dün de devam edilmiş, şeh
rin muhtelif . yerlerinde elliye yakın 
kimse yakalanmıştır. Bunlardan bir 
lira para ce1.asr alınmaktadır. Kontrol 
memurları her gün bekliyeeekleri yer
leri değiı:rtireccklerdir. Daimi kontrol 
netices!üde atlamanın önüne geçilebi
leceği muhakkak görülmektedir. 

r- KURUN-, 
GÜNDELiK SiYASi GAZETE 
Guıetemız.e gö:ıcıertıeo yazılar, ~&ıete· 

ye rtnnek lı;ln lse, zarfn:ım kö,eslne ı~a· 
zete) kelime.on yar.ılmalıdn'. 

Ka~ latıyeo okurlar, mektu;ıa.nna 
10 kuruşluk put koymahdJTlar. 

8a..ttlımyao yazılan gert gOodermektl!D 
iayaıet.l& yolla.nmıf mektuplarm içine 
konuıan parala:ın kay bolnııuından. il~ 
olarak cıkaıı yazılardlln dolayı. direktör • 
ICk. 08tllııe eoru torgu almaı 

GünU geçmiş sayılar 10 J.-uru§tur 

il Gar.etem.ı~ cıklan yazıJarla rwtmlutJı 
ber baldo aalt kf!ftdtııt ıetndtr. 

' 1 

' 

ay evvel de lstanbula gelmiştir. Ab
dullah kömür ameleliği yapmaya 
başlamış, bu iş zor geldiğiden tam· 
dıklarından para istiyerek geçinmek 
yolunu tutmuştur. 

Bu arada Ömere bir mektup ya
zarak beş lira istemiş, azılı bir insan 
ofan Abdullahtan korkan Ömer de 
istedigi parayı Enver isminde bir 
hemşerisi ile göndermiştir. Birkaç 
gün sonra Abdullah, Ömerin dük
kanına gelerek görüşmüş, memle
kete gideceğinden demvurmuştur. 

Ömer, kardeşinin katili olan Ab
dullahtan intikam almak hırsile 
yanmaktadır. Üstelik katilin ken
disinden para istemesi, bunun cüre· 
tini artıracağına, belki bir gün ken
disini de öldürüreceğine kani olmuş, 
akrabasından Şişlide apartıman ka
pıcılığı yapan Bekire giderek olanı 
biteni anlatmıştır. 

Bu• görüşme neticesinde iki kişi, 
Abdullahı ortadan kaldırmaya ka
rar vermişlerdir. 

Nihayet bir gün Enver vasıtasile 
Abdullah Ömerin dükkanına çağ
rılmış, kendisine yol parası verilece
ği söylenmiştir. Cinayet gecesi on 
ikiye kadar iki şişe rakı içilmiş, or

talık tenhala~ınca evvelden hazırla
nan kement ansızın Abdullahın bo
ğazına takılmıştır. 

Abdullah iri yarı bir adam oldu
ğundan iki kişi ile mücadeleye giriş
mif, hayli uğra§mış neticede mağ. 
lCıp olmuştur. 

iki katil dördüncü istintak hakim
liğine verilmişlerdir. 

Manga la dUşen kUUçk 
öldU 

Galatada Arapcamide oturan Ba -
yan Müzeyyenin km bir ya§ınd;ı Nevin 
iki gün evvel odada minder üzerinde oy
narken mangal üzerine düşmüş. vücu -
dünün muhtelif yerleri yanmıştı. Ço -

cuk dün ölmüş, Tıbbı Adli Enver tara
fından cesedi muayene edildikten son -
ra defnine ruhsat verilmiştir. 

Şirketi Hayriye fevkalade 
toplantısı dUn yapdamadı 

Şirketi Hayriye heyeti umumiyesi 
biri alelade diğeri fevkc:lade olmak üze
re iki içtima akti için dün td'planmıştı. 
Alelade içtima için kanunen tc;hakkuku 
muktezi müzakere nisabı hasıl olduğu 

cihetle Bay N ecmettinin riyasetı altın
!da celse açılmış ve dört yüz reyden faz· 
la büyük bir ekseriyetle Meclisi idare -
nin raporu kabul ve tasdik ve meclisi 
idare heyetiyle mürakipler ibra edil -
miştir. Müddetleri biten üyelerden Bay 
Mahmut Nedim Oyvar ve Bay Nuri Can 
ve Bay Reşat Gökkan yeniden üyeliğe 

Şimdi size bundan tam 65 sene 
ev\'el geçen bu vakayı anlatayım: 

Beyoğlunda Mısır otelinde otur
makta olan Musevi tercümanların • 
dan lsak adında biri, iki zenciye: 

- Sizi üçer yüz kuruşla Yuna· 
ni~tan komıoloşu yasakçılığına tayin 
edeceğim .. diyerek vapura bindirip 
Avusturyaya götlirdü. Yahudi, iki 
zenciyi bir odaya kapattıktan "onra: 

- Görülmemiş, simsiyah adam· 
lar geldi ... 

Diye tellal bağırtarak zencileri 
para ile teşhir etmeğe; para kırmağa 
başladı. Zencilerden biri bir müd
det sonra hastalanarak Y ah udinin 
merhametini tahrik etti ve Jııtanbu
la gönderildi. 

Zenci t~tanbula gelir gelmez der 
hal Yahudi aleyhine dava açtı. Ha " 
disenin bundan sonrasını o vaktin 
gazetesinden takip edelim: 

"Bu me~ele haber nlındıkta mer
kum Yahudi hükumeti seniye tara
fından tutularak muhakemeııinin ic
rasına başlanmıştır. Merkum zen• 
ci sergtizeştini şöyle nakletti: Çün
kü biz bu çıfıdın hilesine tutulduk 
ve ismini bilmediğimiz bir beldeye 
götüri.ildi.ik. Siyah adamlar gelmi~ 
diye halka ilan edildi. Başı şapkalı 
milyonlarla frenk bizi seyir ve te· 
maşaya şitabettiler. 

Her gelen: 
- Böyle siyah adam olur mu?. 

diyordu; Bunları mutlaka boyayıp 
getirmişler .. Dudaklarmı mahsus ka
bartıp sarkıtmışlar! Yanımıza gelen• 
ler rengimizin boyalı olduğunu anla
mak üzere ellerini derhal ceplerine 
sokarak gayet temiz ve i.itütlü men
dillerini çıkararak mendili ıslatıyor 
lar; Boyamız çıkar zanniyle yanak· 
larımıza ellerimize kuvvetli kuvvetli 
sürti.iyorlardı. İşte bu gafil fr~nkler 
bizim yüzümüzün min indillah kara 
!andığından gafil ve yalnız bizi gör
mek hevesiyle biribirleriyle yarışı • 
yorlardr. 

Ben frenklerin bu muameleleri
ne, yani her gelenin mendiller ile 
boyanın kalp olup olmadığı tecrübe· 
sine tahammül edememiş ve yüzü· 
mün gözümün derileri bozulup so
yulduğundan hastalanmış ve çıfıt 
merkum dahi rengimden kesbettiği 
servet cihetiyle insafa gelmiş oldu
ğundan işte beni buraya izam et
miştir. 

DUrUst muamele yapan 
memurlar da var mı ? 
Belediye varidatını toplıyan bazı 

memurların mükelleflere dürüşt mua. 
mele yaptıkları yolunda şikayetler va
ki olmu~tur. 

Belediye riyaseti tah!'il şubelerine 
bu husu.cıta bir yr:··;·" "'Öıı<lcrmiş. t:ıh
silatın şikayctl.ı >? meydan \·cnniye
cck ~ekilde yapılmasını bildirmiştir. 

Musiki sanatkarları 
toplanıyor 

İstanbul musılfl san'atkarları cemi • 
yeti i:iare heyetinden 4 azanın istifası 

üzerine yeniden seçim yapılmak zaru -
reti hasıl olmuştur. Cemiyetin kongre -
si 2 nisan 937 cuma günü saat 14 te Be
yoğlunda Bursa ıokağında 40 numara
daki cemiyet merkezinde fevka!ade o -
larak toplanacaktır. 

intihap olunmuJlardır. Mürakipliğe de 1~--
amiral Vasıf ve Sümer Bank htanbul 
~ubesi müdürü Bay Muhip Sumel ve 
Fcshzne fabrikası müdürü Bay Mithat 
Recai seçilmişlerdir. Niza~na:ne tadili-

Yeni Çıktı --

Ankara - Bükreş 

ni istihdaf eden fevkalade içtima için 
kanunen tahakkuku m~tlup olan ekse • 
riyeti sülüııan ara tahasııül edemediği' 

Yazan: 

Sadri Ertem 

Bütün kitapçılarda bulunur. 

cihetle bu içtima on beş gün sonraya ta- _ --------------
lik olunmuştur. 

Balkan bozgunundan 

__ k_i_m_l~r T~a~~l!l_d_ü_r?_I 
Bir musibet bin nasihatten iyidir, 

derler. insan kendi noksanlarını, kusur
larını ancak hataya düştüğü zJman an
lar. Haresi biıyük bir ihataya, geniş bir 
tecrübeye, bir dehaya ihtiyaç göste -
ren harp san'atının tatbikat ııahaların -
aında ise insanın hatası daha ı.çık bir 
ıurette meydana çıkar. 

Vakıa hayatını feda etmeği göze al
mış olanlar için harpten daha kolay bir 
ıey yoktur; fakat harpteki maharet öl
mek değil, fakat harpten muzaffer çık
mak, memleketi bir mağlübiyetin müt -
hi' akıbetlerinden korumak olduğu göz. 
önüne alınırsa lüzumsuT. telefatı mu • 
cip olacak tedbirsiz hareketlerde bu -
lunmamak için bir harbin ne kadar dik
kat ve itina ile idaresi lazım g~!diği an
laşılır. 

Balkan h<:·rbinde hıristiyan efrat • 
tan mühim bir kıımı düşman tarafına 
kaçtı: ikmal efradı umumi surette ta -
lim ve terbiyeden mahrumdu: iptidai 
efradının terhisi dolayısile ni:ı:amiye kı
taları harp kabiliyetlerinin yarısını kay
betmi~ti: daha bunlar gibi birtakım he
ta ve noksanlara zabitsizlik ve bilhassa 
kumandansızlık dahi katılmıştı. Bunun -
la beraber kumanda heyetlerinin ıevk 
ve idaredeki beceriksizlikleri de inkar 
kabul etmez bir hakikatti. 

Bunun için Balkan harbindeki mağ
l(ıbiyete ait kabJhati askere ve asker
lik talim ve terbiyesindeki kifayetsiz -
liğine ism:.t etmek nasıl doğru olamaz- j 
sa harp mes'uliyetini sadece kumanda 
heyetlerine yüklemek de ad'llete uy -
maz. 

Hakikat halde harp ıan'atının icap 
ettiği doğru bir karıda kıtalaı ın sevk 
ve idaresi yanında askerin talim ve ter
biyesi ıecaati ve cesareti muTafferi • 
yet bı\kımından ikinci derecede ehem
miyeti h11izdir: fakat kumanda heye • 
tinin verdiği doğru bir karar ve emrin 
ifası hususunda harp vazifesi:ıi hakkile 
yapma~a muktedir olmıyan kıtalarda 

yanlıı hareketleri ile zorlukhra sebep 
olur, hatta muhtemel bir muzrıffcriyeti 
akim bile bırakır. 

Yalnız şunu itiraf etmık lazımdır 

ki hata yapmak yüzünden teı rttüp e -
decek mııd:li vı manevi mes·uliyetin de
rece'li rütb~ ve mevki ile müt~nasip o
larak ar~aca~ı icin Balkan harbinin 
meydana getirdiği intizamsızlıklarla ida
res!zliklerin mes'uliyeti ele k 1.içükler -
den ziyade büyük rütbeli kurnından • 
larm lı~rekctlerinde aramak lazıın ge -

lir. 
Birim mak~adımız ötekini, herikini, 

tenkit etmek. yahut hükumetin siyaseti 
ile erkanıharp htyetiııin sefer planları -
nı münakaşa eylemek değil, !adrce Türk 
milletinin askeri namusunu lek«"ledikten 
başka büyük kıtanın elden gitmesine, 
binlerce aile ocağının sönmesine 5ebep 
olan bir mağlübiyetin seb~plerini gös -
tereerk bund~n istikbalde memleket i
çin ib::-et dersi alınmasına hiz:net ede -

bilmektir. 

Bu türlü tetkiklerde kufaktı\n duyu
lan şeyl:re dayanarak birtakım mütale
;olarda bulunmak doğru olamıvac.ığı, en 
1Joğrn r.anılan haberlerin hile hazan 
yanlışlıklara meydan vereceğini dü -
Füncl•i~ü~ i';:n bu ya~ıl;:ırtııır c."d .. r.e 

k:ncli müı1aheclelerime iı-.tina~ ( tti : mc::;e 

çah~tım. 

• • 
Balkan harbinin b&~ıncla oıouınuzun 

m.t~evi kuvveti çok yerinde unılıyor -
du. Çünkü hiç istiınaıız hct kes 'levine 
!levine vazifesi b:şı:ıa koşuyonlu. Kı~a
lar bir gün evvel hudutlara ycti!imek 
ic:in biribirlerilt adeta rekabet ediyor -
1u. 1lkteşrinin ha!tası olup ela henüz 
hududa varamam•'} olan h~r uhit, her 
nefer talihsizlij!indcn, baht5rL!ı~ından 

şikiyet ediyordu. Çünkü bu ra'1itler, 
bu nef~ .. kr knrkuyorlarch k: kcn4ileri 
vazifeleri başma varmadan harp ilan 
olunacak, 0 Em:>nh ordusu Bul~cıristana 
~irecek. az zaman sonra (Fili be) de ha
kimivet il.in olunacak... Kendileri bu 
büyUk muzafferiyetin neş'ec;inden ve 
şevkinden bir hisse alamıyacak ... Sözün 
kısası efkarı umumiye harp lehinde ol
makla bcrab:r hırp muvafakıyet ümidi 

de yiizde seksen 'derecesinde idi. · 1 

Askeri muharrir ve müt~kkiklerimiz-1 

den bazrlarr Bulıar orduıunun talim 1' 

terbiyece daha mükemmel ve tahtidat· 
]arının daha ıür'atli olduğunu ileriY1 

süreerk girişilecek harpte elde edile' . 
cek muvaffakıyetin o kadar kolay ola· r 
mıyacağını söylemi§ler idise de herh• {K 
de kafi bir mağlubiyete de hiç ihtirnı; lta 
vermeı;nişlerdi. Balkan devletleri ile ar 1 

mızda zuhur eden ihtilaf uzunca bir t.1' 

man sürmüştü. Osmanlı hükümtti b' a 
var.iyetten istifade ederek hudutlara ki- o 
fi derecede kuvvet toplayabilir ve har9 e 
levazımını kolayca ikmal ede:,,ilirdi. Di· ıt 
ğer taraftan Türk askerlerinin talim ..,e arı 
terbiyece noksanları olsa bile hu ciheti 
dünyaca meşhur olan ceıaretl~ri ve te • 
catleri telafi eyliyebilirdi. itte bu tür 
lü mülaha.~alarla giri,ilen harlıin neti ' 'k 
cesine kuvvetli bir ümit bağlanıyordtl· 
Fakat ne kadar yazık ki bütün bu ümit• 
ler ve temenniler pek kısa bir za~t 
içinde sönüp gitti. 

Şimdi öğrendik ki, harpte en büyü~ ~I 
bir kuvvet olan askerin maneviyatı al\' ?r 
cak esaslı ve ruhlu bir fikri terbiye (mU ııtı 
1i hissiyat ve vatanperverane atim) iJe · 
yükselirmi~ Harpte muvaffakıyet iıtt' ali 
yen ordular sulh zamanında mütemacfl Y 
bir gayret sarfı ile çalı§mağa, ıefer ıl' 
manında ise büyük fedakirhklar ihti ' 

yar ctmcğe mecburmuş. . 

Elindeki silahının iyi kullanılması • tıç 
nı bilmiven bir askerin harp uhasın ' 
'da emni;etle adım atamıyacağınt, sıkı bİ' 
disipline ah~ı:amış bulunan efrattaıd 
manevi ceııaret ve kalbi metan~tin ha~ 
sademelerine karşı uznuca hır zarrıl 
dayznamıyacağını vazifesini bilmiyell 
ve scvmiyen bir kumanda h~yetind.ell 
h:zmet ve fedakarlık beklenemiye:eğlıı' 
anladık. 

Çok ümit ederiz ki istikbale ait arıf 
ve emclerimiz artık safsatalara, hurafeleri 

değil, salim bir muhakemeye, ciddi <' 
mübala~asız bir gayrete istinat edece 

tir. 

Şimdi ordumuzun maddi kuvvet iti' 

gelelim: Teslihat ve techizıt noktası!\: .. ~~ 
dan Osmanlı ordusunun Bulgar ordtl . 

ııuna faikıyeti kabul edilmese 'ı::ile het' ; 

halde a~ağı da değildi. Bahusus dumat1' h. 
·n• oı lı ve barutlu Bulgar manliherler1 ~h 
li' karşı bizim mavzerlcrimiz oldukça nı k 

him bir rüçhan temin ediyoruu. Topl•' 
. ~ 

rımızın da fena olmadığını Çatalca l'l1 

harebeleri isbr:t etti. Askerin elbisetl 
• d 'fl bil' pek mükemmeldi. Hatta re ı er 

muntazam surette giydirilmiş ve techi' 

1 ·ı k ( I olunmuştu. Bunların sakal arı e 1 

· · · d'l' · .. miye ef· mızı feslerı ıstısna e ı ırse nız.-
. htl. 

radından tefrik edilecek baıki\ bır 
1 

susi alametleri yoktu. Nakliye vaıııt~ • 
]arı iyi bir surette teşkil ve i:lare edıl fi 

.• . 1 ıci mek şartile ordunun ıntıyaç arına 

idi. 1 
Erzak bol. ambarlar dolu i::lı. tsr•. 

olunmamak. icap eden yerlerde urfo 
lunmak şartile birki'Ç meydan hirbi y•~ 
mağa k:f;:yct edecek ka~ar cephane • 

v.:rdı. Kıtalarm mevcudu dolgun, .ı~t· 
bitlerin adedi - lü:ı:umsuz memurıYar· 
lere ve maiyyetle~e kayrılmamak t ·• 

• d .•. H"11i"' 
ti' e _ kifayet derecesın e ıcıı. 11 

• • ~ - ' •· "a"ı•t1lard• orcl·ı ha·;ı c· ~-:; rr. .... uuı • "' 

m_hrum değildi. 

Fakat mü::sir ve a ·il tedbirlerle d~ 
·ıı· nı•" v;:m edebilen manevi kuvvet gı .' . 1'.,l' 

di vasıtalar ela ancak yerinde ~~ 1Y.1 ~~ 
lanmak suretile fayd:ı verebıhrdı .. ' 

· • · · ıenııf noktayı i:ah edebılmei( ıçın evve.1 edeli 
<le ordunun can dam;:ırım teşkı ~ 
Anadolu demiryolu askeri sev!dyat;.1, Haydarp::şadan lstanbula ve R.'ırne 1ıı' 
geçirilmesi için denizde tek bır :~:il' 
vapurundan başka vasıta bulun:n t , 

. · f t • ; anl• 
nı söylemek vazıyetın eca~ ın .. o bit 
ma ~ga kafi gelir. ilave edelım kı .. 1j). 

. k .. sı.ıf:D 
tek araba vapuru da pro1e toı leli' 
Gece karanlığı çöktükten sonra n• al' 

yatı udi! etmeğe mecburdu. Bu ı:•;,re' 
lı araba ,·apuru bir gece K.abataşa·owıı" 
ket etmek isterken karanlıkta_ ) 0ar 
şaşırdı. Rus stasyonerinin ürerıne ttıt"' 
tü. Benket versin, yalnız kapta~. 1' 11\r 
kiinin p:Jrı-alanması ıurctile bilyıl ·t~v 

• rab' 
kaza ve beladan yakasını kurtl' 

'{ Ar'lcıuı ııa! ), 



arihsel Görüşler -- --
Bir Ten kit dolayısile .. . 

oır cevap 
Yazan: =-

l 
---- 1 

Hasan Felınıi 1 urgal 
~=~ 

, . KURUN' un geçen sayılarından 
tısinde Konya revüsünde çıkan ve 
Konya ile ilgili iki büyük iılemin 
'3İrn karşısında durumları) başlık· 
Yaz.ıma dokunan bir tenkit vardı. 

1 ki çağlarda bizdeki resim telakkisi 
~it.kında iki tarihsel hadiseyi sade 
~Ürtnüşti.im. Bu yıllardaki göre-
.ege uygun olmayarak sade ve ha· 

J)i• ıt bir nakilden ibaret olan bu satır
.,. rı tenkitçi az görüyordu. 

Tarihçinin ve tarihçi taslağının 
~ifesi bu kadardır. Evet orta za· 

. nda islamm resim hakkında te
u. . kisi gibi bir başlıkla meseleyi şi· 
it ek, açıklamak, neticeler çıkar-

k da vardır. Ancak bu başkala· 
. ın vazifesidir. Bana göre hakiki 
t tarih safhasını ballandırılmış, 
lenmiş şeklinden daha kuygulu· 

. t: Mesela şu hadise: Selçuk tari-
tıdc görüyoruz. 

il• Emir Kaymaz Ahlat ve civarı 
te' ~iliğine tayin olununca Alaeddin 
1 kubat kendisine şöyle de bir 

ife verdi. O sıralarda memleket-
, 'nin istilaya uğraması dolayısile 

.. ?z.emden hududumuza mühim 
1 • .men gelmişti. Keykubat bunla
, . Anadoluda yerleşmelerini temin 

bit • Kaymaza emir ve talimat ver
Jıi ti. Mesele şöyle geçiyor: 
~ymaz Kırhan adında bir baş· 
klın buyruğu altında dört bin at

havi bir Harzem göçünün 
luk ve çocuklarile Ahlat yakınla

bir yere konduğunu haber ah
•· Hemen atlanıyor! Bu sansız 

ız yanında sade bir özengi 
~ ~tri olduğu halde Kırhanın ohala· 

k:'! yöneliyor. Yaklaşınca neferini 
i~ana göndererek Kaymazın ken
.~i yalnızca filan yerde bcJClediği
aQyletiyor. ilkin Kırhan buna 
k?ln1!Yor. Tahkik ettiriyor. geT
ten Kaymazın kendisini yalnızca 
~lediğini öğreniyor. O da onun 

• 1 atlanıp geliyor. İki başbuğ ku
laşıyorlar, sarmaşıyorlar. 

Biraz görüştükten sonra Kayma7 
handan izin alıyor yalnız ola
Kırhanm hatunu bulunduğu ça-

' 11 gidiyor, kendisini selamlıyor, 

1
cll_ilerde bulunuyor, kendi evinize 
.tttış gibi dinç ve rahat olunuz ka-

' !\den sözlerle avuttuktan sonra 
iip Kırhanın yanına geliyor. O 
~ icjyorlar yiyorlar. 

Şimdi bu tarihsel hadiseyi yazının 
' 

1ııa (Türklerde kadın telakkisi) 
• : bir başlık koyarak meseleyi 

lfleterek uzatmak hadisenin aslı 
acık bir manzara arzedebilir 

~di. IŞte bizim böyle de bir görüş 
~lamız vardır. Okuyucuyu ken
. endine düşiindürmek, diişünce 
.Rusunu tenbeJlikten kurtarmak 
. bir amacımız da vardır. Ama 
.ama doğru. Yoksa ben o yazıyı 
1ttrnesem bile türlii benzerlerile 
iitürdüm. Sonra Konya revüsü 

da müsaade etmez. O sade 
~a ile ilgili tarih vakalarınm 
di diln:ıesinde ısrar eder. Mesela 
~-~ kı: 
1.ıtkler ne şarabın yasağına, ne 
t~tnin yasağına o kadar kulak 

r. Y almz bir şey var ki başka 
.. resmi tebliğ vasıtası, ibadet 
~ saydı. Bu yi.izden her tanınan 
b evi için bir put tedarik etmek 

\ U karşısında kaldı. Meşhur 
Ülusu Akşının ölümü ile 

b an muhakemesinde ağırlık 
.
1 
U yöndendi. Kendisi bir müez-

1 e bir imama biner değnek vur
Y~dan sorguya çekiliyordu. Bu 
. ~ Astrosin şehrinde bulu-
bir Türk puthanesinden putları 
~ dışan atarak mabedi mescit 
,-~lardır. Sonra baska bir suçu 

1tlde yapılan araştırmada ele 
altın yaldızlı ve resimli bir 

~bulunması idi. iddialarına gö
~ Ak§ın ( 1 ) ın eski dinine ait 
~Ptı. Halbuki bazı tarihçiler 

bu kitabın bir Dimne kelile olduğu
nu söyler. 

Demek Ti.irkler, Ti.irk uluları re
simle olan ıniinascbetlerini islamn 
girdikleri halde de idame ediyorlar· 
dı. 

Yine l lnrzemin e.cıki hükümdnr 
ailesine mensup olan Irak adındaki 
meşhur riyaziyeci de ressamdı. Gaz· 
neli Mahmut davetine icabet et
mediği için Ti.irk filozofu lbni Sina
ya kızarak buldurmak İstediği za· 
man Bironi ile birlikte yanına gel· 
miş olan bu Iraka hatırasına müra
caat suretilc lbni Sinanın bir resmi· 
ni yaptırmıştı. Sonra bu modelden 
yüzlercesini yaptırmak için Gazne· 
de bircok ressamlar vardı. Resimle
rin m~vaff ak olduğunu da anlıyo
ruz. 

Resim Sarcana geldiği zaman o 
sırada orada bulunmakta olan lbni 
Sinanm resmi olduğu sezilmişti. 

Gazneli Mahmudun oğlu Mesut 
hakkında tarihçi Beyhıki der ki: 

Mimarlığa vukufu o kadar kuv
vetli idi ki zamanlllda hiçbir mü
hendis kendisile mukayese edilemez 
di. işte Gaznedeki yeni saray bu id
diama tanıktır. Nişaburdaki (Şad. 
bağ) köşküne bakmalıdır. Saray ve 
sarayının meydanı tamamile kendi 
kalemile çizilmişti. İşte türlü resim
lerle dolu hamamı burada idi. Baba
sı Mahmudu kızdıran mutlak resim 
değil hamamın duvarlarını dolduran 
açık ve münasebetsi:: resimlerdi. 
Bunların tavsirinde kendi eli de var· 
dı. 

Bu kabil resimlerin en koyağı, 
şair hekim Ezerkinin T uğrulun 
kız kardeşi Doğan Şah için telif 
eylediği Elfjye kitabında idi. Eser bir 
kadının bin ti.irlü açık pozisyonlari· 
le ve tariflerile dolu idi. Guya Do
ğan Sahm uğradığı ademi iktidar 
hastalığım sağaltmak için telif ve 
tasvir olunmuştu. 

işte bu örneklerden görülüyor ki 
bu vadide yazılar için daha pek çok 
tarihsel gerçeklerimiz vardır. Söy
lediğim gibi Konya revüsü tuttuğu 
yola göre Konyayı ilgilendirmiyen 
ypzılara yer vermiyor. 

ikinci tenkit noktasına gelince: 
Eski mustahh ibarelerin yalnız ede
bi ifratları mevzuubahs değildir. 
Acemeane mübalagalarda bugünkü 
mantıkımızla ihata edilemiyecek bir 
tefrit arzeder. Mesela şu satırları 
tercüme etmiş olunuz: 

Kalenin yüksekliğini anlatırken 
"oözci.isü arzu etse Zührenin duva-o 

ğrnı öperdi, bek~isi istese Cozanın 
kemerinden tutardı. Öyle geniş ve 
derin bir hendeği vardı ki guya 
Bahrimuhit idi . 

Dibine cekiç ile vurulsa arzın 
öbi.ir tarafına çıkardı ... 

Zahiren bir takım ilim ıstılahla
rile ilgili ise de bugünkü ilim görüş· 
]erile hiçbir münasebeti yoktur. 
Bunları ayni ile tercüme eden bir 
adam hakiki bir tarih safhası nakl
etmiş sayılır mı? 

H. F. Turgal 

(* 1 Akşın Hiln hfı.kimiyctindt"n AslrOfUl 
denilen yerde hUkiımet ııllren bir ailenin sıın 

çocuğu idi. Hicri 110 tarihi vıık'aları arasır-

1 da görUldilğilnc göre cetlerinden Karabuğra 

yine r Astrosln ı de bulunuyonlu. Akşın Çarı 
gibi, =-:ccaşi gibi, Ahşlt gibi, Şah gibi bir 
isimdir. Asıl adı Kaydar olduğu t:öyleni 
yorsa da Kıdar \'C Kaydar CUC'rnlcrln tazyH.i 
üzerine :Mavcralinnclılr ve Ko.fkasta yerleşen 

biltimum HUnlcrin bıışlanna ,·cya hepsine 
Kayclnrl:ı.r deniyordu. Ben Ak;;;m sözllnl'n 
Alcşlt gibi Akşın olduttunu sanıyon•m. Fr • 1 
gana başlarına Ahşlt ve Ak§it dencllği ı;ıbi 

Aslrosln başlarına Akşın dcr!erdi . 

Himaye heyetleri nasd 
çah,acak 

Himaye heyetlerinin çalışma tarzını 
tcsbit etmek i.izcre yapılan toplaııtılar

dan sonra yeni bir çalışma nizamnamesi 
hazırlanmıştır. Bu nizamname öniimüz
deki hafta fevkalade bir toplantı ile a -
lakadarlara okunacaktır. 
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25 Senenin Resimli Tarihi 
Resimli tarih 
serisini niçin 

hazırladık neler 
görecelcsiniz 

Dünya tarihinin son 25 
senesi, akıllan c!urdurııcak 
ha:lar lıayret ve dehsct ve
rici haclis:!lerlc d">lud~r. 

25 sene!. Çok b::;a olaıı 
bir ömrün yansı kndar bile 
cbğtl .. Fa1mt bu kadar lcrs:ı 
;amma s:ğan hadise!er, bü· 
tün i~yüz.erile tarihe geçe· 
cek kndnr çoktur. Bir diplo-
mat şöyle der: 

"Son 25 sen~nin vut·uatı· 
m ayd•nlatacak vesikalar 
bi:- cı.sırda tasnif edilemiye
cc'.ı: kaclar fazlad:r.,, 
Bum~ tahmin etmek güç 

bir şey olmasa gerek .. Birçok 
teferruatı hatırlayamasak bi
le, yirmi beş senede yıkılan 
imparatorluklar, kurulan ye
ni devletler, işlenen cinayet
ler ve dönen entrikalann 
birçoğunu hayal meyal ha
fızamızda canlandırabiliriz. 
Fakat bu hadiseleri, bir 
Cengiz akını, bir Anibal se· 
feri, bir Dara istilası gibi ta
rihin birkaç sayfasını karış· 
tırarak okuyamayız. Çünkü 
ne f;.öyle canlı bir tarih var; 
ne de bütün bunları okuma· 
ğa vakit ve imkan .. 

KURUN, dünya medeni
yetine yeni bir yol açan, 
ayni zamanda ilmin, fennin 
dev adımlarile ilerlemesine 
sehep olan siyasi hadiselerin 
bir panoramasını hazırla

2 
Bir burjuvaıun odası 

1912 de yavaş yavaş hazır!anmıya baş lıyan harbin hedef tuttuğu oda .. 
Parlak bir sükut içinde gözük.en bu oda; yakın bir gelecekte, bir harp fır

tınasilc y1kılrp da.rmad8fm olmıya. ma.b.kinn dw-uyor .. 

3 

BADEN-BADEN 
Zengin Avrupalılar, 1311 den evvel bütün \'akillcrini burada eğlenceyle 

geçirirlerdi. Harp, baden - badeni bu zengin eğlencesinden uzaklaştırabildi 

mi acele etmeyiniz. .. 

mıştır. Bu panaroma sizi .... "-·-·. 
tam 25 sene geri götfui.ip 

,tekrar bugüne getir,ecektir. 
Hazırladığımız panaro· 

ma bir seri resimdir. Fakat 
her resim, yeni bir hamlenin 
yeni bir hadise ve entrikanın 
ta kendisi olacaktır. Bu su· 
retle, yüzlerce sayıfa yazı
nın anlatmaktan aciz oldu· 
ğu hadiselerin başlangıç ve 
bitişlerini, resimlerimize göz 
atmakla anlamış olacaksı
nız. Bu, ayni zamanda sizin 
için kıymetli bir album da 
teıkil edecekeir. Çünkü bu 
resimlerin birçokları bugün 
müzelere intikal etmiş ol-
makla beraber, birçoklan 
da yakın bir istikbalde gene 
müzelere geçecekler ve eö-
rüp seyredilmesi bir derece-
ye kadar imkan haricine çı-
kacaktır .. 

4 
IS7A~~5UL 

H:idiselcı in hemen içine kar.ırıenk.. Bununla beraber pek de göründüğü 
kadar sükünct içinde dc~il ... 

Df plomatlar ve kraliar 

konuşuyor 

Ayrıca, fotoğrafla büyük 
hadiselerin tesbitinin bugün· 
kü manasını hiç düşündü
nüz mü? Eğer, mesela bin 
sene evvele ait hadise fotoğ· 
rafları elimizde mevcut ol- Çar İkinci N'ikola. Alman imparatoru 
saydı, bir evrak hazinesinde Kayser Villwlmlc karşı karşıya.. Bir 
saklanan yazılı vesikalardan istasyonda belki de bir nezaket 
çok daha .-:iyadc bunlar bi- l:onu15ması. 

zim işimize yarayaukkrdı. ..11••llf'l't• -
Ne yapalnn ki mecut değil- ,....__. 

q ; • 

ler .. 
İşte hadisel-:-ri meydana 

koymak için bu mahzurhm 
ve eskiden ce 'cilen mesak
l•atleri göz ö.nünde bulu~du
ran Avrupaldar, bu~ün h~ 
bir hadiseyi objektifin rö..,."o
rinclcn kaçırmamaldcchfor. 
Bir cam üzerine ve belki de 
çeken adamın hayatı pahası
na mal olan bu resimler, b;
zim icin, en hurda teferrua
ta kadar dikkat ed'!n bir ta· 
rihcinin yazılarından co\: 
d:ıha ziyade meraka ver· el. 
maktadır. 

Hazırladığımız seri hu[,-
krnda fazla tafsilata lüzum 
olmadığı kanaatindeyiz. Bu 
serinin kıymetini bizut ken 
disi size her gün gösi.ere· 
cektir. 

G 

Avrupah bir şark prensi 

1313 de 1stnnbula yaptığı bir ziyarette Piyer Loti Osmanlı ricali arasmd!L··· 
Acaba, bu dos:.ıuı<, onu karşılryanlarm yüzlerinde gördüğünüz bu nurani te
bC""..,sdın kadar uzun sürecek mi dersi niz! .. Hfıdisclcri resimlerimizden takip 

edelim. 



Veraset ve ıatlkal 
vergileri 

Bu vergileri tahsil hususunda kanuni 
vazifelerini yapmıyan memurlar 

şiddetle ceza görecekler 
Devlet varidatı arasında mühim· 

ce bir yer tutan veraset ve-intikal 
vergisinin tarh ve tahakkukunda ala
kadar varidat idarelerinin göster 
mekte oldukları lak.aydi ve alaka
sızlık yüzünden bu vergi hasılatının 
günden güne azaldığı görülmekte 
ve maliye müfettişleri tarafından 
yapılan teftişler neticesinde bu alf\· 
kasızlığm son zamanlarda hemen 
her tarafta umumi bir şekil aldığı ve· 
vefat hadiseleri takip olu~ayarak 
vergi tnhakkukatmın tapu idarele
rine tescil ettirilen gayri menkul in· 
tikal:ıtına hasredilmiş olduğu anla
şılmaktadır. 

1836 No. 1ı kanunun. 5 inci mad· 
desinde bu verginin mükellefler ta
rafından verilecek beyannamelere 
müsteniden tarh olunacağı ve 23 
üncü maddesinde de beyanname 
verilmeyen ahvalde malmemınlan· 
nm mükellefe müracaat ve onlar
dan intikal eden mal, hak ve men
faatleri tahkik ed~cekleri gösterildi
ği gibi 3 2 inci maddesinde noterle· 
re, icra memurlarına, nüfus ve tapu 
mernur1anna muttali olacakları 
ölüm hadliselerini ve köy muhtarla
rına da her aylık ölüm vukuatım va· 
ridat idaresine bildirmek mecburi
yeti tahmil edilmiştir. 

Bu mecburiyet ve salahiyetler ve· 
raset ve intikal vergisinin tarhında 
maliye memurları için krymetli bi
rer vasıta olduğu halde hiçbir taraf· 
ta bu kanuni salahiyetlerin istimal 
ve bunlardan istifade edilmiyerek 
bu verginin sadece tapu idarelerinde 
tescil için gelen gayri menkullere 
inhisar ettirilmesi şiddet1e muaheze 

-cedilmektedir .. 
:'Maiyetlerinde bulunan varidat 

memurlarım sevk ve idare ve onla
rın faaliyetleri.le yakından alakadar 
olmağa mecbur bulunan malmüdü
rü, varidat müdürü ve defter1ann 
dahi diğer hususlarda olduğu gibi 
veraset ve intikal vergisi tahriyatr 
nm aldığı bu cüm vciz.iyette de pek 
büyük hissei mesuliyetlefi bulundu
auğu muhakkaktır ... 

Vergi tarhiyıitmm yoluna konui
ması için ~u noktalara ehemmiyet 
verilecektir: 

1 - Köy ve mahalle muhtar ve 
mümessilleri tarafından verilecek 
listelere mümkün mertebe varislerin 
isimlerile beraber adresleri de derc
ctti rif ecektir. 

2 - Varidat idarelerinde, kulla· 
nılmayan eski defte ,lerden birisi bu 

nacak ve tahkikat tekemmül ettik
çe, vergi "tarh ve tahakkuk defteri,, 
üzerine nakil ve tarhedilecektir. Tu· 
tulacak bu defter varidat idareleri
nin veraset vergisi tahriyatı için bir 
nevi müsvedde defteri olacaktır. 

3 - Ölüm listeleri almdıkça, va· 
ridat idarelerince vereselere, kanuni 
mecburiyetlerini aç.ıkça izah edecek 
sek.ilde bir tezkere yazılarak, bu 
~ecburiyctlcre riayet olunmaması 
halinde, ducar .olacakları cezalar da 
gösterilmek~ surctile varisler ikaz 
edilecektir. 

4 - Varidat idareleri ölüm liste
leri üzerine bir taraftan uçuncü 
maddededc yazılı ikazı yapmakla be
raber diğer taraftan ölenlerin adla
rını, soyadlarını ve ikamet mahalle· 
rini göstermek suretile bir cetvel ha
zırlayarak hususi idare tahakkuk 
memurlarına gönderecek ve bu es· 
has namına vergi defterlerinde bina 
ve arazi mukayyet ise irat ve kıy
meLJerini, numaralanm ve mevkiini 
bildirmelerini hususi idare tahakkuk 
memurlarmdan istiyerek alacaklar 
dır. Ayni zamanda ölenlerin menkul 
mallan, banka ve sigorta şirketlerin~ 
de para, esham Ye tahvilat ve hayat 
sigortası gibi kıymetleri mevcut 
olup olmadığını da tetkik edecek· 
lerdir. · 

5 - Bu surelle toplanan malu
mat varislerin beyannamelerile de 
kontrol ve beyanname verilmiyen 
ahvalde 23 üncü madde mucibince 
hareket olunarak vergiye tabi men
kul ve gayri menkul mallann mükel
lefiyet haricinde kalmamasını temin 

• ve yı;r!iir,e ,tar~ec;leceklç~cm . . 

Bu tebligat tarihinden son:ra· da.fü 
kanuni vazifelerini yapmamakta de· 
"·arn ettiği teftiş neticesinde anlaşı
lacak memur ve amirler hakkında 
şiddetli ceza tatbik olunacaktır. 

Kısa Ha~t Haberle;] 

* Sovyet hilktlmeti lıılancurl hududunda 
Sibıl.eya demiryolunu - evvelce de bir defa 
vaki olduıtu gibi - Ussuri trenlerine kapalı 
tutmağa k:ırar verdiğini Japon ve Mançu 
m 1''-.amlarma bildirmiştir. 

• İngiliz haşvekil muavinliğine Makdonald 
yerine Çurçllin geleceği ve Bahriye nazın 

Con Siınonun da Maliye nazırlığına getirile 
ccği söylenmektedir. 

:~ Habeşistanda Manltato Sibdo havalisln~ 
den Roma.da Bank d'İtaliya namındaki İta'
yan bankasına 15 kilogram platin ile yüz ki
lo grrundıın ziyade altın nakledilmiştir. 

işe tahsis olunarak, verilen listeler- • ,. F ı f 
de yazılı şahtslarla bunlann varisleri - ılmı etse e -ı 
deftere sır~le ~ayıt ve her varisin 1 Dün ve y ıo.rrn Kitaplarmcb!ıdrr 
beyannamesı, mıras hakkında yapı; 1 Fiyatı 40 kuruştur 
Iacak tahkikat muntazaman bu def- 1 ----
tere, muhtasar bir şekilde kaydolu-

VAKiT Cep Kitapları 

Bu ucuz ve küçü/, eserleri 
alıyor musunuz? 

10 - KURUN 23 MART 1937 ..... 

[ RADYO J 1Bilekleri kelep~.eli me~ 
~~E,~~~~~ç,~:· m·~""- '"'° kuf, vidaları sokerek .. ~ 

~c:·.adis. 13,0:5 .Muhtelif plı\k ne~yat1. H,.)0 

1 
komı•ser ve 1 Jandarma önünibuı 

AKŞAM NEŞRİYATI: tc 
S:ıa.t 11,00 Konferans: Üniversiteden nak- d L 1· t mi cı 

len lnkı!Ap dersler! Mahmut Esat Bozkurt. 2 ı· en Haçıp g aıta 
Saat 18,30 Pllkla <la.ruı mwikJal. 10,:'0 po ıs.•• f 

Em!nönll Halkevi sosyal yardım şubek"i nr·ı Dün ;an darına A liııl~: 
mıne. Bayan ŞUkCıfc Nihal (Cemiyetçilik h't· M k d dÖ kfen d 
kınımdan sosyal yardım). 20,00 Belma. ve er ez e Vffle dUTUŞlllBSl başla I C 

arkadaşları ta.rafından TUrk musikisi v(' hnık dllrU~~ma/arı yapıldı İstanbul asllye dördüncü ceza ıı4'a. 
§Rt'lttları. 20,30 Ömer Rıza tarafından ar:ıp- V J 
ça söylev. 20,45 Cemal I{lmil ve arkadaşları Ramazan, Nuri, Kani isimli üç yerinde, dün jandarma 44 nunı ~1 

tarafınd:ı.n TUrk musikisi ve halk şarkıları. polis memurunun. va::jfo esna5ın::fa Maz Develi köylü Alinin, vazifede ibırıı t: 
Saat ayarı. 21,15 Şehir tiyatrosu oprret kıs-, . . r b" .. d.. kten üçüncü ce- duntşması başladı. 
mı CLUkü8 hayatın 2 ci perdesi). har ısım 1 ırını ovme ' Kurban bayramının ikinci r,i..iıJll ' 

22,1:5 Ajans \'c borım haberlrri ve crte-
1 

zada C:i.i~ ~uruşmalan yap~lar~. k'. bun · fb rAa 
td gUnUn programı. 22,30 Pltkla. sololar, (). lardan Kanı sorguya çekılm şnr. tanbul. adliy_e .~aire:.~d.::~ tevki 3 ln 
pera ve o{ieret parçalarL 23,00 Son Hasköy nahiye merkezi memurla • göndenlen şofor Hulusının, yolc~ ~ k 

· masından suçlu olan jandarma Alı. Ltı 
O .ı.::.ıar Bı"rı"ncı· Sulh Hukuk Mah • rından olan bu üç porsten ilk ikisinın lcil" k ~t 
~u.ı Fazıl tarafından sorguya çe ır en. 

1 · d daha evvel sorgulan yapılmıştır. Dünkü 
ı:c:rncıın en: · ~ Abd"' 1• kayı şu yolda anlattı: ceL'SCdc, Halrcıoglunda usse am ma 1 

Nureddin ile Memduh ve Sermedin hallesindc tekke sokağında 10 numaralı - Suçlu şöför Hulusiyi. kapı~ 'ı 
şayian ve müştereken mutasarnf bulun- evde oturan Manastırlı Kani, vakayı dan, karaJı:ol kumandam Ali onbaşı ti 
duldan iisküdarda Rumi M ehmetpaşa teslim aldım. Elleri kelepçeli olar~ tıs 

~öyle anlattı: Ö .. ·· ·· o mahallesinde Doğancılar caddesinde türüyordum. num sıra yunıye t 
_ Bir !!'iiriiltü, patırdı işittim. So- d b·ı kl t kain 23 No. Ju muhtcrik h3ne arsa • ~ lüsi, meğer ben görme en ı e e r 

sının izalei şüyu surdilc satılmasına kağa çıktım. Burada §İmdi bizden da- deki kelepçesıin rida.la.rmr parma }'i 

mahkemece karar verilmiştir. vacı olan Mazharın, sarhoş bir halde, söküvermiş. Ben, mevkufun arka 

1 - Mezkftr usanın Tapu senedine komiser Ramazanın apoletini koparnuş yürüdüğümden bunun farkına va 
nazaran sağ tarafı baytar kaymak'imlı • ve yüzünü yumruklamış olduğunu gör • mışım? 
gyından mu .. tekait Hacı Ahmet Hamdi " D d. Derken, tam İran konsolosh 

düm. Korr.jser, "merkeze götür 1 e ı. 
vcreszsile diğer hissedaranm h<ıne maa ön:ine gelmiştik, ki bu -şöför, bird 

ben de o sırada gelen arkadaşım Nu - le bahçesile hazan Hacı Münircnin ve sol kelepçeleri talamile yere fırlattı. ıı 
tarafı Salihin hane maa bahçesile kay · rinin yardımilc Mazharı merkeze sok • mağa başladı. Ben, derhal diidülı: • 
makam Ömer Zekinin veresesinin hane tum. Kendisini tuttuğum zaman ba • dnn ve kovaladım. Ta kapalı çarşı}~ 
ve bahçesi arkası Uncular sokağı ve ön şından kan akıyordu. Biz, merkezde kcn dar gittim. Halbuki, o yan sokakl] 
tarafı Doğancılar caddcsile mahdut ve disini dövmedik. El bile sürmedik 1 birine saparak kalabahkta izini ka>1iJy 
eski 33 ve yeni 23 No. lu ve Doğan • Polis Kani, bu Mazharın denize miı! 
cılar ve Uncular sokağına iki cephesi - Sonra yakalandı, değil mi:' 
olduğu ve Uncular sokağı tarafı taş du- karşı oturup da.ima içki içtiğini, 0 ak· _ Evet! 

varla ve Doğancilar caddesi cephesi tah- şanı merk:zdc ağız; dolu~u küfür sa • - Ne kadar sonra? 

ta perde ile tahdit edilmiş ve içinde bir vurduğunu söyliyerek, merkeze sokul- - 19 . 20 gün sonra! 

kuyu ve üç ayva, dört incir ve ilci dut duğu zaman yaralı olduğunda israr et- - Peki... Fakat senin buradaki 11 

üç erik, ağaçları ile bir de asması bu - ti t denin, hazırlıktaki ifadenden kısme:t '• 

lunduğu. Her: üç suçlu da, davacıları Mazha- ka türlü? ~ e.,,. 
bb ~ z - Mezkur arsaya yeminli er a ı rın daha merkeze girmeden evvel ba!jt· - Ne gibi? 

vukuf tarafından 800 lira kıyır.et tah • nın kanlı olduğunu ispat edeceklerini - Orada "Hulusi. Çenbcrli 1 '! 
min edilmiştir. Satış bedeli peşindir. söyliycrek, "belediye tahkik memuru bir akrabasına uğramak üzere b: '• 
Müzayedeye iştirak etmek istiyenler Mahirle Kumbarahane caddesinde Hay müsaade istedi, yal~dı., yakardı: lt 

kıymeti muhammenenin yüzde yedi bu- rinin kahvesi müdavimlerinden olup de ra~ oldum, fakat tavuk pazarnıl '• 
, çuk. nisbeti~d~ pey. . akç~_sı vermeleri Halıcıoğlu muhitinde maruf seyyar sa.- lince, kalabalıktan -bilistifade kastı 
, lar:ımdrr. Bına vergısı ve rusumu bele - tıcı Muzaffer" i bu huırnsta müdafaa şa- tamadım !" Demişsin? 
; diye ve evk~f. ica:esi ~al_ sahipl.erine ve hidi olaralc gösterdiler. Ayni zamanda, - O ifadem, tazyikle alınmış ita. 

rüsumu tellalıye ıle yırmı scnelık evkaf Mazharın kendilerine karşı suçlu ola - - Nasıl olur? bir jandarma da 1 
taviz bedeli müşteriye ait olacaktır. rak 36 • 1235 numaralı davala ikinci ce- yikten bahseden;e? 1 ı ı 

3 _ Satış 23-4-937 tarihine mü · zada mahkeme edilmekte olduğundan Jandarma Ali, cevan vermedi. r~c 
sadif Cuma günü saat 14 ten 16 ka • bahisle her iki davanın tevhidi iste - yet, müzakereye çekildL .i 3 
dar Üsküdar sulh hukuk mahkemesin- ğinde bulundular. Fazıl, Suud ve Atıf, müddeiefl~r 
de icra kılınacaktır. Kıymeti muham • mi Hikmet Özdeşin isteğine uyğuf 
menenin yüzde yetmiş beşini bulma • Müddeiumumi bu şahitlerin din • tarak, duruşmamn devamını şahit 
dığz takdirde en çok artıranın taahhüdü lenmesi için "muvakıftır" dedi, ikinci ~ağrılm3sma bıraktılar. 
baki kalmak şartile müzayede 15 gün cezada böyle bir dava olup olmadığırun Kösele, diş ldra~H 
temdit Olunarak 10-5--937 Pazartesi oradan sorulmasını istedi Necip Nadir, 

Kadri isminde bir kunduracı, g ·un· u·· saat 14 ten 16 kadar deva.m e-. Hüseyin ve Tahir, bu isteğe uyğun o- k d .. 
ti.htc Keçeçilerde oturan un ur .. decek ve 0 gün en ~ok artırana ihaleı tarak karar verdiler . 

0 yiibün evine misafir gitmiş. ra d kat'iuesi icra kılınacaktır. !hale bedeli- Komr"e.ere sövmekten ceza! ıan kk ı:ı 
J • tururke!l, tabanı açı aya • 1 

1 nl·n nihayet beş gün zarfında mahke • 1 k il .ı 
- Niyazi isminde biri, şarhoş o ara ev sahibinin müsaades e onun ~ me Veznesine yı-tırmasx şarttır. Aksi h du 

KaragümrJ.kt~ üçüncü komiser Samiye m'!sile tamir etmi~. Fakat, ev sa ı 
takdirde ihale bozularak bundan hasıl vazife halinde hakaret etmekten asliye dışarı çıktığı bir sırada, - onurı \>e 
Olacak zarar ve ziyan ve fark ve faiz - 1· 

dördüncü cezaya ve~, meşhut suç- saadesini almadan - bir lira <!cg: ıte 
ondan tazmin ettirilecektir. lar kanununa göre duruşması yaptlnmı, bir kösele parçasını koynuna sıkı~( ha 

4 _ İşbu gayri menkul üzerirıd_ e. mü-
1 h b ı neticede bir ay, 28 gün hapis cezasına rak, firara kadem bas:nış. l'ol 

seccel ve gayri müseccel hak sa ı ı o • hal t k'' Eyüp, Sultanahm::t üçüncü sııll 
duklarını iddia edenler varsa tarihi i . hükmedilmiştir. Niyazi, der ev -ı: _ 

l Şt zada, dün mr,şhut suç kanununa landan itibaren yirmi gün zarfında ve • o unmu ur. 
b. rk N d d ··ıdil? üç ay hapi:; cezası yemiştir. saik ve senedatı kanuniyelerne ır ı te e en ve nas o • Kadına cadde dar 

mahkemeye müracaatları lazımdır. Ak - Veznecil::rde Nadi bey sokağında ı 
S•1 halde tapuca mu··seccel oltnıyan hak C h' geliyormuş· bir evde oturan '15 yaşında a ıt, e - , 

1 d Taksimde Anadolu sokağıncıS sahipleri satış parasının pay aşmasın an vindc ölmüş olarak bulnmu~, polis v:i 
numarada oturan 27 yaşmda Yoı ıtı hariç tutulacaktır. r:, '.:ideiumJm!iik t:ıhki~ata elkoymuş -

1 

• k · f 1 evvelki gece içip içip sarhoş olmllf va 5 - Daha fazla malumat alma ıs ı-1 lardır. ' 
6/.1.1 N 1 d at 13 de "b.tı <;ad'3.c bana d_.ar g: (fı,. Yenler mahkemenin 93 'T O. U OS· ı . 1" ~ 

1 _ .. Adliye do:.toru Salih Haş:m, ce:;:: 1 acm bunu ı · \·e sa:r b::r. sozlcrlc ·asına ve malıkem: başyazgan ıgına mu- Ö b. 
y ı· , l . s muayeneye g:tmi~t;r. lünün elinle u lal cadde:;indc bağınp ~ağumağa. rac::at edebilirler. Ta ıp o~n arın sa.ı,, ' d' . 

h b · 1.., sırık görülm;.iştür. Bu sırığın, ken ısı · lar atm:ıg-a ba~bmt~. 271 numaralı rru"nü mahkemede azır uıunma .. n ~ -

Şjmdiye kadar çıkmış o'anlar: 
., nin saralı olmasına göre, bir sara nöbeti k ı · kadım tı: ı lüzumu ilan olunur. (V. N. 21454) Ha.s:ın, oşup ge rr.ış, 

geçirirken, düimeyle hasıl olduğu v~ 
1 

Yoı;c;in~ ''s::n ne karı;ıycrsun 

Kitabın ismi 

Kader 
Olimpiyat oyunları 

Muharriri 

Voiter 
Lobert 

Klerans esrarz t :aold Galopin 
Yugoslavyada seyahat (Notlar) 
Şark Ekspresi cinayeti Agathachristie 
Etrüsk Vazosu Propermerime 
Her memlekette 
(Birkaç gün) 
Son korsan 
Kafkas hikayeleri 

Mu!ı~elif 

Fon Lükncr 
Aleksandr Kazbek 

Mütercimi 

Asım Us 
Vildan Aşir 
V. G. 
Asım Us 
V. G. 

Haydc: r Rifa't: 
Muhtelif 

Fethi Kardeş 
Niyazi Ahmet -

Fiyatı 

15 
10 
20 
10 
20 
20 
20 

20 
10 

Az basılmakta oldukları için bunları tedarik etmekte istical gösterin. 
Bu kiıçlık ve zarif kitaplar, ciltlenmeğe ihtiyaç göstermeden J...(itüphane

_nizde yer alabilir. 

VAKiT kütüphanesi: lstanlml Ank:ar:ı Cadclcsi Telefon: 24370 

; 
1 

1 

A~hk 
3 aybk 
G a~-Jık 
l'tllık 

KURUN 
ABONE TARiFESi 

lllrmlcl•ct !'tleoılt'ket 

71i0 
1400 

271) 

1400 
ı-.oo 

! iTa.rifesinde.n Balkanlar için ayda ot.uzar k•ı. 
. ru~ d~WUr • .Poota birllCiıle girın.iyen YP.!" 
1 tere ayda yet:niş beşer kuru~ zammedilir. 

Türkl~entn her roata merkC;t.İJ\dl' 
KURUNn. abone lazılır. 

Adresini değl~lren aboneler 2:5 lmn:ş 
öderler. Göndermlyenlcrin a.dreelerl 

deği§t.irilmez. 

alnım çarpış sırasıncla kalbi durduğu işime?'' Diye polisle de kavga et 
zannedilmektedir. Fakat, ihtiyat~n talı ı bu arada ona sövmüş! 
kikat yürüyor. Yozefina, sabahleyin erk::ndcn Be 

Verdiği gibi aamui ! m:~hut ı:uç hakimine ver·lmiş, 

h · B - l hakim. suçun mahiyeti itibarile, Hasan i.;m'nc1c bir ka. ve~l, cyog· ~ 
- A 1 mayı İstanbul asiiye dördüncü ' lunda,. dün, evvelden ta..rm;tıgı yşcyelı 

r::ı.stgı"'lerek .. gel benim.le beraber, gi- ait görmüş, kaclıru ba hakyeriıtC 

clelim !'' Demiş. Ayşe, razı olmamış. B:.ı-J lamıştır. 
nun üzerine Hasan, Ayşenin yanındaki 

Rafiaya çth:ı;mrş, "bunun benden y:iz ·I 
cevirmt::>ine hep s::n sebep oluyorsun; 
~ } l" d ' · I halbu!d, ba~ındaki şapkay a e ın e.tı 

-------------------------~ 

ı ı eldıvcnlcri s:ma ben hediye etmişt'm !" 
l ı Demi~. ~apkayı ve eldivenleri çekip çr- Bu akşam saat 

20.30 da 1 ~ karmış. alrp yürümüş. 
1 

l ı Şikayet üzerine, kahveci Hasan, 
yakalanarak, Beyoğlu mejhut suç haki- ! 
mine gonderilmiştir. Fakat, taraflar son-

1 radan barışmrşlarclır !. 

KRAT~ UR 
Yazan: W. Shakes 

pear::, Türkç~si Se
niha Bedri Göknil 



1 
Şimdi, General Subotay, Cengizin ı 

'anu gelmiyen suallerine, ona haftal ~ca sonu gclmiycn cevapla< vcrmk., 
ttaftalarca süren maceralarını hikaye et- ·ı 
tikten sonra, sözlerini şöyle b.rığlryor: 

• k ':"'" Görüyorsun, ki her tarafta bizim 
abilernizden ve bizim ırkımızdan ya

1t - xuıtUR 23MART19.W 

~ ~lıp dağılan kimseler oturuyor. Gerçi 
n Unlar bizden yüz çevirmiş ve Muham
• ~~edin tarafına geçmişlerse de, gene de 
)~Pıinin bizimle kan karabeti vardır. 

abut, seni b:.itün binici milletlerin e
, endi . 

ıl ıı yaptı ve dolayısile sen onların 
l ırla efendisi aayılırsrn. Biz, her tarafta 
~enin büyük ceddin Attilamn izlerine 

Sulh ve sükii.na bir yıldırım: Bu, 
Şah Mehmedin oğludur! 

ıı-yrldmm dü§üyor. Sulh ve ıııükUn dev• 
resi, bu yıldınmla, birdenbire bitiyor. 
Gök gürültüleri, şimşekler, yıldırım yıl
dırım üstüne! Ne oluyor? Hiç umulmr· 
yan, beklenilmiyen bir şey: Babaamdan 
çok daha sert yapılı bir delikanlı olan 
Şah Mehmedin oğlu, tazyik altmda bu
nalan memleketlerdeki genç Müa)Jma.n 
lan, etrafına toplıyarak, hücum ediyor 1 

Şah Mehmedin oğlu, kıyaıııya vu
ruyor, Mongollann üzerine yürüyor, 
döğüfe döğü~.e ilerliyor 1 

Genç Müslüman erkekler, dövüıme .. 
sini m:.ikemmel biliyorlar. Onlar, dört 
bir tarafı ayaklandırıyor, tahrik ve ida
re ediyorlar ve bütün ahali, kendilerine 
müzaheretJe yardımcı çıkıyor. Kıyası

Ya..r~krraııya, cesurane yapılan ufak öl· 
çilde bir harp 1 Bazı yerlerdeki Mon· 
gol işg-al kuvvetleri, oralardan kovulu· 
yor, küçük bazı kaleler geriye altnryor 
ve bir kaç Mongol valisinin kafalarr 
kesiliyor. Kadimdenbcri olduğu veçhi-

~
il&tladık. Ve çok daha garpte, ne ya

Dl ık, ki artık vaktimiz kalmadığından zi
ilrct edemediğimiz bir memlekette, o

. ~ilda yaşıyanların Tuna dedikleri bir 
:ın~thir akıyor. İşte orada bir vakit Atti-

3 tllın şatosu bulunuyordu ve bize anlat
c~ kı~~ına göre, onun soyundan gelenler, 
lı, .ııgun de bu nehrin sahillerinde ömür 
e0 • 'ri.iyorlar ! 

boyunda dilden dile dolaşan ecellerin 
devletine ait eski efsaneyi tekrar can
landırmak düşüncesini her vakitkinden 
daha candan benimsiyerek, her vakit
kinden daha kat'i kararlıdır! 

Cengiz Harun kumandanlarile b:.itün 

dünyadan el, etek çektiği, tecerrüt et
tiği sakin aylar geliyor 1 

. General Subotayın hikayeleri, Cen· 
lz hanın üzerinde derin ve sönmez bir 

a1' tıba bırakıyor. Bu küçük biniciler or-
lıaunun hemen hemen ihtimal verile:! tz mahiyette olan muvaffakiyetleri, 

1• r~ı taraf zayiatile nisbet kabul etmez 
Yiat, buna karşılık da pek çok gani-

"Arzın efendisi,,, yeni seferlere çık
mak üzere planlar çiziyor. İhtiyar Su
botay, bu hususta kendisinin müşaviri, 
akıl öğreticisidir 1 

Bu iki adamın, at üstünde steplerde 
gezintilere çıktıkları vakit, biribirlerile 

ne söyleştiklerini, başba;a neler konu
tuklarmr, Avrupa, ancak 20 sene sonra 
sezebilecek 1 et .... Bütün bunlar, kendisinin yeryü

llde yerine getirecek bir vazifesi bu
b duğu, kendisinin dünyaya hükmet

ıı ~it hususundaki isteklerinin Mabut 
e tafından tasvip edildiği ve kendisine 

lın tarafından müzaheret gösterildiği 
•uıundaki kanaatini bir kat daha 
""etlendiriyor 1 

Bir Fars kronikcisi, General Cebe 
ile Subotayın at koştura koştura yuru
yüşle yaptıklarına dair, şunları yazıyor: 

aA:,Ve o, şimdi. dünyaya hükmetmek / 
-~~ sahileştirmek, Tuna nehri ı 

"Hiç bir vakit işittiniz mi; Şarktan, 
güneşin doğduğu yerden, bir s:.irü ada
mın gelip de, milletleri imha ederek, 
yollan üstüne ölüm tohumu ekerek, yer 
yüzünde ta Hazer denizi limanlarına ka-... . 

Belediye sular idaresinden: 
~lünakasa ilanı 

l':J musluk 1300 Adet 
c:ıı ,, .. 

15 m/ m 
40 m/ m 
15 m/ m 

40 ,, 
~ t\lltif musluğu 
asına Çeşme 

1200 
10 

,. 

" i t t!rne musluğu ve aynası 1 kiloluk 
,, 1/ 2 ,, 

15 m/ m 
20 m/ m 

rakor 

50 .. 
,, ,. 100 ,, 

arp musluğu 10 .. 
•• ,, 20 ,, 
\tyikli su musluğu için 50 ,, 

Cins, ~b'ad ve mikdarı yukarıda gösterilen Bronz musluklar ve te!errü -
kapalı zarfla eksilmeye konulmuştur. 

3 
1 - Bu iş için hazxrlanan şartname levazım servisinde parasız verilir. 

. t 2 - ihale 12-Nisan-937 Pazartesi günü saat 16 da Taksimdeki İdare 
ı. ttzi binasında yapılacaktır. 
il 3 - Eksiltmeye girmek isteyenlerin şartnameye göre hazrrlıyacakları teklif 
ue"flarım yukarıda yazılt gün ve saatten evvel Direktörlüğe vermeleri. ( 1606) 

it 

tan bul 4 Üncü icra memurluğundan 
Ay§e ve Leonidanm Emniyet San drğına birinci .ıderecede ipotek olup 

18) lir-;;:-"kıymeti ~~~~li-Gaı;t~d~ Kıhnçali mahallesinde medrese so -

da eski 12-23 yeni 18 No. lu mukaddema kagir salhane halen bekar oda-

ı havi demirhanenin satılmasına karar verilmiştir. Mezkur gayrimenkulün 

du: Bir tarafı Nasıra dükkanı Van gel ve mukaıddema Panço elyevın Na - · 

ıı \re Muharrem fırını bahçesi ve Ya kovidi Kigo ve Andon Panayot dükkanı 

e ~iğer tarafı kasap Nuri ve Mehmet Hasan dükkanları ve diğer tarafı Kıla -

~ı hanesi ve K.ıhnçalipaşa camii avlu su ve perükar Ahmet dükkanı ve bir ta

ı: ~ol ile mahduttur. Evsafı: 18 numaralı kapıdan girildikte kaldırım, bir avlu 

~. merdiven başında bir oda ve mut fak birincikatta bir sofa üzerinde 4 oda bir 

it arka kısmında toprak bir avlu Cia tulumbalı bir kuyu iki ocaklı bir de

~ne ittisalinlde zemini malta bir oda üzerinde harap oda bir hela eski mez -

lllahalli olup elyevm zemini malta iki göz mahal ve yine avlu üzerinlde ü

la!aı bir sundurma mahalli arka sokağa çıkan bir methal ve yine eski mez-

1?\ahalli olup elyevm demirhanedir. Bu kısmın çatısı ahşaptır. İçinde dek-

, ... ilr<lır. Umum mesahası 626 m2 olup bundan 396 bina ve 22 m2 avludur. 
~~ gayriın:enkul tapu kaydı üzerin den tamamı açık arttırmaya va?. edilmiş-

% 7 ,5 nisbetinde pey akçesi veya millt bir bankanın teminat mektubunu 

'1 olmaları icap eder. Arttırma şart namesi 17-3-937 tarihine müsa.dif 

ll\ba günü dairede mahalli mahsus una talik edilecektir. Birinci arttırması 

S-...937 tarihine müsadif Çarşamba günü dairemizde saat 14 ten 16 ya ka -

İcra edilecek birinci arttırmada bedel, kıymeti muhammenenin % 7 5 ini bul

takdirde üstte bırakılır. Aksi takdirde son artırmanın taahhüdü baki kal

~tere artırma on beş gün c1aha tem dit edilerek 20-5-937 tarihine müsa - . 

~Cteşembe günü saat 14 ten 16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci arttır -

~Cticesinde en çok arttıranın üstün ae bırakılacaktır. 2004 numaralı icra ve 

~anununun 126 ıncı maddesine tevfikan hakları tapu sicıllerile sabit olmı -

İ~cıtekli alacaklar!a diğer alalcadara nın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hak-

1 \te hususile faiz ve masarife ôair olan idialarını ilan tarihinden itibaren 

'UI\ zarfında evrakı mü:ibi~elerile birlikte Dairemize bildirmeleri lazımdır 
takdirde hakları tapu sicilledle sa bit olmıy~nlar satış bedelinin paylaşma
ıı. hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye ve tanzifiye ve dellilliyeden 

t\ Olan Belediye rüsumu ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen ter.zil olu -

~O senelik vakıf icaresi tavizi ise müşteriye aittir. Daha fazla malumat al -

İgti}'enlerin 934 1959 numaralı dosyada mevcut evrak ve mahallen haciz ve 
•lt• 1 kıymet raporunu görüp anlıya cakları ilan olunur. ( 1591) 

-34-

dar at sürdüklerini işittiniz mi hiç? Bu
na mukabil de, kendileri, ötekilerin ak-ı 
sine olarak sıhhatte, zinde ve ganimet
le yüklü olarak efendilerinin yanına 1 

dönm:işlerdir. Ve bütün bu Jcyler, iki 
yıldan daha az bir vakit içerisinde ol
muı-ur !,, 

Cebe ile Subotayın , Hazer deniti 

etrafında dört nala at koşturdukları sı
rada, Cengiz Han, ordusunu parçali

mıştı. Parçalara ayırmak ve iki parça 
halindeki ordular, Cenglıin iki oğlu-

nun sevk ve idaresi altında, İrarun şi
mal taraflarile !rakı ve Horasan vilaye-

tini zaptetmişlerdi. Bunlar yapıldıktan 

sonra, bir istirahat ve ziyafet devresi a
raya girmişti. Büyük sürek avları ve 

binici oyunları tertip olunuyordu. Cen
giz Han, ziyafetlere, avlara, oyunlara 

doğrudan doğruya ilgilenmiyordu. O, 
bu arada daha ziyade başka ıeylerle 

meşguldü. Seferlerde yağma edilen mal 
larla yüklü kervanlan Mongolistana 

BORSA 
22 3 937 

HJza.Jamıda yddls lfareüJ olan.lat, ... 
ttade muamele sllreDlerdlı. BelcaıDlep 
ııaaı 12 de kapanll •hı fiyat.lan ıır. 
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BtR TASHiH 

Gazetemizin 12-3-937 tuihH nüı
hasının onuncu sahifesinde çıkan Emni
yet Sandığı ile borçlu Cemale ait açık 
artırma ilanında ''işbu gayrimenkul,, 
yerine "menkul,, yaztlmıt olduğundan 

tashih olunur. 

yolluyordu. Bu kervanlarla beraber, 
zapt~dilen memleketlerde esir edilen 
binlerce zenaat erbabını da oraya gön
deriyordu. Onlar, memleket steplerin
deki Mongol kabilelerine, bildikleri ne-

Ierse, öğretecekler; garbin sanayiini 

"Arzın dendis~, nin memleketinin ve 
devletinin geni§ hudutlan içerisine so

kacaldar, yerleştirecekler; bunları Mon 
gollara - mümkün olduğu· kadar benim
seteceklerdi. Bu kervanlar, yoJlarda 

1 

steplerden gelen ve Şarka doğru giden 
batka kervanlarla kartdaJıyorlar. Step
lerden gelip de Şarka dof'ru fiden ker-

vanlar da, memleketlerde hükmueti 
temsil ve hükumet namına oralara ida
re edecek Mon,ollar bulunuyor. Cen
giz Han, kendilerine tayin olundukları 
yerleri, vazifelerini bildirmek; her hu· 
susta kat'i talimat vermek •i.iz:ere, bu 
memurların yanına gelmelerini emret
miştir. 

Bu 1.uretle, Cen,riı: Hın, Jİmdiki hal
de harbe an vermiştir; başka. işlerle 
uğraşıyor! 

• • 
Fakat ıulh ve sükiina apan11zın bir 

. , L .A. N 

le açılan"Cihadı Mukaddes,, , bu hu· 
susta.ki da.v~t. tes;rini göste'rerek, Müs. 
lümanlar, "Sancağı Şerif,, altına top
lanıyorlar; Mongollara karıı harbe ge• 
çiyorlar. Gerçi "Cihadı Mukaddes., ila
nı hakkı, yalnız Bağdattaki Halifeninse 
de, gen~ Müslümanlar, bu ciheti pek 
umu.rsamryorlar; 9:.inkü, Halife, bu hu
ıusta bir temayül ve kıpırdanış eseri 
bile göstermiyor. Bu vaziyet karıısm
da da, genç Müslümanlar bizzat "Ci
hadı Mukaddes,. ilan ediyorlar ve bu 
eidıtl açılır açılmaz da, bütün "Ümmeti 
Muhammed,, ateılenmeğe, parlamıya 
bıt~lıyor 1 

Mongol ırkının imparatoru Cengi% 
Han için narik, tehlikeli günler 1 

(Arluuı var) 

JıtanbuJ ikinci İcnt memurluiu!Hlan: 
Dosya numarası 934/ 1302 

Birinci derecede ipotekli olup açık arttırma suretile paraya çevrilmesine ka
rar verilen ve tamamma üç yeminli erbıbr vukuf tarafından (112, 115) lira kıy
met takdir olunan, Galatada Kemankeş Karamustafa paşa mahallesinde atik 
Topçular ve Hamam cedit Voyvada cad.deıinde kain atik 13 ila 19 cedit 19 ila 
25 numaralarla murakkam ve sağ tarafı Kaaapyan ve saire değirmen hanı ve ha· 
nn Goncegülyan Şeref hanım ve Mehmet Bey ve saire hanı ve baı:an aralık ve 
hazan müfrez 49 ili 53 ~tik numaralı ~ml.Sk ıol tarafı sahibi senetlerin 11 ila 
17 N. lu ikinci kısnn Karaköy Palu arkası Har!kliya ve Anna binti Dcdros Ay -
nah lokantası ve baıan Sahık ve Uııep Köçekyan dükk~ru c~phesi Voyvada cad• 
deıile mahdut olup aJtında Kommerçiyal~ İtalyana bankasının bulunduğu ma -
halli müttemil bulunan birinci kıııım Karaköy Palas hanı namile maruf kargir 
ve eeıim hanın (318, 240) hine itibarile(308,080) hi11eıi 1424 N. ' 1u İcra ve if. 
lil ve 2280 N. lu kanunlar hükmüne tevfikan açık arttırmaya çıkarılmı§trr • 

1) Bina bir bodrum, bir zemin, bir uma katile aynca be' kat !daha ve bir 
de taraçayı muhtevidir. İfbu ıayrimenkulün methali ve merdivenleri ve hanın 
çift aaanıörleri ve bunlann arkaındaki ay~ınlık mahalli her iki kmm Karaköy 
Palas beyninde mü§terek •lup bu ıuretle intifa edilegelmektedir. 

2) - Binada ayrıca kalorifer ve elektrik ve terkos tesisatı mevcuttur; bi • 
rinci kısmın kalorifer tesisatı müıtakil dir, kalorifer ocakları ise birinci v~ ikin· 
ci kııun arasıt)da bulunan methal ve aydınlık mahallerini muhtevi mütt:rek kı • 
ıımda müe11es olup işbu ocaklar birinci ~ ikinci lcmm beyninde müştereken 
istimal edileıelmektedir. Elektrik teıiu tı her iki kıııırida ayn ayn müessestir, şu 
kadar iri kumpanyanın umumi kontrol ııaati yukarıda zikri geçen miitterek ma
halle vazedilmiş ve her iki krum için müştereken istimal edilegelmektedir. Ter -
koı su boruları ve tesisatı her iki kısımda müstakilen mevcut olup kumpanya • 
nın kontrol saati yukarıda zıkredilen müŞterek mahalle vazedilmi~ ve her iki 
kııım için müıtereken iıtim.al edilegelm~kted1r. 

3) - Bodrum katı üç uton ve ayrıca daireleri ve bekçi gezinti mahalleri 
ve bir 'de :deposu ve zemin katında mütttrek antre ve bankanın ayrıca antresi 
ve bir oda ve tuvalet mahalleri ve banka kıımmda hususi annsör ve kalorifer 
ve elektrik tesiıatıiJe banka ittihuııu elveritli kiteleri müıtcmil mahal ve uma 
katında iki oda, salon, telefon oduı, depo, hela, camekanlı salon ve ayrıca daire
leri ve ikinci katta bet oda, iki hell ve salonları müttemil olup banka Kom • 
merçiyala itılyv.na tarafından itıal edilmekte ve bunun haricinde kalan üçün • 
cü. !dördüncü, beşinci ve altıntı katların da on ikiıer oda ve ikiıer hela ve taraça 
katında bir odası mevcuttur. 

4) - Takdiri kıymet raporunda yazdı olduğu üzere bankanın iıgal etti· 
ği sahada mevcut olup takdiri kıymetten tenzil olunan husutıi asansör. kasalar, 
ve yuıh uir teferrüıta ait teıiiat utııtan hariç oldufu gibi banka Kommcr • 
çiyala ttalyananın 28-2-945 tarihine· kadar pcıinen ödenen kira mukavelesi 
tapuca tesçil edilmi§tir. 

5) - Birinci açık artttrmaıı 26-4-937 tarihine raııtlıyan Pazartcıi günü 
saat 1 ·~ ten 16 ya kadar istanOıul ikinci icra dairesinde yapılacaktır. 

6) - Arttırma neticesinde verilen bedel kıymeti muha.mmeneyi bulduğu 
takdirde ıayrimenkul en çok arttıranın üıtünde bırakılacaktır, aksi halde ikinci 
arttırma için satıı geri bırakılacak ve arttıranlar taUıhütlerinden• kurtulacak • 
tır. Arttırmaya girmek iıtlyenlerin ıayrimenkulün kıymeti muhammenesinin yü.z:
de yedi buçuğu nisbetinde pty akçesi ve rmelHi lhımdır. 

7) - Satı§ peıin para iledir, 
; ~-- · ·r -ı..; 

8) - 1424 N. lu icra ve iflas kanununun 11 g uncu- maddesine tevfikan ipo
tekli alacaklılarla diğer alikldaduın ve i;tifak hakkı sahip!erinin işbu gayrimen
kul üzerindeki haklarını ve huıuıile faiz ve mauafa dair iddialarını evrakı mils -
biteletile tarihi illndan. itibaren }irmi gün içinde b'ldirmeleri lazımdrr, alı:ıi hal
de ha1dtrr tapu ıieilJerile 11bit olmıytnlar satıı bedelinin paylaımasından bari~ 
kılrrlar. 

9) - Mezkur ıayrimenlrulün nefsinden doğan müterakim vergi ve vakıf k.a
reııi ve tanzifat ve tenviriye borçlan borçJulara ait olinak üzere satı§ bedelinden 
ödenecektir. Yirmi senelik vakıf icaresi taviz bedeli müşteriye aittir. 

10) - Şartnıımeıi herkem tarafından görülebilmek üzere 1-4-937 tarihine 
rbtlıyan perıembe günü dairede mahaU i mahsusuna asılacaktır. 

11) - Daha farla malumat almak istiyenlerin da.ireye müracaatla 93411302 
sayılı doıyada ;,,ncut evrak ve mahallen yapılan vaziyet ve takdiri kıymet ra • 
porunu· görüp anhyabilecelderi illn olunur. 
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O S 1"1A NLI BANKASI 
ilan 

Os::nanh .Eonkasrnm Gaht<ı iÇlarei merkeziyesile Beyo~Ju şubesi veznel ri, 

gelecek Nisanın 1 inci pcrşeml:e günün den itibaren, aşağıda yazılı saa•Jerdt açık 
bulı.:nacaktır: j 

Adi günlerde : (Saat 9 dan 12 ye kadar I 
( ,, 14 den 16,30 a .. ı--~------------

c~~-nartesi günleri: ( ,, 9 dan 12 ye .. " ...C J:~ " ~. ~ " ~ ~ 
.ji~::r~~::r---~-~ :Mezkur Bankamn Yenica:ni şu besi veznesinin açık bulunduğu saa tlcr _:>ş:ı ğı· J1 ıJ: 

ela österildiği veçhile, halile ibka olun muştur: J~ D r • N İ had T'üzge <j 
d {

f 1 ıncı sn ı Cilt· Frengi ve dıQer ı Acii rünlcrdc: (Saat 9 an 16 ya kci.dar 
~ Zührevi nastaı k r muı ahas •sı 

9 darı 12 ye ,, 1 B<>bıJll Tayyare Cemiyeti ~arl••• No. 11 ı Cumartesi günleri: ( " 

Emniyet sa n dığı fa =z 'er i indir miştir 
Emlak mukabili ikrazatta faiz had lcri indiriierek 1-1-937 tarihinden iti

b~ c., '::i ,,.irlerdc: 
,. !J fa:z 

r-c 1 kumüsyon 
/': '•..;-plarda: 

'1 9 faiz 
c 2 kumüsyon 

alın 1 ~· muhterem hılk1mıza il~n olunu r. (1498) 
. - -·~ -------------

rl\irkı ve blivük nııll et rıı ec li s i idare 
w "' 

lı cvetind en 
.1 

ı. - Büyük Millet Meclisi otomo bitleri için (600) teneke benzin kapalı 
zarf u~utü ile münakasaya konmuştur. 

:!. - Münakasa 12-4-1937 Faza rtesi günü ~aat 15 de Büyük Mıllet Mec
Jisi i 'are Heyeti odasında yapılacaktır. Bur.dan bir saat evvel zarfların tevdii 
lazımdır. 

3. Muhc:mmen beıdel (2670) liradır. 

4. - Muvakkat teminat (200) lira dır. (Banka mektubu olacaktır.) 

.5. - Şartname her gün Büyük Millet Meclisi Daire Müdürlüğünden bedel-• 
siz olar~k alınır. (671) (1587) 

r a ıa Vekaletinden: 
5 Nisan 1937 Pazartesi ı;üni.i saat 15 de Ankarada Vekalet Malzeme ek -

siltme ko~•ü:.::•onuna 6284 lira 52 kuruş muhammen bedelli 1O1 parça mobilya -
nrrı kapc:lı zarf usuliyle cksi1tmel;'İ yapı l ~caktır. 

Kalklcri Vekalet malzeme Müdürlüğünde bulunan 101 parça mobilyaya 
;;it eksiltme sartnamesi ve teferrüatı pa re: sız. olarak mezklır müdürlükten alına· 
bilir. 

Muvakkat teminat 471 !ira 34 kuruştur. 
üteklikrin tt>klif mektuplannı resmi gazetenin 7-5-936 T. ve 3297 saydı 

·J .. h·-mtla r.qrcdilmiş talimatnameye. göre aimmış müteahhitlik ve:;;ikası ile 
· "r!il;tc 5--'·Hran-1937 Pazartesi günü saat 14 e kadar Ankarada V ekaleti 

• t~ C''.T;C ·.:'' clı"rlü~iine vermdt-ri lazım dır. (1521) 

l~ Telalon: zu,.a (' 

~ Pazar ve Perşembeden başka hergün 14 (t 15,30 - 21 e kadar hastalarını kabul eder r,, 
<i Salı günları parasız ~· 
~~'.; 

l~~tım::ııma D r . ıEmm;s;ı!ll'flllgmq 

NIŞANYA N 
Hastalarını hergün akşama kadar 
Beyoğlu, Tokatlryan oteli yanında 
Mektep sokak ~5 numaralı mua-
yenehanc~inde tedavi eder. 1 

iillıl:ırz:ıım:mm Tel: 4084~{ WCiliıM-

Dr. Hafız Cemal 
LOfü\L.\.N HER!lt 

Dahiliye Mütehanıın 

Pazardıı.n başka günlerde öğleden sonra 
ııa.at t 2,ö tan 6 ya) kadar lstnnbulda Divan 
Yolunda (104) numaralı hususi kabinesinde 
hastalarını kabul eder. Salı, cumartesi gUn 
lcri sabah "9,5-12" saatleri hakiki fukaraya 
mahsustur. Muayenehane ve ev telefon: 
22398. füşlık telefon: 2lOH. 

KUR UN doktoru 
Necaettin Atasagun 

Her gün 16,30 dan 20 ye kadar 
Lalelide Tayyare apartımanlanI\da daire 
2 numara 3 de hastalarım kabul eder. 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye kadar 
muayene parasızdır. 

Sahibi: ASIM US 
Nesrlyat Dlrcktöril: Refik Ahmet Sevengll 

..... j 1 •• 

···' , 

Mevduat için elverişli şartlar 

Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün gün a rasız açıktır · 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 

6. ıncı keşide 71 Nisan 937 dedır. 

Büyük ikramiye: 200.000 Liradır. 
Ayrıca: 40.000, 25.000, 20.000, 15.000 10.000 
liralık ikramiyelerle ( 50.000 ve 200. 000) liralık 

iki adet mükafat vardır. 

Dikkat: 
Bilet alan herkes 7 / Nisan / 937 günü akşamma Ka.Clar bilt~ 

değiıti~.bulunmalıdır! Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı,,,,
olur. 

Belediye sular idaresiı1de n: 
Kurşun Boru İç kutru 15 m/ m 20000 kilo 

··~- ' Eb'ad ve mikdarr yukarıda yazılı kurşun boru kapalı zarfla mürıa1ca~ ~ 

konmuştur. 

1 - Bu iş için hazırlanan şartname levazım servisinden parasız verılir· , 
2 - ihale 12 N isan 937 P azartesi günü saat 15 de Taksimdeki tc?.ıre ?Jtr 

kezi binasında yapılacaktır. ~· 
3 - Eksiltmeye girmek isteyenlerin şartnameye göre hazırlıyacak)arı tt 

lif zarflarını yukarıda yazılı gün ve saat ten evvel Direktörlüğe vcrme1e:-i. 
(1608) 

lıbrelik kağrt zıvana acık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 

Satılmak üzere mezat işleri müdürlüğüne 
vantitatör ilan tarihinden it ibaren on beş gün içinde 
rnediği takdirde satılacaktır. (B. ) (15 96) _.-/' 

Belediy~e Sular idaresiııdcn: 
Buşak1e 1500 Adet 
Buşaklc Borusu 1000 

" 
Tam ponu 250 ,, 

Ana Mu~luğu Şapkası 15 m/ m 900 .. 
Musluk Çarkı 30 ,, 10 ,, 
Manşon 40 .. 260 •• .. GO " 110 •• 

,, 80 " 35 .. 
" 

lOO " 20 ,, 
Düz Plaka 80 " 70 •• 

" .. ioo .. 10 •• 
Yukarı.da cins ve eb':i.d ve mikdarr gösterilen adi döküm parçala rı 1'•P' 

lr zarfla eksiltmeye konulmuştur. rilil'· 
1 - Bu iş için hazırlanan şartname Levaz:m servisinden parasız ve t11'f 
2 - iha le 19 N isan 937 Pazartesi günü saat 16 da Taksimde jd."re 

kezi binasmda yapılacaktır. ,:ıııt~(ı 
3 - Eksiltmeye gi:mek isteyenlerin sartnameye gör~ hazırlıra . 

teklif zarflarını yukarıda yazılı gün ve ~aatten evvel Müdürlüğe verınele)rı· 
(1607 


