
s' fi.ı 

30 
MART t937 

Yıl: 20-3 
ayı : asao-toao 1STANBUL - An.kara Caddesi 

Posta. kutusu: 46 (lstcınbııl) 

iş Bankasının 
Yıldönümü 

Halkın iş Bankasına parasını yatırması 
milli uyanışın en canlı bir misalidir 

Yazan: 

-=------ASIM vs-----"--" 
(Yazısı, ı incide) 

İŞ BANKASI 
Hissedarlar umumi heyeti toplanfısz 

dun Ankarada yapıldı 
:Ankara, 29 (Telefonla) - iş Ban -

kası hissclerlar umumi heyeti bugün 13 
üncü mali yılı toplantısını yapmıştır. 

Celseyi idare meclisi reisi Fuat Bul
ca açmıştır. Geçen malt yıla ait muame-

le ve hesap raporları okunarak tasvip 
ve idare meclisi ipka edildikten sonra 
murakipler raporu ve bilanço tetkik e
dilmiştir. 

(Sonu: Sa. 4 Sü. 4) 

Fran'ko hükOmetine 
karşı suikast 

Hazırlayanlar bulundu ve kurşuna dizildi 

Asilerin Madrit'e yeni bir hücum 
için hazırlandıkları bildiriliyor · 

Londra, 29 · (A.A.) - "Manchester
guardian,, ın clip

0

Ioinasi muh'abiri bil -
diriliyor: 

Geçenlerde Burgos hükU.met komi -
tesinc karşı vücude getirilmiş bir kom
plo meydana çıkarılmıştır. Komplo, bil
hassa malaga'da çok şiddetli olmuştur. 
Birçok şehirlere de !}amil olan fesat ter
tibatının en ziyade Malagada hararetli 
olduğunu zannedilmektedir. 

Bu fesadtn gayesi, asilerin ellerinde 
bulunan esirleri kurtarmak ve hatların 
gerisinde müsellfili bir isyan çıkarmak 
idi. 

Zannolunduğuna göre general Fran-

iki başlı 
Dört elll ve dtirt ayakh 

Bir çocuk doğdu!. 

conun emri altxnda çalışmakta olan bir
çok zabitler bu i§te methaldar bulun -
maktadırlar. Bu komployu idare etmi§ 
olmalarından şüphe edilen 18 kişi he • 
men idam edilmiştir. 

MADRiTE HÜCUM HAZIRLA
NIYOR 

Madrit, 29 (A.A.) - Dün hükClmet 
tayyareleri Madrit cephesindeki düş -
man hatlarmm üzerinde tarassut uçuş -
ları yapmışlar ve sevkülceyş noktaların
da askeri kıtalar tahşit edilmekte oldu
ğunu görmüşlerdir. Tahmin edildiğine 
göre general Fr.anko, kuvvetlerini tek
rar toplamakta ve yakında Maddte ta
arruz etmeğe hazırlanmaktadır. 

Guadalajar.a cephesinde vaziyet de
ğişmemiştir. Hükumetçiler ihtiyatla 
ilerlemektedirler. Hedefleri Aragon yo

(Sonu: Sa. 4 Sil. 4) 

~I 

Ege 

Telgraf adresi: Kurun • fstanoul 
Telef, 21413 (Yazı), 24370 (idare) 

Yarınki sayımız 

ilavemizle beraber 

14 
SAYIFA 

Hatay'da polisle halk arasında 
bir çarpışma oldu 

2 polis öldü, halktan da birçok ölü ve yaralı v~ 
Mevkuf Türklerin süngü ve kamçı ile dövüıefi.~ fi 

Hale be götürülmesini halk protesto etti\\\, 1 
Halep 29 (Hususl) - 15 martta -. H 

Dirzor'a 10 kişilik bir vatani polis müf
rezesi gönderilmiştir. Müfreze efradı 

şehirde devriye gezmeğe başlar baş1a -
maz esnaftan birisini yakalamışlar ve 
adamı döverek karc:kola götürmüşler -
dir. Dayark hadisesinden müteessir o -

lan ahali karakolu basmıştrr. 
Karakola hücum edenler 300 kişi -

dir. Bu hücum üzerine halkla polis ara
srnda müsademe olmuş, iki polis öl -
müştür. 

Halktan müteaddit ölü ve yaralı var
dır. 

HALK GAYR11NSAN1 HARE
KETLERİ PROTESTO EDİYOR 

Lazkiye, 29 (Hususi) - intihabat 
meselesinden ve Kınkhanda milşahitle
re karşı tezahürat dolayxsile gfiya suç
lu olarak aylardanberi mevkuf bulunan 
Türklerin ellerine kelepçe vurularak 
süngü ve kamçı darbeleri1e Halebe sev
kedilmiş olmaları Sancak halkı arasın -
da bilyük tesir uyandırmıştır. 

(Sonu Sa. 4 .Siı. 3) 

~ ............................. ......... 

Mükafatlı ilmi 
araştırma 

Ankara, 29 (A.A.) - Dil Ku
rumu Genel Sekreterliğinden: 

"Ceyb" ve "teceyb,, sözlerinin 
türkçelerini nisan 2 akşamına ka
dar mektup veya telgrafla bildi~
ceklere 100 lira hediye edilecektir. 

B. Antonesko 
yarın Belgrada 

gidiyor 
Yugoslav - ltalyan anlaş

ması Romanyaya 
zararh mı 7 

Belgrot ziyareti geri kalan B. Ben.eş 

Bükreş, 29 (A.A.) - Hariciye na
zm Antonesko 31 martta Küçük An
ant konseyinin toplantısında bulun
mak üzere Belgrada gidecektir. 

Sonu: Sa. 4 Sü. 2 ) 

~llll~ijlllllllll1 

.Amerikan donanmasının . iki ~rklısı ve iTci TcuvvetU topu 

Amerika silahlarını 
tahdit ediyor! 

. 
On kruvazörün inşasını geri bıraktı 
Silahların tahdidi için lngilterenin 
teşe·bbüsile müzakereler başlıyacak 

Nevyork, 29 (A.A.) - Nevyork He
rald Tribune gazetesinde Albert Var
ner şöyle yazmaktadır: 

"Amerika bir den.İz muahedesi imza 
edilmesi ümidile 10 yeni kruvazörün 
inşasını tehir etmiştir. Bahriye neza.. 
reti tarafından hazırlanan ve yeniden 
10 kruvazör inşası için lazım gelen 
tahsisatın verilmesine müsaade eden 
kanun layihası şimdilik kongreye ar. 
z..~ilnıiyecektir. Bu karar reisicümhur. 
la bahriye nezareti arasında bir görüş 
med.en sonra verilmiştir. Amerika 
hükfımeti şimdilik 31 sonkanunda hü
kümsiiz kalmış olan Londra deniz mu
ahedesi mucibince siliı.hlarını tahdit 
etmeğe devam etmek niyetindedir. 

Resmi mahfilledn ümit ettiğine gö. 
re bir, birbuçuk sene sonra bütün dün

yasi vaziyetin istikrarı için yeniden 
müzakereler cereyan edeeektir. 

Ayni mahfillere göre bu işlerde İn
giltere önayak olacak ve bu takdirde 
Amerika hükumeti de kendisine milin 
kün olduğu kadar mUza.heret edecek
tir., 
JAPONYA ANLAŞMAYI. BOZARSA • 

NE KAZANIYORf 
_Loındra, 29 (A,A.) - "Daily Teleg

raph,, gazetesi, Japonyanm Londra 
deniz itilafı ahk8.mına tevfikan hare. 
ket etmekten imtina etmesini teessüf~ 
le karşılamaktadrr. Bu muahede ahka
mı mucibince, halen inşa edilmekte 
bulunan İngiliz harp gemileri müste~ 
na olmak üzere, topların kalibresi 16 
yı tecavliz. etmiycccktir. 

(Sonu, sa 4 Sü, 5) 
ya silahlarının tahdidi ve iktısadi, si- --------------

Hitler Ren'de 
1111111~~1 Yapllan askeri inşaatı 

~asırgası 
Tetkik edecek Atina, 28 (Hususl) - Volos bele -

diyesi hastanesi doğumhanesinde 40 
yaşlarında bir kadın bir vücutte iki ka
fa!r, dört elli ve dört ayaklr bir acube 
doğurmuştur. Anasının karnı yanlarak 
doğurtulan bu acube emsaline pek az 
tesadüf edilir bir şeydir. Doktorlar bu 
acubenin hamile kadrnın bir kazaya uğ
rayarak rahmindeki ikiz çocukların he
n ilz teklmtil etmeden alınmasından ile
ri geldiğini söylemektedirler, 

Yazan: Kadircan Kaflı 

Faris, 29 (A.A.) - "İntersigeant'~ 

gazetesinin BerJin muhabiri, Führerin 
önümüzdeki hafta başında Ren'e yapa .. 
cağx seyahate girişmeden evvel, pas ~ 
kalya tatillerini geçirmek üzere Prober• 
chtesgaden'e gitmiş olduğunu bildir • 
mektedir. B. Hitler, Ren nehrinin sol 
sahilindeki askeri inşaatı tetkik,edecelt• 
tir. 

Bu tarihi roman 8 inci sayı/ amızda devam ediyor 

· mrnoo~~ımııı~~ı~mım~ ıı 1111 1111 ıııooınıııı~~ıııı~~~ ı~ı~ı ~~ ı 
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iş Bankasının 
Yıldönümü 

Gl1NCN .. AKff(ERf 

Halkın iş Bankasina parasını yatırması 
milli uyanışın en canlı bir misalidir 

Yazan: 

'--------ASIM vs---------
1 1 Bankuı hisaedarları umu· 

mi heyeti dün Ankara mer 
kezinde senelik toplantısını 

ypPtı ve bu milli mü~eseni~ ~u 
toplantılı umumi malı vazıyetın 
de mütaleumda bir fır1at oldu. 

lı Bankası teessüs edinceye kadar 
bankacılık Türkiye için hemen ta· 
mamen yabancı denileeek bir sanat 
idi. Ondan önce Türk ıermayeai ile 
temeli ablmıt bir takım banka tqek· 
külleri bulunmakla beraber bunlarm 
bir kımıı rean\i uıul ve nizamlara 
tabi oJdukJan için ya mahdut bir ih· 
titu aahanndan chpnya çıkmamq, 
yahut eaaımda bir takım it adamla· 
rmm tqebbüılerini finanse etmek 
mabadile kurulmuı olduğu için fa· 
aliyetleri aadece H'u çerçeve dahiline 
münhasır kalınııtı. Diğer taraftan 
Oamanh aaltanatmm ekonomik ve 
linanaal varlığını kemiren kapitii· 
liayon rejimi bir takım mali imti
yazlar ıekline ıirerek ecnebi ban· 
Jcalann inkipfma her auretle yar 
dun ettiii halele muayyen gayeler 
için ve mahdut aahalar içinde çalı· 
pn Türk banka!armm bir ahtapot 
sı'bi vücutlanna aanlarak aerbestçe 
İf IJÖrmelerine imkln bırakmıyordu. 
l'ürklerin bankacılık yapman de· 
iiJ, mevcut bankalarda memur ola
rak çabpnuı bile binbir türlü zor
l'JldUa uiruyordu. Sözün k11a11 
Türk milleti, Türk aermayeai, Türk 
ekonomiai, ecnebi bankalanna hiz
met etmek mecburiyetind .. bhyor-

• 
1ıte 11 Bankumm memleketimiz-

ettirmek muvaffakiyetini kazan· 
mi§ • değerli direktör Muammer Er
İ§İn gazetelerde çıkan beyanatım 
gönnek kafidir. 

Bu. sözlerden anlıyoruz ki kuru· 
luşunun ilk senesinde ancak 
( 14,5 54) liradan ibaret olan küçük 
tasarruf hesapları on üç yıl içinde 
tahmin edilemez derecede artmq ve 
bugün ( 2 7) milyon liraya yaklq· 
11\Jfbr. Yüz binlerce Türk vatanda· 
ımm elitlerinden, tırnaklanndan ayr 
rarak topladıkları paralan böylelikle 
it Bankaama getirip yatmnalan yal· 
nız bu müeaaese için bir muvafiaki· 
yet eaeri değildir ; aynı zamanda bu 
itimadı milli uyanııın en canlı bir 
misali ve delili olarak göğüslerimizi 
iftihar duygulan ile kabartacak bir 
hadisedir. 

Memlekette her ımıf taaarnıf aa· 
hipleri tarafından lı Bankuma kar
tı gÖlterilen itimadın bir manan da· 
ha vardır ki o da bu milli müC11CSe· 
nin giripnekte olduiu büyük te· 
tebbüalerde bilgi ile hareket etmesi 
ve 1emereli muvaf fakiyetler elde 
eylemesidir. Bu itibar ile bankayı 
idare eden elleri takdir etmek lizmı· 
dır. 

Bir tetelsUt 
' Nurullah Ataç (Haber) 4e •za
ruretler., hakkında ne düıündüiünü 
§Öyle anlatıyor: 

"Zaruretlere boyun •imek, imanoi· 
lunun §&Ilmdan değildir. ı~eniyet, dün 
yayı bulduktan gibi kabul etmiyenle • 
rin, onu hulyalarnul benzer bir hale ge
tirmek iıtiyenlerin eseridir. Güneş batıp 
ortalık karardıktan sonra İni.an gözü • 
nün ıönnemesi tde tabii bir zarurettir. 
Kanadı olmıyan İnsanın havada yiik • 
ıelememesi de ta.bii bir zarurettir ..• Cü • 
Def battı diye etrafı gönnemei l'aZI ol• 
mıyan, uçmak istiyen adam tabii zaru -
retleri yenmek istiy°" <!emektir. 

t daliıt, zanıreleri inkar etmez, dün
yanın bugünkü tartlan içinde birçok 
teYlerin kabl olm:ıdıiını bilir, İçi ya • 
nar. Fakat boynunu bükmez. o tartlan 
değiştirip imkanlar çerçevesini ıenit • 
lebnelc ister, idealinin tahakkuk edem.i
yec:eiini, ancak bir hayal olarak kal • 
mağa mabkUın olduiunu kabul eden •· 
elam bir "idealist., değil, prurunu hea
liyecek birtakım fikir oyunlan ile vakit 
seçiren bir zavalbclır. 

Zaruretlere boyun etmek insanın, 
insanlığından vazgeçmesi ~mektir; 

çünkü dünyayı deiiıtinnek, çirkini aii· 
ze\, kötüyü iyi etmek, ıalah etmek ar • 
zusu da insani bir zarurettir ... Niçin bi
zi küçük dütüren zaruretlere hoyun • 
ielim de içimizde duyduiumuz o ilahi 
zıarureti inkara kalkalım?., 

as bin franga aatılan 
bir yumurta 1 

Pukalya yumurtası me§hurdur. 
Fakat, bu adet nerden geliyor? Bur.o 
larmm fikrine göre yumurta eskiden 
bütün mahlfiklann ve dUnyanm men
şei sayılırdı; hıristlyanlar da bunu 
.tsarun doğuşuna allmet olarak almıt
l&rdır. 

Yumurta hediye etmek adeti Orta.
çağda, krallar ve Derebeyler Brumda 
'hoçlsım,9l,... ~" ~ ~ 

yada saraylarda yumurta hediye et
mek i.deti devam etmiştir. XV inci 
Louis'nin kızına verdiği b:r devekU§U 
yumurtası daha bundan birkac: sene 
evvel Franaada, antika meraklıları &o

rasında satıp. çıkanlımt ve yirmi ~ 
bin franga satılınıfb! .•. 

DUnyanın en çok çeylzll 
kızlar~I 

Kanadada beti birden dolan ku. 
kardetJerl bilirsiniz. Şimdi bllylldWer: 
öiıUmtbdekt mayıam 28 inde üç 1"" 
larlJI& buıyorlar. 

l'akat, filmleri almarak, reeimlerl 
satılarak kazandıkları para daha ılm
didm onJan mll~ner yaptı: Bu au
retle lmjındıklan para bqt1lı iki mıı.. 
yon u,a,ı bulmuftur1 

JMehln c1e im *111unu g&ı &ıb
de bulundururlak ~ paralatmm 
şimdicJG. .. hem..P. Jtk fazla olarak·. 
hazırlandığmı l!IÖyliyeb'liriz! 

Geçmı, Kuranlar 

30 Mart 1922 

DARÜLFÜNUNDA BİR HADlSE 

Darülfünunda mabod.ettabiiye mü. 
derr~i olan Rı:zn TfN/ik B6Yin diJK 
Darülfünun konjeran.a aak>1ıu1ıda ver
~ği kmınfef'(IMtG bir IMldiM oltn.U§
tur. 

Türk Darülfünununda Türk harsını 
yapmakla nıükcUe/ olan lm müderria 
Fuzuliden bah:Jederek Türk olmadığı
'" söyl.emif oo aamilerden birinin kı. 
aa bir itirazını mucip olmuştur. Bu iti. 
raaıa cevap veren Ruıa Toofik Bey~ 
bütün tuğyana gelerek 

- Evet Türk değUilir. Tllrklerd6 
hiç bir §e!I yoktur, clem4f ve teoıavüae 
cür'et etmiftir. 

Bu c»ır'et Hm.Um b~ bir in/'416 
ae.ıiketmq, 1ronfernşçı ı.!lıkll.Jrla SUS· 

Günlerin peşınden : de teeuiitü her ,eyden evvel Türft· 
!erin terbeat it hayabnm bu esaret· 
ten kurtulmaıma bqlansıç olınuı· 
tur. Bundan aonra ekonomi yolunda 
phat bir tetebbüae gin!ıek istiycn 
Türkler lı Bankaamda kendi dille· 
rinden anlayan, kendi dertlerini ve 
ihtiyaçlarmı takdir eden yardıma 
hazır bir müracaat kapısı bulmuıtur. 
Bu vaziyet memleketin it ve ekono· 
mi hayab ile lı Bankan araamda 
az zamanda kal'fllıklı bir emniyet 
doğurmuıtur. Bu emniyetin neticesi 
olarak banka da kendi iflerinde sü· 
rat ile ilerliyen bir feyze kavuımuı· 
tur. 

Uzun yıl]arm aa tecrübeJeri bize 
fU hakikati pek • olarak aöater 
mittir: Bir memleketi harici telali· 
kelere kartı müdafaa etmek yalnız 
lilihh bir ordu me9eleai deiildir. 
Bu mı;w, .-., ek•ımi1e kuvvetli 
bir miDate istinat edene ancak o zr 
man btii!Mflfeii Bmınetı \'dtfe
yi tam olarak yapabilir. Onun için lı 
Banbamm senelik bilinçolan ara· 
smdan memlekette gördülümüz 
ekonomik inkifaf bu noktadan da 
bizi memnun edecek bir manzara· 
dır. 

Fakir ile milyonerin farkı 

Hakikaten memleketin it ve eker 
nomi hayatı ile lı Bankası araauıda· 
ki emniyet deteceaini takdir edebil· 
mek için - CeJAI Bayarm koyduğu 
aiJam an' aneyi devam ve inkitaf 

Unutmayalım ki milyonlarca in· 
sandan mürekkep olan bir memle· 
kette bir tak1n1 ferdi zorluklar, hat· 
ta felaketler olabilir. Mühim olan 
fCY bu zorlukların ve felaketlerin 
normal niabct seviyesini aşmaması
dır. Asıl büyük kütlenin her gün bi· 
raz daha fazla refaha doiru ilerle· 
mesidir. Bununla beraber geçen buh 
ran yıllan içinde lı Bankaamm var 
lığı birçok ferdi zorluklarm ve fela
ketlerin 'de önüne geçmif tir. Banka· 
nm yıllık toplantısmda bu noktadan 
yaptığı hayırlı hizmetleri de hatırla· 
mak bir vicdan vazifesidir. 

.!'~'!:!~~!Müthiş bir kazada 
.ır.frnda yapılan tetkikler sona ermek KlmHnln burnu kanamadll 
•erecUr. Buı isimlerin tarihi olup ol • Londrada iki gUn evvel, askeri bir 
macbk:lan hakkında alilradarlardan ıor- tayyareyle bir ~tren arasında görUJme-
pda bulwıulmuıtur. mı1 bir çarp11mı olmuıtur. 

Cnap ıeldilrten sonra yeni iıimle - Londra - Mançeater ekspresi yUz 1 

.m llltni Şehir Mecliıine verilecektir. kilometre bir hızla giderken, karııdan 
LlnNlnl•rımlZl9 gelecek gelen tayyare lokanta vagonuna çarp-1 

gemller hakkında mııtır. Bu çarpı\ma neticesinde vago. 
Hudut ve 18.hiller Sıhhat Umum nun damı kopmuı tayyare ise ıayanı 1 

aldDrlqtl Türkiye limanlarına gele. hayret bir tesadüf ve pilotnun ustalık 
eek pmilerln on. beş gün evvelki ha- ve ıofuk kanlılığı sayesinde muvazene
reket 1im&nla.rma ait patentelerin gös sini temin ederek yere inmeğe muvaf- 1 
tımilmemesinde ceza alınıruyacağı hak fak olmuıtur. tşin asıl garip taıofı ~u. 

yeni bir talimatname neşretmiş ki, gerek tren yolcularından, gerekse 
lllDDG& tayyaredckilcrden hiçbirisi yaralanma· tir. 

GUlhane mUaamerelerl 
6.3.937 tarihinde cuma günü Gül. 

tMl mUaamerelerine Porf. Dr. 
t:fi Aksu riyaseti altında devam e-

mıştır. 

Pariste polisler gaz 
maskesi takıyor 
Parlstcki son kanfıklıktan aonra 1 

topla.nan bir komisyon, polis memur. 
!arının bu gibi hadiselerde nasıl hare.~ 
ket edeceklerine dair yeni kararlar ' 
verdi. 

Amerikada bir anket aÇılmrıtır: mevzuu (bir milyoner ile fakir arcı· 
smda ne fark olduğunu tayin etmekltir. Su apkete binlerce intan it· . 
etmiş, hepsi başka türlü cevap vermiıtir. ~ akat. n~ticecle hikem heyeti 
bütün cevaplar içerisinden yalnız ıunu begenmıı.tır: .. . . . , . 

- F akit ona derler ki kamı daima açtır; bu gun mıdeaım ıyıce 
doyurabilirae sofradan kalkarken (Acaba ne vakit yin~ böyle ~r ye· 
mek yimek fıraatmı bulacağım) diye düşünür; milyoner ıse her gun sa
bah akşam karmnı doyurur; fakat her sof.rada~. ~al~ıomda: (Acşba bu 
yediğim yemek mideme dokunacawk .~ı)) dıye duş~~ur.,, . . . 

Bu anket bize Şirazlı Şeyh Sagrunın mcthur Gulistanındakı bır fıkra 
smı hatırlattı: Adamın biri Lokman Hekime g!tmit: 

- Günü'n hangi saatinde yemek yiyeyim),, 
Demi§. Lokman Hekim bu adama fU cevabı vermit: 
- Eier zenaiııeen kanım acıktığı zaman, fakirsen ekmeği bulduğun 

zaman!,. b" 1 · 
Ameribda yapılan anketin neticesi ile Şeyh Sağdinin fıkrut .ır etti· 

rilince ıu hakikat anlaııbyor ki Lokman Heikimin kavline göre fakir o~n 
adam daima sıhhi surette yemek yer; her vakit -ittahası yerindedir. 
Zengin ise daima fazla yemek ile midesini bozar ve her vakit mide rahal · 
sızlığından ıikayetçidir. 

Ha••n Kumçayı 

. ~ ..... _. 
~·~ 

1 

Bu kararlara nazaran, polis~rin 

gaz maskeleri bulunacak; nümayişc;i- L ___ ..,.;;;==:..:==========..ıı.ıw.J;iiil 
- Bil bakabm, ben kimim? .. lere kartı güldüren, ağlatan gazlar, • _n..._ı_ M...ı. ılia ..11....:- üze 

11elloloit fitekleri kullanabilecekler, il- - Vallahi bilmma. .• Setin A~ ......, ....... -=• _,_, · 
zerlerine bop. Hl'P.elı~kler.t riıuWd koku Hlı•., kalauuna .._.r.-... 

Atla• Olıgana•ıuıtla:: 
niçin post11 taU11are

lerl lıllgeaılgor ~ 

Avrupa ile ~erikayı ayıran A~ 
lu Olquıuau tayyare ile ilk defa 
Undberg tarafından geçilelic:lenbed 
timdiJe bclar on sene zarfmda bir 
çOk kereler qddı. 

Jim MoDiaon bunlar uumda Or. 
yanuau üç kere aeten tek ta~ 
dir. 

Atla OkJıanuaunu ıeçmek btr 
gün, tayyareciler için, artık pek tehiı
likeli bir teY sayılmıyor. Hatti, bir 
yandan .lngiltere, bir yandan Amerr 
ka; iJii lota arwnda IDUD&uun1-ft 
postalan kurmağı dütünüyotlar. 

Fakat, bu ·engin denizi üç kere 
ıeçmİf olmak p;i, lsu meaile har 
kmd• •lihiJet sahibi olan tayya· 
reci Jim Mo'liaon timdiki halde bör 
le muntazam postalar tesisinin müm 
kün olamayacajıiu-söyliyor ve sebep 
olarak da bilhaala fUllU ı&terirm~t 

'411:..:..... -:e.ı.a...r s • ~ .. t.ec.e:. 

6200. 4cilöm~lili olm fnüiıaaf~;,r. 
yetitecek "'ti!ffizini tqıyabiliyor. F r 
kat, yoleu tayyaresinin, yidCU -.e 
yükle beraber -bUiıu tqllllUlna im· 
kin yoldur. Y ant, daha büjük tsr 
yareler yaDılmcaya kadar bu milin· 
kün değildir. 

"Bundan bafka, han vuiyeti, 
muntazam po1talar İfletilmeiine 
milait delildir. Bis Ameiilcldan n 
ya AYrUpaclan kaThbinniz zaman 
havanın müsait olnaamı bekliyo
nız. Bir ~ tayyaresi bunu bek
lerse po.ta tayyareliği nerede kalır!,, 

Bu arada tunu da hatırlatalıriı Ki, 
enelce de yud:ijmuz ~ Jim Mol
lison yakmd~ .lngiliz kralmııi tac; 
aiyme meruimihde çekilen filmi 
Ameriltaya "H"mdenhurj,, zeppeli ._. 
nipden evvel yetiftinnek ~. Atlu 
Olt,anuau üzerinde yeni' lir fanta 
girecek. · 

Aym zamanda, ttiııll>erıirı . O\c- . 
yanuatt ilk geçitinm ondncu ..,,.ıas;. 
nümü münuebetile mayısta h&lraç" 
tayj'area Anieribdan A~ · · 
hareket edecektir. Bunların içinde 
Sun MoHiaon da varchr. 

Bok•br kellve açeru .. , 
Eski Ameri~alı boks şampiyOJlU 

Sam Geraldo Nevyorkta bir kahve t;: 
mış. Fakat, çarpışmak hevesi henüz 
sönmemiş olan boksör mUştemine_yum . 
rulr atmak için bir yol bµlmtw. 

Kahvede şöyle bir leY}ıa v:?.r: 

"Borçlarını veremiyenkr i~in: 
"Borc; 15 çente kadar iH sol dle 

çeneye b"r yumr-u.k; 

"15 çcnttcn '25 çcnte kadar, ı:A.f 
kolla çeneye bir yumruk; 

"25-30 çent arasmda i::e, na!:a~ 
oluncaya kadar y111Druk;, •.• 

O halc!e, yumruğıt ycır.e&e ra:::ı o;; 

lan bedava kahve c;ay ic;~c31t, dıye mi 
dUşünilyorsunuz? Hayır: "tı:n böl·le ~L 
kar yolu olmadığmı auşünen Sam 
t:ıri{eye ' öyle devanı'.ediyor . 

"50 çent pqr~u · oJ~r poli8e ~ 
lim olijnur.,, 

Bumuıla b~ra.ber, yumruk nmeP 
niyet edepleri de korkutmaktaıı geri 
ka)mJyQ!'; liat.cn.in aonuna illve- edk 
yor 

"Ben 90 kiloyum ve ıimdi,e kadar 
~kat& lliO plibipt kı•t•*""ır . .., 



ÇıAaıı -Aikiplac 
~ ~ -2- - -

Balı llastalıkları 
Yazan: fi 

AHME1l MUHiP 

Deferli prof caör doktor Fahrettin 
lCcrim. ruh hastalıkları (Pıychiatrie) 
hakkında çok pyanı dikkat bir eser 
neıretmi§tir. Eıcrin ehemmiyeti ihtiva 
ettiği malumatın ilmiliği nisbetinde, ay
ni derecede herkesin anbyabileceği bir 
tanda anlatılmıt olmasından geliyor. 
Bu ıebepten de bizim kalamimize mev
ıu oluyor. 

Hakikaten her günkü hayatm kar -
tımıza çıkardığı mütemadi güçlükler ve 
bilhana yirminci asır medeniyetinin in
aanı bir taraftan yükseltmesine karıı -
lık, öbür taraftan mütemadiyen zafla -
nıu yüzüne vurmasr ve bunu bize ka -
bul ettirmesi faciaları önünde insanoğ
lunun aaabi olmadığını iddia etmek çok 
gülünç olur. Hfrid imkanların asabi 
yayılıı Uzerindeki tesirlerine, miras o -
larak içimiıde sakladığı birçok ruhi 
hastalığa karıı. diğer neviden hastalık
lua kartı olanından daha müsait bir 
halde bulunduğumuzu anlatır. Bu ma -
n&da ruh hastalıktan ilmi, faraza mide 
haatabklan ilminin yaptığı gibi bize 
kat't tedavi imkanlarını veremiyor de· 
rnektir. Zira menıei frengi ile alkolizm 
olan •e irsen intikal eden ruhi daıatet
ler mllıteına - çünkü bunların arazı 
bertaraf edilemiyor - bizi ruban hasta 
olduğwnuz devreden evwlki nıht ha -
limize iade edemiyor. 

Mademki hldiseler kar~ısında ruhi 
faaliyetimizi sakin ve mtüevazin bir hal
de tutmak mümkün değildir, o halde 
mütemadiyen bu halin artması fecaati 
ile kal'Jl kar§tYa bulunuyoruz. Son za -
nunlarda yapılan birtakım hasaplarm 
bilmem hangi ıenede, bütün insanlann 
deli olacaktan hakkındaki kanaate ko -
!ayca "bajır0 den1ek elimizden gelmi -
yor. Aııl tuhafı, bunu bildiğimiz halde 
ic;t:nap kabil olmuyor. Bir diğer netice, 
-··'- 1. ..... 1.t.t ........ ,t,.;ı;.,., •• " .,.ı-.,.nlıon t11-
mmg Q}manuz, onları izale etınek için 
llznn olan imklnı temin etmiyor. 

Fakat bütiin bunlann bilinmesine 
rağmen, sahiden bir Don Kişot olan in
san kafası, inı:alara karıı mücadele im
ka:ımı bulmak isin mütemadiyen didin
mektedir. Bugün bu imkanlara sahip 
~ •iHlse, yann bunlan elde edeceğinden 
uniodir. 

Ruh haatabklan ilminin yapmak is-
tediği en mühim iJlerden biri de ruhi 
ha.stahklanmızı uzvi hast3hklar gibi bir 
liboratuvar mesaisi sayesinden tedavi 
etmek çareleri üzerinde düşünmektir. 
Şüphesiz: her illetli insan - tabii mu • 
ayyen bir ruhi tagayyür nisbetini idame 
ettiren insan demek istiyoruz - deli -
recek kadar azami inhitat göstermiş o
lan kimsenin §Üa bulabileceğine katiy • 
yen inanmaz, calidir. Çünkü kazanılan 
ıey olsa olsa. ancak bu inhitatın daha 
uımi oluşunun önüne geçmektir. Bu 
imktndan daha ötesine varmak bir gün 
ıelecek temin edilecek midir? Bunu a
lallı olanlar bir gün böyle bir akıbeti 
'Varit görerek kabule müttmayil görünü

yorlar. 
Ruh hastalıkları ilmi bugün sadece 

tagayyürlcrimizi tesbit etmek ve bu ta· 
gayyürlerin sebeplerini tayin etmek hu
ıusunda bazt imkanlara sahiptir. Bat -
langıç halinde olan bazı tenkitlerin te
davisi için de birkaç formüle sahip bir 

. vaziyettedir. 
· Değerli prof~sörümü.ı, bu kitabında 
en basit asabi ihtiliçlardan tl.4tun da, 
deliliğin bütün nevilerine kadar bugün
kü ilın1n tcsbite muvafak olduğu her 
nevi hastalıktan bunları esaslı tasnifle
re tabi tutarak bahsetmekte ve bazıları 
Uzerinde yapılabilen llboratuvar mesa -
ilerini anlatmakta, hastalığın teşhisi ile 
doğuı sebeplerini zikretmektedir. 

Bu ilmin memleketimizdeki pek uzak 
olnuyan mazisi goz:onune getirilirse 
profesör doktor Fahrettin Ked~in bu 
ıahadaki mesaisinin ve eserinin her sı -
tnf münevver tarafından kolayca anla-

1 tılabilecek tarzda yazılmış olmasının e-
1 hemmiyeti derhal teslim edilir. Hastalık 

nevilerine ait fotoğrafla tesbit edilmiş 
olan vesikalar esere daha fazla bir mü
kemmeliyet irafe etmetkedir.Her insanın 
tuban hasta olmaya müsait bir halde ol
duğu kolayca ki\bul edilebileceğine gö
r~, chemmiyetıiL olanlarından olmasa 

Bny Faltrcttin Kerim 

bile pek mühimlerinden hepimizin ken· 
dimizi korumağa mecbur olduğumuz 

meydandadır. Bu noktai nazardan dok
tor Fahrettin Kerimin "Ruh hastalık • 
lan,, kitabı her fırsatta müracaat edile
cek bir KEND1Nt TAHKtK kitabı sa
yılır. 

Bundan ba~ka eserin mesleki ha • 
kımdan da çok büyük bir ehemmiyeti 
olduğu a§ikardır. Şüphesiz bu bakım • 
dan değerini tayin etmek mütehassıs -
}arına ait bir iştir. 

Fakat ~imdiden denilebilir ki, ruh 
hastalıklarına dair olan bu kitabı mev· 
zuubahsettiğimiz kıymetleri haricinde 
Türk tababetinin ruh hastalıktan üze • 
rindeki mesaisine ait mühim v~sikalan 
da ihtiva etmek gibi bir hususiyeti ta -
•nm~kt:uhr. 

Gerek bu ilmin ihtisasını yapan, ge-
rekse ruhi faaliyetimizin marazi teza -
hürlerine alaka duyan her münevver bu 
kitaba muhtaçtır. Ben bu ikincilerden 
olarak, değerli profesör doktor Fahret -
tin Kerimi bu kıymetli eserinden dolayı 
hararetle tebrik eder, ve ona te~ekkür 

ederim. 

> Oursanın l'll§ll mnhalleııintl<'n Mehmet 
o:ıu Hakkı, Sabri oğlu Cemil, Hecep oğ'lu 
Hikmet, ŞUkrU oğlu lsmnil, tsnıall o~lu 
Kerim isminde be§ ki~i arkada§ l'ııibıer mev 
klinde 12 yaşında ve Hanife adında bir kızı 
oynatırla.rken Durllll 7.ablt.a.sı ta.rafından yıı. 

knlanıp Adliyeye verilml§lerdir. 

4' Evvelki gün kendi tayyareslle şehrimi• 
zc gelen İngiliz kadın tayyarecllerlnd~n 
Lndy Margrit bcraberind~ ge'en lngill.z 

y'llzba§lslle birlikte gene tayyı:ıresile Suri. 
yeye gltmJştır. 

• Şehrlmlze gelen Trireste ,·alisi Saten 
müzeleri ve camileri gezmiştir. 

c Sıvuta da soya fuulyeııl yetlştirllme,i 
için teşvikte bulunulmaktadır. 

• lzmltln tarihi yakında tzmit halkevi 
tarafından kitap halinde basılaca.ktır. 

• Sıhht sebeplerle Efga.nlııtan Maarl! mUıı 
teşarlığından lııtlfa. edip şehrimize gelen 
Eınln Alinin yerine başka bir müsteşar lıı
tenmlştır. Ma.:ı.rit veklleU yeni müsteşan 

)'akındıı. ll"Çlp gönderecektir. 
• Tam tı-şkllAUı bir ha.le getirilecek Ba~. , 

dal ünlYersitcsi için memleketimizden pro. 
fesörler 1ıtenm1Jtlr. 

• Defterdarlık ınil:ıadere edilen ayarsız 

ölçillerln maliyeye verilmwnl istemiştir. 
Fakat bu hususta. bir sarahat olmadığından 
Adliye vekCı.leUne mUracaat edilmiştlr. 

cı Havran kazsın elektriğe kavu§mu,. 
tur. 

• Eskl§eblrdc kadınlar ııpor klübU kuruı. 
muş ve !aa.Jiyete gt'çmiJlir. 

c İlk tedriııat mUfettl§lerinln maaşlarını 
umumi muvazeneden almata.rı için hazrrır.. 
nan kanun la.ylhası BııJveklJete ,·eritmek 
Uzeredir. 

• Gayrimilbadiller tasfiye işlerinin eskisi 
gibi Zira.at bankası \'C)'& bo.§k& bir teşekkU· 
le \'erllmc31 için teeşbbUıılcrde bulunmakta
dırlar. 

111 Maliye \•ekUlmiz Fuat Ağrıılı nisan or
talarmda Anko.raya. dönecektir. 

• Portıı.kallanml%tn ıslahı için Dörtyolda 
bir fidanııı; ·ııpılaraktır. 

------------
Nisan maaşı 

Memurların nisan maa§ı perşembe ı 
günü v ... -:1-M•• lr<1lanacaktır. 

~ - ~URUN 30 MART 1937 

"F antoma,,, kurtulamadı ! 
''Fnntoma,, l:lkabile tanınana Meh

medin, Galat.ada pandispanyanın ka. 
sa.sını soymaktan, bir müddettenbcri 
üçüncü cezada yapılan duruşmasının 

son safhaları, ''Parmak izi,, mevzuu 
ctrafmda topl:;.nmıştı. 

"Fan torna,. Mehmet, şöyle diyordu: 
- Ben, bu işin faili değilim. O ka. 

sayı görmedim bile. Yok, ticarethane
deki daktilo masasının camı üzerinde 
benim parmak izim bulunmuş! Ne ma
lüm benim olduğu? Gerçi, buradaki 
Emniyet müdürlüğü parmak izi me. 
murları, o izin benim parmak ızım 

olduğunu söylüy.orlarsa da, bu doğru 
olama.z. Parmak izi, parmak izine ben
zer. Bir insanın parmak izinin başka 
hiç bir insanın parmak izine b-::!nzcmi. 
yeceği, dn.ha ziyade farazıyedir Kat. 
iyyC't ifade etmez. Zaten teknik işkr. 
bu bakımdan o derece ilerlememiştir 
ki! 

Ve "Fantoma .• Mehmet, güliimisyc. 
rek, ilave ediyor: 

- Uymak başka şeydir, uydurmak 
ba.~ka! 

"Fantoma .. Mehmet, buradaki Em
niyet müdürlüğü parmak izi memurla
rının aleyhindeki raporunu kabul et
memekte ısrar edince, müddeiumumi 

Parmakizi raporu 
aleyhine çıktı! 

4 sene, 10 ay hapsedilecek 

Fcridiın Bagananm <la istcğilc heyet, 
bu husustu Ankaradaki teknik büro. 
dan bir rapor istenilmesine karar ver. 
mişti. 

''Fantoma,, Mehmeclin, geçende bir 
gün mÜd~le:umur.ıi ve ha kycri heyeti 
huzuı·ilc, salonda. Emniyet müdürlü
ğii p:ırmal< izi memurlarından biri ta
rnfmdnn, p:ırmak izi ahnm15 \'C bu iz. 
den b:u;ka, diğer iki kişinin parmak i
zi de yanynna konulmuş, her birine 
b·rer numara atılmıştı. 1 numara. 
"F'ant'>ma .. Mchmedin parmak izinin 
numara.sıy<lı: 

Dankü celsedr. Ankaradaki teknik f 
bürodan ge!en okluk~ı mufassal rapor 
o!amdu. Bu raporda, gönder.len l, 2, 
~ numaralı parmak izlerinden, 1 ııu. 

maralı iz.in, Pandispanyamn ticareUıa ı 
ncsindeki soyulan ka.sanın bulunduğu 
odada, dnktilonun masası üstündeki ı 
camda ecçilcn nprmak izine tıpkı tıp. İ 
kısma uyduğu yazılıyordu: Yani, .. Fan 1 

Bayad bi cesetl 
Bulgar Nihola, iJ/düriildil 11111, 

yoksa?. Ceset JJ;Jorga kaldırıldı 

Dii11 tarladaki 'kuy ıulaıı çıl:ıarılmı ceset 

Topkapıda ~fevlc:vihane kapısı ci- f~nvcr Karan, cesedi muayene et-
varmda b:r tarladaki kuyuda dün bir ıniş, Morga kaldırılıp otopsi yapılma. 
ceset bulunmuetur. sma lüzum görmüştür. • 

Zabıta ve müddeiumumilik, tahki. Kuyudan çıkarılanın, N kola adlı 
kala el koymuş, adliye doktoru Enver bir Bulgar olduğu anlaşılmıştır. Vak. 
Karan, derhal vak'a yerine gitmiş, ken :mın bir cinayet mi, yoksa ka7A'l mı ol
disi de hazır bulunduğu halde ceset duğu, dahn belli değildir. Civardaki. 
iplerle kuyunun dil)indcn çıkarılmı§-1 lerin ifadeleri alınmakta, chemmiyet-
tır. 1 le tahkikat yapılmaktadır. 

Plriacaaa e olnln 
yerini ta ar ı? ! 

Kesekağıt içindehi yaruıı lıilo "beyaz toz,,la 
başltyall vakaıun davası dün bitli! 

26 ağustos 19:)6. Ak§am sant 20., 
I<alyoncu kolluğunda Küçük Alinin 
kahvehanesi, kalabalık. Bir kenarda 
şu iki kişi konuşuyorlar: Hayik ve Şa
ban. 

- Yunanistana gideceksin, demek 
Hususi tertibatlı bavulunla eroin gö. 
türeceksin? Bu eroini ben sana ted:ı
rik ederim. Sen de gelirken, deri geti
rirsin! Bunda çekinecek ne var? Hiç, 
canım! 

Hayika bunları söyliyen Şaban, u. 
zaklaşıyor, biraz sonra tekrar geliyor. 
Bir kcsckiı.ğıt içerisinde yarm1 kiloluk 
beyaz bir tozu Hayika uzatıyor. Ve 
tam bu sırada da, belediye polisi Hu
lıisi görünüyor: 

• - Yakalatlırn sizi! Cürmümeşhut 

halinde! l)('mek siz eroin kac;akçılığı 
yapıyorsunuz, ha! Düşün önüme. yü. 
rüyün karakola! 

Kurtulu~ yok. Polis Hulusi, lkis.ni 
de Taksim merkezine götürüyor. Ke. 
sekiı.ğıt da e>lindc. Onları koridorda 
bekletiyor, içeriye giriyor. dışarıya 
çıkıyor ve bir odadan c:ıktıktan sonra. 
Şabanı bir kenara çekip, kendisilc giz-

torna,, Mehmcdin parmak izine! ~. 
2 ve 3 numaralar konularak gönde

rilen diğer iki kişinin parmak izlerinin 
de hiç bir uyarlık göstermediği tasrih 
ediliyor ve n;>Tıca, umumi olarak bazı 
mülahazalar da ilave olunuyordu: Par 
mak izlerinin biribirine kat'iyyen ben
zemediğ ; hattiı ikiz çocukların par
mak iz.lcrinde bile bariz ayrılıklar bu
lunduğu. doğduktan. öliip de kokup çii. 
rümiyc bas'nyıncaya kadar, parmak 
izlerinin değiı::med.ği; parmak izlerile 
herkesin mutlaka tanınabileceği yolun 
da: 

"Fantoma,, Mehmet' bu rapora kar 
şı da, aşağı yukarı nyni ifrazları ile. 
rl sürerek. "Bunu dn kabul etmiyo
rum., dedi. 

Reis Nec:p Nadir. aza Hüseyin \'C 

Salim. müzakl"reyc çekildiler birnz son 
ra, şu karar bildirildi Suçun "Ji'anto
nıa., .Mehmet tarafından işlcndığ: Ea
bitlir; kendisinin dört sene, on ny hap 
se konulmasına ve otuz sekiz lira du
ruşma masraf mm da kendisine üdetil. 
mesinc. ittifakla! 

"Fantorna,, Mehme>t, başka hiç bır 
şey söylem~di, sı'lkin b·r tavırla salon. 
dan çıktı, getirildiği yere, götürüldü : 
Tevkifhaneye! 

... 

\Polis hcber~eri 1 

1 ramvagdan allt11a11 
kadın 

Kule dibinde Şehsuvar caddesinde 
oturan Rayne isminde bir katlm Şiş -
Ji - Tünel tramvayı ile Harb;reye gi
derken stadyom öniınde atlam-:k iste -
miş, düşmüş, vücudünün muhtelif yer
lerinden yaralanmıştır. 

Yaralı kadın h:ıstaneye yatırılmış -
tır. 

ÇERÇEVE TAMİR EDERKEN -
Galatada Necatibey caddesinde kalıvc -
ci Mehmet. kahvenin cam çe~çevderini 
tamir ederken ayağır.:n .ıltmdaki mer -
diven kayarak uiişmiiş. başından ağır 

surette yara~:mmıştır. 

Eiit.deki keser de ıyoldan geçen Pe -
Tiklinin kafasına düşmüş, yarmıştır. Pe
rikli de hastaneye kaldırılmıştır. 

EŞYA ÇALARKEN - Beyoğlunda 

Macar c.:ddcsindc oturan polis mck -
tehi gaz muallimi Bay Rüştünün evine 
İbrahim ve Mehmet isminde iki hırsız 
girmiıı, eşya çabrken yakalanmı§lar -
dır. 

BİSİKLETLE ÇARPTI - Kadı -
köyünde Rasimp~şa mahallesinde otu -
ran Recai l/siklctle Yavuztürk c<>dde -
sinden geçerken Kamil isminde bir ço
cuğa carpmıştır. Çocul: yaralaıınıış. te
davi altını- alınmıştır. 

YANGIN - Feridiyede Çamdalı so
kağında Mehmedin evinde oturan 70 
yaşında Eremi isminde bir kadının dü
§Ürdüğü siearadan yangın sıkmış. bir 
kısım eşyalar yanmıştır. 

Yenl bfnal3rdan alm~cak 
\emlzlik resmi 

Yeni yapılan binalar için temizlik ve 
aydınlatma resmi tahakkuk ettiril:ne -
diği yapılan tetkiklerden anlaşılmışhr. 

B:lediyc reisliği tarafından §Ubclere 
bu hususta yeni bir emir verilmiştir. 
Bütiin tahsild:rlar kcr.di mıntakakrın
daki yeni evlerin mik~arlarını bir liste 
halinde hazırlavıp şube müdürlüğüne 
\'erecek, b:ma göre resim alınacaktır. 

Yenl çüp iskefeleri 
yapllacak 

Çöplerin denize dökülmesi ıçin ha
zırlıklar yap:lmakt<:dır. Azapkapı ve 
Unkapanındaki çöp iskeleleri yıkıldığı 
iç.in bunların yerlerine yenileri yaptı -
rı lacal:tı r. .. 

Zehirli gaz konıferansları 
Zehirli gazlard.:n l:orunmayı öğı en

mek i~in hall:a verilecek konferansların 
yerleri hazırlanmaktadır. Konferansçı • 
l:ırın isimleri de tcsbi cdilmektcuir. 

önümüzdeki ay faaliyete geçile • 

cektir. 

Bu iddia ile tahkikat, muhtelif saf
halar, miltalea, müdafaa ve sonunda 
şu karar: Üçüncü ceza, her ikisinin de 
suçlarını sabit gördü, üçer ay hapisle
ırini kararlaştırdı Ayni zamanda pa
rayı ödemelerini de! 
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/ngilizler muhalefet partisi reisine 

Maaş bağhyacaklar 
Balkan kupası 
itiraz edilen kararlar 
BUkre,te konu,ulacak 
Ankara., 29 (Telefonla) - Geçen 

te§rinievvelde Sof yada toplanan Balkan 
kupası komitesinin kongresinde verilen 
kara.rl.a.ra Yunanlılar tara.fmdan itiraz 
edilmişt!i. Son verilen bir karara göre 
mayısın 2 sinde Bükreşte yeni bir top 
lantı yapılarak, itiraz edilen mesele
ler üzerinde yeniden görüşülecektir. 

Türk Swr kurumu Futbol federas
yonu da bu toplantıya. davet edilmil3-
tir. 

Bu toplantıdan sonra Balkan ku. 
pası maçlarının tarilıi ve nerede ya.pı. 
Iacaklan !belli olacaktır. 

Çankaya belediye 
teşkilatı 

Ankara, 29 (Telefonla) - Çankaya 
kazasında belediye teşkilatı yapılması 

hakkında yapıJan intihap neticesi Da -
biliye Vekaleti tarafından Başvekalete 
arzolunmuştu. İntihap Vekiller Heye • 
tince tasdik edilmiştir. 

Kabil maarif 
müşavirliğimiz 

Ankara, 29 (Telefonla) - Kabilde
ki maarif müşavirimiz B. Emin Ali, haıı

c talığı dolayısile. vazifesinden ayrılmak 
mecburiyetinde kalmı§tır. 

Afgan hükumeti Maarif Vekaleti -
nıizdcn yeni bir müşavir gönderilmesi -
ni iltimas etmiştir. 

Yeni mü§avir bugünlerde seçilecek
tir. 

İstanbuldan şehrimize dönmüş o • 
lan Kabil üniversitesi rektörü B. Hasan 
Reşat Afgana hareket etmek üzeredir. 

[ Kı•a Ank~a Haberleri J 
• SüMEP. Bank idare heyetinde mün 

hal bulunan azalığa ıı-.ıHtekait jandarma 
yamayı Rdet tayin edilmiş ve tayini 
yüksek tasdikten gesmiştir. 

Parise gemi işliyor! 
Pariı, 29 (A.A.) - l2 gemiden mil· 

rekkep bir filo, Creusot'dan Parise ha· 
reket etmi~tir. 

Bu küçük filo, Saon ve yukan Loire 
nehirlerini biribirinc rapteden kanal ~ 
dan, müteakiben Loire'dan Yonne'a gi· 
den kanaldan ve nihayet Seine nehrin • 
de geçmek suretilc birkaç gün sonra 
pariııe gelecektir. 

Serginin açılma günü olan bir ma • 
yısta bi.1 12 ufak gemi resmen servise 
girecektir. 

linberg Atina yolunda 
Halep, 29 (A.A.) - Lindbergh, dün 

öğleden sonra buraya gelmi§ ve §Chri 
ziyaret etmiştir. Kendisi bu sabah ha· 
reket etmi§tir. Oradan Atinaya gide -
cel<tir. 

Kısa Ha':!ct Haberler J 
"' l\'EVYORK'ta Veatand Sina.go.

.gund.a dii.n 3 dakika y~ın çıkmış, 
200 bin dolar h::.sara sebebiyet ver. 
mi~tir • 

Zabıta., y~mm Yahudi aleyhtarı 
tedhişçiler tarafından çıkarılmı~ olup 
olmadığım meydana <;tkaxmak için tah 
kikat ya.pmnktzdfr. 

*' PENS!LVANYA'da. bir kömür 
madeninde vukua gelen iki infilak, 9 
kj.ıfircin ölUmüne sebebiyet venni!ıtir. 

* ıusm kralı Faruk Lamıanne'a 
ve sonra Montrcux'ya gitmiştir. 

'f. HlNDlST ANDA Pincap şeh
rinde mecu :>ilerlc müslijmanlar ara· 
smda bir takım müsndemeler olmuş· 
tur. 8 kişi ölmüı,tür. 20 kadar da 
yaralr vardır. . 

" ŞAMPANYADA bir kasaba 
da m ühim bir ç:-.rnur ve taş cere:ranı 
haıul olmuçlur. Birçok evleri tahrip 
etmi=?. bü~1i.ik yolu \'C elektrik hat· 
larmı ke:ımistir Bunun sebebi, müte 
mudiyen de;·cm cd~!'l yağmurlarda!'! 
dır. 

'· DUBLiNDE 1916 i•yanının Yll 
dönümü teait ed.ilmi§tir. Nümayi,· 
cilerle polislerden 20 kiti kadar ya· 
ralanmış 40 kişi kadar da tevkif 

Mecllsln dUnkU 1 SaHanat kurulursa 
toplanbsında ltalya 1irol'u Avustur-

Britanyanın, İngiliz parlamento ta - diği takdirde kendisine senede 2,000 
rihinde ilk defa Phırak, bir ba§vekili o- İngiliz lirası maaş bağlanacaktır. 
lacak ve ondan sonra İngiliz hukuki an- Kanunun bu maddesinden ilk olarak 
anesindeki bir noksan ikmal edilecektir. , şimdiki Başvekil istifade edecekse de dost 
'':g:rallığın nazırlan kanunu,, ünvanile !arının verdikleri mallımata göre, Bald· 
hazırlanacak olan bir kanun projesi res- vin bunu §ahsan ka.bµl etmiyecektir1 

men ba~vekilet adım kabul edeceği gi- Bundan başka yeni kanan diğer r:azır • 
bi bu makamm siyaai mevkii de ayrıca ların tahsisatlannı dJ artıracaktır. 

Memurin kanunu yaya verecekmiş 
müzakere edildi 

Ankara, 29 (Telefonla) - Büyük 
Millet Meclisi bugün (dün) Refet Ca • 
nıtez'in başkanlığında toplandı. 

Dahiliye Vekaletine jandarma su -
baylarını nahiye müdürlüğüne, kayma -
kamlığa ve valiliğe muvakkat bir za -
man i~in vekil tayin etmek hakkını ve
ren proje üzerindeki tefsir talebinin bi
rinci miizakeresi yapıldı. 

Refik İnce (Manisa) meselenin bir 
kere de dahiliye encümeninde tetkikini 
istedi. Muhtelif hatipler söz aldılar. En 
son söz olarak Dahiliye Vekili ve Par
ti Genel Sekreteri Şükrü Kaya bu tek -
lifle istenilen hakkın istisnai hallerde 
tatbik edileçeğini söyledi. Ve Proje en· 
cümene gönderildi. 

Bundan sonra, siyasi müsteşarlıkla -
ra tayin 'dilen zatlar hakkındaki Baş -
vekalet tezkeresi okundu ve Başveka -
letin bu tayinlerine ıttrla peyda edildik· 
ten sonra yeni memurlar kanunu proje
sinin müzakeresine geçildi. 

Projenin ellcvemirde dahiliye encü· 
meninde ve sonra bütün alakadar encü-
menlerde tetkik istenildi ve mikdarı 
yüz bine Yaran iş ve faaliyet şubeleri 
ayrı olan her biri başka başka mes
lekte ve ayn §artlar arzeden ihtisas kı
sımları müteaddit bulunan memur için 
umumi ve müşterek hükümler okunur
ken bunlar üzerinde azami dikkat ve 
hassasiyetin bir muvaffak olma prtt 
olduğu tebarüz ettirildi. 

Memurin kanunu muvakkat encü -
meni meb'uslardan birinin verdiği tak
rirdcki mucip sebepleri haklı görerek 
encümenin aza sayısının artırılmasını 
istedi. Mazbata aynen kabul edildikten 
sonra, Meclis çarşamba ıünü toplan -
mak üzere, içtimaa nihayet verildi. 

B. Antenesko 
(Ü8tyanı 1 incide) 

Tuna iizerind.,, Romen • Yugoslav 
köprüsünün temel atma merasimi ve 
Çekoslovakya Cümhurreisi Beneg'in 
Belgrad seyahati te:hir olunmuştur. 

Siyasi mahafilde söyylenildiğine 
göre, Yugoslav. İtalyan muahdesi Kü
cük Antant devlet reislerinin toplan
tısından ve Beneş'in Belgı-adı ziyare. 
tinden evvel üç haric:ye nazırı arasın. 
da. bir mülakatı zaruri kıldığı söylen
mektedir. 

Romanya, Latinlere olan bütün 
sempatisine rağmen Yugoslav - !tal. 
yan anlaşmasının kendisine zarar ve?'
diği kanaatindedir. Binaenaleyh Kü
çük antant k9nseyiııin toplantısma bii 
yük bir ehemmiyet verilmektedir. Mcv 
zuubah:s oaln meselelerin fevkalade 
nazik olması dolayı:sile konuşJnalarda 
ince teferrüata kadar gidilmemesi ve 
ittifaktaki milşterck menafi esasları

nın bir kere daha tesbitiyle iktifa olun 
m.a.EI muhtemeldir. 
YUGOSLAVYADAN ITALYAYA KA 

ÇANLAR HUDUT HARlCI 
EDILECEI( 

Belgrat, 29 - Bütün gazeteler, bu. 
gü.ıı 1talyada bulunan bütün Yugoslav 
mültecilerinin hudut har"ci edileccklc. 
rini kaydediyorlar. 

HITLER'lN TEBRiK/ 

Viyana, 29 (A.A.) - Kr.al taraftan 
bir hatip saltanat iade edildiği takdir -
de A vusturyada derhal paranın kıymet· 
lerunesi ihtimali olduğunu beyan etmit· 
tir. Hatibe göre Amerika bankerlerin • 
c!en mürekkep bir grup bu takdirde 100 
milyon dolar vermeğe hazırdır. Diğer 
kral taraftarı bir hatip de eğer impa .. 
rator avdet edecek olurs.a Yugoslavya -
mn derhal istiryanın cenubunu ve İtal
yanların da Tirol'ün ccnubunu Avua • 

turyaya iade edeceğini iddia etınittir. 

Hatay'da polisle 
halk arasında 

(Vstyanı 1 inci.de) 
Sancak Türklerinden müteşekkil bir 

heyet, Abdülgani Türkmen'ip reisli~i 
altında, İskenderuna gitmiştir. Heyet 
İskendcrunda manda vekilini .ıiyaret e· 

bir nizamname ile tayin olunaC".aktır. Kanunda dikkate değer bir yenilik 

Bu ıuretle tarihte ikinci defa olarak 
baıveJdlin makamını dair olan bir ve -
sika İngili.z parl~mentosundan geçecek
tir. Takrib~n ilci asır evvel İngiliz- ka -
bine sisteminin bugünkü §ekli tayin o • 
lunduğundan bu usulde bir yenilik vu
kubulacak demektir. 

"Krallığın nazırlan., kanunu ile in· 
giliz Kanunuesaıiıine girecek yenilik -

·ıer arasında ıunlar vat'drr: Birinci na
.zır ve hazinenin birinci lordu için yeni 
kanun senede 10,000 İngiliz lirası tah
sisat kabul ediyor (Bu para Türk lirası 
ile ayda bet bin lira kadar bir muş de
mektir ). Halbuki ıimd;ye kadar 1ngiliz; 
batvekilleri ıenede 5,000 İngiliz lirası 
alıyorlardı. Ba§vekil va.ıifeainden çekil-

daha vardır: Muhalefet partisinin ba~-
kanına kanuni bir mevki verilccl'k ve 
buna ''Krallrğın muhalefeti .. denecek • 
tir. "Mul1.::lefet parti;;i liderine sene de 
2,000 İngiliz lirası rrı..aaş bağlanacak • 
tır. Muhalefet partisi reisi olmak, bU 
sıfatı taşıyan zatı birtakım hususi mas· 
raflar ihtiyarına mecbur edeceği için bu 
maaşın tahsiııine lüzum görülmektedir. 

Mevzuubahsolan kanunun yapılma • 
sı ve nazır maa~lanmn artırılması öte· 
denberi İngiltcrede hissedilen bir zaru• 
retti. Fak;:t şimdiye kadar hiçbir bil .. 
kumet bu zaruretin i:abrnı temin eae .. 
medi. Baldvin kabinefiinin bunu temin 
c:deiblmesi bugünkü hükfımetin parla • 
mentodaki vaziyetinin kuvvetini göste· 
ren bir delildir. 

derek bu gayriinsani vaziyeti protesto ---------------------------------

etmiştir. iş Bankası Amerika silahları· 
Hatay'da Arap akserlyetl 
~Ocude getlrrnek istiyorlar (Vstyaııı 1 incüi,P,J nJ tahdit edİyO r 

idare meclisi ve murakiplerin · ücrı:t-
Antakyadan verilen malumata göre 

leri tesbit olunduktan ve tamamı ö -Suriye ve Fransız idarecilerj bu defa 
~r denmiş on lir.alık beher hisse senedine 
~: atayda bir Arap ekseriyeti vücude ge· 

(Dctıar;ıı 4 -ü.11cüde) 

Ergeç herhangi bir hükiımet, 35000 
ton hacim hududunu geçebilir. Mama,.. 
fih böyle bir yarı~ neticesinde i~ink 
edenlerin vaziyeti, ya.rn:-.;:ı. başlama.dan 

evvelkinin ayni olacaktır. Japonya, en 
yüksek kalibreli toplarla müsell!h en 
bUyUk harp gemisini yapmaktan iba
ret olan bir rekabet sayesinde, hem. 
de bu rekabet Amerika gibi ınua.zza.fl'l 
servet menbalan bulunan bir devlete 

tirmeğe çahtına.ktadırlar, 92 kuruı ve beher müessis hisseıine ay· 
Suriye çöllerinde ya~ıyan Mubcim nca 9 lira dağıtılması kararlaştırıldık-

tan sonra vefat eden Siirt meb'usu Malı 1 ve Aneze Arap a§lıcth:rinin kuraklık 
mudun ve kur'a ile _çekilen azaların ye • bahancsile Amuk ovasına getirileceği 
rine yeni idare meclisi azası ve mura -haber altnrmıtrr. Bu haber Hatayda 

şimdiden büyük bir teeaaür uyaodırmıı- kipler intihabı yapıldıktan sonra adi 
içtimaa nihayet verilerek fcvka11lde iç -

tır. 

Hataym müıtaJcbel ıekli hakkıma tima açılmıştır. 
Cen-evrede cereyan eden me•delerin Toplantıda bankalar kınununun hü-
aksedcn tafsilitr bütün Suriyede gcniı kümlerine göre esas nizamnamenin 

·· ·· d · d ı l.ı:: ı karşı yapılırsa, acaba ne gibi menfa. 
akisler yapauıtrr. Halk, yavaı y.avaı bu 3 uncu ma esm e yapı ması ...zım ge en 

tadiller görüşülmü' ve idare meclisinin atler elde edebilir?. Japonyanın den·z 
mrntakamn kavutacağı büyüle iktiaadt muahedenrunes"ııin çizmi' olduğu bu. 
ve siyasi imtiyazı anlamağa ba•lanuı· teklifi aynen kabul edilmiştir. 

.s T l Ja 1 · d ı ·ı d dutlara riayet etmekten imtinaı, bir 
ttr. Bilhassa Hab.vın aP.rr ver~lerden op antı usse ar an tem&ı e en 

~- • •· b" ··k b" k ı b 1 k b ı ·· nüfuz nümayişinden başka bir şey de-
kurtulmasmm kendüıine ne derecede uyu ır a a a_ı u unmu§ ve mu · -- L"..;1..;;.. r,o;ı •• ~ 1.: ,_ft ı. .. 1 _..;::ı-:-
fayda ve refah temin edeceğini anla- ~ ... ~, ı:ıı;n, clı<Uı>d'-'"'• .... ""'11 u"'J~· ,. .... :

teciler, ve murakipler de takip etmiş -
mryan kimse kalmarnıJtır. 

ditler oldu~ gibi l:nlmaltta olJ,!p bir 
değişiklik yoktur. 

Fakat Suriye rueteleri hop. giden 
aleyhimiıdeki nqri~tlanna hlli devam 
ediyorlar. 
Şamda çıkan Elkabea ıueteıi neıret 

tifi tarihi bir tefrikada ~ıki Türkiye 
Hariciye vekili Yusuf Kemalin Ankara 
itiUfnameııi imzalanırken Fransız mu -
rahhası Franklin Bouillona; 

"-- Şaıtjda görügürilı,. deditini yaz· 
makta ve şöyle devam etmektedir: 

"Diğer ta.raftan Alman ıentrallerin
den meıhur Liman von Sandera bir 
mecmuada yazdığı bir yazıda diyor ki: 

"Fram;ızlarm Suıiyedc çekeceği güç• 
lükler bitmez. tükenmez derecede çok· 
tur. Ve bir gün gelecektir ki Franşa 

bilmecburiye Suriyeyi tahliye ederek 
Kilikya gibi Suriyeyi de Türklere ter .. 
keıdecektir. Türkiye Avrupa siyasetini 
bırakır, ıırk ve talim siyaıetir.i takip 
ederse onu Şamda görmek kolaylıkla 

kabildir.,. 
Gene Alman generallerinden von 

Zekt te bir makalesinde şöyle demiştir: 
"Suriycnin ı;o(rafl variyeti onu dai· 

ma Toros dağlarının Mkimiy~ti altında 
buhındurmakt1d1r. Bu mevkide de Tür 
kiye h.ikimdir ... 

Gazete bunları yazarak 
Türk istilasmm mukadder 
telkin etmek istemclttcdir. 

halka bir 
~lduğunu 

Suı-iye f evkalacl.e 
komiseri Bağdad'da 

lcrdir . 
İçtimadan sonra, toplantıya iştirak 

cd.cn hi&sedarlara ve ıazetecilere Ban -
ka tarafımdan bir çay verilmiştir. 

Franko hükume
tine karşı 

Halkevlnde konlerans 
Eminönü Halkevinden: 

Bugün saat 1 7 ,30 da evimizin Ca .. 
ğaloğlundaki me:-kez salonunda B. Dr. 
Hüseyin Kenan tarafından (Keyif veri· 
ci zehirlerle mücadele) mevzulu bir kon 
f erans verilecektir. 

(Üatyc.1ıı 1 incide) 

lunun tarkınd•ki Espinosa de Henares-
dir. DÜfrJlarun Somosierra 'ya doğru çe· -----T..•r-I•U_R_U_N ____ _, 
kildiği ı:örlilmüştUr. n. 
SUIKASD/ ALMAN CA.SUSLAT:.l Parasız muayene kuponu 

HABER ALMIŞ Hll.SUB! doktorumıu Pazarte.sı ı:un!ert 
Paris, 29 - Londradan bildirildiğ!- ıaat on tıe, buçukte.n yirmiye kadar ıı;-a· 

ne göre, Frankoya kar~I bir suika.ıı;t ı zetemlz ldarehaneslnde. Cumarte.sl gun'eri 
tertibatının k~cüolunduğunu yazan 1 Lle aaal 14 t.co 19 a kadar LllleU Ta.yyare 

Ma.nche•ter Guardı·an gazetesi bu te.ş- ; apartıroanıarı Udnct da!re üç numarada 
0 - dainıa olı:uyııculanmtZJ yedi kupon uıu~ 

kil8.t1 Alman caı5us te!)kiLitmın çıkar. bilinde ka.bnl eder. 

d1ğnı1 da işaret etmektediT. Ço>cuı( t:ıast&lıkları doktorumuz aa bu 

NASYONALiSTLER /Ki ı'30VYET kuponun yedi taneaını blriktırlp kendJsllıe 
g~tUrtlrşoni:ı cuma.rtesı, eaıı, pereea;ıbe 

TA"NGI ALDILAR günleri 9 • 12 ara.st Aksarayda, Millet ead

Salamanka, ~9 (A.A) - Kordoba 
cephesinden bildirildiğ"ne göre. bugün 
Pozobla..nca. civarında yapılan muhare. 
bede iki Sovyct tankı ve bir çok ec
nebi r;öniUlüleri nasyonalistlerein eli. 
ne geçmiştir. l 

de..~lnde Muratpaşa cRmil karşısındakı mu
ayenehanesinde çocultlarmmı bakacakbr. 

Dhts doktorlarımız ' 

Ayni (cltilde dl~ dol\torl3J'tmız da oku
yucularım:zm emirlerine lıazır bulunmall• 
tadır. DIJ do1ttorumuı F'ahrctttıı Di§men 
Parm:ık::apı hıtiklll caddesinde 127 oı.unao 

BOL}JEVII(LER REH/NELEJfl./ raıfa pazart!!si gUn'erl saat u Ue 20 ara• 
DENIZPJ ATMIŞLAR atnc!a bulunduğu gibi doktor NecaU Pak· 

· Berlin. ~ (A.A.) - Belgrat anlaı:;. 
nıasmın imzası münasebetiyle Hitlcr Şam, 29 (A..A.) - Fra..ıaanın Suri
Yu.goslavya naibi Prens Pavı ile Mus- ye revlrnl[lde komir.eri M. de Martel. 
soliniye Belgrat ve Romadaki elçileri bu sab1h tayyare ile Bağdada. git.mi~ 
vasıta.siyle tebr'klerini bildirmiş \'C tir. 
bu yeni anlaşmanın Avrupa sulhumm Kendisi karaya indiği ıaman Ira~ 
ida.me ve tarsini da,·aema mühim bir hükumeti erkAnı tar~ından istikbal edi 
şurettc h!mlet ettiğini ehemmiyetle lecektir. M.. de M.art.el'in seya.lıatin~n 
kaydeylemi,tir. resrrıt olmamaslDa rağmen kendis nın 

Paris, 29 (A.A.) _ Echo de Paris ] fi de Kn.raköy Mahmudiye eaddeat 1- 2 
numarada salı ve cuma {;\inleri ayni 111at. 

gaz?te~i. den'z da!galnrmm Fran131z ı~r.:ıe olmyunııanmııın dişlerine bak~· 
sahillerine atr:u!} olduğu İspanyol ce- ıar ve ula~ ted&vDerinl ygpacaklardJr. 

setkrini ın~a.ycııe etmi.' olan tıbbı ad- A~"Tii za.manda Beşl1'taı tramıva:v cado 
li doktorlarının rc_:>arunu r. eşte~mek. desi E:-lp aparttmanmda aUıınetçl Eml!ı 

tedir. Do!rtoı-:ar, bu ~tbabtların biri. Fidan muht.&t o!tu~'.Ucııl&nmızm çocuk • 
laT'ınt sUnnet td"cektır. 

edilmi~tir. 
• FtLiBEDEN Sofyaya gelmekte 

olan bir otobüs .::. tcş almıştır. Bir ~o • 
çulda yolculardan biri diri diri yanmrJ
lar ve 7 kişi GC ağır sı.ı retc yaralanmı~ -
t :r. 

• FİLİSTiN 'in şimalinde kanıık?ık 

devam et-:;ektcclir. Tethi~çiler bir ya • 
hudi köyünü bar.m:şla;;sa da polisin mü· 
dahalesi ilzerine ka§ma~a mcc bur ol 
muşlardır. 

ikameti egnasmda birçok kabul resim. 
Jeri yapılacaktır. Fevkali.de komiser, 

• çarşıunba günii bura.ya dönecektir. 

• CEZAlR'de halkçı cephe ile r,a,yo 
nalist parti mensupları araunda kavga 
lar 9Jmuş ve bir ka1ı polis 'memuru ol 
malf üıcre bir çok kiti yaralanmı1tır. 

• UARStLYA'ya giden bir tren bir 
tünelin .ı lıtndan gtçerken büyüle bir ka 1 

ya p:ırşaıı trenin üzerine yuvulınmıf I 
tır. Dört yolcu yıralınmı§tlr. 

birinin ayni bş.ğlarla bağlandıktan son 
Ayrıcı Aksa.ray rertev Eczane:>! ya • 

rıı. diri diri deniz~ a.tıbn~ş olduldannı nıııda ;,;;2 numımıda doktor Nuri KURIJl'l' 
teshit etm'şkrdiı-. Ce~etler. dört bu· doktorunun \"erece~i cnjekslyontarm be• 
çuk a.y denizde kalmıştır. O zerinde uğ 1 berini do yedi kupon mukabUlndo yap<t • 

ra.d.ıkları cebir ve şid~c:in izleri görül- ~11111c"!lla1111k""u ... r.'!1111"'911--'!...,._' ...... !!1"'9'--... .-
rnüştür. q · • · - -

D;ık torlann beyanatına göre bu ce-
setler, San Scbo.s:Jen : ıc İrun'un zaptı ..... --KURUN __ _. 
sırumda Bol;:evik!E:r tarafından deni. Hizmet kuponu 
u atılmıtı olan rehin~lerin ce~etlcri. 

Bu kupon11 ga.zete lda.rutne getirenler: 
dir. 

1 - KUçUk illnJ&rmı p:ıruız baatmrlar. 
2 - Kurunun hekimlerine paraau: baktU'"• • CENUBf Amcrikadaki kucaklık vel 
lırlar, ıı 

kıtlık dolayısile kabileler. ıimale mu - ----------------
haceret etmektedir. ~ ---
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Yazanı 

Fransuva Morialı 
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Evlilik· Çeviren ı 

Hagdar Rif at 
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1 1, 1 lı' 1 1 ıımmmıımııHmııın 
Bir köteye çekilmiı, bumunu ıilmekte, ıöz Yat· 

larile henüz yanmakta olan yiizünü pudralamalda 
olan kadıncağıza bir iki ıöz ıöylememe zor müua· 
de ediyordu. Arkasına dönmeden ve yanından kaç. 
1m7a ıkalkb, bana daha merdiven baımda sordu: 

- Hanıi lokantaya ıidiyoruz? 
- Biçareye yine ne yapbnız? 
O hiç bir kuıuru olmadığını ileri ıürdü. Ona ka· 

bna kadıncaiız canlı bir iıkeletti, ne ıöylenae me. 
aele yapardı; hatta k~ndi ağzını açmadan da o ay· 
ni hüneri ıöıterircti. 

- Bu ımrf aevdablarda iddiaya hudut yok. Az 
verin, çok verin. Mutlak rahatsız 

0

olur ve f_.,·adı ba· 
sarlar. Onlar için İfİ, sücü, bütün emelleri, ltütün 
hatlan velhaıd bizimle ayni derecede iıtirak ede• 
miyecelderi herteye -.eda etmemiz lazımdır. Onlar• 
la birlikte ohmyarak, onlann haricinde, hatti on· 
lamı yanmda yapılan herıey hiyanet ve cinayettir. 

BÖylelilrle itin içinden çrkmanm imkinı yoktur. 
Onun bahsini bırakalım, alaka uyandıncı, ehemmi· 
:retli terlerden bahsedelim ... 

Onun için allka uyandıncı, ehemmiyetli ıey yaz• 
dıft bir dram idi ki, her tarafta reddolunmuf, niha• 
yet kitapçı cameünlarma mal olmuıtu. Bot buluna• 
rak onu olrumuı •öründüm. Naaıl oldu da adetim 
veçhile evet, aldım, saklıyorum, tatillerde okuy•ca· 
frm! .• Gihi hir ıey icat edemedim! Şimdi beni ıis•· 
ya çekmete batladı: , 

- Doadofruıunu açıkça söyleyiniz, üçüncü per· 
deyi befenmediniz defil mi? Siz de bir çoklan l'İbi 
Roland'm... yapmaımm iyi olacaiına hükmediyor-
sunuz, ıaliha? · ' 

Sebat ettim, yemit •elinceye kaclu iıl idare et• 
tim. Onu ıuaturm~t için ıazetedeki yazılan hak
kında sualler icat ettim. Bir talom yuılannr oku· 
manuı olmama ıaştı. ismini gazetelerde ilk balat· 
ta ke,fedivermekte büyük bir hüneri vamuı. Gaze
tenin üçüncü :ıayıf a'ıında küçücük hir hkraya arkıt· 
llUf o1aa hile adeti lcoku alır, ltirden üıtüne düter· 
miı. Yazılannm &'erek muharrirler alemini, ıere1c 

okuyucular ıınılmı yakmdan alakadar ettiiine tÜP
be etmiyorl'lu. 

Ancalc likörlerimizi içerken ona MHt mülalcatr· 
mrzdan ve artık ikinci kadın hakkındaki kannn bü· 
tün ıweFini taze icadının bana atfetmeıine karp la· 
accup euıgımaen bahse ım.tcan nuıaoıt«um. u 1>enım 

~tına gerçekten yardrmnn dokunduğunu. •veya hiç 
olmazsa hadiseyi tesri ettiiimi söyledi. 

- O •ktam yine sal hir hayatın huzuzunu ve hir 
al'tiatm 1'ava almdınlrnamıı, içinde ökıüriikler ııra· 
lanan hir odada al.bileceii ilbamlan önünüze serip 
dölceı-lceft içimde.ita sözlerinin benim için hiç hir ha· 
lôkau tekUül etmediiini, onlann artık modaıı ıeç· 
mit •ir tecrübeden baıka J;ir ıey olmadıfmr pek iyi 
duyuyordum. Nazariyem tabir caizse o tecrübenin 
bir tortusu hükmünde idi. Elinizi ııkıp da daha met• 
l'O)'& dofru atıldıjnn bir ıırada nefsim için hir ha· 
lb Mtideıi lcu~y~ batladım. . · 

Oteki kadından da hiç hoılanıp hoılanmadıiını 
eorunca bir zaman ona taptıfnu söyledir 

- Azizim, kendimi tanımaya baılıyorum. Benim 
1ndalamn adeti •JDİ münhaniyi takip ediyor: Ar. 
nle-k ve muztarip olmak için müthiı bir kudret
im aonra tatmin edilmit olayım, olmıya:Vım arzum 
ıüt liman halinde yaysın bir hal alıyor, hu hal ce
air baflaymcaya kadar böyle ıüriiyor. Aık çrf.ciliyor, 
.._ kalıyorum. Emin bir insiyak beni hiraz daha kal
mıp aorluyor. Bu vüzub aaatidir. Gözlerim, müthit '*' aflc fırtınallftl lcaldınp atmadıkça hiçbir vakit tanı
yamıpc:aiım yeni yeni vücutlar •• yeni yeni ufuklara 
açılıyor. KuYVetli bir alika beni arbk ıönlümün hiç 
tatma&lıiı malalUka .da baflıyor. içimde artist: Aş·k· 
tu kalanlarla ,.,.tl)'or, iııktan intikam ahyor. Ba,. 
tan aavuldufum, aldabldıiun sıralarda bile hir ıey 
caldımut olmrm. Ruhan bkabaaa doymuf, beılene 
........ yaf lanmıı hulunduium bir halde de bıkı). 
nuı airamımm enkazı üzerine aç kurtlar ıibi atılı· 
nm. Tetkik ve mütahede aan'ati ltir aldanma oyu. 
nundan batka bir teY değildir ve hizi varblclann aat
hmclu daha ileri sötürmez. Bir insanm içine an
cak atkla sirilebilir. Evet qk eliyle! Atk çekilince 
Wzi mevdanda bırakır. "Bu aözJerime kınlıyor mu. 
ıunqz? Fakat ben kendimi de iıtiına ettiiim yok. 
Daima en çok kendi~den alrnz .... " 

• 

Ben ona qk aleti sönünce içinde yalnız küller 
üıtüacle iftiyeltileceiini tlfia makamında söyledim. 
Şunu, itiraf kaTVetini bulma için ıözlerini çevirdi: 

- Aıkımın c:ı ıiddetli zamanında ne kadar yan· 
makta olunanı olayım yine not almayı ihmal ettiii· 
me ihtimal verir misiniz? Gençliğimizde aik ö{düğü 
::aman adlı bir vals vardı. Benim bütün metodum 
bu adda hüliaa olunmuıtur. Atkımız öldüğü ve m&• 

ıukumuzun bundan daha haberi olmıyarak bizim 
muhabbetimize hali bel bağladıiı bir 11rada önümüz
de birden peyda olan açıklıktan bir türlü haberdar 
olamaz. Son nefesini vermi, olan atk üzerin• do
ğan bu soğuk vüzuh içinde!' manevra, yalan, hile ve 
saire hep birden ltoy ıöıterirler. • ~ 

- Demek ıimdi ıiz bu ikinci kadmclan istifade 
edecekıiniz? 

- Hayır, hu, bahıimiztle yoktur. Bir köpek bir 
kemiii naııl ıaklaraa, ben de ıi~i onu öylece bir ye

re ıömerim. Bir aiin o elime geçer; fakat benim lcen· 
di yarattığım mahluklarla o kadar kan,mıı lir hal· 
de ıeçer ki hatti ayn hir' feY olarlk JÖzüme çarp. 
madıiı olur. 

Lokantanm heaabmı sorduium zaman esvapçmm 
parasını verdiğim dakikaya kadar delikanlı ayn hir 
alemde yaııyor ıibiydi ve ancak sokakta kendine 
ıeldi. Bütün bu nazariyelerin kendisinin taze kadı· 
na hüıhütün dönmeıine bir enıel olmadıfuu ıöyle
diiim zaman,• o müdahalede bulunmacb. 

- V.arbklar içimiz4eft ıeçip akarlar; halb'1:11d 18• 

hit hir temel lazımdır. Dönüp dolafıp daima keneli· 
ıinde karar kıldığımız •tir ve iztıraptan ... yani o~ taze 

lcadmclan ibaret sabit bir aokta olmaksızın biz ele 
sürüklenir, ıideriz. Böyle bir ölçüye, sabit bir Mıc. 
taya ihtiyacımız vardır ... 

- Ceaare"t ıöaterİp böyle bir ıığanaia, llıöyle bir 
teselli kaynajma deyiniz! • 

- Bu hakikati kızarmadan itiraf ebneliyim. Y.
yüzünde, benim aİaiı yulran ne oldufumu bilen ve 
beni yine ıeven bir mahluk huhntmak lbmıdır. Onun 
bilen ve ltilinmiyen herteYi benden almaıı llmndır. 

- Si~inle hamur ~f m11~ tek varlık •·taze 
lcadmcbr. Sizinle diğer varlıklar •raamclaki hemen 
hemen ıonıuz mesafeyi •tmıt tek varlık! Siz o var
lıklan kullandıftnrzı mı söylüyorsunuz? Fakat ıİ· 
zin eseriniz için onlara hiç bir uman ula.-ınamalc 
Gmitaizl,iiinden doiayor. Kimıe 1'ayahn hararetini · 
,:. • .ı ... ........ - .... n .. cıuilıttırr •• v .. ,ı."-'"- -~in 
~uk hali tİH,. utanç verlyo• ve bu aelteple bunu 
ıaklı,.ıunuz. Sizde ıonsuz hir saffet, hülGı, tncelik 
lca712afı olduiunu hulan yalnız o taze kadmdır. 

Onu itiru ediyor aan~m, hayır, o habrladrftm 
bir mııraı mınldanıyordu bana döndü: 

- Bu sözlerinizi bir tarafa kaydediniz, iten ıiz. 
den yaıı.,ım, daha evvel ölmem 69htimali raliptir, 
o zaman bunlar hakknnda yazabilecefiniz ı,q. yazıya 
tesirli bir hatime teıkil eder. . 

- isabet eftiğimi tasdirc ediniz ... 
- isabet Yahut değil Rir ı·iimt ifo h'nmur ol-

mak ne demelctir? Şehvet gamlı bir teheyyüçtür ve 
hir teY hırakınaz. Tasarrut hiç yoktur. Olan hiten 
müz'iç bir klll'fılatmadır. Bu sefalet bir kötede yal· 
nız batnnıza qtunnayı bataraınamızdan ileri reliyor. 
Halbuki kafamızda tlatıchimuz mahluktan ancak 
yalnızlıkta rahatça doğurabiliriz. Kainatta hiç bir 
dofuruı bizim Cloiurufumuzdan ziyade ıülcun ve 
infirada muhtaç değildir. 1 ıte o taze kadmı yannflda 
hulundukça didiklemem ve uzaldatır uzaklaıına kol· 
lannr ona doğru açar, bağıra bağıra ismini çap,.· 
rnn. Gerçek en İyi bakılanı eaerimiz üzerinde bu za. 
feri velev hir ıaat içinde olıun \izi ondan çevirme
yi arar. 

Yol kenarında bir takıi beklerken cl,e tunlan ili
ve etti: 

- Bize neden doıtlulc elvermiyor! Bir c!ostumuz 
yanrbaınmzda bulundu. Fakat hemeinıimiz olan 
velhasıl bizim benzerimi, olan o doıtun \,izdet1 ı,.,. 
lra biri olduiunu kabul edemeyiz. Veyahut bu ıe
heple ite 1ririnco ne bakı,ı, ne sözü hizi ı•krnaz. Bi· 
zi yalnız kadmrn telkih eddtibnesi neden! Meier ki • 
içimizde hir çolc artistler... olduiu ıibi liztm olan 
ebedi kadmlığı bulıun. • 

Delikanlının kalkık eli hir tof"orü durdur8. Fa· 
kat yavq sasle verdiii adreıi ititemedim. 

SON 

Ayasofya mahzeninde 
Yeni tarihi evrak bulundu 

Yeni icra relal, ••• ba,ladı 
lstanbul icra reisliğine tayin edi -

len adliye mliftttiıi Hamdi, gelmit; ye-
ni iıine baılamııtrr. • • 

Ayaaofya milzeai mahzeninde temiz-ı 
lik yapılırken aandrklarça .kıymetli tari

hi evrak bulunmu§tur. Bunların çofu 

İkinci Murat ve Selim ile Deli tbrahim 

deYirlerine aittir. Universite Arfiv pro

feaanı J!aY Fekcte bu evrakı gözden 

Ceçirmiı. fevkalade kıymetli evrak ol -

dufunu tayliyerek bunların Ankarada 

hprlma1rta olan arfiv binaaına ııaldini 

tavsiye etmiıtir. 

. . 
Ankaradaki ~a henüz bitmediğin • 

den bu evrak mahzenden çrkanlarak A
yasofya •medrneıinin ortasına ~ona • 

• 
taktır. Medresenin UıtU asık olan kıa-
mmın camlı 6rtillmesi için icap eden 
tahıisat velıL'lletten {ıtenmiıtir. . 

Radyo Müsabaka Kuponu 
-30-

isim r 
Adreaı 

D - ~U•"''' ~ ~T 1937. ~ .... 

Balkan Ekonomi Konseyine lştlralt. 
· eden murahhaılarımız d6ndDler. 

Konseyde hangi mesele· 
ler hcllledildi ? 
~ 

Gelecek içtima ıstanbuldagapılacak 
Balkın Paktı ekonomik konıeyinin 

Atiııadaki toplantıımdan pönen Türk 
heyeti reisi B. Haaan Saka, Ankaraya 
gitmiıtir. 

, B. Hasan Saka, iktıu.t konıeyinin fa
aliyeti hakkında ıu beyanatta bulun • 
muıtur: 

''-Konsey ekonomik, umumi kon· 
ıeyin iıtitarl bir orıınıdır. Bu defa 
yaptığımız befinci toplantımızın - net
rolunan tebliğinde rörüleceği veçhile -:
bütün meaaiJ üzerinde tam bir muta -
baka~ hasıl olmuıtur. Gelecek içtimıın 
tstanaulda yaprlmaaı takarrür e,mittir. 
Yalnız bu top1'ntınin tarihi, Balkan 
Hariciye Nuırlan konıreainde tabr • 
rür eciecektir. 

B. Haaan Baka 

Konı'eyin bu içtima devresinde üze· 
rinde en ziyade meııut olduğu meıele
lerden biri Balkanlann mUıterek mıh -
ıuUerinin bir elden ihracı olmuıtur. 

Bunun iyi bir misalini afyon itinde Yu-
tifadelidir. Bunun için de Bükreıte Balgoılavlarla olan teıriki mesaimizde g(). 
kan ticaret odalın milme11illerinden rebiliriz. U.zerinde müıtereken çalıpla· 

bilecek daha bazı maddelerimiz vardır. mürekkep bir konırenin toplaIUJılün& 
M ·ıa· u u b ı "'- d ıı kırar verildi. Buna tabit bizim milmet· eıe t t n, un arın o.tın a ge r. 
Balkanlarda bir ttitün ofiıi kurmak üze· ıillerimiz de ittirak edecektir. 

Bu defaki konseyde iki komite ayır· rinde ötedenbcri me1&ul oluyoruz. Fa-
• dılr. Biri ticareti bahriye komiteıi, dife-kat Balkan tüt~ müstahsillerinin mu·· 

• ri de turizm komiteıidir. Bunlardan bi-him uzuvlarından biri de Butıarııtan -
rinciıi ikinciteırinde Bükreıte, ikinclıl dır. Bulıanstanın da böyle bir anlatma 

ya iıtirakini arzu ediyoruz, ve buna ça· de Belıratta toplanacaktır. 
Bu ıcneki toplantıdan da her zaman lıııyoruz •• 

Daha birçok mahsullerimizin ibra .; oldufu ıibi memnun olarak dönüyoruz. 
Her dtJasındı miltküllerin daha kolay 

cında müfterek hareket ~dilebilir. Hariç halli 'ft.rikinlarını buluyorua." 
pazarlarda hiç defilıe yekdiğerine 'takip --------------
teıkft edilmiycbitir. ~u. tekilden hem 
Balkan memleketleri mUıtefit, hem de 
daha iyi ıeraitle dünya pazarlan Jcarıı
ıına çıkılmı§ olur. 

Balkan ticaret odaları blrllii kurul
ması yolunda Romanyadan bir teklif 
vaki oldu. 'Meıele ıayanı dikkat ve iı • 

işaretler: 

Avrupa ittihadı blrllll 
• relal ••hrlmlzde 

"Avrupa ittihadı birliği,, isimli ce
miyetin reiıi B. Gredcnhof Kalerp 
Sof yada bir konf eranı verdilctın .ıonra 
dün tthrimize ıelmittlr. 

• 

. "Şni°de 8Şk .niçin 9ülünçtür? 
Şiir. tek mevzu sayılırdı: Aşk r 
Şiiria ht1dudu içindeki B§k çok 

· hudutlanmıİ, etrafı sıkı sıkı çitlerle 
çevrilmit bir bahçeydi, orada cadece 
tenasül hissinin göz yaıı • ve kalp 
sızısı şekline girmit çiçekleri renk, 
renk boy atardı. 

Fakat bugün bu bahçede bir ha· 
zan rüzgarı dolatmıt gibidir. Sanki 
bir ıllm yeli renk, renk B,Gılan parlak 
yüzlü çic,:.-kleri kurutİnuttur. Yeni 
insanların dilindeki tiir artık •evli· 
lidetı, sevgiliy..f ait kalp ıızılanndaa 
bahsetmiyor. · • 

Bu cins kalp amlan arbk insa· 
nm gömleğinin iç tarah gibi bir ne· 
vi mahremiyet kazandı. Hatta bu 
hisleri bir mektupla bile yazmakta 
insanlar hür değildirler. Gülünç ol· 
maktan korkarlar. Hatta denebilir 
ki, qk kelimesi mukaddealikten 
birdenbire çıktı, sefillqti.•••Gül. hül· 
bül, aık,, artık aoyunu kaybeden 
eski ariıtoliratlara benziyor. 

• • • 
Şiir niçin aıktan kaçıyor} ~ül· 

den, bülbülden ıonra tiir ikliminden 
onu hicrete. mecbur eden sebep ne-
di;} . • 

Bu bir moda değildir. Bu bir. 
hassasiyet kayboluıu. da sayılamaz. 
Bu insanların cinai hislerini kaybet· 
tiklerine de delalet ebnez. • 

Moda değildir -çünkü, insanlar 
biribirlerini sevmekte devam edi
yorlar, insanların arasm~ki sempa· 
ti azaldlartlJ§tır. insanlar hatta sev
gi uğrunda cinayetler bile işlemek· 
ten geri' durmamaktadırlar. insanlar 
düne ıtazaran cinsi hassasiyetlerin· 
den bir şey kaybetmiı değildirler. 
Fakat aşk, gönlün en hisli alemi 
Ôlan şiirden çöllerdeki yaz ufukla· 
nndaki bulutlan gibi uzaklaşmıştır. 

insan zaman ~ üç ana in· 
ıiyakmm derinden gelen sesleri ile 
titrbiıtir. B" titreyİf onun deruni 

Sadri Ertem 
aleminde ıiir ve dua halinde dalga• · 
lanmıttır. 

Bu üç memba: Gıda, tenasül, 
cemiyettir. 

Gıdayı bulmadığı zaman onu ill· 
hileıtinnittir. En güzel dualarını. 
en ilahi alemini karın doyuracak 
birkaç tel ot ve birkaç gram etin 
haaretile İnf8 etmiıtir. Gıdayı kolay
ca tedarik imkanları hasıl oldukça. 
ona karşı duyulan hasret, duyulan 
mukaddes arzular kendiliğinden yu• 
muf11111aya bqlamııtır, topluluk te· 
kevvün ettikten ve topluluk haya. 
tun emniyet altına aldıktan sonra 
cemiyet içinde duyduğu büyük ih• 
tiraılar soğumaya baılamııtır. Za• 
manımıza gelinceye kadar, gıda. 
ve cemiyet insiyakları adeta gevte• 
yecer kadar tabnin edilmit bir hal· 
de idi. Fakat buna mukabil tek bir 
insiyak ınnııkı örtüler albnda hıra· 
kılmııtı. T enasüli' ihtiyaçlar uzun 
zaman inaanlann keneli kendilerine 
bile itiraftan çekindikleri bir günah' 
sayılırdı. Bu zamanda kadın erkek· 
ten uzaklqmlf bulunuyordu. 

ilk totenik cemiyette aynı (klan)' 
a mensup olan bir kadınla bir erkek 
arasındaki atılamaz ıonsuz meaafe, 
ilk tiirirı, 8§ka tahaasürünü ifade. 
ederdi. Bu tahassür ıon maddi. 
manevi çarpf a, son peçe, son ka• 
fes kalkıncaya kadar ıtirdü. 

Bugün artık cınsı ihtiyaçlann 
sarstığı ve fantezi halinde ruhlan 
dolduran bir gönül macerasını soluk 
buluyoruz. Bir Leyla, bir Mecnun, 
bir Romeo, bir Jülyet, hatta bir Li· 
dam Okamelya, bir Volter aönmÜf 
bir hassasiyetin ifadesidir deriz. 

Buna mukabil bugün in3 
dertleri bqka insiyaklannm ::ı 
te geçmesinden kuvvet almak • 

insan hiçbir zaman onsuz · 
mııtır. Bu dertler, bugün halis f1 
dünkü qkın yerini kaplamııtır. 
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sirkında 
isterken 

Vahşi bir hayvan 
resim yapmak 

ı J-fe r G ü rı Bir lli.fuiye 

Viya nalı bir ressamın 
başına neler geldi? Veril •• en soz 

Meğerse otomobil lastikleri de i11s
anın hayatını hurtarabiliyormuş 

Geçenlerde Viyana vahşi hayvan 
r.irkinde şimdiye kadar emsaline tesa -
ôüf edilmemiş çok garip bir hadise geç
miştir. Az kalsın meşhur Viyanalı res
sam Leon Miller feci bir ölümle ölüyor
idu. 

Ressam Miller bir giln sirki seyre -
'derken fevkalade terbiye edilmiş muh -
teşem bir kaplanın vaziyet ve hareket
leri nazarı dikkatini celbetmişti. Hay -
vanın duruşundaki ihtişam, kıllarının 

intizamı, manidar bakzşları san'atkan 
hayran ederek resmini yapmağı dü -
§Ünmüştü. Hemen sirk direktörüne mü
racaat ederek fikrinı söylediği va,kit 
ıclirektör kaplanın müthiş bir ha.vvan ol
makla beraber en iyi terbiye edilmi, bir 
hayvan olduğunu da ilave etmiş ve res· 
sama istediği müsaadeyi vermişti. Res
sam ertesi günü takımlanru alarak sir
ke gelıciş ve direktörün verdiği emir 
üzerine kaplanın demir muhafazalı geniş 
kafesine götürülmüştü. 

Kaplan kafesine gelen ressama dik
kat bile etmemiş; ressam da üzerinde 
vahşi hayvan güzelliklerin toplamış bu
lunan bu hayvanın bütün ihtişamile al
dığı vaziyetleri çizmeğe başlamıştı. 

Miller sana't aşkile işine pek ziyalde 
öatmzş olduğundan kaplan kafesinin ya
nında komşusu bulunan vahşi bir ars -
lan kafesinin demir kapısını açarak ar-

, kasından kendisine doğru geldiği....ıi far-

''O müthiş dakikada yani aslanın 

müdafaasız bıraktığı avını yere serip 
de yutmağa hazırlandığı anda, ansızın 
silah sesine bcnziyen iki patırdı ile 
·bir otomobil makinesinin gürültüsünü 
işittim.,, 

Yakanın buİıdan sonrası şöyle geç
miştir: 

Aslan silah sesine henziyen pa
tırtıyı işitir işitmez, garip bir endi
şeye tutularak sağma, soluna göz 
fırlatmı§ ve sonra iki üç adrm ilerli· 
yerek döşemenin üstüne cansız gi
bi düşmüştü. 

Ne olmuştu~ Ad1 bir tesadüf.. 
Sirkin direktörü o dakikada otomi
bille dışardan gelmiş; bahçeye gir· 
diği sırada otomobil tekerleklerinin 
ikisinin lastikleri patlamıştı. Aslan 
da sirk oyunlarında yaptığı rollerde 
iki silah sesi işitince yere düşüp ha
reketsiz kalmağı öğrenmişti. Koca 
canavar bu rolünü okadar benimse
miş ki otomobil lastiğinin patlama· 
sım, rolü için mürebbisinin verdiği 
bir emir telakki ederek, elindeki a
vını bırakarak vazifesini yapmağa 
teşebbüs etmiş; bu suretle zavallı 
ressam Miller muhakkak bir ölüm~ 
den kurtulmuştur. 

Ressamın bu macerası bugün 
bütün Viyanalıların ağzında dolaş· 
maktadır. •· · 

- Bana hak Yamalı, bu işte ön
ayak sen olacaksın. 

Y amalr Jsmail somurttu ve: 
- Duman Ali ne gfma duru

yor? dedi? 
- Yok yok, sen elebaşı ol. Ana

sını kandırmak senden. Hasanı 
kandırmak da bizden. 

- Nasıl olur canım~ 
- Hadi işte ulan 1 Üç günlük ge-

lin gibi naz etme. Şunun sonunda 
bir adam kandıracaksın. Şimdiye 
kadar yapmadığın şeydi sanki!. Az 
adam mı tavladın, az adam mı dola· 
ba soktun? .. 

- Ulan bana bakın; çekirge bir 
sıçrar, üç sıçrar, dördücüsünde ele 
geçer derler yahu. Duman Ali, ka · 
vurucu sıcağın yağlı ensesinde kirli 
siyah müvaziler halinde çizdiği ter· 
leri kolile silip: 

- Oh, babam oh; dedi. Ne de 
çekirgesin yal Ulan bu laf senin gi
bi katırlara söylenmemiş ki!. 

- Hoh, hoh, hoh !.. Pekala, hadi 
ben anasmr kandırayım. Ya Hasa· 
nı siz kandırabilecek misiniz~ 

- Elbet elbet! Sen vazifeni kabul 
ettin ya? 

- Kabul! 
Karar vermişlerdi. Hasan gelir 

gelmez Duman Ali ve arkadaşları 
onun önünü keserek bu akşam bir 
kadın elde ettiklerini fakat paraları 
olmadığı için kadının kendilerine 
yaklaşmadığını, kendisi Yamalı İs· 
maille, anasını kandırıp ondan bir 
kaç kuruş koparabilirse kadınla bir
likte güzel bir gece geçireceklerini 
söyliyeceklerdi. 

Anasının ekmek parasını soyarak 
kaçması için kandırmak istedikleri 
çocuğu ben ötekiler ızibi r,nk i:vi •"'
mrdım. O da onların eski ve camlan 
bir arkadaşıydr. 

Hasan, çamaşırcı Zehranm oğ
luydu. Dört yıl önce ölen babası 
Haydarpaşadaki eski tıbbiye mekte· 
binde hademelik yapıyor ve karısile 
oğlunu şöyle böyle geçindiriyordu. 
Fakat o ölünce Hasan anasının ba
şına kalmış, zaten İbrahim ağadaki 
Ali çavuşun kahvesinde bu kıdemli 
müşterilerle biraz tanışıklığı oldu
ğundan okuma soğukluğunu yok· 
luk biraz daha şiddetl&ıdirmiş, bir 
iki ay içinde o da bir serseri olup 
çıkmıştı. Anası orada burada çama
şır yıkayarak oğlunu geçindiriyor; 
böylelikle ne oğlu, ne de kendisi 
sırlı bir testinin suyunu hiçbir yere 

ketmemişti bile.. -------------------'----------------

Nihayet vahşi arslanın asabi bir şc- l t MAKDO!vALD 
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l~c:navarm sıcak nefesini ancak hisset - l t b l G ı • 
frni§tir. Tüyler ürpert.ici ~ehlike~in ide~- s an U a e l..''07 
~şetini anlamakta gecıkmıyen Mıller bir ... 7 
ı9ğlık kopararak gayriihtiyari kafesin 

öbür tarafına koşmuş ve burada arıııla - Balayı seyahatı·ne çıkacak olan 
nı gören terbiye edilmiş kaplan da kor-

~~~:~~!~:t~~skıvrak kafesin bir köşesine yıldızın şehrimizde bir hafta 
ı Bunun"' üzerine hücum vaziyetine 

-geçen aslan ressamın yanına doğru kalmak ihtimali var 
;·ürüyüp geldiği sırada ne yaptığından 
[ ab:!ri olmayan Miller diz çökmüş bu
h~myordu. Aslan yanına yan~ınca 

il.uyruğunu reı:samm yüzüne hızlıca 
hdirmiş ressam korku ve ağrıdan ye
re yıkılıp kalmışttr • 
· Bu sırada sirk müstahdemininden 
hiçbirisi or!.ada yoktu. Aslan yere ~ 
1Yarlanmıs bulunan zavallı avının üze. 
rinc rah;tca h.tlcum etti. Ressamın 
yaziycti fc~i bir hale gelmişti. Kosko
ca dev, Millerin ü1...erine çullanmıştı. 
Bu andn aslanın üzerine çullanan vü
cudunun ağırlığından ayılan Miller 
gözlerini açtığı- vakit ellerinden ve bo. 
ğazmdan resme gibi kan akıyordu. 
A"ynı zamanda da hayı;anın cehennem 
gibi ağzı ytizünc dokunuyordu. Miller 
~eniden kendisini kaybetti. 

Hadheni.i.1 en garip tarafı bundan 
sonra baş'aınıştı. Nakledildiği hasta. 
J-ı'anooe iki giin sonra kendisine gelen 
t.!illcr en h<l-yali romanlarda. bile bulu
'1amayan bri tesodüfle hayatının nasıl 
fıurttilduğunu şöyle anlatıyordu: 

Güzel sesli yıldız Janet Makdonald 
önümüzdeki haziranın 17 sinde genç 
jön prömyelerden Con Reymond ile 
evlenecektir. 

Yıldızın bu izdivacı diğerlerininki 

giib ani ve merasimsiz olmıyacak, tıp
kı filmlerindeki gibi muhteşem bir me
rasimle kutlulanacaktır. 17 haziran gü
nü Holivuddaki bütün yıldızlar büyü~ 
kilisede toplanarak nikahta bulunacak
lar ve sonra büyük otellerden birinde 
verilecek olan ziyafete gideceklerdir. 
Janet Makdonald balayını geçirmek için 
mensup olduğu Metrogoldvin Mayer 
şirketinden 4 aylık bir izin almıştır. Ev 
lendiği günün ferdasında kocasiyle be
raber bir dünya seyahatine çıkacak ve 
ilk olarak Japonyaya _gidecektir. 
Taponyadan Çine, Rusyaya ve orada1 
da şehrimize gelecektir. Yeni evliler 
!stanbulda bir hafta kadar kaldıktan 
sonra !talyaya geçeceklerdir. 

Janet Makdonald bu seyahatini mü
tenekkiren ~apmak istemi§se de, kum-

lanet lllakclonald 

panya bunun mükemmel bir 
vasıtası olacağını clü:Unerek 
mamı§tır. 

reklam 
razı ol-

Yazan: 

Rüştü 

Şardağ 

sızdırmadan içinde saklaması gibi 
kimseye bir şey açmadan kendi dert 
lerile kavrulup gidiyorlardı. Zehra· 
nın yırmisine basan oğlu gittikçe 
haylazlaşmıştı. Artık kumara, her 
türlü içkiye de alıştığından anasına 
musallat olmaya başlıyor; ona sık 
sık çullanarak kadıncağızın ekmek 
parası için ayırdığı birkaç kuruşu 
elinden alıyordu. İşte öbür arkadaş· 
lan Hasarım bu özel hayatını bildik
lerinden ve anasında ara sıra birkaç 
kuruş bulunduğwıu sezdikleri irin, 
Yamah lsmaili Hasanm yanma ka· 
tarak anasını, Zehrayı kandırmasınt 
kararlaştmnışlardı. 

~ .;. ılı 

- Ooo 1. Gel bakalım, nerede 
kaldın yahu? Merak ettik. 

- Ne var, niye merak ediyorsu· 
nuz? 

- Merak etmek değil ama, seni 
otuz iki mum yakmış bekliyorduk. 

- Ne var, ne oldu? 
Duman Ali atıldı: 
- Sorma Hasancığım. Bir paçoz 

yakaladık ki!.. 
- Yok canım, sahimi söyliyor· 

sun? 
- Elbet sahi. Hasan, hani bir 

görsen, şişman mı şişman, küp gibi 
mübarek. 

P.1.: ··-· -..1- '\ 

-Yerini biliyoruz. Kurbağalmm 
alt tarafında oturuyor. Bu akşam 
gelin beni alm dedi ama, nerede biz
de o talih? Ömrümüzde bir defa 
böyle bir kelepire rastladık. Metelik
sizlik yüzünden onu da elimizden 
kaçıracağız. 

Yamalı, esmer ve dikişli yüzünü 
ekşiterek: 

- Ulan, dedi. Hani hayatta para 
falan lazım değil diyordunuz. Bak· 
sana karıyı ele geçirmek için para 
lazım geliyor. 

Hasanda bekledikleri sevinci gÖ· 
rememişlerdi. Bununla beraber yine 
gülümsemiyor değildi. Duman Ali 
yavaş bir sesle: 

- Hasancığım, dedi. Bu işi belki 
sen yaparsın dedik ama, senin de 
canın sıkılıyor galiba? 

- Birader, bizim koca karı ha3· 
ta. İki gündür yatıyormuş. Mübaşi· 
rin karısı söyledi: "Git eve annen 
seni istiyor; dedi. 

- Vah vah .. Geçmiş olsun. Ge
çer kardeşim. Hastalık, sağlık bizim 
içindir. 

- Geçer, doğru söyliyorsun ama 
bir de geçmezse!. Kadın tehlikeli 
dedi. 

- Canım o kan da sen eve gide
sin diye söylemiş olacak. E?. Hasan .. 
cığım ne yapacağız? Bu karıyı ele 
geçirebilmek için elli kuruş . olsun 
bir yerden bulamayacak mıyız? 

- İyi. Güzel bir fırsat ama, nere· 
den bulacağız birader? 

- Bir düşün bakalım. Belki se
nin koc;:ı karı da falan vardır. 

- Yok canım, hasta kadının n~· 
reden parasr olacak? Çalışmıyor ki . 

- Ama bu fırsat da adamın eli
ne bir defa ge-cr yani. 

Hasan, biraz düşündü. Anası 
hastaydı. Ya daha çok hatalanacak. 
ya ölecek veya ölmüstü. Eve gidir. 
onu yoklaması lazımdı. Ama böyle 
bir f trsat da gerc:ekten adamın eline 
bir defa rreçerdi. Hem eğer parn 
kendisinden olursa kadından en çok 
o istifade edecekti. Bu hiç de fena 
bir ~ey değildi. 

Dircl:::n c:oc1.1klara döndii: 
- Bakalım, koca karıyı kandıra

bilecek miyiz? Pek söz veremem 
amal 

- Canım koca karıyı kandırırsın 

uzun etme işte. Yamalı da seninle 
beraber gitsin, o da sana yardım 
eder. Elli kuruş olsun koparıYerin. 

:[. . . 
Zehra kadın, küçük Paris mahal

lesinin son taraflarına doğru düşen 
bir odalı kulübemsi evinde iki gün• 
denberi kendini bilmez bir halde ya· 
tıyordu. Mübaşirin karısı ona iki 
defa uğramış, kendi elile yaptığı 
y"ğsız pirinç çorbasından birkaç ka· 
şık içirerek evine dö:ımüştü. İhtiyar 
kadın iki gündür dalgın bir halde 
uyumuş gözlerini her arışta bu tah
tadan cilrük oda kapısrna bakın· 
mıştr. f ştc şimdi de gözlerini açar 

• gibi oldu. Kirden simsiyah kesilmiş. 
yamalı, kılıfsız ve dikişsiz yorganın
dan dağ çalılarına dönen saçlarını 
ince ve kuru parmaklarile arkasına 
doğru itti. Göz kapaklarım yavaş 
yavaş birkaç tonluk ağır bir taş gibi 
kaldırarak onların içindeki son ışık
lara benziyen parıltıları, odanın şu
rasına, burasına gezdirdi. Duvarda, 
kadının b~basından kalma eski bir 
kılıç duruyordu. Kadm gözlerini 
ona dikti. Kim bilir ne düşündü? 

• • • 
- Anne nasılsın? 
Derin boğulur gibi kısık bir ses: 
-iyiyim .. 
- Üşüttün mü, ne yaptın ken· 

dini? 
Kadın cevap veremedi. 
Hasan anasının fena oldu~nu 

anlamıştı. Düşündü ne yapabilirdi?. 
Doktor, eczacı, konukomşu merha
metli insanlar, bunların hiçbiri ak
lından r.~çmedi. Belki de dü~ünür 
gibi olmak için daldı. Hoş zaten bun 
ları düşünse ne olacaktı? Doktor, 
ilac. in,cı;mlar: hiitiin bu sö;derle kq· 
fasını boş yere yormu§ oı~ayac~k 
mı idi?. 

Bu sırada Ankara postasını ya
pan trenin keskin düdüğü Hasana 
bir şeyi hatırlatır gibi oldu. Evet o, 
buraya, anasından birkaç kuruş ala
bilmek için gelmişti. Bu akşam eğ· 
leneceklerdi. Ar.a anası böyle hasta 
,olduktan sonra eğlenmenin imkanı 
yoktu artık. Biraz daha düşündü: 
Hay patlasaydı da bu sözü vermi' 
olmasaydı. Evet arkadaşlarına söz 
de vermişti. Bu ne içinden çıkılmaz 
ve müşkül şeydi. Şimdi anasını ·mı 
tercih etsin verdiği sözü mü? .. 

Kadının oğlunun kendisini düşü· 
nüp, eve geldiğini gördüğü için 
sevincinden kımıldanıp duruyor
du. işte o da kalkmış, kendisi· 
ne doğru geliyordu. lşte diz çöktü. 
Ve işte şimdi anasının ellerini ve 
yüzünü ·öpüp ona belki ilk defa ola· 
rak candan bir evlat gibi sokulacaktı 

Oh .. Ölüm döşeğinde olanlar, 
kendini çok hasta ve tehlikeli bu· 
!anlar için bir parça sıcak yüz, ve 
candan bir kelime ne kadar da hayat 
verici bir şeydi. Kadın dizlerinin di
bine sokulan oğlunu gözlerile okşa· 
maya başladı. Sonra, paslı çivilerle 
çakıimış bir kalasın sökülürken çı
kardığı kopuk cızırtılı sese benzer 
bir ses; kadın öksürdü. 

- Anne; gecer, üzülme. Ben ,. . 
şimdi gidip geleceğim. Benden yol 
parası istediler, vergi için. Elli kuruş 
lazım, sende varsa bana ver olmaz 
mı~ 

Kadın bu sözlerden bir ~ey anla· 
madıysa da, oğlunun her zaman pa· 
ra isterken takındığı hal ve hareket· 
lere benziyen bu duruşundan mak
sadını anladı. Fakat bir şey söyle
medi. Yalnız gözü ile Yamah lsn:l~· 
ilin oturduğu koltuğu gösterdi. lif· 
san hemen oraya doğru gitti. Yama· 
lr da koltuktan kalktı. Kadın göz 
yordamile bir şey söylemek, koltu· 
ğun sağ kenarına para sıkr~tırılmış 
olduğunu anlatmak istiyordu. Niha· 
yet anladılar. lsmail zaten parça 
parça olem koltuğun yan dikişlerini 
sökerek kenarda bir kağıda· sarılı 
altmış kuruşu çıkarıp Hasana Yerdi. 
Biran Hasanla gözgöze geldiler. Ya· 
malının yüzü gülümser gibi olmuş· 

(Sonu Sa. 10 Sü, 1J.. 
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Osmanil,imparat rlugun-l ,.-~~J;da kimleri dinligo;uz? 

da Sahte banknotlar 
Konservatuvar icra heyeti azasından 

18891 numaralı ' banknot nasıl taklit 
edildi? Sahtekirlar nasıl ele geçtiler? 

Yeryüzünde para icad edildikten 
belki pek az zaman sonra sahteleri 
Cle meydana çıktı. ilk zamanlar 
eahte para bir türlü farkedilemezdi. 
Şimdi gözden kaçmıyor. 

Sahte para yapanlar daima bir 
,ebeke halinde çalıtır, ve taklidde de 
.on derece muvaffak olurlar. 

Ruayada bir ressam, kelle şekeri 
arılan kağıdın üstüne kalemle çiz· 
diği para resmini kolayca bir bak. 
kala vermişti. 1907 yılında 1000 
frank değerindeki Belçika bankno· 
tu büyük bir maharetle taklid edil
miıti. F redrih isminde bir Alman 
da tam bir sene uğraşarak 1 00 
fraI}klık paralan taklid etmeğe mu· 
yaffak olmu§tU. 

Ben burada Osmanlı banknotla
nnın sahtelerini çıkaran bir şebe
keden bahsedeceğim: 

KARAMANLI KIRYAKO 

' Karamanlı Kiryako, Türkçe. 
Rumca, Fransızca ve İngilizceyi 
fevkalade bilir kurnaz bir adamdı. 
J\.akerlikten kurtulmak ve ~ tediği 
vakit kaçabilmek için üzerinde dai· 
ma bir Yunan pasaportu bulundu
rurdu. 
. Mektepten sonra Anadolu şimen- 1 
C:iifer kumpanyasına intisap ederek 
Haydarpap istasyonunda 600 ku- 1 
ru§la katiplik yapıyordu. Kiryako, 
§ubede biriken paralan muayyen 
günler alıp bankaya teslim ederdi. 

Bir giin tamdıklanndan Yani 
Sakhure adında biri ile ka111laıtı. 

Yani: 
- Kiry•Ak , dedi. Sen büyük 

bir fmıatı ayağınla tepiyorsun .. 
Devlet kuıJu ba~ına konmu§ ..• 

- Ne var, hayırola .. 
- Zengin olmak elinde iken ol-

muyorsun ... 
Kiryako bundan birıey anlamı· 

yordu. Yani izah etti: 
- Bankaya binlerle lira götürüp 

teslim ediyorsun. .. •. 
- Evet .• 
- Bunların arasına her defa 

muntazaman sahtelerini kanıtırıp 
hakikilerini alabilirsin ... 

- Fakat sahtelerini nereden bul
malı}. 

Yani güldü ve: 
- Nereden bulacaksın.. Yap

malı, dedi. 

Yakalanan .~ahtf'k<irlrmlan ha!.·k<ih 
Corci ile Kiryako 

adamdı. Evinin kirası ile yiyeceği 
verilmek şartinı da koşarak teklifi 
kabul etti. Kendisine 18891 mı· 
maralı bir banknot verildi. 

Corci işe kendi evinde başlamış· 
tı. Kiryako daha emin yer olsun 
diye kendisinin oturduğu T arlaba
şında Keresteci sokağında Agop 
kalfaya ait binanın 3 numaralı apar 
txman dairesine götürdü. 

Şimdi iş paraları basmak için 
bir yere kalmıştı. Kiryako ile Sa
mutraki yer aramağa başladılar. 
Kiryako Kınalıadada oturan Koco 
adında birini tanıyordu. Beyoğlu;.. 
da Kalyoncukulluğunda Sandalet 
~okakta 1 7 numaraya taşınmıştı. 
Derhal oraya giderek meseleyi aç
tı. 

- Bu iş hepimizi zengin ede· 
cek. Bize emin bir oda veriniz. 

Koççnun karısı Anna: 
- ilk paradan bize 1 00 lira ve-

rirseniz bir oda veririz. 
Dedi ve anlaştılar. 
Şimdi iş, işçi bulmakta icii. 
Samutraki: 
- Ben ded,i, Veznecilerde Sa

buncu hanında Kiryakonun matba
asında çalışan Miço adında birini ta
nıyorum. Bu işten de anlar. Zen
gin olmak için makineyi idare et
meği kabul eder. 

- Miikemır.el. 
- Fakat bir işçi kafi gelmez .. 
- Öbürünü de ben bulurum .. 

Galatada Sindağma hanında kutu 
fabrikasında hemşerilerimden Ka
rMğlu Azarya vardır. O bana adam 
bulur. 

Azarya, teşebbiisü fevkalade be
ğenerek Kiryakoya akrabasından 
Simon Portakaloğlu adında bir işçi' 
verdi. 

arada benzetebildikleri kadarına ra · 
zı olarak iki yüz lira kadar kağıt pa· 
ra basıp ayırdılar. 

Kiryako birkaç gün sonra eve uğ· 
r~dı. Fakat bu sefer, işçilerin de 
kendisinden şikayetçi olduklarını 
gördü. Tası tarağı toplamaktan baş· 
ka çare yoktu. Kağıtları ve diğer 
aletleri toplayarak evden çıktı. Ma
kineyi de şimdiye kadar yaptıkları 
hizmete mukabil Liço ile Simona 
verdi. Hakkak Corci de iki aylık ev 
kirası vermiş bulunduğundan me· 
sele kalmamıştı. 

Kiryako, muvaffak olamamakla 
beraber tehlikeyi atlattığına kaniy
di. Halbuki Anna ile kocası Koço, 
ellerinde bulunan 200 lirayı sarfet· 
mek hevesine kapıldılar. 

İlk önce Anna, yanma on tane 
sahte banknot alarak sokağa çıktı. 
Beyoğlunda muhtelif yerlere uğra· 
yarak eve döndl.iğü vakit bütün pa· 
ralan siirmüş bulunuyordu. Kocası
na, mükemmel, dedi. Kimse farkına 
varmadı. Kcşki daha fazla yapsa 
idik .. Yahut bu işi bozmasa idik .. 

Şimdi geride 190 banknotumuz 
kalmışt. Bunları si.irmek lazımdır. 

Bu iş Koconun kayın biraderi 
Yeni çeşmede oturan 24 yaşlarında 
Nikoliye havale edildi. 

Nikoli paraları aldıktan sonra Os 
manlı bankasında bulunan bir ah· 
babına giderek işi anlattı. Memur: 

- Aman, dedi çok tehlikeli bir 
iş. Dün birkaç sahte banknot getir· 
diler. Banka direktörü hükumete 
haber verdi. 

DeY,ince Nikoli telaşla eve doğru 
kotmağa ba§ladı. Galatasarayında 
küçük bir çocuğun tütüncü dükka· 
nında oturduğunu gördü. 

- Bu çocuk sahte parayı nere· 
den anlayacaktır diyerek altı tane· 
sini sürmeğe muvaffak oldu. Fakat 
eve gelir gelmez: 

- Eyvah .. Mahvoldunuz .. iş or
taya çıktı. Hükumet haber aldı. Fa· 
illeri arıyor. dedi. 

Halbuki polis çoktan iz üzerinde 
idi ve kendisini takibe başlamıştı. 

Anna, korkudan her şeyi itiraf 
etti. Binlerce lira hulyası ile sevinç
ten ne yapacaklarını bilmiyen sah
tekarlar ancak 16 lirasını harcaya· 
bildikten sonra hapse tıkılmışlardı. 

Kemani Bay Il~şat· anlatı)ror: 
''Atların kuyruklarından kıl ko-

J 

parır, kalem kutusu Üzerine 
gerip keman yapardım,, 

Yazan: 

YEK1A RAGJP 

ONEN 

Duvarlardaki cam levhalarda 
"mikrofon açıktır. Ses çıkartmayr 
mz !., yazıyor .. 

- Radyo merkezinde dış salon
lardan birindeyim .. Derinden klasik 
bir bestenin ahenktar nağmeleri ge· 
liyor .. 

Esmer bıyıklı bir bekçi küçük bir 
kapının topuzuna yapışmı§.. Sım
sıkı tutuyor .. Duvarlardaki kırmızı 
renkli ihtar levhalarına rağmen içe· 
riye pat! diye girilmesin diye bura
ya dikilmiş bir bekçi .. 

Kapı ara sıra içerden açılıp dışa· 
rı çıkanlar oluyor. Aralıktan içeriye 
bakıyorum. Yerler hep halı döşeli .. 
Buna rağmen herkes ayaklarının 
uçlarına basarak yürüyor. Elleri de 
ağızları~da.. Öksürmemek için ola
cak!.. 

Kiiçük kapının dibinde hayli bek 
ledim .. Nihayet .. Türk musiki heye· 
ti., nin faslı bitti. Bay Ömer Rıza 
"lzaatiin arabiyye., diye her ak§am· 
ki söylevine başlayınca geri çekilip 
kemani bay Reşadı beklemeye baş· 
ladım. Birkaç dakika sonra küçük 
kapı açıldı. Elinde kemanı bay Re
ıat dıprı çıktı .. 

Hızla merdivenlere atılıyordu ki 
önledim: 

- Efendim 1 Sizinle görüıece· 
ğim .. Kapı aralığında yolunu kesti
ğimden dolayı §aşırmış olacaktı. 

- Benimle mi efendim, benimle 
miL 

- Evet efendim 1 
- Ne var? Ne görüşeceksiniz 

efendim. 
- Gazeteciyim! Radyodaki sa· 

natkarları tanıtmayı üzerime aldım 
da .. 

Çok değerli bir sanatkar olan İ.İs· 
tadın çok mütevazi olduğunu da 
işitmiştim. Gazeteci olduğumu öğ· 
renince: 

Qj 

Bay Keman\ Rqat 
- Benim neyimi yazacaksınız! 

Hem benim gazeteye söyliyecek 
neyim var ki .. 

- Aman üstadım dedim. Siz ta· 
rihin malı olmuş bir musiki üstadı· 
sınız. Siz söylemeseniz bile hen size 
ait malumatı bulur, vazifemi yapa• 
rım. 

Bu söz üzerine bay Rqat biraz 
geriledi biraz düşündü. Sonra: 

- Öyle ise konservatuvara gelin. 
de orada konuşalım. 
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Dün öğleden sonra konservatu· 
var icra heyetinin toplantısı vardı. 
Bay Reıadın beni atlatmasına ihti· 
mal yoktu. Saat ikiye beş kala kapı
dan içeri girince heni karıısında 
buldu. Artık kurtulmak imkanı ol· 
madığını anlamıştı. 

Biraz sonra üst katta kar§ı karıı
ya idik. 

- Sor bakalım, dedi. Ne sora· 
caksın} 

- Nerede doğdunuz? 
- lstanbulda, Beşiktaşta. 302 

tevellütlüyüm. 
- Okuduğunuz mektepler} 
- Mektep, mektep dolaşmadım. 

iptidaiye ile rüştiyeyi bitirdikten 
sonra idadiyeyi de tamamladım. 

- Pederiniz 1 
- ismi Kerimdir. Rüsumatta me· 

murdu. Neyzen Yusuf paşanın to· 
runuyum. Onun babası da meşhur 
Sait dededir. 

- Mektepten çıkınca, ne yaptı· 
nız? 

- Hazinei hassada vazife aldım. 
Sonra Harbiye nezaretine geçtim. 
Sonra buradan da istifa edip mek· 
teplerde musiki hocalığı yaptım. 

Kiryako bu teklifi kabul etti. 
fakat o günden sonra Yaniyi bir 
Claha göremedi. Çünkü Yani sabı
kalmm biri idi. Tutunamadı, Yu
nanistana kactı. 

Kiryako her gün Yaninin tekli· 
lini kuruyor, fakat bir türlü yolu· 
nu da bulamıyordu. Bu suretle 
Clört sene daha aynı şirkette çalıı
b'ktan sonra istifa ederek hayat si
iortası acenteliğini yapmağa baıla· 
dı. Elinde birikmiı bir mikdar pa
ra vardı. Fakat kazancı az olduğu 
i~n paralar yavaş yava§ suyunu çe· 
kıyor, . her gün hayalinde kurduğu 
emeller yavaı yavaş söner gibi olu· 
yordu. 

Bundan sonra Galatada Natli 
matbaaımdan 20 liraya bir litoğraf 
makinesi alarak Koçonun evine gö. 
türdüler. Sultanhamammdan bank
not kağıdına benzer kağitlar aldık
tan sonra }-edi renk boyayı da ala
rak ite başladılar. llk defa 20,000 
banknot çıkardılar. 

Unutulmuş olan 
Şimdi de konservatuvar icra he· 

yetindeyim. 
- Kemana ne zaman ba§ladı

nız} 

- 3 20 senesinde .. 4 5 kuruıa bit' 
keman aldım. 

. Bir müddet sonra sigorta işini de 
bırakarak gezmeğe başladı. Az son
ra peripn bir hale geldi. Bu esna
da Samutraki adında birile tanıştı. 
O da fakirdi. Kiryako şu teklifi 
yaptı: 

- Birader, ikimiz de züğürtüz. 
Her ikimiz şiddetle paraya muh. 
bcız. Benim tanıdığım ltalyan bir 
1 akkak var. Beyoğlunda Sinardo 
aokağmda oturuyor. Çok mahir bir 
uıtadır. Seni ona takdim edeyim. 
Bende biraz para var. Ona bir li
ralık bir kalıp hakkettirelim. Bir 
fotoğrafya makinesi alalım; sahte 
banknot sürüp para kazanalım. 

L.llten bu düşünce ile gözüne 'j 
uyku girmiyen Kiryako teklifi der· 
hal kabul ederek vakit geçirmeden 1 
hakkak ~or~inin _evine gittiler. j 

Corcı böyle ıılerle geçinen bir 

Koço ile kansı Anna da, şimdi
den hulyalar kurmağa başlamıılar. 
dı. 

1ŞE BAŞLADIKTAN SONRA 
Sahtekarlar işe baıladıktan son

ra tam kırk beş gün uğraıtılar. Bir 
türlü muvaffak olamıyorlardı. Hal· 
huki Anna ile Koço, çok çabuk ser· 
vete kavuıacaklannı umuyorlardı. 
Bu halden canlan sıkılmağa başladı. 
Daha fenası yaptıkları işin tehlikeli 
olduğunu düıünebilmeğe vakit bul
dular. 

- Ya bir şey yapamadan yakala
nırsak. 

Diye üzülmeğe başladılar. , 
Bir gün Anna Kiryakoyu bula

rak: 
- Biz artık evimizde bu V,e mü

saade edemeyiz. Aradan kırk gün 
geçti. Yarmdan tezi yok makineleri 
alıp gidiniz! dedi. 

Kiryako vaziyetin gittikçe tehli· 
ke keshetmekte olduğunu görünce 
birkaç gün eve uğramadı. 

Atına, yalnız kalan iıçisi Simon 
ve Liço ile anlaşarak Kiryakonun 
aleyhinde yürümeğe ba§ladılar. Bu 

''Sağdan gitme,, usulü hakkında 
Köprüden geçiyordum. Birkaç ay 

önce, kulağımda kaldığı gibi, aağ 
tarafı takip ederek gidiyordum. Ne 
mükemmel bir şehirli nümunesi 
idim yarabbi!. Bütün dikkatim, fa· 
ziletim hep bu yaya nizamını yerine 
getirmiş olmakta toplanıyordu. Bir 
heyet bekliyordum hani! Köprünün 
öbür ba§ına, daima sağı takip ede
rek vardığım zaman, bayraklar ve 
fenerlerle karşıma çıkarak şehir na· 
mına kısa bir hitabeden sonra, "ya· 
şa !,, nidalarile beni, - bu nizamse· 
verliğimden dolayı - kutlulayacak, 
tebrik edecek bir heyet, bir alay .. 

Fakat beklemediğim bir şey oldu. 
Köprünün daha yarısındayken, sağ 
yerine kendi solundan yürüyen bir 
zatla kafa kafaya çarpıştık! 

~ . . 
Hani nerede o sıkı tedbirler; o 

memur müdahaleleri? Yalnız köprij 
ile kalmayıp, şehrin diğer sokakla· 
rında da "sağdan gitme usulü,. nii 
takip edecektik! 

Yolun sağını takip etme usulü 
çıkarıldığı zaman, herkesten evvel, 
yine bu gazetede biz bu karan al

.._,.,.llllılllllllflllHl""--•u 

kışlamış, "sağımızı solumuzu., bilen 
bir millet olmak azminde bulundu
ğumuz için, bu kararın, gidişimize 
pek uyacağını söylemiştik. Fakat 
neden bu işin üzerine düşülmedi? 
Halk, ne güzel alışıyordu .. 

• * • 
-Sağdan bayım .. Sağı takip edi· 

niz! 
Köprünün başında, ortasında, so· 

nunda nöbet tutan polis memurla· 
rının bu ihtarı, halkın üzerinde, git· 
tikçe yerediyordu. Sağdan gitmek 
işinin hakiki bir itiyat halini alma· 
sına az bir şey kalmıştı; bu ihtar sesi 
ke:ıildi .. 

Yoksa ben mi işitmiyorum? işit· 
mesem de sağdan gidiyorum. Gidi
yorum ama, bana karşı olan fazla 
muhabbetinden mi nedendir; sağ 
taraftaki yolunu bırakıp sıçrayarak 
beynimin üzerinde soluğu alan yol· 
cuların, bu müfrit heyecanına haki
ki bir diizen vermek lazımdır. 

Gidenlerin yoluna geçmi§ olan 
bir adam, o hemıerilerinin hukuku
na tecavüz etmis 2ibidir. 

HIİCMET MUNIR 

- Heves nereden geldi} 
- Musikiye, bilhassa kemana 

çok ufakken hevesim vardı. Üskü· 
darda oturuyorduk. Arabalarımn: 
vardı. Beygirlerin kuyruğundan ko
pardıijım kılları kalem kutusunun 
üzerine gerer keman yapardım. On 
paralık da reçine tedarik eder, kılla· 
rın üzerine sürer, kendime göre bir 
de akort yapıp çalardım. 

Valdemin babası Salih dede mu
sikişinastı. Valdem de piyano çalar 
dı. Fakat babam derslerime mani 
olur diye musiki ile uğraımama ta• 
raftar görünmezdi. 
Kemanın sesine çıldırasıya aşık:· 

tım. Mektebe geli~ giderken keman 
sesi duyunca durur, dakikalarca 
dinlerdim. 

R iİ§tiyede ve idadi yede arkada§· 
larla bir köşeye çekilir, gizli gizli 
şarkılar geçerdik. 

Kutudan yaptığım keman ile pr
kılar söylerdim. Kemanı alınca mu· 
zikai hümayunda dayım Celal beye 
bnş vurdum. Ondan nota öğrendim. 
Ha şunu unuttum .. Küçükken anne 
min piyanosunun başına geçer, ça· 
lardım. Bir ara alafranga piyano 

(Devamı 10 uncu aayt/ad4) 



Balkan bozgunundan 

:Yazan: Kadlrcan KAFLI Tefrika: 2 
kiml~r Te~a~~·~ldür?. 1 

Baltalar , kazmalarla şövalyelerden intikam 
almak için koşuşan halk gittikçe çoğalıyordu 

Yazan : Bir 1ürk Subayı . . 
Hülasa muharebe fikri en büyük 1 

kumandanlarda, en metin askerlerde 
bile mahvolmuştu. Gerçekten intizam· 1 
sızlık yapmak lazım gelseydi ve istiye. 
rek yapılmak istenilseydi ancak bu ka
dar olabilirdi. Bu intizamsızlığı mey • 
dana çıkarmak için vakaları gene ateş 
hattından itibaren takip etmek lazım 
geliyor: 

katil ve cinayete teşebbüs eylemektt 
hiç tereddüt edebilir mi? 

Aeıl burada arzet:mek istediğim nok. 
ta §Udur: Çapulculuk yüzünden her 
gün bölük ve tabur mevcutlarının t;k· 
silmekte olması 1 

Dünkü kıamm hulasası: 
Bundan altı yüz yirmi yedi 

''ll önce Ho.~pitalye şöı·alyeleri 
Rado.,a hücum etmi§ler t:e 
Türkleri kılu;tan geçirmişler
di. Kurtulanların bir kısmı 
Anadolu' kı)1larına kat;ıyor· 
lar' ve §Övalyeler de biiyük 
kadırgalarla kot·alıyarak ba· 1 

tırıvorlardı. 
·Türk knyık ı,•e gemilerin· 

de çoluk ı;ocuk da bulunduğu 
için dönüp 'döğü§emiyorlar· 
dı. Mehmet reis: 

· - Ölümden korkuyor mu 
,·uz sandın? Hepimiz ötrsek 
bu canarnrlardan kim inti· 
kam alacak? 

Diyordu. 
Niharet kara)·a çıktılar. 

Şövalyel~r onları bırakmamı§ 
far ve körleri yakmıya, Tiirk 
leri öldü~iye bU§lamışlar<lı. 

O sırada oralarda hô.kim 
olmı Sa.~a beye haber uçurul· 
du. Aydın oğlu Mehmet bey 
de Srua beyin maiyetinde bu
lunuyordu. Şövalyeleri kaçır· 
dılar, fakat ellerinde donan
ma olmadığı için denize açı· 
larak harbe devam edemiyor· 
lardı. 

Kıyı boyunca mJ.frezeler gönde
. rildi. Fakat asıl kuvvet oradan ayrıl
madı. Çünkü şövalyeler biraz açıkta 

duruyorlar, henüz gitmiyorlardı. 
:B'.: .:~at kadar sonra en büyük ge. 

miden klyıya e.ı:.,~lu bir kayık aynldı 
ve beyaz bayrak sallryarak yaklaştı. 

İçinde dört kqrekçi ve temiz giyin
miş iki §Övalye bulunuyordu. Bunlar 
zırh giymemi~Ierdi. · Başlarında uzun 
tüylJ. ve geniı bereler vardı. Kısa ve 
dilim dilim renkli pantalonlariyle ya -
katarı körüklü mantolannr kadın clbi. 
sesi gibi işlemelerle ıüslcmişlerdi. 
Sol taraflarında ince uzun kılıçlar sal
laruyordu. 

Saıa bey: 
- Bunların dilinden kim anlar? 
Diye sordu: 
Ses çıkmadı. Sasa bey carunın sr -

krldığını anlıyan bir jest yapınca Meh. 
met bey sert bir sesle : 

- Onların dilini anlamak için ne 
zorumuz var? Söyliyecekleri varsa 
birimkini öğrensinler de öyle gelsin -
Jer! Fakat bana kalırsa bunları dinle
mek şöyle durııun bu toprağa ayakla. 
rını bastırmamalı. 

Dedi. 
- Konuşmaktan bir şey çıkmaz. 

Belki de hayrrlıdtr. • 
Sağdan soldan bu sözü tasdik etti

ler: 
- Evet, öyledir. 
Mehmet bey sesini alçaltarak son 

sözlerini söyledi: 
- Bunlardan hayır geleceğini san-

mam ama ... 
Elçiler Saııa beyin önüne getirildi. 

ler. İçlerinden birisi rumea biliyor -
muJ. Türkler aras~da bu dilden anlı· 
yan ekııik değildi. 

Elçinin sivri sakallı ve yaşlı olanı 
söz aldı: 

- HospitAlya Şövalyelerinin bü
yük efendisi Fulke Villare, büyük 
Türk hükumdan Sasa beyle anla'Şmak 
istiyor. Bunun her iki taraf için de 
iyi olacağına şüphe etmiyor. 

Sasa bey cevap verdi: 
- Sizi dinliyoruz. 
Aydın oğlu Mehmet yerinde dura

madı: 

Onları dinlemeden önce sorulacak 
şeyler var. Onlara cevap versinler 1 

Sasa beyin onlann pek zengin ol
duklarını biliyordu. O anda, elinde 
bulundurduğu yüz kadar esiri kurtar. 
mak için geldiklerini biliyor; müm~;ı., 
olduğu kadar çok para koparmayı dü· 

şünüyordu. 1 
Mehmet bey tercümana döndü: 
- Bu h erillere sor, niçin haksız 

yere Rados halkını kılıçtan geçirdiler 
ve Anadolu kıyılanna saldrrddar? .. 

Sasa bey kendisini güçlükle tutu· 
yordu. 

Elçi cevap verdi: 
- Biz halkı değil, bu denizlerde 

alış verişi bozan, ortalığı yağma eden 
birkaç korsanı tepeledik. Bu toprak -
lara da bizi onlar sı:.irükledi. Yoksa 
bizim geniş fükelerde gözümüz yoktur. 
Eğer buraların Sasa bey idaresinde 
olduğunu bilseydik saldırmazdık. Kor
sanların terbiye edilmelerini ondan ri. 
ca ederdik. Şimdi de maksadımız e
sirleri para vererek kurtarmak, sizinle 
anlaşmak, alış veriş yapmak ve bize 
bir liman istemektir. 

Mehmet beyin kaşları çatıldı: 

- Liman mı? size burada liman 
vermek ha!.. Ancak mezar bulabilir· 
siniz burada 1 Gördün mü Sasa bey 1 
gördünüz mü ne istiyorlarmış! 

Sasa bey Mehmet beyi baştan aya. 
ğa kadar süzdü ve tercümana döne -
rek emretti: 

- Elçileri çadırıma getir 1.. 
Yakınlarından iki kişiye de beraber 

gelmelerini işaret etti. 
Yarım saat kadar sonra dışarı çık· 

olar. 
Sasa beyin yüzü asık değildi. El. 

çiler sevinç içindeydiler. Geldikleri 
kayığa binerek uzaklaştılar. 

Sasa bey yaptığı anlaşmayı anlatı
yordu: 

- Esirlerin herbiri için elli altın 
verecekler • Aynca bet bin altın za-

rar ödiyecekler.. Onlara Budrumda 
bir çarşı yapacak kadar yer ayıraca • 
ğız. Orada mallarını satacaklar ve mal 
alacaklar. Buna karşılık da her yıl 
beş bin altın gönderecekler. 

Mehmet bey atıldı: 
- Bu, olamaz: Onların bu toprak

ların herhangi bir noktasında yerle§· 
melerine razı olmak, bile bile koynu
muza yılan almaktır. Ölci>:irülen bin -

· lercc kardeşlerimizin kanları kuruma
dan .... 

Sasa bey haykırdı: 
- Sus! burada söz söylemek hak. 

kı bendedir. 
- Boğazlanan zavallıların, yakılan 

yurtların hakkı daha büyüktür. Bu 
karardan vaz geçiniz! Çünkü sızın 

devletiniz için de korkulu günlerin 
başlangıcı olacaktır. 

- Ben kararımdan dönmemi 
- O halde artık senin için çar• 

pışmaktan vaz geçiyorum. 
Mehmet bey atma atlad~ ve dötr 

nal sürdü, 
Kardeşleri Osman, Hamza ve Kah

raman beyler de onun ·gibi yaptılar. 

Üç bin Türkmen süvarisi, beylerinin 
arkasından sanki havalandı. 

Sasa bey şaşırdı. 
İşin bu dereceye varacağını hiç 

düşünememişti. 

Dündar bey onun yanına yaklaş -
tt: 

- İyi olmadı, Mehmet bey haklı
dır. Bu haydutlara güvenilmez. 

( Arka.sı var) 

Herkes • • zçzn hukuk 

Müşterek -borçlu -ve 
müteselsil kefil 

B . Sami Tekin 
Borçlu ile kefil yekdiğerine karşı 

müşterek borçlu ve müteselsil kefil sı 

fatmı alm~ oldukları takdirde dahi borç 
gerek asıldan, gerek kefilden tamamen 
istenilebilirse de borçlu borcun yarısını 
kefile yükletmek hakkını kazıı.nacağı 

gibi kefil de ancak yarısı için asile ru -
cu edebilir. 

Hasılı kefilin h !m kefil ve hem borç

Şarka giden uçurum 
İster korkaklığı, ister aczi yilzün • 

den olıun, hattı harpten çekilen bir 
askerin nazarı dikkatini celbeden şey 
gerilerde kendiıini vazifeye davet e. 
decek veya tekrar geri çevirecek, tek- 1 

dir edecek hiçbir amir ve kumandana 
rast gelmemesiydi. Arkasından düş -
man şarapnellerinin kovaladığını bi • 
len efrat, yardım aramak için etrafı
na bakınca şarka ve daima geriye 
doğru devam eden bir cereyanın vü. 
cudünü his ve müşahede etmekte ge • 
cikmezdi. Nereye ve hangi "uçuruma 
doğru aktığını bilmediği o cereyana 
tabi olarak hiç bir maniaya tesadüf 
etmeksizin geri gider ve nihayet bir 
gün bir köye veya çiftliğe varırdı. 

Daha uzaktan bir külbastı kokusu 
kaç gündenberi aç kalmış olan Meh • 
medin iliklerine kadar işler, zavallı 

her ııeyi unutur, tabiatiyle dumanın 

çıktxğı, kokunun geldiği tarafa yak .. 
laşırdı. Bir de ne baksın, herkesin e. 
!inde bir tavuk, bir hindi veya koyun 
bacağı, bir ldana filetosu! Saf Mehmet 
bunların nereden satın alınmış veya 
ne suretle tedarik edilmiş olduğunu 

zihninde tasarlarken yanında bir tü • 
fek patlar, öbür taraftan bir daha pat· 
lardı ! 

Uzakta birkaç nefer, ellerinde bı

çak, kasatura, muttasıl koşuyorlar. Bir 
şeyler kovalıyorlar. Acaba gene mi 
mufiareoe vard,ı? ' 

Hakikaten birkaç gün içinde mev• 
cutlar yan yarıya inmişti. Fakat bu 
tenezztil ne muharebeı::leki tel~fattan, ne 
de hastalıktan ileri gelmiyodu. Bunun 
yegane sebebi inzibatsızlık ve çapul. 
culuktu. Çünkü nefer bölüğü ile beraber 

bulunursa aç kalıyor, yollardaki lilzumıuz 
tevakkuflar ile yoruluyor, üzülüyor, 
ve geceleyin de açıkta kalarak hastala• 
nryordu. 

Halbuki kendi başına kalırsa nefer 
konağını hazırlıyor, tavuğunu kızartı• 

yor, hatta binek için atlar ve etekler 
de 'tedarik edebiliyordu. O halde kıt'a 
ile hareket etmek, birçok zahmetlere 
ve müşkülata maruz kalmak budala -
lık değil miydi? ' 

Hem kıt'asından uzaklaştıkça ne• 
ferin aç kalması tehlikesi de azalıyor, 
bilakis refah ve istir.ahatı daha ziya• 
de artıyordu. Karışah yolC, yapttlda· 
rını fena gören yok, ktt'asını terket• 
tiğinden dolayı ceza veren yok .. Hü .. 
tasa her ne yaparsa yamna kat kalı . ' 
yordu. · 1 

Şimdi düşünelim. Daha harbin bz,. · 
şında geri kaçarak tavuklar· ile muna· 
rebeye, öküzler ile mücadeleye eür'ef. 
ettiği görülünce cezalandığıru gören, 
kıt'asını terkedip kaçan arkadaşlarının 
kurşuna dizildiğini işiten bir nefer 
yüklü mekkarelerin iplerini, araba12· 
rın koşumlarını kesmek. cephane ıian• 

dıklarını öteye beriye atmak, kıt'asm. 
dan ayrılmak, -bir muhaciri soymak ... 
gibi cinayetlere ve. denaetlere acaba ce
saret edebilir miydi? 

- Evet, fakat ö'u defaki muhare: 
be ·tavuk ve · hindiler "üe. Bu seferki · 
mücadele dana ve öküzler i1e idi.. 

Kı.f~lar, ~ehitler bir tarafa dımu.ın, :ı 
yaralılarınr, 'ceRhan~Jçrtilın biIG dUtman .. . .. . .... . - .... . '"' ... 
eline bırakmağa Il'lecbur oluyordu. Çün. 
kil ne hayavahat~ kal~ idi, ".ne de ari. 
bası. Sanki ,bütün Osmanlı o.{dusu sil -
variye münkalip Ôlmuştu. M.ekkarfler 
kifayet etmediği için topçuların koşum 
hayvanlarından, muhacirl~rin öküz ve 
merkepierinden bile istifade olı.ınmuş -
tu. P{yade mülazımı Ganileri ile çavuş; 
lardan sarfınazar, bütün hizmetçiler 
ile maiyet. efradr, mekkareı::iler, kendi. 
lerine yaralı ve hasta süsü veren nih~. 
yetsiz redif ve iht.iyatlar .• B.ütiiıı bun . 
lar hep at, katır, eşek, öküz süvarileri 
olmuşlardı 1 

O srrada yanlarından geçen bir 
çok zabitler ve amirler, hatta bu köy
de dinlenen kumandJınlar bile hiç 
seslerini çıkarmıyorlar; hiç düşünmek
sizin atılan bu kurşunlar birçok kaza
lara sebep olduğu halde hiçbir kimse. 
yi tekdir etmeğe ve cezalandırmağa 

lüzum görmüyorlardı. Yaptıklarının 

kanun ve nizama mugayir olduğunu 

muhakkak bildikleri halde bunun ya • 
sak olduğunu söyliyen kimse bulun• 
matlığından dolayı mübah olduğuna 

hükmeden Mehmetcik bundan sonra 
artık çapulculuğa başlamakta; yahut 

Gerek şahısların ve gerek banka gi-ı 
bi şirketlerin ve hatta resmt dairelerin 
aldıkları borç senetlerinde gösterilen 
kefaletlerin guya daha kuvvetıi olma
sını temin için kefile (Müşterek borç
lu ve müteselsil kefil) sıfatile veyahut 
(Müteselsil kefil ve müşterek müte. 
sclsil borçlu) sıfatile kefalet ettiril
mekte olduğu çok görülüyor. Bu tabir. 
lerin kanundan aynen alınmakta ve fa 
kat düşünülmeden kullanılmakta ol
duğu zannedilir. Çünkü maksat ala
cağın istifasını daha ziyade sağlam

laştırmak iken bilakis alacaklıya za. 
rarı olacağı gibi sırf bir eseri insani
yet olarak hareket eden, işte hiç bir 
menfaati bulunmıyan kefil de hiç ilti. 
zam etmediği bir yük altına giriyor. 

lu gösterilmesi kefaletten beklenilmi- -------------------

Hakiki hastalar ile mecruhlara gelin
ce, onlar, o zavallılar düşman süvarile_ 
rini durdurmak, kaçan or9uya vakit 
kazandırmak için dümd~ra terkdun. 1 

• 

muşları::lı ! ? ( 1) r 

Birkaç kişi müştereken borçlanır
sa, hisseleri tayin edilmemiş olduğu 

takdirde, borçtan milsavi birer hisse 
deruhte etmiş olurlar. Kefil • (Müşte
rek borçlu) sıfatını alırsa o da borcun 
yarısını üzerine almış olur ve binaen. 
aleyh kefaleti hasebile borcun tama
mını ödediği vakit yarısı kendi borcu 
qlduğundan asıl borçluya ancak bor. 
cun diğer yarısı için müracaat edebi
lir. Kefil (Müşterek borçlu ve müte
selsil kefil) sıfatında bulunduğu tak
dirde teselsül sebebile borcun tamamı 
için kefile doğrudan doğruya müraca. 
at ed,ilebilirse de a..cııl borçlu borcun an 
cak yarısını deruhte etmiş sayılaca. 

ğmdan, kefile müracaatta bjr fayda 
görüİemediği halde, asıl borçludan an~ 
cak borcun yansı istenik~ilir. 

Vakıa asıl borçlu evvela borcun ta
mamını ödemeği deruhte ettiğini be
yan eyledikten sonra kefflin (Mü~te. 

rek borçlu ve müteselsil kefil) sıfatile 
ışın ıc;ınc girmesi kendisinin ancak 
bir kefil olduğunu, borçtan hissesi bu
lunmadığını göstermekte ise de bu bir 
deialcttir; (Müşterek borçlu) sıfatını 

sarahaten almış olması karşısında hük 
mü olmamak iktiza eder. 

yen haksızlıklar ve zararlar vücuda ge. • 
tireceği için borçluya borçlu, kefile df' B zr ilim kurbanı 
yalnız kefil demek lazım gelir. Bu se. 
beple kefil yalnız ( r11üteselsil kefil) s1-
fatını alacak olursa borcun tamamı için 
her vakit kendisine müracaat edilebilir 
ki esasen istenilen de bundan ibarettir. 

Bu gibi işlerde bir şey daha daima 
göz önünde bulundurulmak lazımdır: 

Kefil hem müşterek borçlu ve hem mü
teselsil kefil sıfatını almış olduğu halde 
yukarıda sayılan mahzurlar ortaya ko. 
nulunca (canım biz bilmiyor muyuz, o 
yalnız kefildir, nasıl bnrçlu sayılabilir. 

Hem bize karşı ke::ılct suretile büyük 
bir eseri insaniyet ve yardım göstermiş 
olan bir kimseye borç yükletmek vic • 
dansızlığında bulunmuyor muyuz?) de
niliyor. 

Kefil de emniyetsizlik göstermemek 
için buna bir şey diyemiyor. Fakat hiç 
düşünülmiyor ki borç ödenip iş bitince
ye kadar alakadarlar yaşayacak mıdır. 
lar. Borcun vadesi geldiği, takibat baş. 
ladrğr zaman acab3 kimlerle karşılaşa
cağız? Aliikadarlardan birisi vefat et
miş olursa acaba veresesi aynı kanaat 
ve vaziyette bulunur mu? Verese içinde 
küçük bulunması sebebile hakim işe va
ziyet ederse acaba şunun bunun sözüne 
mi, yoksa eldeki vesikalara mı bakar? 

İşte bunlar düşünülürse akitlerde 1 

tehlikeli vaziyetler ihdas etmekten çe. 
kinmek, hele şahsa hiç emniyet etme
mek, daima ihtiyatlı bulunmak zarureti 
görülür. 

Hukuk gazetesi 

Meşhur Fransız radyolok'u ve 
verem hastalıkları mütehassısı Dok
tor Herve, kendi inşa ettiği sanator· 
yomda ölmüştür. Doktor HerV-:! 
uzun zamandanberi (X) şuamm 
tesiri ile parmakları harap olmuş ve 
kangrenin vöcudüne yayılmaması 
için parmaklarından birçoğu kesil
mişti. Fakat bu ameliyattan sonra 
da Doktor faaliyetine devam ettiği 
icin elindeki müthiş h~stalık dur· 
~~mış, nihayet bu Y,Üksek ilim -ve 
fen adamının ölümi.i vukua gelmiş
tir. Fransız gazeteleri Doktor Her
ve' yi bir ilim kurbanı olarak tebcil 
ediyorlar. 

Askerlerin emir ve kumandasim, ge. · 
çinmelerini, inzibat ve idaresini büsbil.. 
tün bırakmış ola11· amir ve kumandaru 
hi~ olmazsa fü:leta istimdat eder bir va· · 
ziyet ile geçtik1eri yollar üzerinde srr.1. · 
lanmış olan cephane istiflerine, trzak 
ve e;ya ambarlarına merhamet gözü ile 
balt<arak bunları kurtarmak için teşeb. 
bil'> etmeli idiler. Çünkü kolay idi ve · 
çünkü ötekinin, berikinin altına .çekil ·• 
mi~. hanlara, ahırlara saklanmt~ yüz .. ' 
lcrce hayvanların bir, iki saat zarfında 
toplanması her kumandan için müm. 

1. ":ı i(i. Halbuki bi :::çoklan maate -
c!sfü kencl i eşydarmı, mutfak tab.'1mla. 
rını bile kurtarmağa muvaffak ·olama
dıbr. 

İaşe hususu pek ziyade 'teessüfe ş1yan 
dr. Çünkii ordu günlerce ekmeksiz ve 
yemeksiz kaldığı halde ağızlarına kadar 
dolu olan , içerisinde konservelere va. 
rrncay:ı ka·::lar ht"r türlü yiyecekler bu. 
lunan ambarlar, depolar düşman tline 
geçti. Bunun için kıt'alarm aç kalması· 
erzııktan ve yahut, nakliye vasıtaları • 

mn noksanlığından değil, belki de ida· · 
re:Jizlikten, tedbirsizlikten ve bilhassa· 
iaşe memurlarının kayıtsızlıklarından l· 
leri gelmişti. 

Bıı.zı tabur katiplerinin ateş hatla. 
rma kadar ekmek ve kavurmalı· pilav 
göndermiş olmaları bli iddiamızın doğ. 
ruluğunu isbata kafi gelir. 

· (Ar1um·-var ), --..------ . -
(1) - Yarabbi, n~ acı, .ne .m'-thit 

bir aahnet (Kurun) 



Bergama ve Cihan 
tarihindeki yeri 

Ankara Halkevinde verilen ehem
miyetli bir konferans 

htanhul Halkevinde olduğu gibi Ankara Halkevinde de konferans· 
•a ehemmiyetle devam edihnektedir. Ankara Halkevi müze ve serg1 
komitesinin son defa tertip ettiği konferanslarda y&ksek tahsil gençliği, 
Profesörler ve mebuslar bulunmuşlardır. Avukat Fehmi Kural tarafından 
(Bergam:ı ve Bergamanm cihan medeniyetteki yeri) mevzuu etrafında 
tardir edilen bu son konferansı ehemmiyetine binaen okuyucularımıza 
l'enneği faydah bulduk: 

"- Tarih; Bergatnanın medeniyet-------
davasına hizmet eden amillerle dolu 
bir~ok müesseseler vücude getirdiğini 
kaydederdi. İnsanlığın kültür sahasın
da, incelik, ihtişam, göı.: kamaştırıcı j 
parlaklık bxrakan bu müesseselerin iz-ı 
leri orta çağdan sonra ilim aleminin ı 
hayranlığmı ~ekiyor, merakını, tecessü-1 
~Ühü kamçılryordti. , 

Milletler arşivlerinin en değerli ve -
sikaları (Bergama) (parşümen) deni -
len Bergama kağıtlarından vücudc ge -
tirilmekte idi. Bu par~ümenlerden yapıt- 1 rntt 200 bin ciltlik bir kütüphanenin 
Bergamadan alınarak Mısrra, Kleopat
raya armağan edildiği de biliııiyordu. 

Ar itibarile de Bergama Roma sana -
ti üzerine tesir etmitti. Türk Farab1, 
ib1:1isina tarafından tercüıne ve şerhe -
'dilen felsefe kitaptan Endülüs yoluyla 
Avrupaya girmitti. Fakat bu müessese
leri kuran. milattan önce Ege mrnta -
lcaımda medeniyet ve kültür kaynağı O· 

lan, doğuya, batıya ilim I§Jğı saçan 
Bergamanın coğrafya üzerinde ancak 
adı kalmıştı. Eski Bergama şehri top -
raklar altında gömülü idi. Asırlarca 

Bergama bu saklılığınr muhafaza etti. 
Onu 17 inci, 18 inci asırda, 19 uncu as
rın ilk yansında aradılar, bulamadılar. 

BERGAMA KAZAŞI 

Bergama..:Ja kan yapılmadan evvel, 
Be:-gaına yıkılannrn en chcmmiyetlileri
ni sinesinde gömen Bergama tepesi 
(Akropol); onı1 tetkike, aramaya gelen 
ilirn adamlarına, gezicilcre, karmakarı
şık bfr (ytkmh :ıahası) manzarası gös
h:riyorau. Bu saha üzerinde her devre 
ait duvar bakiyeleri görünüyordu. Mi· 
tattan 50 yıl önce Amasyada doğan es -
ki zamanın meşhur coğrafyacısı (Stra
bon) Anadoluyu l:İaştanbaşa gezdiği za
moın Bergamayr da yakından görmüş, 

coğrafyasmm bir kısmını buna ayır • 
nuıtı. Ne de olsa muhtasar olan bu ma
Iliıttata dayanmak vaziyetinde kalan a
rayıctlar veya seyyahlar; gördükleri 
harabe yığınından, en fazla tanılan mü· 
essese ve abidelerin yerlerini bile ta· 
yin etmeğe imkan bulamıyorlardı. 

Seyyahların ve arayıcıların çoğu -
nun dikkat gözünü; toprak üstünde 
ayakta kalan şehrin düz ve alt kısmın· 
aaki Roma devrine ait harabeler çe ~ 
ltjyordu. Asıl Bergama Akropolü; bal
Jedilenüyen bir muamma ıeklinde gö -
rünüyordu. 

ŞARL TEKStYE'NIN KAZISI 

1832 de küçük Asyaya yolculuk e -
den Fransa tarjh, coğrafya enstitüsü 
azasından, küçilk Asya tarihi müellifi, 
Bay Şarl Tcskiye Berga.mada 'küçük bir 
kazı yapmı§tr. Bir ıey bulamamı§tı. 
Bergamada Küplühamam'da, kapıdan 

içeri gireken, methalde içine su ko -
nulan küp ; kendisinden evvel gelenler 
gibi onun da hayranlığını çekti. Kazt • 
ıııırun, seyahatini~ en değerli verimi o • 
larak bunu almak, Fransaya götürmek 
istedi. 500,000 frank verdiği halde ha· 
nıamcrdan bunu alamamıştı. Fransaya 

1 aönüşilnde; bu işin olmasına hüktlmc
tini tahrik etti. Yaptırdığı te§ebbüs so
nunda Su1tan Mahmut; bu küpü, Lui 
Fp.ip zamanmda Fransaya hediye etti. 
Şimdi Luvr müzesindedir. 

Mermerden yapılan bu güzel ve bü
yük vazonun üstünde drş tarafını ke -
ntcr gibi kuşatan - dört nala yekdiğe· 
rini kovalıyan - bir süvari grupu var. 
Bunlar ellerinde mcıalelerle bir ayini 
temsil etmektedirler. Küp beyzi şekil • 
dedir. Ustii kapaksızdır. Kapağı birkaç 
ıene evvel asıl sahibinin cvin<Je bulun
muştur. 

Bundan sonra lronhnmçı Bergama· 
da Alım.nlar tara.fmdan yapılım kazıyı 
\'e ilk kazıda çtkan Jübiter tapınağı 

PaTça1armm nasıl Bcırlin'e ta§mdığmı 
anlattı. Buna dair birçok resimler gös

terdi. Bu tapınağın tarih '\l'e art bala -ı 
hlmdan değerini lııeliı1:miı ve tapmağm 

duvarındaki vef[erin o zaman Arkarayı 
merkez yapmış o~an Galatlaı·h Berga -
m:ıblar arasındaki harbi tasvir etmekte 
olduğunu bildirmiştir. Bun:.'ıan sonra B. 
Fehmi Kural, plim üzerinde adım adım 
kazı yer!erini ve burada çıkan müesse • 
selerin bugünkü durumuna ait resimler· 
le eski halini gösteren restöre tesirnleri 
Üzerinde izahlarda b~lunmuştur. Tapı • 
r..i'ğın içinde (150) bjn kişilik "~r.iz am· 
fiteatrlar, kütüphar:eleı·, saraykır, sth • 

hat yur~lan dikkati çelciyorclu. 

Konferansta Bergama yolculuğu ta· 
mamlandrktan sonra bugünkü Berga • 
:manın hususiyetleri de projeksiyonla 
tebarüz ettirilmi,tir. 

Bir üniversite profesörile 
aparflman kapıcısı 

arasında 

tinivcrsite Edebiyat Fakültesi "Ar -
keoloji" ordinaryüs profesörü Bossert 
tarafından Anderya Segi:mi isimli bir 
apartıman kapıcısı aleyhine açılan şahsi 
hürriyeti tahdit davasına üçüncü ecza -
da hakılryor. 

Davacı, Cihangirde bir müddet otur
duğu apartımandan çıkarken, kapıcı -
nın eşyasını ve kendisini bırakmadığını, 
bir müddet zorla alıkoyduğunu iddia e
diyor. 

Dün sabahki celsede, kapıcının da 
profesör aleyhine Beyoğlu ikinci sulh 
cezada "beni o sırada bastonla dövdü,. 
diye bir dava açtığı öğrenilmiş, her iki 
dava birleştirilmek üzere, duruşma hı -
rakılmı§tır. Duruşmaya 7 nisanda de • 
vam olunacaktır. 

Mangaldaki külden çıkan 
hldisenln sonu 1 

Tevkifhanede iki mevkuf kavga edi
yorlar: Osm.anla Süleyman. 

Osman, "mangalın külünü neye dök· 
tün?,, diye soruyor. öteki de "ne olur? 
Yenisini koyuver!,, diye cevap veriyor. 
Osman, öfkeleniyor, mangal karıştırdı -
ğt teneke parçasile Sülcymanı kulağtn· 
dan yaralıyor 1 

Sultan Ahmet birinci sulh ceza ha • 
kimi Reşit, Gardiyan ibrahimi şahit o
larak dinledi. Sonra, Osmana on altı 

gün hapis cczas~ verdiğini bildirdi. 

Osman, Beyoğlu sulh cezasından da 
başka bir meseleden dolayı dört ay ha
pis cezası almış bul~nmaktadır. 

Yoldan geçeni çarpan 1 
Fincancılardan geçen Geredeli Ya -

kubun cebinden para çantasını aşırdığı 
iddia olunan Mehmedin duruşması, Sul
tanahmet birinci sulh cezada yapılmış 
hakim Reşit, Mehmede yankesicilikten 
altı ay hapis cezası vermiştir. 

Çay çalmanın kararı ! 
Marpuççularda çaycı Nurinin çay 

mağazasında çahştığr sırada, ceste ces
te 500 liralık çay aşırıp, dışarıda şuna 
buna sattığı iddia olunan Osmana, Sul
tanahmet birinci sulh cezada yapılan 

duruşması netic~sinde, hakim Reşit, bir 
ay, yirmi sekiz gün hapis cezası ver -
miştir. 

Tayyareci inglllz 
Ankaraya gitti 

Birkaç gündür şehrimizde bulunan, 
tanınmış İngmz kadın tayyarecisi Ledi 
Loç ve beraberindeki İngiliz yüzbaşısı 
Koningam dün Ankaraya gitmişlerdir. 

Beşiktaş Halkevlnde 
piyano dersi 

Beşiktaı Hal.kevinden: 
Beşiktaş Halkcvinde Keman dersle

ri devam etmektedir. 15 nisan tarihin· 
den itibaren de piyano, mandolin ve vi
yolonsel derslerine de başlanacaktır. İs· 
teklilerin her gün Evimiz idare memur
luğuna müracaat ederek isimlerini ka • 
yxt ettirebilirler. 1 
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25 Senenin 

Resimli Tarihi 
-10-

Rasputin ve Çar ailesi 

R:ıspotin Çar lizer:nde büyük 
bir tesiri olan bir parıazdır. mm' 
da harp aleyhtarı fikirlerinden 
dolayı Rus Aristokratları t::ıra: 

fından katledilnıiştir. 

Istanbul belediyesi önüm.özdeki beş 
yıl içinde neler yapacak ? 

Şehir planı - Yol süsleme işleri - Kaııalizasyon -
Işık işleri 

fstanbul belediyesi, çah~ma1ann • 
daııı daha ziyad.e müsbet ve verimli 
bir netice a7.abilmek için ~ yı111k bir 
proğram çi::ilmi§fir. Bu 7Jrofjronı Şe
hir meclisiııin önUm·üZdeki nisan dev· 
resi içirıdıe tetkik ve rniba:Jwre cdila • 
oektir. Proğram, Şehir meclisince tas 
vib olıuuluktan sonra belediyo reisli
fjfıtıoa tatbik sahasına lvonuZaoaktır. 

Belediyenin be§ y1lltk çalı§nw 

proğnam1., §ehrimizde yapılacak i§lcr 
111a.k'f.,"'lnila di'kkh.tc 14yık tasavvıırl.an 

ikti.va ctmel~tedir. 

imar plinı 
Şehrin ileri planının tanzimi için 

getirilen mlitchassıs profesör Prost 
çalışmakta.dır. Önümüzdeki senelerde 
iŞe devamla tahminen iki sene zarfın. 
da plaw ikmal edecektir. Ve miltc
kip senelerde de plfi.nınm t..atbikatımı 

nezaret edecektir. Muta.hassısm neza -
retinde olmak üzere İmar biirosu mc . 
saisine devam edecektir. 

Belediyemizin önümüzdeki beş se
nelik çalışma proğramI ile onu takip 
edecek devrelere ait programlarım te
melini bu planla onun tatbik<ı tı teşkil 
edecektir. Ancak bu latblkat ve me
saide esas tutulan düşünce mevcut 
servislerin idame ve muhafazasma 
istinat eder. Bunların yürütülmesi 
şarttır. Mevcut servislerin ifasile be . 
raber elde edilebilecek tasan-uflarla 
varidattan husule gelebilecek fazlalık 

ve muhtemel yeni gelir kaynaklarmm 
hasılatı bu beş senelik proğramda ya -
zıh planın tatb:k ve tahakkukuna tah
sis edilecektir. İleri planın tanzimi 
için beş senelik 245 bin lira tahsisat 
ayrılma.sına lüzüm hasıl olacaktır, 

37 - 38 fevkahidc bütçesinin 14 üncü 
faslının ı inci maddesine 4.0 bin lira 
tahS:sat konmuştur. Bu ~nclti tahsi -
sattan artacak miktarda bu tahsisata 
eklenecektir. 

istimlak ve yol süsleme 
işlerl 

İleri planın şumulüııe girmiş ve 
tatbikine de başlannuş olan Gazi ltöp
rüsü inşaatı devam etmektedir. iki se
ne sonra da bitecektir. Bu vaziyetten 
istifade ederek köprüye müntehi yol

larına da bir taraftan yapılması ve köp 
rünün yapılmasında ihtiyar edilecek 
emek ve masrafın hayatta ve tatbikat
ta faidelend:ri!mesi zaruridir. Umumi 
ileri planın çcrçivesi içinde şimdiden 

kati yerini almış olan bu yolların a
çılması icabeder. Bunu ac:ab'lmck için 
de ibu güzerg:lh üzerinde geri ı:a!:ın is
timlakin şimdiden icrası zaruridir. 

Bu yolların ba'.)lrc:ısı ilk planda 
Unkapam - ŞehzııdobMı ve Azapkapı 

Beyoğlu kısmıdır. Bunların tahakkuku 
için bu proğraının devamı müddetince 

kabili tahsis olarak takdir edilen se -
nede ikiyüzer bin liı:a verilecektir. 
Yalnız bu sene eski taahhütler ve müb 
rem zaruretler dalayısile bütçeye bu 
iş için bir tahsisat konamamıştır. 

Gazi köprUsU 
Geçen sene müteahhide ihale edi

len Gazi köprüsü inşaatı devam etmek
tedir. 1ki ~ene sonra ikmal edilecek -
tir. Bu iş için tahsis edilen para 
(1.871.833) lira 78 kuruştur. Bu para 
hazırdır. İnBaat icabatı olarak bir iHi.
vei kcşfiye hasıl olursa ayrıca naznrı 

dikkate alınacaktır. 

Yol inşaata 
Şehir hududunun vasi buhuıması 

ve ~ehre ait muhtelif hizmeller ihti -
yacın tazyıkı altında birdenbire geniş
liycrek onJarm k:ır~rla11m"s1 zaruretil0 
şimdiye kadar yol in~., :ılı için b:itçe. 
den müh'm bfr tahsir:ıl ayrılmasına, 

imkan bulunam:ımrn \"(' a;ıf'rıf: ci.iz'i ta. ! 
mirlcrle iktifa o:uı~1m~tur. K::ı.nali .1 
7 .. asyon mütea.hlıidj ile • münakit mu . i 
kave]e hükmü önümüzdeki yılda sona 1 

ereceğinden bunu takip edc~clc seneler 1 
zarfında yol il)i için de fazla bir talı - J 

sisat ayrılması mümkün olabilecektir.! 
1 

Bu suretle bedeli beş senede verilmek i 
üzere şehrin pek mübrem, bozuk kı- j 
sımlarında mühim mikk"l.rda yol im~a • 
Ye tamiratı düşünülmekteliİr. Bu pr~ğ 1 

ramm tabiki nihayet bulunca şehirde 
famir görmüş yol sathı hayli miktar 
artmış olacaktır. Bu proğramın tabiki 
için be..'.3 sene zarfında her sene bütçeye 
200 bin },ira konacaktır. Mübrem za
ruretler dolayısile bu sene bu iş. için 
50 b·n lira tefrik edilmiştir. Bu husu
sun derhal tatbik sahasına geçirilC''!:il 
mesi için Yüksek MeclisC'e P..ciEliğc 

şimdiden 850.000 rrGhk ta:ıhlıüde 
girişmek selahiyeti , ·crilmclid r. Yol 
inşaa~mın sureti t~tbikiı~·, :--it rroğram 
bağlıdır. 

Bu inşaattan baŞka şehir hariç ve 

lıane deresi, Talıtakadı sokağr, Yüksek 
kaldırım, Lülecihendek, İskcnder cari 
desi Tophane - Azapk:ıpı kollel~törü 

değorjuvarlarr, Tonton sokağr, Hamal · 
başı, Kalyoncu kulluğu, Tarlabaşı sağ 

ve sol sokakları Cihangir kanallarmm ih
mali, Me>jrutiyet mahallesi, Feriköy -

Kurtuluş kanallan Kabataş Beytülmal· 
er ve Mollabaym, Şişhane yokuşu Sür
pagop, Dolmabahçe - Gazhane de • 

ğorjuvarları, Kadiköy Kurbağhdere v~ 

civarile Moda koyuna ak.an mıin!i~t ka· 
nallar ve tulumba tesisatı, Fatih Hor · · 

hor kanalı, Fatih - Aksaray - Laleli 
- Soganağa yangın yerlerinde kanal 
tamiri, umumi helalar, Florya mecraları 
ve İmar plaıunın tatbik edileceği yerle· 
rin kanalları) . 

Bunun tahakkuku için 938 sene • 
sinden b::ışlamak •Jzcre bütçeye her yıl 
250 bin lira tahsisat konacaktır. 37-33 

lıütçes'nck kanalizasyonun yeni proğra -
mı için tahsisat yoktur. İhtiyaç her ta • 
rafta tazyikmı bisEc~tirmekte olduğun • 

dan m:.imküıı olursa h:men inş::ı:ıta ge • 
5ili? bu p oğram çerçivesi d;:~ilinde be
deli taks'tJe tesviye iç:n riyc:s::ıte teahhtit 
sclahiyeti vcrilmcli;:lir. Proğram bağlı -
dır. 

Umumi tenvirat 
Şehir dahilinde ınevcut umumi elek 

trik lci.mbaları ihtiyaca kafi gelmeme · 
sinden yen.den 2.100 lamba tesisine tc· 

şebbüs edilerek işe.bc:~l:ınmıştrr. Ve her 
:;ene tesisat ve aydmlatm:ı masrafı o • 
!arak 85 bin lira tahsis olunac::ı.ktır. Şelı 

rin vüsatine mebni bu lambalar da kafi 
gelmiycceği teemmül edilerek mali im · 

kan hasrı olduğu takdirde bu beş s::ınelik 
devre ic;.nde d:ı:ta 2000 lamba tesisine 

çalışrlacaktrr. I.:u St!r::ıtlc İ:::tc:nbul~1 
u~um itcnviratr mütevazi bir fekilde 
dahi olsa ;kmal edilmi~ ol:.cal:tır. Proğ

ram sunulmuştur. 

dahilinde aynca yol inş3 ve tamiri için -----------------
her sene Iaakal 100 bin lira sarfedilecek-

tir. 937 • 938 senesi için bu hususta _.-; K U R U N -, 
ayrdan para 93.720 [radır. r 
Kanalizasyon ve l!lmumt GVNDELIK SiY ASI GAZETE 

lreıa-ıar .Jaz.etenııze ı;tbnı:ler11t:D \'11.Zllar J':"li'!.t'le 1 
L ! ve ıPrmek için ise . Z!lrfının kli-;eslne ıga. 1 

Kanalizasyon müteahhidi ile yapı . tete ı kelimesi \'azılmalıdır 

lan mukavele ahka.mx önümüzdeki sene Karşılill lstiyen okurlar. mektuplar.na 
hitam bulacaktır. Bu müteahhit mari -1 lO kuruşluk pul koymalıdırlar. 
fetile yaptırılan kanalizasyon inşaatx şeh Ha!ldıruyan ya.zılıı.n gert göntJ~rmekten 
rin ihtiyacının ancak yüzde onuna te • 1 ıuyaıe~i2 yollanmış mektupların t('tne 
kabül etmektedir. Şehirde natamam, bo- ımnuıan parıı.Ja.-ın kaybolmasından uıuı ı 

zuk ve açıkta akmakta olan daha birçok olarak c;ıkıuı yazılıı.rdım dolayı. dlrrktcır 
l\!k, flst!lne soru sorgu almaz.. 

lağımlar mevcuttur. Bunların yapılması 
ve m3.hzurlarmm izalesi zaruridir. İlk 

1 
Günü gcçmi§ sayılar 10 kuru.5tur 

planda yaptlmasına lüzum görülen kı . r ,, 
snnlar şunlardır: 1 Gazetemizde cıknn yau1B.rtıı ı:eıılmlerln lf 

(K C. d . F .k.. ~ h"r h:ı.Mn R..'\11 kt>ndl!ıl ldndlr }'j 
asımpaşa - ın eresı, en oy .. ~...,.;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;.;ı;'ı.-. .... ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;,;;.;-..;;;.;;;;iılidilm;;.tw 

kabristan sokağı, Kasımpaşa - Barut-1 
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K o N M 1 Radyoda kimleri 
dinliyoruz? 

BORSA 
ıı==a=== G Q n 1 ü k ıı:===r. 

RADYO ile======* 29 3 • SJ37 

Almanya 30 milypn 
Mark değer· nde 

yün alacak 

(1 inci »ytfada1ı det'<l.m) 

dersi de a1drm. Viyolonist Zeki bey
den .. Fakat bu uzun şÜrmedi. isti· 
dadım ve hevesim kemana idi. No· 
tayı öğrendikten sonra kemanı elim· 
den bırakmadım. Eğer bir şey ola
bilmiısem kendi kendime olmuşum· 
dur. 

lllz.&Jaruıda yücıı. ...,...uı obuttar, bu 
rtade ıuuamo:ıle ıorenJt!rdl.t. l'-'tkaml&ı 
-..ı ıt ~ k•pıını, Nllf tıyat.lıtrı er 

PARALAR" 
• Sterllu GlS - Pezeta 
•Dolar 12j •Mark 2.::ı • 
•Frank U:ı - • Zlotl 2-J -
·u~t 123 - ·P~o 23 -
• Belçika F'ı b~ • • 1.A1 ı.ı-

ı====ı:::: Programı 
öCw=; NEŞRtl'ATI: 
Saat l?.30 :rıA.kl& TUrk mualldst lZ,60 

.Jia\•adls, ıa,o:; Muhtelit p!Ak ne§rlyatı. 14,00 
BOn. 

AK~'\.M l'i RtTATI: 
Saat 17,00 1nkılA.p dcr&lerl Ünlversitcd"n 

naklen l'usuf Kem&! TeJlt1rşenk. 
Saat 18,30 PlA.lda dans muııllk51. 19.ZO 

Emin<tnü halkevi ne§riyat kolu namına Bay 
.NUll'et S:ı.la (Y:enJ çıkan eserler}. 20,00 ~1· 
ma. ve arkadqlan tarafından Türk JllU51kls1 
\'C halk ınrkıl&rı. 20,SO Omer Rıza tara!mdaı:ı 
araı>ça söylev. 20,45 Gemal Ka.mil ve arka • 
dllfları tarafmdan TUrk musikisi ,..e halk 
şarkı:arı. Saat ayan. 2l,H5 Şehir Tiyatrom 
operet kısmı (LUkUıı hayatın 3 cU perdesi). 

Almanyamn tatbik etliği dört 
senelik plAnm ta.hakkukuku için en 
önemli noktayı yün tedariki te§ltll 
etmektedlı'.. 

Cenubt Afrika ile akdetmiş oldu
ğu yeni ticaret anlqmasma göre Al. 
manya. cenubi Afrika.dan mübadele 
yoliyle 30 milyon ma.rk değerinde 
yUn almağı kararlaştımu§tır. 

Cenubi Afrika.dan başka Alman. 
yaya. yUn ihraç eden lbe.sbca memle
ketler smusUe AvustraJya., Yeni Ze

landa, Arjantin ve Urugvaydır. 
1936 yılmdanberi .Almanyanm yün 

ithalatı a.za.lmaktadJr ,.e ayni yıl zar
fm0da yukarıda. sa.yılı memleketlerden 
yapılan ithalat 142.000 ton tuttuğu 
halde 1936 yılı lthal~tı 62.000 ton dU§
müştür. 

Diğer taraftan da. Alma.nyanın Br 

•• Verilen soz 
(6 ıncı sayıfada1ı devam) 

tu. Hasan annesinin yanma yaklaş· 
tı. Ve yüzünü biraz elJerile ok§aYJP 
işaretle ve sonra sözle tekrar gelece
ğini anlattı. lsmaille birlikte kapıdan 
çıktılar. 

Sokak kapısına gelirken merclive· 
nin sonuncu basamağında çöküp 
kaldı. Birden gözlerinden yap ben· 
zer bir şey döküldüğünü sezen ls· 
mail: 

- Hasan, dedi. Üzülme kardc· 
şim, geçer. Ne ağlıyorsun? Çocuk 
musun, kan mısın sen'? 

Hasanm gözleri dölu Cloluydu 
Bir damla yaş, bir damla J§ık gibi 
gözlerinin ucunda duruyor, u:zayrp 
kısal a}pı;µık istiyor, fakat onu 
itecek.'.lkinci bir aamla gelmediğin
den orada kalıyordu. 
Yamalı kendi kendine: 
- U1an, diyordu. Şimdi sokağa 

çıkalım, pEır·ozu da bir gör. Bak ba· 
kalım, na~ıl yüzün gülecek 

- İsmail kardeşim, sen parayı 
al da git. Ben gitmiyeyim. 

- Hadi canım çocuk olma! Ma· 
ıallah bir şeyi yok ananm. Turp gi· 
hi kadın. lhtiyarlık, bu yaştan sonra 
insan elbet hastalanır. Hadi yürü, 
yine döneriz. Ben de guya ananı 
kandırmaya gelmiştim. Kadıncağız 
meğersem ne uysalım§. 

- Hadi, çabuk gidelim 6yleyse. 
~ '$ * 

- Nasıl Hasan, paçozurnuz n:ı· 
sıl? 

- Yaman kadın vesselam. 
Genç ve boyalı kadın kolunu Ha· 

sanm boynuna dolayarak: 
- Sen, dedi. Sağ yanıma geı; 

ıöyle. Sen hepsinden çok ho§uma 
gidiyorsun. 

Ötekiler buna içerlediler: 
- Ooo !.. Oğlum öyle haspi geç

miyelim. Bizde ana, baba evladıyız 
yahu! 

Az sonra cilveler ba~lamı§O: 
- Ne parça birader. Hani koy· 

nunda ölsem vız gelecek. 
- O ~enin söylediğin farkıdır, 

arkadaş. "C,an versem kollarında.,, 
Yamalı son sözü söyliyen Hasana 

dönerek: 
- 'asıl oğlum, evdeyken gel· 

mek istemiyordun. Şimdi yüzün gü· 
hiyor. 

- Elbette. Böyle paçozlann kar· 
§ısında adamm somurtması kalır 
mı? 

- Ne o lsmail, Hasan ağlıyor 
muydui 

Hasan, utancını örtmek icin bir-
den atıldı: • 

- Canım koca karı biraz hastay· 
eh, üzüldük o kadar. 

Duman Ali, kadının ensesine do
ladığı kolile Hasanm ba§ını dürte· 
rek: 

- Y oo, dedi. Bak ağl~mayı falnn 
kes. Kan gibi ağlayacaksan bizim 
i~de İ§in yok. 

-Son-

zilya, Şili ve Pcın.ıdan olan yün mübai 
yaatmı arttmıcağı kuv\ etle t.a.Jımin 

olunmaktadır. 1936 yılında Almanya. 
ya.bu :Uç ülkeden 16.000 ton yün ithal 
olunmuştur. 

Bu meyanda memleketimizin de 
Almanyaya. büyük miktarda. yün ih. 
raç ettiği ve 1936 yılı zarf mdaki ih
racatm 6.000 tona baliğ olduğu kny
dedilmi.~ir. 

YUGOSLAVrANIN MISIR 
iHRACAT/ 

1 teşrinisani 1930 ile 28 şubat 1937 
arasmda Yugoslavyadan 83.490 ton 
mısır ihraç edildiği bildirilmektedir. 
Bu miktarın en büyük kısmı A\'us
turyaya sevkedilmiştir. 

YUGOSLAVl" ANIN PETROL 
iSTiHSAL! 

Yugoslaryada. petrol jstihsalinin 
vaziyeti hakkında tetkikat yapmak 
ve Standard Oil, Vacuum ve Shell şir. 
kctlerinc verilen imtiyazın temdit ve
ya tadilini kararlaştıl'.mak üzere par
lamento azasından 12 kişi intihap e. 
dilmiştir. 

INGILTEREDE KÖMÜR 
ISTIHSALATI 

- Besteleriniz var mı? 
- Var ama haizi ehemmiyet 

şeyler değili 
- Ba ınızdan geçen bir macera, 

bir hatıra? 

- Hayat zaten batta bap bh 
maceradır .. 

- Mueikimiz hakkında düıün· 
dükleriniz? 

- Onu bana sormayın. Üstatla
ra .sorun. 

- Kimlerin eserlerini seversiniz? 
- Itri, Dede efendi, Sadullah, 

Şakir ağa, tamburi lsnk, Zaharya .•. 
Bunlar hepsi Türk mu ikisi için gü· 
zel eserler yapmiflardır. 

- Alafrangayı sever mainiz? 
- Severim, söyledim ya ders bi-

le aldım. Fakat bunda da eski hava· 
lan, büyük bestekarlann eserlerini 
severim. Alaturkada olduğu gihi 
alafrangada da yeni eserleri sevemi
yorum. 

•.. Daha birkaç sual soracaktım. 
Bay Reşat yerinden fırladı: 

- Aman ne yaptık. Siz bunlamı 
hepsini gazeteye mi yazacaksınız? 

İngilterede 7 ısenedenberi ilk defa - E\'et üstadım, dedim. Yazaca-
olmak üzere haftalık kömür istihsala- gım. 

tının 4 defa üstüste 5.000.000 tonu a§. - Öyle ise rica ederim. Ne k~-
tığr bildir1Jmel<tcdir. dar kabilse o kadar kıaaltmız. Hem 

ITALYADA ZIRAT KALKINMA bunlar okuyucularmızı aliıkalandır-
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1.-.................................. ....., 
İtalya hükmeti, köylünün nüfusu- maz ki.. T k • s.u,ı Çarşamba 

nu arttırmak üz.ere carc aramakta ve - Bilakis! Okuyucularımız sizi 8 Vlm ~O Mart .11 Mart 
ziraat ekonomisinin inkişafı için ted- tanımakla memnun olacaklardır. ======

1
17 M· rt.m 18 M· rem 

bir almaktadır. Büyük bir tevazu sahibi olan GUıı doa'Ufu !' 47 5 45 
Son zamanlarda buğday zer'iyatm Gtın batıfı 18,:-\2 18 3j 

da. elde edilen müsbet neticeler dola. sanatkara veda edip ayrıldım. Ar. &t.tMab aanıu ;:; 00 5,00 
kam dan SC8lenİyordu ·. ~le D&malD 12 f 9 fa 1 8 yısile İtalya topra.ğmm fazla bir ve- va z 

R. d . N k d lJdadl oaıııuı IS,M2 15.52 -nm kablliyetlııe"mallk Ol uğu anlıMl- - ıca e erım. e a ar müm- ilf&lll aamuı ıa.~12 18 sa 
lJl,l§ • bu ;>• da .lıc'ktar Oa:şına. "crj- künse o derece kısaltın!. t'atc aamuı 20 Ot- 20 05 
mi bir kat daha çoğaltmak için teşcb- . ~ iO-i 4,02 
büs edilmiştir. ------ '2'ıtmgeçeng1lnleı1 89 90 

22.l~ Aj~ ı:e borsa haberleri '\'C ertesi 
gUnUn programı. 2%,30 PIAkla sololor, opera 
ve optert parçalan. 23,00 Son. 

--.-:ST ANBUL BELEDiYESi 

Şehir 1iyatrosu 
TEPEBA.ŞI 

DRAM KISMI 

Bu ak§am sut 
20,30 da 

TJÜYOK llAT_, 1 
Komedi 4 perde 
Tilrkçesi~ S. Moray 

Zahire Borsası J 
1 - lTHALA.T: Buğday 270, Çavdar 1155, 

nohut 80, kepek 22 arpa •ıs, yapak 17 mtm" 
811, un 41!, yulaf 38, tl!Uk 3/4. ton. 

.İHRACAT; Yoktur. 
2 - s tı_şla.r: 

Buğday yumu~k kilosu 6 kuruş li,5 pa• 
rada.n 6 kuru§ 20 paray& kadar, buğday acrt 
klloau 6 kuruş 12,IS paradan, arpa Aııadol ki
losu 4 kuru, 7,5 paradan 4 kuru§ 26 paro.ya 
kadar, ı;a,·dar kilosu 6 kuruş 7,6 paradan 15 
kunl§ ıo paraya kadar, mwr san kl~ow ıl 

kuru~ 2i,rl paradan 4 kuruJ 8" paraya ka • 
dar, yulaf kilosu • kuruo 30 paradan, keçi 

D •----- Tdmkalaııctınıerl 276 275 Şimdiye kadar devlet 4.. 70 milyon r. -:----------------------1 
hektarı kaphyan ibataklık sahaların N ı ş A N YA N 

kılı tibalt kııosu 31 kunı,tan 33 'kUruu--::o pa. 
raya kadar, U!llk deri kilosu 100 kui"dft.Wi, 
yapak Anadol kilosu 68 kuruıtan. Sansar 
deN! çlftt 2500 kutU§t&n 3000 kurup kadar, 
varpk derlai çl.fU 1000 kuruotan 2000 kuru• 
§& kadar, kunduz derisi çifti 1250 kuruştan 
1600 kuruşa kadar, tllld derisi çUU 650 ku• 
ruıtan 2200 kuru§& kadar, porsuk dcrtııi c:l!• 
U 15~ kuru§ta.n 600 kuTU§a kadar, çakal de. 
rlai çttu 240 kUrtJ§tan 250 kuruşa kadar. 

ktİrutulması için 5 milyon liret sarf et. 
mi§ bulunmaktadır. 

Diğer taraftan da hayvan bakımı. 
na. son derece ehemnuyct verilmekte
dir. Ve bilhassa Habeşistanda koyun 

Ha!ta.Ja.nnı hergil.n &kpma kadar 
Beyoğlu, Tokatlıyan oteli yanı:nda 
Mektep sokak 35 numaralı mua

yenehanesinde ıecı.vi eder. 
yünü '!stihsaletını artınnak üzere bir ••••• 

Tel: t0843 --··· ;:irket tesis edilmiştir. Burada tabii 
yUn istihsalinin yanında sütten sun'i 
yün imalatına büyük bir yer ayrıla-

BiR BAY AN iŞ ARIYOR 
Elinde Ticaret Mektebi ıchacletna • 

mcsi bulunan genç bir Bayan daktiloda 
veya y.uı jşlerinde çalışmak üzere İf a
ramaktadır. 

Arzu edenler Kurun ga.z:etcıinde Şa
hin Hayriye müracaat edebilir. 

3 - TELGRAFLAR: 

Şlkago: Buğday Hartvinter mayıa taluni• 
li bu§ell 142 7/8 ecnt. ki. 6 kr. 63 aanUm. 
Vlnlpek bı.ı,ğday Manltobıı m&)-'IS tahmlli bu. 
§Cll 147 7/S scnt kJ. 6 kr. ST ıı:ıntlm. 

caktır. 

Balık istihsalinin sürümünü temin 
etmek üzero balık nakliyat tarifeleri 
indirilmi§tir. Resmi gazete de !balık is. 
tihsalini arttırmak için, balıkçılara 

istihsale göre prim verileceğine dair 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

bir tebligat ya.pılmL5tır. 
Bundan başka kümes hayvanatı ba

kımma ehemmiyet verilmesi için te§
vikte bulunulmaktadır. fKümes hayva. 
natı ve yumurta istihsalatı !taıyaya 
senede takriben 4 milyar liret gelir 
temin etmekted'r. (320 milyar lireti 
yumurta istihsaline aittir). Bu meyan 

Sıra 

No: 

1202 

530 

Eııamii Cadde ve So: 
Hayrat 

Meıruta Müenin oğlu 

hane ar sokağı 

sası. 

Hududu 

Şarken Rum kilisesi garben 
Müeızin oğlu ıokağt cenu-
ben ayni vakıf dan 6 cedit 
No: lu kayyumu evvel meş-
ruta hane ana11 1iınalcn ay-
ni vaktfdan 10 cedit N. mü~ 
enini aani meıruta hane ar-
sasr. 

vakfı Ne nam ile Vakfın Bulun· 
yat edildiği nevi duğu 

hal 
Abclülme- Ortaköy camii ~erif yeni 
cit Han kayyumu sani mcı- Fener 
hazretle- ruta hane arsası. eski 

ri ... mücz- arsa 
zin. 

yeni eski 
6 3 

da fazla yumurta ihraç edebilmek _______________ ...,..... ____________ _.;., ___________ 

8 

___ 

5

_ 

havan yemleri fiyatının ucuzlatılnuuıı 1203 Şarkan Rum kilisesi garben Ortaköy camii müez-
ve tavuklann verim ka.biliyetinin art- Müez:z:in oğlu ıokafı, cenu- zini sani me~ruta hane 
tırılması icabedeceği ileri sürUlmekte- 531 ben ayni vakıfdan 8 N. lcay- arslSr. 

d. ywnu aani me§ruta hane ar· ır. 

tTALY A iKi MiLYON ZEYTiN Fi. sur §iınalen ayni vaktfdan 
DAN! DIKTIRlYOR 12 cedit N. ima.mı aani meı-

Habcr ,.crildiğinc göre dünya.da ---------------,,...----·-ru_ta_h_a_n_e_arıa._;.__a.ı_. ----------------------
son mevsim zarfındaki zeytinyağı is- 1204 Şarkan Rum kiliseşi guben Ortaköy camii ıerifi 10 7 
tihsa.linin azaldığından dolayı memfo- Miiezzin oğlu soka.&r. cenu-
kctin zeytinyağı ihtiyacmrn tatmin e. 532 ben ayni vakıfdı;.n 10 N. mü-

imamı sani 
hane arsasr. 

dilmcsi ka.n"ısında hükumet istikbal ezz:in sani me'1'uta hane ar-
~_çin en radikal tedbirleri almağa karar sası timalen aynı vakıfdan 
vermiştir. 14 C. No: müezzin evvel 

Alınacak tedbirler :meyanında bir mcıruta hane arsası. 
çok yeni zeytinyağı tathirhaneleri te- ----,.-------------.-..,.,,.,_.. ....... ~------------.,....,.-----------

1205 
/ 

Şarkan Rum kili~esi ı:arben Ortaköy camii §erifi 4 9 sisine ehemmiyet verilmektedir. 
!altım olduıfu vc,.hil" Mıs•r YC Stl· Müez:a:in oğlu sokağı, cenu- müe.z:z:in meşruta hane 11 

riye gibi muhtelif Şark memleketleri. 533 ben ayni vakıf dan 12 C. No: anası. ı 3 
imamt sani meşruta hane ar-ne yapılan zeyt'nyafrı ihracatı t.r..mami-

le İtalyanın inhisarında bulunmakta- ıası ~imalen ö:ner u~tanm 
74 No: lu dükkanı ve baz:an 

dtr. İtalya. Tunust:ın aldığı ·ağları tat 
hir ederek İtalyan markal rı altında 
yeniden ihraç etmektedir. 

Abbu efendinin cedit 18 N. 
hanesi. 

Hükiımct halen 2 milyon ?.e)1in fi. Yukarıda evsafı yazılr 4 parça aru.11ın vakfı namına tescili Evkaf idaresinden istenilmekt::dir. Tapuda kaydı bulıİna-
da.ru dikilmesini kararlaştınnış bulun- mayan bu yerler hakkında tasarruf iddiasında bulunanlar varsa on bcı _gün .ı;arhndı Beıiltta~ tapu sicil mııhafuhğma 
maktadır. müracaat eylemesi ilm olunur. (1676) 
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- ----- -----" 
Cucinin neeen oldüğü, hi~ an?a§rla-

ınadı. Bu esrarengiz ölüm, esrarengiz
liğini bug:.ine kadar muhafaza ediyor. 

11 - KURUN 30 MART 1937 

duya kumanda edecek hatların &eçilme· 
sini de: Topyekun müstakbel ''Devlet 
toplantısı,, na havale 1 

* "' * 
. Cengiz Han, içinde Cucinin mate

mini, kendisi de ölünceye kadar, tuttu. 
Yaşlı çetin adam, yas içerisinde, kan 
kırmızı büyük çadırına kap.anmış ola
rak, bu en sevgili ''oğlunu,, düşünür

ken, kendi kendisini de müahaze edi
yor, hatta onun ölümünden kendisini 
mes'ul tutmağı yerinde görüyordu. Cen 

"Baba,, mat em. tut ugor: "Oğlu~, nun 

Fakat, Cengiz Hanın malt mülk-:i, 
~erveti hususunda, davramıı, biraz baı 
ka türlü: Bu hususta, "karanlıkta meı· 
ale ile uzun uzadıya araştırma yapını· 

yor.,, Bu tabirle ifade olunabilecek olan 
tereddütler geçirmiyor. • Cengiz Han, 
bütün memleketi, severleri ve orduyu, 
kendi şahsi malı, mülkü, serveti add~ 
diyor. Toprak kendisinin, hayvanlar. 
kendisinin, biniciler kendisinin! Bunlar 
hakkında re'sen mukarrerat ittihaz ede
bilir; bunlar hakkında mukarrerat itti• 
haz ederken, "Devlet toplantıu,, n~ 
ihtiyacı yok 1 

giz, şu mülahazaya saplanıp kaldı: Cu- ••ı •• •• J k d c • ' 
ciden şüphelenerek, onun hakkında kö- o umunuen en ısını 
tü şeyler aklından geçirdiğinden, gö
rUnmez, tek ve "Kadm Mutlak,, Ma
but, iş.te kendisini bu suretle cezalan

dırnµştı; en sevgili ''Büyük oğlunu,. 1 

kendisinin "Kudretlilerin en kudretlisi,, 
olarak "Astığı astık, kestiği kestik,, 
hükmettiği yeryüzünden, yukarıya, gök 

mes'ul qörügOr 

yüzüne çekip alıvermişti! 

Cengiz Han, şöyle diyordu: 

Cucinin varislerine ait olacaktır. Bu} 
miras, oğuldan oğula, torundan toruna, 
sonuna kadar intikal edecektir. İleride 

her türlü suitefehhUmün, münazaarun, 
tevil ve tefsirin önüne geçmek makaa· 
dile de, bu hususta bir kanun isdar etti. 

' Bu huıuıi kanun, o kadar itinalx ve te-

-40-

"Kanı kendi kanına yabancı,, olan "en 
büyük oğlunu,,, en çok seviyordu, işte 1 
Kaybettiği Cuciyi 1 Dünyaya gelişi gibi, 
dünyadan gidişi "de "Umulmıyan,, ıl 

• * * * 
Mongol ırkının imparatoru, ölümün

den sonra olacak şeyleri, şimdi eski-

' en sevimli ve popüleri olan Ogatayrn, 
ihtimal günün birinde "Ulu Hakanlığa,, 
uygunlaşacA~mı, Iayıklatacağınr söylü· 
yor. Bu düşüncesini, gfıya ağzın~an 

kaçırır gibi o'. •yor. Diğer og-lu Caga-
- * "' • 

tay, kendisine hult11 edilemez, zihni çe· Mamafih, bu meselede eıki Mongol 
!inemez," akıllı bir adaıııdır; ıhtinıal o, adetine riayet ediyor: Bu adete göre, ha 

"Yasa,. mn b:.itün maddelerinin beka- ba henüz yaşarken, zamimeten elde et
sıru, hükmü icra edilmesini temin İ§ini tiği şeyler, bü:p:ik ve ortanca oğullarına - Bu sevgili çocuk aleyhinde bir 

fikre kapıldığımdan dolayı, kendimi hiç 
bir vakit affetmiyeceğim. Ondan tJphe 

ettim, ona kar§ı itimatsızlık gösterdim, 
onun üzerine yürümeğe kalkıştım. Bu 
yüzden, ben sebep oldum ölümüne!.. 
Aııla affetmiyeceğim kendimi asla 1 

ferruatlı hazırlanmı§ ,o kadar incelene
rek tüdü maddeler tesbiti suretile orta· 
ya konulmuştu, ki bu formüle edilişe 

karıı, bunu gt:.inün birinde deği§tirmek 
veyahut da bir vasiyetname sayıp üze
rinde münakaşalar yürütmek, imkan
sızdı. Kanun, o kadar ib~amsız o kadar 

sinden daha mütekaif ve daha sık ve sı- başarır, bu h~susta uyanık durur. Ve düşüyor. En küçük oğlu da, ancak ba· 
kı tXişünerek, yapılacak şeyleri de daha [ üçüncü oğlu, en küçükleri Tului, bu basının ölümünden sonra mira.sa konu 
etraflı tasarlıyordu. 1 sevgili oğlu da muhtemeldir, ki ordu- yor. O zamana kadar da baba.sının ya. 

Kendisinin yerine "Ulu Hakan,, kim nun başkumandanlığını ele alabilir. nında kalıyor. Ve onun nıirasr, babast• 
olacak? Ölümünden sonra kendi yerine * * "' nın en esaslı şeyleri! 
geçecek kimseyi, 1:ıir k~rultaya bırakı- Bütün bunlarr, üç:.inün de babaları Bu Mongol adetine göre, Cengi.2! Ha· 

Baba' O··tekı· memleketlerı· de dı·gv er u·· r B k d 1• C · H .. 1.. 'F k mn mirası meselesinde, vaziyet, aşikar• 
"3' yor. u no ta a ta ııiıat vermiyor, ni- engız an soy uyor. a at, gayet 

vl d t k · tt• B d"- ·· • dır. Cagatay, garp taraflarında zapt ve 

vuzuhlu görünüyordu! 

* * "' 
Cucinin 'kardeşleri,,, müthiş bir su- og u arasın a a sım e 1• u ıger uç zam ortaya koymuyor. Varsın, mutat hususi ve mahrem mahiyette, maiyeti 

ı:utuhayale uğradılar. Onlar, şimdi Cu- oğlu, Hanm arzu edebileceği en iyi oğul kimse~erin iştirakile yapılacak bir devlet erkanile sohbet yolJu konuşmalarda, ilhak olunan yerleri; Ogotay, Şark ta-
. · raflarında zapt ve ilhak olunan yerleri 

cinin mir~sma konacaklarını uınmuı- lardı. Kendisine karşı hiç güçlük çıkar- toplantısında "Ulü Hakan,, serilsin ı ·· 1 b. t• · w d k ~ şoy e ır ıırpsmı ge ırıp, agzın an a- ve Tului de, Cengiz Hanın ölümünden 
lardr. Halbuki, iş umd\lklan gibi çıkma· mağa yeltenmezler, daima itaat göste- Bu mühim mes'ele için hiç bir kanun çmr gibi yaparak... Plansız bir ihsas- sonra, öz Mongol memleketlerine mi· 
dı. Cenıiz Han, haksızlığını her cephe- rirlcr, h:.irmetkar davraDırlar ve üste- isdar etmemekle beraber, maiyeti erka- mış gibi. Yoksa, "Ulu Hakan,, ın seçil- rastan hi~se olarak temellı:ik edecekler• 
den tamir etmek istiyordu. Mümkün lik· sert, atılgan, cesur birer muharip- nile gayet hususi ve mahrem konuşma- mesini, esas itibarile müstakbel bir ku- dir; o, bundan başka, orduya, hayvan 
olduğu kadar. Derhal, gayet sarih ola- 'tirler. Fakat, bütün bunlara rağmen, larında, arada sırada bazı mülahazala- rultayın mukarreratına bırakmrı bulu- ıiliüferine ve babasının tekmil hazine.o 
rak:' bildirdi: Ya§adığı zaman Cuciye ait Cengiz Han, o itaatsiz, yumuşak huy- rım ağzında geveliyor. Arada sırada, nuyor. Devleti idare edecek başla bera- sine de malik olacaktır! 
olan bUtı:in ıimal vilayetleri, her zaman lu, harpten mütenef~r ve hatta belki de şöyle bir aır":ıını getirerek, oğullarının ber, yasanın hükmünil icra edec.ek, or- ( Ark-<1$ı 'var)' 
..._=================================================-~~~~--:-~~~~~~~~~~~~-:-~~~~~~~~~~~:__~~..ı-~~~~~~.:_~~~...:_-

f stanbul . Belediyesi ilanları 

Senelik muhammen kirası 12 lira. olan Kantarcılarda Kepenekçi Sin~n ma
hallesinde Kepenekçi Sinan medresesinin 2 N. 1ı odası 938 ve 939 seneleri Mayıs 
•onuna kadar kiraya verilmek üzere açrk artırmaya konulmuştur. Şartnamesi Le
'\l'tztm Müdürlüğünde görülebilir. İstekli olanlar 90 kuruşluk ilk teminat mek -
tu.p veya makbuzu ile 13-4-937 salı günü saat 14 de Daimi Encümen·de bu • 
lunmahdırlar. (t) ( 1770) 

Akay işletmesi Müdürlüğünden: 
1daremizin malı olup H~liçtç Cami altında karada parçalanmıt bir halde 

oUlunan - 7 - No. lu mavunası açık ~rttırma ile satışa çıkarılmıştır. 
ihalesi 7-4-937 çarşamba günü saat 15,00 te Galatadaki İdare Merke -

ıinde yapılacaktır. (1653) 

Akay işletmesinden: 
1. - Yalova Kaplıcalarında inıaatı ikmal edilmekte olan otelin ahşap mobil

~uiyle perdeleri için kapalı zarf ile yapı lan münakasa neticesinde alınan son fiat 
(26.800) lira haddi itidalde görülmediğip den bu işin ihalesi açık eksiltme suıetile 
}'apılmasına karar verilmiş ve e~siltmeyc iştirak şartı tahfif edilmiştir. 

2. - Muvakkat teminat yukarıda tazıh mikdardan aşağı olarak her tali -
bin teklif edeceği fiyatın yüzde yedi bu çuğudur. 

3. - Eksiltme 1-Nisan-1937 ta rihli perşembe günü saat 16 da baş_hya
tek 17 de bittiği takdirde 17 de karar ve rilecektir. Eksiltme Karaköyde idare 
ltlerkezinde şefler encümenin.de yapılaca ktır. 

4. - Şartname, keşif ve resimleri görmek ve mütemmim maIUmat almak 
iateyenlerin idare levazım Şefliğine mü racaatlan. (Hi55) 

lstanbul Orman Direktörlüğünden: 
1 - Zaraat Vekaleti hesabına mal zemcsi Orman idaresi tarafından veril

lh.ek üzere nümune ve şartnamesi veçhi le 43700 adet defter 181500 adet cetvel 
14000 adet cildin tab ve teclidi kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

2 - Bunların ihale tarihinden itiha ren bir ay zarfında tap ve teclidi ile Or~ 
~an İdaresine teslimi şarttır. 

3 - İlan 30-Mart-937 tarihin den 13-Nisan-937 tarihine k:ıdar on 
beş gündür. Yevmü ihale 13-Nisan-93 7 tarihine müsadif Salı günü saat 16 da 
Orman Direktörlüğünde müteşekkil komisyon marifetile icra edilecektir. 

4 - Bunların tab ve tcclidi muhammen bedelJerine göre muvakkat temi • 
il.atı 285 liradır. Talip olanlaı:ın ihale tarihinden bir saat evvele kadar artırma 
~e eksiltme kanununa tevfikan zarflarını komisyona teslim etmeleri, bu saatten 
•~t'lra verilecek zarflar kabul edilmiyece ktir. ( 17 58) • 

Devlet Bas~mevi Direktörlüğünden: 
Pazarlıkla satın alınacak iki devirli tipo makineırıi için şartn~mede bazı 

lıladdelerde değişiklik yapılmadıkça iştirak edilmiyeceği bir kaç firma tarafın • 
'ian ileri sürülmüş olmasından ötürü is tenilen tadilat icra edilerek pazarlrğın 8 
~itan 1937 Perşembe günü saat 15 e bırakıldığı ilan olunur. (1772) 

Dahiliye Vekaletinden: 
1 - Yeni~ehirde Devlet mahallesinde Vilayetler evinin harici projektör te

'iıtatı kapah zarf usulile eksiltmeye kon muştur. 

. 2 - Eksiltme 14-4-93 7 tflr!hinde Çarşamba günü saat 15,30 da Vekalet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::ı::ı::ııı 
binası içinde toplanan Satmalma Komisyonunca yapılacaktır, ii c l k • b r 

3 - Muhammen keşif bedeli 112Z6 lira 90 kuruştur. !I enge ıta 1 . 11 
4 - Muvakkat teminat 845 lira 77 kuruştur. s! il 
5 - istekliler bu baptaki ~artname yi vesair fenni vesaiki Vekalet Levazım U Rudyard Klpling'de ii 

barosundan bilabedel alırlar. • • ~ dilim ze 4ieviren: n 
6 - İsteklilerin 14-4-937 tarihinde, Çarşamba gününde saat 14,30 za H rturettin Artam ı( 

~Cidar teklif mektuplarım satınalm3. komisyonu reisliğine vermeleri ve makbuz ~i İngiliz edebiyatının şaheserleri !! 
\ltnaları icap eder. :.'i i.S • arasında olan bu eser Ulus neş.- • 

7 - Posta iie gönderilecek teklif mektuplarının altıncı maddede yazılı sa- !j riyatı arasında çıkarılmıştır. Eİ 
\tc kadar reisliğe gelr.ıiş bulunması şarttır. Postada olacak geci~meler muteber lı 5S 
• ... • • • •• il • • ••••••••••••••••••••••t•••u•elf••:••••••••••t:•••••••N•flftll 
•gildır. Dıı zarfların mühur mumu c ıyıce kapatılmış olması şarttır. ..!••••• .............. , .... _<p• ·-··00

•• .. •••n•I'!'_.. 
--·---- ---- -----·----- ---- -~750)(1750) 

. 
KİRALIK APARTIMAN I•--• Dr. Ihsan Sami ---

Betiktat Vakıf akarlar idaresinden: Ök il U k b 
Beşiktaşta ikinci Abdülhamit vakfı Sur ŞUrU U 

~karlarından olup ahiren ap~rtıman ha- 1 Oksürük ve nefes darlı~ boğmaca 
linc konulan 86/ r, 6812, 8613 numaralı 1 ,.e kızamık öksürükleri için pek re· 
üç aaire açık artırma sıltetile kiraya ve- sirli i!Açrır. Her eczanede \'e ecza 
rilıcetkir. üç daireden ikisi dörder ve - depolannda bulunur. 
birisi üç odalıdır. Her dairenin hamamı, 
mutfağı, elektrik, su ve navagazı tesisa
tı vardır. Teferruatı sairesi • t:amamdır. 
Müz.ayede ve ihalesi 12-4-937 pazar
tesi günü s9at 13 den 15 §e kadar Be
~fr~aıta akaretlerde 54 numaralı müte-

velli kaymamakhğrnda yapılacaktır. Gör 
mek ve şeraitini anlamak isteyenlerin 
her gün saat 9 dan 12 ye ve 14 den 16 
ya kade.r müteve!!Lkavm.akamlr~ına mil· 
racat etmeleri. 1 
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ürk Hava urumu 
üyük iyangosu 

Şimdiye 

6. ıncı 
Büyük 

lf adar binlerce kişiyi zengın etmiştir 

11 Nisan 937 dedır. keşide 

ikra miye: 200.000 Liradır. 
Ayrıca: 40.000, 25.000, 20.000, 15.000 10.000 
liralık ikramiy e ~erle ( 50.000 ve 200 000' l iralık 

iki adet mükafat vardır. 

Dikkat: 
Bilet alan herkes 7 / Nisan /937 günü akpmına kadar biletini 

C!eğiıtirmiş bulunmalıdır. Bu tarihten ıonra bilet üzerindeki hakkı aalat 
olur. 

' Islan bul GümrUğtl BaşmlldUrlUğUoden : 
Gümrük Satı~rndan: 1560 kilo mantar tapa, 794 kilo Pamuk mensucat, 550 

iilo mazotla müteharrik motör, 203 kilo pamuk çorap, 80 kilo kutuda pedra, 
34 kilo Alkolsüz uçan yağ, 22.200 kilo dolu sinema şeridi, 12.200 kilo yüzü ipek 

içi pamuk yastık, 7 55 adet keçe şapka, 250 metre mikabı Asit sülfürim'in mü
nakasa gazetesinin 25-3-937 günlü r.üshasile ilan edildiğini ve ihale günle • 
rinde de ayrıca küçük satışlarda olduğu ilan olunur. (1623) 

·--

LA~IDIR. 

12- KURUN 

RADYO MAKlNALARI iÇiNDE EN BÜYÜK 
MUVAFFAKIYETİ ELDE EDEN YALNIZ 

30 MART 1937 

Kürreiarz üzerinde radyo birinciliği rekorunu kıran M1NERVA radyolaı ını alan.: 
lara sorun dinleyin tecrübe edin öyle alın. Beş y;ı~ında bir çocuğun dahi idare ede
bileceği kadar kullanılması kolay ve saniyede dünyanın her tarafını ayağınıza 
getirecek kuvvette bir radyo makinasrdrr. 
UMUMi VEKlLl: 

ABDURRAHMAN IMRE 

Sahibi: ASIM US 

Bahçekapı: Hasan Ecza deposu üzerinde telefon: 23521 ı .. 
1 Devlet Demiryolları ve Limanları işlf"tme 

· Umum idaresi ilanları . 

Muhammen bedellerile 'Tlikdar « vasıflan aşağıda yazılı (7) gurup mal -

;-rme ve eşya her gurup ayrr ayrı ihale edilmek üzere hizalarında yazılı gün ve 

saatlerde Hayıdarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık rksilt
me ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyen:erin hizalarında yazılı muvakkat teminat ve ka .. 

nunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona mü .. 

racaatları lazımdır. Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtıl • 
maktadxr. 

1 - 47 kalem (kilit, menteşe, ispanyolet, kapı kolu, kapr yayr, çelik bilya, 
kayış raptiyesi gibi) hırdavat malzemesi : Muhammen bedeli 2496 lİr<l 99 kuruı 
ve muvakkat teminatı 187 lira 28 kuruş olup açık eksiltme 5. 4. 37 pazartesi 
günı.i saat 10 da yapılacaktır. 

2 - 600 kito kara döşemeci çivisi, 550 kilo galvanize tavan örtiisü çivisi, 
220 kilo camcı ve modelci çivisi, 10 kilo bakır çivi 20 kilo Elektrik ıçın 
izole çatal çivi muhammen h~deli 729 lira 10 kuruş ve muvakkat teminat~ 5469 
kuruş olup açık eksiltme 5-4-37 Pazartesi günü saat 10 da yapılacaktır. 

Neşriyat Direktl:irll: Re!ik Ahmet Sevcogll 

3 - 50 adet moletsiz bilet kom pos törü muhammen bedeli 1500 lira ve mu
vakkat teminatı 112 112 lira nJt. ;ı :: ~ık cbiltme 5-'r-37 pazartesi gür.ii saat 
10 da yapılacaktır. 

. ~~~--................. ._.._. __________ .. 4 - 3250 adet muhtelif şekil ve eh' 'atta boya fırçası muhammen bedeli 2404 
lira ve muvakkat teminatı l~O füa 30 kuruş olup açık eksiltme 8. 4. 37 per • 
şembe günü saat 10 da yapılacaktır. 
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5 - l O adet 20 metrelik çelik mesaha şeridi muhammen bedeli 396 lira ve 
muvakkat teminatı 2970 kuruş olup açık cksilt:ne 8-4-37 perşembe günü sa • 
at 10 da. 

6 - 100 kilo taranmış kenevir. 400 kilo ince 100 kilo kalın ambalaj !Iİcimi, 
500 kilo bilet sicimi, 1000 kil ı 1 112 mi m İng iliz sicimi muhammen bedeli 
2435 lira ve muvakkat temina~ı 182 lira 63 kuruş olup açık eksiltme 8. 4. 37 
perşembe günü saat 10 da. (1485) 

Haydarpaşa Limanı arazisinde kain eski Rıhtim binasındaki 5 No. lu ya • 
zıhane aylığı muhammen 2500 kuruş m ukabilinde ve bir sene müddetle açık art• 
tırma suretiyle kiraya verilecektir. Açık arttırma tarihi 8-4-1937 ve saat 15 
te Haydarpaşa Devlet Demiryo11arı Bir inci işletme Müdürlü!ründe icra edile -
cektir. Taliplerin muhammen bedelin yü ıde yedi buçuk muvakkat teminat akça
siyle gereken kanuni vesaik il: beraber mezkur gün ve saatte hazxr bulunmala· 
n ilan olunur. (1695) 

5-4-37 tarihinde eksiltmeye konan 10.000 Kg. külçe kurşun ile 700 kilo 
bilet kmşununa ait eksiltme görülen lü zum üzerine feshedilmiştir. 

Keyfiyet alakadaranca malum olm ak üzere ilan olunur. ( 1720) 

Dahiliye Vekasetinden: 
ı. - Vekaletin Bodrum kat koridorlarında beton direkler arasında yaptmla· 

cak arşiv dolapları a~ık eksiltmeye kon muştur. 
2. - Yapılacak dolaplar 205,05 metre murabbaıdır . 
3. - Eksiltme 31-3-1937 tarihin de çarşamba günü saat 15,30 da Ankara• 

da Yenişciıirdeki Vekalet binası içit.de toplanan satınalma komi:.yonunca yapı • 
[~ caktır. 

4. - Muhammen keş:f bedeli 3731 lira 91 kuruştur· 
5. - Muvakkat teminat 279 lira 90 kuruştur. 

6. - istekliler b'u işe dair eksiltme şartnamesini vesair evrakını Vekalet 
levazım Bü:osundan parasız alırlar. 

7. - İsteklilerin 31-3-937 günün d.! muayyen saatte teminatlarmı ve bel
Relerini hamilen komisyona müracaatları ilcin olunur. (588) (1445) 

Jandarma Gene l Komutanlığı Ankara 
Satına lma l<oınisyonundan: 

Bir tane!: ine (340) kuruş kıymet biçilen (2300) tane vasıf ve öt ncğine 
uyı;un ldlim 15- 4-1937 Perçcmbe gü r.ü s::at onda kapalı zarf eksiltmcsile sa
tm alınacaktır. Şntnamesi parasız kom fayondan alınabilecek olan bu ~kslltme
ye girmek isteyenle:-in ( 586) lira ( 50) kuruşluk t eminat ve şartnamede yazılı 

belgeleri muhtevi t~klif mektuplaımı bcll~ gün s: at dokuza kadar komisyona 
vc~m.iş olmaları. (727) (1716), 


