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Kurtuluş Türk milletinin kendi eseridir! 
''}'eni tehlikelere karşı da muhak

kak muzaffer olacağız,, 
Başbakanımız dün Afyonda zafer anıtını 
açtı ve çok mühim bir nutuk söyledi 

Başbakanımız 
söylüyor: 

Eğer 1 ürk vatanı 
qeniden bir tehli-

keye uğrarsa .• 
dütün mil:et Atatürkürı 
emrinde onun zafer yo
funda hareket edeceğiz 

Afyon, 24 (A.A.) - Anadolı 
aja.nsmm hususi muhabiri bildiri 
Yor: 

ismet fnönü, Atatürk Zafer A 
nıtr.ıı açarken gu nutku söylemiş 
tir: 

''Aziz vatandaglar, önünde top -
landığımız anıt özel manalı yilkseJ 
bir belgedir. Bununla beraber bil 
y\lk Türk ulusunun bir llhza ken
disini toplıyarak dUIUnmesini dile· 
riın. Karşımızdaki timsal herhangi 
bir harbln zaferini ebediyete gö · 
türmekten daha yilksek ehemmiye· 
ti haizdir. Bu, bir askeri seferin 
neticesinden başka bir şey üade e· 
der. Bu, Türk kurtuluşunun hakikf 
remzidir. Türk kurtuluşu büyük 
ulusumuz aleyhinde her huduttan 
koca bir dünyanın hücumuna kar
şı Tilrk milletile ilgisini kaybetmi• 
ve harici müstevlilerle beraber ol 
muş bir idareye karşı, Türk mille 
tinin fikirlerini kalın duvarlar için 
ae hapseden kurunu vusta zindarı 
larına kar§ı istiklal sonucu olara ı 
tahakkuk etmiştir. Milletin asırla.ı 
suren ıstıraptan burada durmuf' 
harici alemin bitip tükenmez zuhr 
ve istilafarı Kocatepeyi aşarak />. 
Yon O\•asına indiğimiz günden br 
devrilip yıkılmıştır. Türklerin } 
Yon ovasına inmek hamleleri Er 
1'enekon efsanesinin 20 inci asırc 
tahakkuk ettirilen hakiki bir tezr 
hürdür. 

Al yon - K rı . ~hu;ra laafla liatln asdacaltır. 
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Vatandaşlar, kurtuluş, Türl. 
milletinin kendi eseridir, Türk mil 
letinin T:cndi bağhnda yeti§tirdiğ . 
en büyük evladının etra/ında yek 
'Pare olarak b<l§ardığı bir varlıT. 
'l'lıüoodelesidir. Titrk milletinin is· 
likbalde uğrıyacağı tehlikeler kar 
ı118ında nasıl hareket etmesi gerek 
tiğini öğreten bir tecrübe haznesi
dir. 

Afyon Karahiıar'Ja Alatürlr Uıler anıtı. 
Dnnyanm ufukları yeniden çok 

bulutlu olmuştur. Bu karanlıklar 
içinde hiç olmazsa bu nesil bayatı 
için barış ve iyi geçim ümidi çıka
cak mı? Bunu yakın günlerde gö
receğiz. Yeni Türkiye, doğduğu 

gündenberi milletlerin barışı için 
Çalı§tı. Dün kahramanca vuruştuğu 
tnilletlerle bugün yakın ve samimi 

Afyon, 24 (A.A.) - Anadolu A· ( 
jansının hwıusl muharibi bildiriyor: 

Başbakan ismet lnönü. refakat. 

!erinde Bayındırlık Bakanı AH Çe-

tinkaya, El<onomi Bakanı Cehil Ba. 

rnr. f'inans Bakanı Fuat Ağra h, 

C. H. P. Genel Sekreteri Recep Pe. 
ker, Kamutay asbaşkanı Nuri Conker, 

saylavlar. Devlet Şurası ve Divanı 

Muhasebat başkanları, yer1f ve ec. 

1 dostlukları kurdu. Bu örnek dünya 
nm diğer bölgelerinde çok görül
rniyor. Bugünkü arsıulusal kaygu-
lar bize hemen yakından temas et- nebi bütün mümessiller bulunduğu 
rnez. halde bugün saat 13..10 da husu.4'i bir 

S 
. S 1 s- • 1 ] • trenle Afyona gelmiştir. (, nnu . • a. . u . . , 

Saat 12,30 da diğer bir trenle de 

Gençlerle haşhaşa 
............ li-2,_, ~2-.._.., ,,_, ~ ....... ~ -

Yeni nesil vardır 
Bu varlık eserleri görmesini bilen bütün 

bitaraf gözler için ortadadır 

Yaşar Nabi Söylüyor 
"ULUS" sazetesi muharrirlerinden 

cenç pir Yapr Nabi anketimize ver • 
diii cevaplarda ıunlan aöylemiıtir: 

- Hececiler derken her halde ayni 
zamanda "Milli edebiyatçılar,. diye va. 
aıflandmlan zümreyi kaatediyorsunU:L 
Bunların iddialanm cazetelere verdik • 
leri mlilikatlarda gördüm. tki büyillt 
nesil arasına aıkıımıı bir nesil değil, bir 
züınre olan bu edebiyatçılar, edebiyata 
karp aliblarmı pek Jma ıüren man • 
zume karalama devirlerile beraber ka• 
pamq olduktan için yeni yetiıen nea • 
lin kuvvetini görüp tasdik etmeleri e
sasen beklenemezdi. Yeni nesil vardır, 
bir varlıktır, eserleri, görmesini bilen 
bütOn bitaraf 15ı:ler için ortadadır. 

- Dllnkil ve bugilnlril edebiyatımız 
Ukkmda ne dilfilnUyonunuz? 

- Eclebiyatmmda eskiden yeniye 
dofnı devamh bir inihale ve lnkipf 
var. Millt dile dofru yapılan hamle es
nasında hececiler samanında biru dura · 
~ Ye hattl ıedlemlt olan bu latDıale 
harp ıonını netli taraEmdan tabii ıey
'rl lmlandınhn'lk turetDe 4enm ecH -
yor ve edecektir. 

Mesel! ıiiri ele almıt'! Yahya Ke • 
mat ve Ahmet Hatim gibi ilci hakiki fİ
ir Jnymetinden ıonra hemen Ahmet 
Kutal ve Necip Fazıl iah,.,teri .. ~ ... ,,.ma
ya imlrln yoktur. Ar~ ·· ~,,. 

YIJ§ar Nabi 

uı:un uyılmamahdır; çllilklt Ahmd He
ıimle Ahmet Kutsi arasında ancak blr 
nesil farkı vardır. Genç nesil, henüz ro. 
man vidiainde meaeUl bir Halide Edip 
veya bir Yakup Kadri değerinde eser 
venni§ defildir. 

(Bontt Sa. 6 Sü. 1) 

AlmanlJa Londraga 
cevap proiesini bildirtfi 
Asıl cevap seçimden sonra verilecek 
Konsey foplantılarını, vaziyetin vazih bir şekil 

almasını beklemek için tatil etti · 
(Yazısı 2 inci sayıfada) 

Dün bütün gün süren dava l - ~ - ,_,, ,,_, '-',_ ~ -
Veznedarın illmi 

Abdullah, "Kızla sevişiyorduk, babası e'Olenme
mize razı olmadı 'Ve .... . silah pot/adıl,, diyor; 
Hüsnıge, sevişme iddiasını şiddetle reddetti/ 

Vekaletler ve diğer devlet mties.~se- Sol taraftaki resinule, binlf.'rtt kiıinln merak ve heyecanla takip ettiği davanın dünkü safhasında lıtanbul 

Başmakalemiz 
llııgün 2 nci sayfamızda 

l • ·ı . 1 1 • b ağır uza hal yeri hakimlerı. S01•ldan itibaren azadan Kemal, rm Ahmet Suad ve azadan Sôkip. Solda m 
erı ı en gtt en er1 oraya varmış ~ . · • · . _ _, old 

. kÖJede oturan müddeiumumi Ktifif, A(lağıda oturanlar ağır ceza zabıt kalıf)len. Sag taraftaki rPRlm.ue, ı a 
bulunu)orlardı. duran Yunus, sağda. duran Abdullah. Dün ıabah ve ak§am ceuelerinde olup bitenlerin talıüatuu, dördüncll 

(Sonu: Sa. 7 Sil. 3) ıa11ılanwda oku11ıuwzı. 
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Ankarada bir 
casus yakalandı 

Letonyalı olduğunu söyı 
liyen bu ecnbi ifade 

vermemekte ı.s rar ediyor 
Ankara, :i14 (Telefonla) - Ankara 

zabitası ahvali şüpheli bir ecnebiyi tev 
kif etmiştir. Bu adam Litvanyalı bir dok 
tor olduğunu söylemiş, diğer bütün su 
allere cevap vermemekte israr etmiştir. 
Kendisini yabancı bir devlet hesabına 

casu11luk etmesi muhtemel olmakla bera 
ber iş henüz tahkikat safhasında bulunu 
yor. Alakadarlardan tahkikatın mahiye 
tine dair malfımat almak henüz mümkün 
değildir. Bu adam açlık grevine debaşla 
mış olduğundan bugün kendisine doktor 
lar tara!mdan şırınga ile gıda verilmiş 

tir. 

Gedikli küçük za
bitlerin teka Ü tlüğü 

Y•i laqiha Mecliste · 
Ankara, 24 (Telefonla) - 'l'ekaüt 

kan11nunun gedikli küçük zabitlerin 
tekaUtlüklerine dair olan 19 uncu 
maddesinin tadili layihası mcdisin 
yanaki rumamcsine alınmıştır. Ma
liye ve bütçe encümenlerince aynen 
kabul edilen Jayihaya göre ·•gedikli 
küçük zabit1erin tekaüde hak kazan
maları için bilfiil yirmi sene hizmette 
bulunmaları mecburidir. Tekaüde 
istihkak kazandıktan sonra ölenlerin 
yetimlerine de maaş bağlanacaktır. 
Rütbelerine ait olan yaşları ikmal e
denlerle hangi yaş ve rütbede olur~a 
olsun sıhhi halleri hizmete devam~ı 
mani teşkil edenler, rızalarına bakıl. 
maksızın tekaüt edilirler. Sıhhi ha11eri 
hizmete devamlanna mani olanlardan 
tekaüt müddetini dolduranlar tt>kaü. 
de sevk, doldurmıyanlar da terhis 
edilttekle.rdir." 

Aske1 i sanat lor mezun
larının maaş ve sin 

meselesi 
.Ankara, 24 (Telefonla) - Aske. 

:ri' sanatlar lisesi mezunları me.c;;1ek 
stajları için kıta, fabrika n sair 
müesseselerde geçirecekleri müddet 
zarfında iaşe, ilbas \'e maaş husu
sunda harhiye mektebi birinci ,.e ikin. 
d sınıf talebeleri gibi muamele gö
receklerdir. Bu hüküm 1930 ağu~to. 
sundanberi staj görenler hakkın da 
da cari olacaktır. 

Uuna ait layiha yarın mecliste 
görüşüJeeektir. 

Belediqe artırma, eksilt. 
melerine dair yeni lô.l)iha 

.A:akara, 24 (Telefonla) - Bele_ 
diyelerin yapacakları arttırma, eksilt
me ve ihale işleri için Maliye, ira. 
bına göre YekilJer Heyeti kararını al
mağa mecbur tutulmaları tatbikatta 
zorluklar doğuruyordu. Bu zorluk. 
]arı kaldırmak için her ne\'i ihalele
rin belediye enclimenlerince yapı]_ 
ması hükumet~e muvafık görüJerek 
JiiJ iha hazırlanmış, meclise nril
miştir. 

Roma müzakereleri müş
terek bir anlaşmaya vardı 

Roma, 24 (A.A.) - İtalya, Avus • 
turya ve Macaristanın dı§ siyaset hak -
kında müıterek bir vaziyet almak hu • 
susunda mutabık kaldıktan haber veril 
mcktedir. 

Bay Musaolini, Schuschnigg ve Göm 
böş, diğer Tuna devletlerinin İtalyan -
Macar - Avusturya 1936 protokol una 
hangi ıcraitle ittirak edeceklerini tea -
bit etmitlerdir. 

Edirnede sular tamamile 
çekildi 

Edirne, 24 (A.A.) - Sular tama
men çekilmi§, fakat zarar tasbit edi 
lememiştir. Şchirdek i fclaketzededere 
Bosnaköy halkına bugün de ekmek 
dağıtılmıştır. Evleri su altında kalan 
halk henüz evlerine dönmemişlerdir. 

_ ssıe @ JQ L&& . 

• • • Almanya cevap pro1esını bildirdi 
Asll c~vap seçimden sonra verilecek 

toplantı ' arını , vaziyetin Konsey 
a ! masını 

bir şekil vazıh 

tatil etti 
Londra, 24 (KURUN) - H. ,·on 

Ribbentrop, bugün buraya gelir gel
mez, konse.> deki diğer Alman mu. 
rahhaslarile kı.sa bir konu~mada hu

lunmuş. sonra ~aat 19,;; da .Foreign 
Office'de B. }<;denle görüşmüştür .. 

Bir ~aat süren bu görü~mede o\L 
man murahhw;ı. lngiliz hükumetine 
Almanyanın Lokarno de,·fetleri kara
rına henüz cevap ,·eremiyeceğini. hu. 
nun için yakında yapılacak olan !':e· 
çimlerin ~onunu beklediı'tini. fakat 
B. Hitıerin \'ereceii cevaplar Ü7.erin. 
deki şu resmi tehliği hildirmiştfr: 

1 -Almanya Rendf'n askerini kat. 
iyen çeknıiyecektir. 

2 - IJokarno de.detlerinin ileri 
ürdiikleri trkliller dalıiUnde müza

kerata (Tirişmek kabil değildir. 

.'J - Alman hükumeti bu teklifler 
dahilinde miizakerata giri1Jmeği, 

!fır/tığı nıu"hrrfe11e benziuen bir mu
ahedeyi kabul etm"1· nihi ıctmmnldtr-

beklemek için 

~~ 1 4 - f'ra11sız - Sovytt paktı Al-
111a11.11a aleyhine mütct'eecih olduğu 
cihetle, Alman hüktimeti, Lokarno 
vaktınt Fransa tarafından bo:mlmuf 
addetmektedir. Almanya da, mille
tinin ixfikllilini korumak i<;in müteka
bil tedhh alım~. fakat, yalnız aske -
rine Reni il}gali emretmekle kalma· 
nuı. aynı ıanıamla Avrupada sulhun 
temini için tekliflerde de bulunm11ş. 
tur. 

Bu cevap Pl'ojesi bu akşam burada 
neşrolunmuştur. lngiliz hükumetine 
de resmen 31 marta blldfrilecektlr. 

B. von Rfbbentrop, Londrada 4S 
ıaat kalacaktır. 

KONSEY TATiL EDl LDl 
Londra, 24 (Kurun) - Milletler Ce

miyeti konseyi bugün öf leden sonra 
toplanmııtı. Bu toplantıda reis B. Bruce 
Lokımo devletlerinin kararını İtalyanın 
henUz imzalamamıt oldufunu, hu ıe • 

Molotof diqor k 1 .. • - ~ ,_., -- .. - ---..... 

bcple konsey içtimaının, güçlüklerin 
zail olduğu bir devreye tankını tcklıf 

etmiştir. bu teklif ittifakla kabul edil · 
miş, bu suretle konseyin içtımaı, Ce • 
nevredc her zamanki mutat toplantı 

tarihi olan mayıs ayma kalmıştır. 
FRANSA TOP RAKLARINDA AL . 

MAN TA YY ARE LE RI DOLAŞTI 
Bertin, 24 (Kurun) - Straaburg'

dan gelen haberlere göre dün aabah iki 
Alman tayyaresi ecçmi§tir. Elli metre· 
den daha alçak uçan bu tayyartlerin 
numaraları kaydedllebilmiıtir. Bu tay -
yarelerin fotofraf aldıktan zannedil • 
mektcdir. 
ALMANLAR TAHKtMAT A BAŞ. 

LADILAR 
Amsterdam, 24 (A.A.) - Havas a · 

janınndan : 

İyi bir Alman kaynağından haber alın 
dı~ına JÖre, asl<erf makımı:ıt. R.-n mtn
takı:ı•unda tahkimat yapmafa batlamıt
lıırr1rr. 

Almanya ile Sovyetler anlaşabilir! 
En iyi çare Almanyanln Milletler Cemiyetine avdetidir 

Sovgetler ile Japonya da bir yaklaşmaya varacaklar 
Pariı,' 24 (A.A.) - .Bay Molotof, 

T~mps gaz~teıinin Moskova muhabiri
ne, Bay Stoınoniakof ile Bay Otha a • 
rasında yapılmakta olan görüımelerin 

iyi bir yol takibettiğini ve Sovyet Rus
ya ile Japonya arasında bir yaklaşma 
husulü ile neticeleneceğini ıöylemittir. 

Bay Molotof, Ren mıntakaıının tek· 
rar askeri hale ifrağı hidisesinin, her 
ne kadar şarktaki devletleri tehdit edi -
yorsa da, daha ziyade ve doğrudan doğ• 
ruya Almanyanm garbindeki komşula -
nnı tehdit ettiğini söylemiŞtir. 

SOVYETLER VE LEHiSTAN 
Bay Molotof: 
"Sovyet Rusya, Fransız - Sovyet 

paktını imzalamak suretile giriştiği ta
ahhütleri, Fransa, bir Avrupa devleti 
tarafından taarruza uğradığı takdirde, 
Lchistanın durumu ne olursa olsun, dü. 
rüsti ile tatbik etmek arzusundadır. Em 
peryalist siyasetinden ayrılmış olduğu, 
için, Leh - Sovyet münasebetlerinin 
yakında düzelmesi lazım geldiğini ili • 
ve ettikten sonra, Alman - Sovyet ve 

• c 

Venizelos'un 
• 

cenazesı 

Dün gece Brindisi'den 
Girit ' e hareket etti 

Fransız - Sovy~t yaklaş!Jlalan lehin • 
de §U sözleri söylemittir; 

ALMAN - SOVYET SiYASETi 
DOZELEBILIR 

"Bazı Sovyet m.ahfelleri, Alman si
ya:~al liderlerinin, nutuklarında Soo -
yet Rusyaya şiddetle hücum etmele -
rinden sonra, Almaı~ya hakkında iti
laf giriz bir vaziyet almaktadırlar. Fa
kat, Moskdvadaki umumi kanaat ve 
hiikumetiıı fikri Alıtıan - Sovyet mü -
mısebetlednin diizelmcsi imkaıu oldu
ğu merkezindedir. 

En iyi çare Aluıcıııyaıım Milletler 
cemiyetine avdetidir. Şu şartla ki, Al
manya arsmlıtsal muahedelere riayet 
ve taahlıiitltrrini diit"ü.sti ile yerine ge
tirmeT~ niyetinde olduğııııu isbat et • 
melidir. Alman.ya. barışçı duygu'lar 
beslediğini t•o muahedelere cemiyet 
nizamnanıesi prensiplerine riayet et
mek tıiyetiııde olduğıoıu isbat ettiği 
takdirde_. Fransa ile Almanya arasın
da bir yaklaşma h11sulii.nü, sulhun ko
runmasında hizmet etmek nokta.•nn -

datl sem derece tavsiyeye ~uyun te 
lakki edet'iz.,, 

Nihayet B. Molotof, yakın bir ati
de kanunu esaside bir yenilik vücuda 
geleceğini haber vermiştir. Federal 
cumuriyetler meclisleriyle Sovyct sos
yalist cumuriyetleri ittihadı umumi 
meclisi doğrudan doğruya ve gizli u
mumi bir seçimle intihap edilecektir 
Yalnız mahkemeler tarafından mah 
kum edilen caniler rey hakkmclaı 

mahrum edileceklerdir. 

JAPON - RUS MÜZAKERELERİ 
BAŞLIYOR 

Tokyo, 24 (A.A.) - Japonyanın 
Moskova elçisinin, B. Hirota'dan Sov
yet - Manc;uri hududu hadiseleri hak
kında Sovyet Rusya ile tekrar müza
kerata girmek üzere talimat aldığı 
söylenmektedir. 

Japon tekliflerinde kar:::ılıklı baz 
müsaadekirhklar ve ezcümle bir hu · 
dut komisyonu tayini gibi müzakera· 
ta esas teşkil edecek bir takım ~erai ' 
münderiç buhınmn ktadır. 

ltalya -
ihtimali 

Habeş sulh 
şüphede! 

Tek çare • 
arazı mübadelesidir 

istreza cephesi 
Bazı ajanslarm .1?rdn.ıeri m&l"~ 

ta göre 1'~mnsız Dış işleri Bal< 
Flanden paı lamentoda Almanyaya Y" 
pılan teklifleri anıatırken Habeşi:-tııt' 
da yakın .Jir mütareke olacağınd~ 
ltalya alcyhincleki z~..:ri tedbirleril' 
kalclır . ln"n ~ından. ou suretle Frll;; 
Ingiltere, ltalya arasında tıtreza _. 
hesinin yeniden tesis olunacağınd t' 
bahsetmiş. Fransız Oı~ iıılerı .. ~~~·~ 
nın bu sözleri her tarafta buyuı. t 
hassasiyet uyandırdı. Bilhaua c.;, ·ı:r 
re muhitinde Flande~ 'in ttaJya.ya ~, 
şı tatbik edilen zecrı tedblrleı • ı- ~ 
dırılacağına dair olnn sözleri lt11 l~ 
delegesinin I:.ondrada Lokarno P3~ 
om bozulması doıayı~ıle Alman~ 
leyhlnde ,·ey vermesine karşı F , 
tarafından gösterilen bir minnettat' 
!ık eseri gibi karşılandı. 

Vakıa Paristen gelen bu babe i, 
Roma ve ?e d:.~drada resmer. tJ1 
yid edilmış dcgıldır . Bununla be;:,-ı 
Fransız Dış işleri Bak~ının_ tfl_ 
bir ağızla parlamentoda soylediji -.,, 
!erin hiç esassız olmasına da ihd.~ 
verilemez. Herhalde (Ren) meseıv
çıktıkta~ ~o~ra ~talyaı.ı - Habeş ~ 
ga.sının ıkıncı planda kalmıı o~ın~~..d' 
rağmen Londra müzakereleri esn-- , 
da buna dair bir takım kulis konıd 
maları yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Herkesin bildiği gibi t :"&.lyan 11; 
beş meselesi hakkında karar verdi 

Milletler cemiyetin.in_ s~lah~yetl etlfl 
Jesindendir. Onun ıc;ındır kı devi _, 
(Ren) işinde aralarında uyuı,tu~,_ 
sonra ttalya ile Habe!'!istana yap ~ 
tekliflerin cevapları~ı . tetkik et°j. 
üzere on üçler komıtesı toplanJil ,.... 

·- · ıttı • başlamıştır. Bu takdirde uıgı o' 
Fransa ve ltalya arasında .ayrtct- ,il' 
mesele hakkında gizli bir karar 11

' il' 
. • ' p il 

miş olması Milletler cemıyt..:nı . ·il 
ıh . ı kj bt>) fuzunu kırmak olur. tıma ,ı; 

bir mülah.ı?.adan dolay, Londradı ~ 
kut edilmektedir. ltalya~ın m~l ':,. 
doğrudan doğruya Habeşıstan ~ı:uıı' 
la§tıktan sonra Milletler ceını~ ·t• 
müracaat <!tmektir. Roma'wo si!k~ ~ 
da bu yoldaki teşebbüslerin hen\i'uı#' • 
semere vermemış olmasına .atTol 
bilir. ol 

Son defa Cenevrede toplanan bl' 
üçler komıtesi hem ltalya, hem fl• rf' 
şistana mütareke ~le sulh mtıza~,,. 
sine başlamak teklifınde buhı1\IO rı/f' 
Habeşistar bu teklife derhal mu~ "' 

· ·· ıart"· kat cevabı verdi. ltalyll ıae mu ıtti' 
yapmaksızın sulh rotizakt:re!!ine tı#' 
şeceğini bildirdi. Bu arada (Ren)t)iJl 
discsi çıktığı için cevapların te 
bugüne kadar gecikti. _,J' 

Hiç şüphe yok ki (Ren ) liadl uf, 
nin çıkmnsı ttalyanın lehine otro Jıfl' 
tur. Çünkü ltalya Almanya nıeet eti 
ni halletmek için Fransaya ya~ • 
yardı~ı Habeşistan meslesinde 

11 
• 

disine yardım etmek şartma bJ ,IS1' 
mıştır Flanden 'in parlamentoda bit 
!ediği .sözler Fransannı TtalyfY:ı.~• 
takım yeni yordımlarda butuıı ti' 
hazır olduğunu gösteriyor~ Fakat 

1 1"' 
ba tngiltere ne diyor., Şimdiki 11' 11et 
bu nokta karanlıktır. Bu husu~ Jtl' 
hangi bir hüküm verebilmek ı~irı 0~ 
gilterennin vaziyetinin aydml9nırt~ ıcJ 

- d Kaldı masını beklemek l·ızım tr. ,r-
[talyaya kar~ı tathik edilmiı olarr.fİ • 
rt tedbirler mesP.lefli valntı bir. f ,'. ı'n ll 
liz • Fransıı mc~P\esi defil, dol" eti • 
doğruya Milletler cemiyeti metıe1 J 
dir. 

.Atina, 2! (KURUN) - Venizelo. 
s'un cenazesi, bu gece Brindisiden kaL 
kacaktır. Cenazeyi götüren ,·apur 
ve torpidolar çok ağır bir !i!Üratle gi. 
decekleri için, a ncak cuma saba h ı 
Giride varılacaktır. Merasim de o -
gün yapılarak Venizelo.s defnedile. 
cektir. 

Hitler ,., 
namına orıun h•' 13 lerJe Italyan ve Habeş murahhas'arı Milleti 

arasında konuşmalar başladı tarı nı tekrar ed yor 

Giride hüktlmet namına üç nazır, 
ayrıca da Venizelist mebusla r ve Ve
nizelist part iden bazı zevat da ~dt. 

tektir. 
Cenaze meruiminin doğrudan 

doğruya Giridde yapılmuına karar 
verilmesi üzerine Venlztli8t part i.si 
hükume~ m.erasimin &'tne Atinada 
yapılmuını temin için müracaat ta 
bulunmuşlarsa da kabul edilmemiş
tir. 

Atina, 24 (KURUN) - Bay Me
taksas aleyhine bir suikal't tertip e
dildiğine dair çıkan şa~·iaların aslı 

olmadığı bildirilmektedir. 

Londra, 24 (A.A.) - Parlimento1 
mahfelleri, ttalya ile Habeşistan ara
sında sulh müzakereleri vukuu ihti
malini büyük bir şüphe ile karşılamak 
tadırlar. Mamafih, İtalyanların, iggal 
ettikleri topmklan tabliye etmeleri 
ihtimali mevcut olmadığı için, yegane 
hal şekli gene arazi mübadelesinden 
ibaret kalmaktadır. 

Vücuda getirilmesi muhtemel olan 
müatemleke arazisi bütün yabancı 
devletlerin 22 inci marrenin beşinci 

fıkruı mucibince istifade edebilecek-
leri "açık kapı,. rejimine tabi olacak
tır. Amharik Habeşiı:1tan Milletler ce
miyetine bağlı merkezi bir idare a l -
tına konulacak ve Milletler cemiyeti, 

imparatora, memleketi modernleştir · 
mek işinde yardım edecektir. 

KONUŞMALAR BAŞLADI 
Londra, 24 (A.A.) - On üçler ko· 

mitesi reisi B. de Madariaga ve B. 
A vcnol, dün 13 Jer tarafından verilen 
kararın metnini B. Grandiye tevdi et
mişlerdir. 

• • • 
Londra, 24 (A.A.) - B. de Mada 

riaga ile Avenol bugün öğleyin, Habeş 

delegesi B. Valde ile buluşarak, sulh 
müz&keratı tasavvurları etrafında gö· 
rüşeceklerdir. 

ClCfGA TAMAMEN MAHVOLMlJ$' 
Roma, 24 ( A.A.) - Haber verildi· 

ğine göre Ciciganın bombardımanı bir 

t{it!''' 
Bertin, 24 (Kurun) - Bay .ıııfl 

bugün Alman birliği holUnUO •~._of 
münasebetile söylediği bir nutukl' 

le demi§ tir: , Jeti -
. d - ·ı oııl .. ••Ben, kendı namıma egı , ,.

1
,.,. •• 

min namına söz söylüyorulll· 11•• 
milelti bütün istiklalini elde e~!; tçiıl 
kazanmıştı. Bu hakkım kullaDJll"""" *"1' 
fazla bekliyemezdi. Biz, bakkJ111"1 .,.... 
lanarak pek tabii olan bir hareketti 

lunduk... zA 
saat, Yinni da kka ıürmüt w ~ 
tane uçak iştirak etmiştir. ~·'°' 

ttalyan hava filo~u. eo111a1~ 
kuvvetleri kumandanı general 
idare etmekte idL 



1 iıaretler 
Bizde edebi 
teşekküller 

1 

Halil Ziya bize, edebiyatı ce· 
trulenin illı wününJe olJufu ,ibi 
taa paiilıiiyor. Bütün deiifmr 
lere nıfmen o, kendi deurinin cı-

""""'•r. 
Hm7in Rcılımi batlı batına 

bir llemtlir. Bütün edebiyatı ce
ditle oe Hü•eyİn Ralami bir tarala 
6awW....., onltınl1111 sonra welen 
M.W pıll1111 ,.,...,_. balıunıntlan 
ı.tlıllt •trnei• imkan yolıtar. F ec

ri afi diye 6ir edebiyat cereyanı· 
111 ,.,_,,.,.," öl~enNmniz. 

YU.p ma, Relilı Halit rr.i 
h ~ 6aPn termil etliyar1 
Ln. .,y1.....,.. as. Plmer. 
Ollrillii F aat o• yalaaJ iti elunet a-.,, ı.m tditlen 6iu lür 6ir 
fq llMe efrnaler. 

H..Uer, yedi met' aleciler 
oe aıllanm .ayabilecefimiz l'Cllnn 
Mmcrnlann bütün edebi kollekliı•i· 

'.Zeri 6uaün telt mümeuiltlen malt 
rumJarlar. 

N.,.1 Bu mektebimsi idtlialar· 
l• .,,.,,_ ~ltcın tqelclrüller ne ol,,..,,.,1. 

Eılebi ı .. eklriillerin. etlebiyah 
eetlületlen .onra muammer olt 
--••ımn Mbe6ini, ltttli p.ilto-

"'llltMr •eler• 

Lise:erde ikinci 
yoklama 

Sual:er Kültür t"akaolığı 
tarafından gönderitd 
Liaelerde ikinci yaıılı yuklamaıara 

bir nisandan itibaren bqlaaacaktır. 

imtihan sorgulan Ktlltilr 8'ılran1Jla 
tarafından kapalı artlarla blltOn • 
kullara gönderilmlftlr. 8orgular tale
be karşıamda 991lacwt '" ~ 
yazmak için de bir buçuk .Ut ara ve. 
rilecektir. 

Onivet s teye a ·ınacak 
doçentler 

Univeraitentn tUrltl fakWtelerine 
yeniden aımacak Jmk Mllltaa ~ ya
kmcla llnlvenıltede bir lmtnaan ,.. 
lacalrtır. Yabaner dil bilen w Avrupa
da tahsil etmif olanlar teftihan olma
caldardır. 

ilk oı u müfreftt 
ptogramları 

nk tedrisat itleri etrafmda incele
meler yapmak üzere KWttlr Bakanlı -
ğında bir komiayon meecuI olmakta
dır. Bu komisyon ilk oltullaraı mtlf -
redat programı ve talimatnamelerini 
gözden geçirerek üzerinde bul değiş-

loji1en/e, 6a lıollelttiuite menmp- meler yapacaktır. 
l...,..n oelaulılJarınJa aramalı-
-. aiyme bütün bu toplalıılrlan Yahya Kemalin 
~••bir araya getiren, ,onra lconferanslan 
Dfllaazlılıla biribirinden ayn'an, Yahya Kemal 10 aiuudan iübaren 
,.,..,.,.,, yerti terkipler. yeni top- edebiyat fakWtesinde vereceği eerbMt 

1 Çocukları Esirge- ! 
hle Kurumun da 
Beş binden tazla çocuğ'a 

yardım edı ldi 
Qocuklan Esirgeme kurumu merkes I 

ve kazalarında bu yıl yardım yapılan j 
çocuklarm 111'81 teabit edilmiftlr. ller- ı 

kes 5525 çocuta ıllt, 400 çocuıa elbise, 1 
17 çocala kundak, 335 çocup doktor; 
Bminentl kasa• da ı 72 çocup yiyecek, 
zos çocula ·~ba. 205 çocuta lraa
bt, 17 çocula IDektep lennmı, 12 cc>' 
cula para yardam. & çocuta yemek i 
Çatalca ..... da 25 çocup e1bile, ı 4 

fOCUla ayakkabı, 1 çocufa kaıket: Be
Jotlu kUU1 99 çocuta ıtlt, 55 çoca • 
la elblle, 103 socup ayakbbl, 2 p. 
cul• lrukn. 29 çocula çamapr, 9 ç• 
cuta mektep lt9aznnı. 224 çocuta mu ·ı 
a,ene •e para }'ardımı. Beyko. 1rasaaı 
ı O c;ocuflı vemek, 27 çocuta ayakkabı 
tevsi etmiştir. 

Şehrin imarı 
Bir ihtisas komi•gona 

lcıı.r a11ıgor 
Şehircilik mUteh888181 Prust'un 

mukavelenamesinin tudikini mtltea • 
kip geleceğini yamııfbk. Kütehauıa 
gelmeden evvel bir lhtlaaa komlsyonu 
kunılacaktır. Bu komisyonda mimar, 
mtlhendia, lufzmmhha mtlteb•MUD, 
doktor, eeld eaerler mttteh•,,.., bulu
naeak ve bu komtayon daimi evette 
Pnult'la birlikte gabpcakbr. 

lrıldl11r, yeni ~dılar rJiicafla konferanalarma bqlıyacaktır. IJRI DEMIRYDWRt SIRIETlllEll 
..,;,.. ... ,., •• "'""'alıdır. yabancı dersten kalanlar ECI~ ŞEFi.ER 

&lebqatı ceditle bir mektep Üniversite talimatnamesi mucibin· Şark demiryollan flrk«lnden ecnebi 
fflıWir, delil mitlir?. Bana mil- ce yabancı dil imtihanlanııda 111uvaf- t•Nmndald nm. pflerlilln tldletle 

.:1-Aufa etme• r.temern. F tJu,t r tak bHaa1Jaa tafetie f~ dtter ~hl bir a., Jtinde c-Recelt bak· 
.. ".l.ff• ~ toD~ e.-JU/e lılifi, ıımn za. imt.ihanlarma Jıabul edilm-- · ._......_..,..., dtla ele cWi-mD et • 

....,. zeolıler üerimle • lialıimlilı Talibe dnkUSrlUfe 'li8f mekteydt. 
lisan imtihanmda muvaffak olamıyan a.a..a. .. 1...-.u..&.&.1..ı 8a s.••L-.1c11n• elınfftir. Y-...... -,--ınu,. Y - • 
talebenin ikmale Jralmam•m ve faktll- ._......_ LL _ __._ __ 1..e.....-a... ıı1ı.ı .1.a. 

UJH-tı ceJüle. bfr muavven ~- _. ~ - (iV «S• • 
,_ "

1 tenin diğer den imtilıanlarma dahil llJ!emlttlr 
..... ~ Tiirlriyetle •latilı bir olmalarını istemlflerdir. Durum Ba • -... 
llltlr deor .. 'ftin İfard nolrtcuı ol- kanhğa bildirflmlttlr. Gelecek cevaba E11BBA OOASlllJA 
"'8qfar. göre hareket edilecektir. TUrkiye Tıp encümad bup mt il 

llrt .tatllrlilr r,:, neut clurgnn- de Etibba odaamda toplanacak •e F 
l iKiZ OOIURANLW YIRlnl meseleleri koaupcakbr: Ulı ve cemiyetin oturakldlfı tir 1 _ Prof. Nqet Ömer ITC!elp Ane. 
Me' tL Belediye ikis cloiuranlara 91UAJ1eD 

bir mabette yardun etmektedir. 935 ae. nabemol teHmpülmilndea basıl o -
Efl ebiyatı eeJiJ eJ en NOro tt•· lan bir anemi ablutik vak'a11. 

neUldeld 7 500 liralık . tahıiut bitmiı • 
len lecri illi, llfafı yalan hnJin- tiı. Yeni tene bU•,.ealne ile 8500 Ura · 2 - Dr. <>-.an Şerafettin, iki Me • 
tlwt ineelıinin - lıolitelni ita- .,, nenjtt vak'au. 

-ı··· konmuttur. 
Wi. Falıat 6a fleurin afetifi göz ----------~- S - Doçent Beaim Turhan Tepihl 
_,.,, hıHı1ıneaycı ltmlar .olup melı oe bana atetilıl• de 11.ıe et· maruf piyeateri. 

• ~-be melı ittemiftir. Ba .ı.ı,q,,, itti- 4 - Prof. Ueemann Miyom •e ha-
.. fti. ~ 11; 1908 meınıtiyet 1aat O• terakki oe Ziya C:ölıalp'ın mil Gseıjne ~yleyecekler. ,__.mn dofurtlafa yeni cemi· nll ellWEfl 
,,., ,_,.,. iJi. 1908, lllqatumz. hakimiyeti lıaJar .........,. ol· -.lUlllHÇE UZ !"'" 
fi• 6cıris d,..x:·meler ya--· ,,.,,.r. Dolmablhçe pa pketi camarte.ı ,..., rr···-··-s Şimdi ar_,,. 6cdlfllınna _.. umumi toplantıauu yaparak bir uaellk 
;. "• parltımentonan açıl""' ol- man ...._ .._ :,feoirfne ,..... faaliyetini ckden '~irecektlr. 
....., l'Gl'lamentotlan sızan lilıi.r a..1oı 11 .. 1 Lı- -ı---da teL- .__ olmak i.temiı, lalıat INı~ dl- .,-.r mec .... .,... .-ıı ııu-ar -,..-
• lttqtıt telalılıilerinln alri•leri e- Janacaktır. lledlaln bu cleYn9lnde 934 
idi'°" politiluıya, ve hayata namümi önümle 1erni flerltol ...ı at'I heup raporu De yeal be• 
tlW )'Mın bir .alhaya ıokhı. bafh.ına terlr etmif bir ıevil ter lecllye sabrtaı taHmatnamell tetkike· 

.. ~_u • lı _J • w ... aize sıırpar. cllletektlr. •m:uuayetin encııne u,vpn 1. __ 

Bu Jinami.m ISnintl• ...,.. nı· uıı nr YEll OORO eıl.w,.ıı on temmauan miiteer ı.ri 1U1UK 
eir obnatta. F em tdİ a% zaman- laarfir, ,_,. oB)!llelt • • .ır kereatocllvdeld ;jaaJ müdürü dün be-

"• Jtlfrltlı. En lawoefli anmrlt yor. Banan fe6ii n...., ollıırei ltdlyeye ıelerek belediye nrtıut müdl
,_ ,,._. oert/i. y alıap K.aJri, bütün fetelılıllfer hlıai "'11İn1l• rii ile 16rtltmllttUr, Bu ıarilpnede ba-

ha~ı~r. Bana malta6il lıahfa lin )'f!ni kadroıu cBzden ceçirilmittlr. 
ltelilı Halit, Köprülü zati• lf'ICri atmif olan ma1tarrlrlet aiti ltollelı· Haıiranda dart mnnur açıkta kılacaksa 
fiil WromnJan ~lıtılttan .anra- t!uifelerinden azalılaflyOrlar. O·ı da bunlar yeni .,-viyonun intutt bit • 
~ır lıf Aloiyetlerini lnıltlalar. /nquciilcırtla .tla GJ'ftl f•J ola70'f• tikten sqnre tekrar ılmacaklardır. 
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11 Gezintiler f 
::.........------~--------___, 

Poll• lla t: erterl . 

Sarhoştan· 
kaçarken 
Bir çocu' otomobil 

aıhnda kır .da 

Kadıköyilnde lbrabimağada bah • 
çıvan Ahmed'in kulubesiJıde yatıp 

kalkan 6 ;yqmda Hüaeyin. Haydarpa· 
şada Tıbbiye caddeainden geçerkeu 
bir aarhot tarafından kovaianmııtır. 
Çocuk bu adamdan korkup kaçarken 
eoför Nizmı'm idaresindeki 2078 nu
maralı otomobil garpm11, Hüseyin'in 
sat bacağını lurmıttır. Çocuk hemen 
hutahaneye kaldınlmıt, toför ;yaka
lanmıttır. Sarhot ~-

DOKUZ KiLO IPBKLI KUJIAr 
Dün sabah Avrupa eJaspreei geldik -
ten eonra kondöktör Sururi'nin bir 
adamı vagondan elinde bir bavul ol· 
dup halde çJkmıl, y(lrllrlten gi1mrUk 
memurları tarafından çevrilmiftlr. 
Bavul ·açıımca içinde clokuz kilo ipekli 
~ eeya balunmUf, mu.adere edil
miftir. Kaçakçılar JÜ&l&Dllıllbr. 

DBNIZB DVl'J'D - Bolltancıda 
oturan avukat Bay Emin dilD Gözte
pe vapurile ~bala ıeoerken denir.ie 
dUl!lıtlt. vapur durdurularak kurta -
nlmıp. 

BAKI ÇAL•IŞ - Göztepe i8tu • 
ycın cadd-lnde JDvulllloe'un bakkal 
dUkklnma lunm ıtrmit. 16 Ura ile 
rakı çalmlltır. Şlphe berine çırd 
lbrahim~. 

BIB SABIKALI Y All.ALANDI -
Be)'Oihmda TomtalD mehaDMtnde 

Poaa ton,,.,.,. 14 liumaraJJ apartı • 
m•Dda otuna llfbcı Sultana'nm 
dainae evvelki ... ....... kartı 
lunm stnnlf, ..,. ~ ,-1reı111-
IDJlbr. lllrımm idi IPnt'tır. 

&quJa Geld11DN J&Dmdald bah· 
çenin parmaldJiuldan atlamak aureti
le bu aputmıana tıç defa girdilint ve 

lQr QOa ~ ... 'ft p.pJm ~·Dl 
itiraf etmlltlr. IOnt'm çaldJiı mal • 
lann kJymetl 1000 lira tahmin edil -
mektedir. 

BANDBVU llVINB Gô'l'OBBCB· 
OIJI DIYB - laet tmn•nde bir adam 
BeJOllunda do1qırbn rutpldiği 11-
ya .,. ADderya t.mtnde iki Jdti;yi ran
devu evlerine ı8tUreceibıi aöyllyerek 
kandınmf, paralanm almıttır. Şiki • 
yet berine ı.et ~. 

ANBAR.A DVŞ•UI - Sirkeci 
nhtmıma ballı Alman bandralı Silloe 
vapurundan yUk çı~ aıne1e Salt 
anbL, cınemu.. bqmdan ve kolundan 
yaralammetır. Salt Cerrahpqa huta
hawtne b.I~. 
. 'l!ALBI DUBDU - rtru.ıapda Ka· 
aatura IObfmda oturan Yani, Gala
tada Necati bey ceMeainden geçerken 
yere dtlflDBt; bibi d\D'dQiu ·~ öl • 
mOtt&r. 

Bundan bqb Kemmpapda oturan 
70 Yaemd& Rena 181Dlnde blr kadın da 
Şitbant ,okulunda geçerken fena -
1qmJI, banın bir halde Sen Jol'j bU
tabawlne bldınJauttır. 

ÇABPlfAN AIUB~R - 2H3 
numaralı ofoaıobille 140 numaralı 
Kurtuı111 tr&mftJI Çarwik&pıda çar • 
pJllllillardn'. Otomobilin arka tarafı 
~r. Vatman ve wa(ör ya. 
taıamnqtır. 

2 - ~ • .,... hattında it
llyen 170 numaralı tramvayla 21M 
llumarab etomobB llqbda Ç8lpl • 

mıtlarchr. OtomoWI bu.ra ~ 
tır. 

Definefer peşinde! 
Hemen bir yd oar ki lena 6" 

1ey, ıt T.· nh gazetelerde yer ,.. 

luyor. l<.-ih l•tanbalJa, lı&lı lr 
mirJe bazan Jo Ancrclolu111111 
bilmem lıcınıi lıaaa.f annda ,.l• 
kazılıyor, topraklar eleniyor ,,... 
zarlar örMleniyor. Eli lıazmalı, 
om•m küreltli bir sürü a.Jam. tir 
/ine anyor!ar. 

ilkin o katlar alJırmıyord,,,. 
Fakat ,:; güle bu mcual Jelıorl. 
rının yurJumJa hralaflİ. ,,,.,,,, 
.tnirlerime Jolmnrnafa 1Hıt1.ı ... 
Çünlrii 90n günlerde İf, 6iUbiif8a 
çıfınnJan çıkmq ıörlinilyor. 

Kimi rüya •örliyor, lıimi lr 
tünJe yiirütlüfü toprdlann tile 
ıeltlijini anlatıyor, irimi de eı. 
lerin, perilerin Aeıwliaine .,,,. 
oenlijini .öyliyerelı .-1111111, ... 
rcuım eıelemefe lıol1trıı70'. Ba 
ne haldir canım1 Bisi ,.,, .... 
ütiyenlere, hnll .limme ne ~ 
lranr aenetler oeriyona1.. Bir 
)'Cllldlllfl ..... im.,. at., ,,.., 
6ir J'iirlılyenİn yaratq ~,,,. 
oerint senwinlifi ile &oillıiri-. 
bir ~an bütün 6a prplt lr 
flımeyi kökünden ~teod Wr 
orta çağ karanllfım b,alİ10fUS. 

Ger~i topraklarımızla ı.nı. 
6ir ICWClf olda. Ba tlöfiil .,..... 
da büyült .-srmen ıellm ...... 
toprtılıl•a ılofra ,,,_,, Pfi. O. 
litre maallarunn ~ 7er tiı.,,. 
fiıwle 6a İllMm 6ofanqlanmn Ü 
pqı oar. Beliti paralarını .. 
menler de olmaıtar. Faltal hne 

'"""' •"""'-"'• ıöıüul.• 6-6cıııM ,.71erı1;,. H.,,_• ._ 
tıarlanla 6ir ecinni pııwqüi.-.., 
layor. Şahmaran maalları tei
rarlanıyor • 

Faü çelriei, altinln ~,, tlılllılllll 
danım lemalıberi, dJineler 7fJr 

' ,.JtınJ,,,. hanlta kualanna tapn-
dL Artık dilenciler oe deliler W. 
le plllrtl!arım oıalanla .alılayıp _. 
mirtiyorlar. T olauma çatlatan, W. 
ri bin yapan topralıta altın, .,. 
ca1t IJflnıp pri,,.elt İçin 7'f/lta. frf
müde bana 6Umi1f'll Wlı mı lılP 
H• lilhıle mmamn alıııml• 
qn Jiifmiif, ••ri adamlar Wır 
,..wıir. Banlar diinytql Mlj 1-
lıibiin 6aynımıncla H öHd ... 
lafın artımla ....,.6ifirf•. An. 
ba IClillfln dedi Wma .,,_.,_. 

tla Jefil, ltoca itan ıoplantdarar 
da .üriilür. Unatmqolun, -. 
sondlfıma .... , ~ .... 
na sincirl.,- 6iu 6alana .... 
""'"" laıns da 71inaffa'· Bir ... timdi ,,.. için ,,..,.,.... ,.,,., 

oroltmlon zeAirli ""1a1to1Nlta ••• 
firir. 

Buna bir 6atı ~ Hr 

mqin. Haya, ben, orotla ne 
,.,.,.,.,diye lıenJUn. ~ , ... 

oerenlerden flefiliın. z-·
rir• lnaJ Ja 1'ofama rfder, I• 
Irat latlufam yolan Jofriıl ........ 
inamnam. Şa deline yolonJ..r 
nın İM plmef• defa 6ir ,_. 
bile yok •• Para, pal tö1'• ,.,.... 
bari ba açılan çalıurlara 6ir _, 
./algcn yarddtlfl lnır,,.,. ~ 
Pimi •• 

V.,..,ilı pndollanntlan bam Bunan ıabii 6ir' neticai olaralt ZEHİILl 8AZIJRA J.MSI S181NAK -1-ere-al_t_p_ro-je-le-r -ı-hU~ni,....a-nm-ı~,.-.Wıa--dar 
flflera Rttlilı Hcılit ile "San bal., ı yirmi 6q yıl rnaharrirlilı lltl.,. Wr Belediye umumf "1ahzenlerin 11fmık mabmlann tu,.hdne gönderftmittir. 
,._. Relilı Hoit aruında ne lıa- •aç kolleltt~Jitenin ati.,. ola70r. haline r:etirfhneai ki" ta1udsat k"hııl et· Projeler ıetdıJc·~n tQnrı inpata batla-
'- l11rlı oartlır. F eni atinin Re- Satır~ 11rte111 mfıti. Bu tahıiutm urfediJeceti ,er- 1 nacalrtrr: . . . . . • } 
'- Hlllüll ile "Kirpinin Jetlihle· ------,__.--:.:..._ ___ _,,____.;..._ _____________________ ..ı..-__ --------------S. Oezqln 

ri,. ni yaan Relilı Halitli aynı ao·ı t'azıs . z lı.rkdqe ~ 1 
ı,, lıoymıycı imkan oar mıJır? ESNAAI YEİ Hll REBi 

son günlerde belediyenin ada kcm
trilllerl bazı esnafın yeni bile1eriDI 
meydana çık&rlllJltır. Bu arada bul 
eeyyar bumacı ve ~ im • 
mq1arl germek ve ö~ meta 
kaydırmak auretile halla aldattık • 
aJn anlatılmıştır. Bu arada pne lla
'11 k .. ptann da etleri kunil1l -ve ltalm 
klbtlara eardddan teablt edtlmtPJr. 
Bu emaf hakkmda ticldeUe ..._ ta&ııı 

Blllllıan laarbini11 sonu, T iirlri 
•• 7Mİ Wr tlinamWnin tlofmo 
....... olJu. V • 6a yeni ltn 
,.,_ eıle6iyatf1 -la ahi •6rli1Jii 
ttrfllı lem ati bir ptÜJ'IÇ ltul,,. 
-"' .... lıil70r"~. 

At. flfl• dönınM ve rnoürr 
-.,..,. hrana outai .alfanr
,.....,_,. 6irl_,ti,,,.elı, l•ltintlr • • bikiDe pgi.lıeelktir. 

• 



e!!1!!!!!!! C - KURUN 25 MART 1936 

Veznedarın kızı ile suçlu, karşı karşıya ! 
Sabah ve akşam. celselerinde olup .bitenler: - Onunla sevi
şiyorduk, evlenecektik. Beraber gezdi~imizi isbat ederim/ 

- Haqır, bunun aslı yoktur. KatİlJlJen ishal edemez / 
Ayazağa f\ftliği yakınında sisli ve 

puslu bir gecede işlenen cinayetin da
vası, aenelerdcnbcri istanbulda hiç bir 
davanın uyandırmadıf;ı alaka ile karşı -
landr. Vaktile Köprünün Kadıköy is -
ketesi civarında dalgalar arasından ya• 
rı baygın bir halde çıka~ılan Ruşeni kız 
davası, sonra Sirkecide ''Meymenet" 
hanında keserle başına vurularak yere 
serilen kapıcı Mehmedin ölümü davası 
ve nihayet Sütude Hacer isminde bir 
kadınla Hayri adlı bir erkeğin ölümle -
rile neticelenen Aksaray cinayeti dava
sı derecesinde alaka ile bir çok kişiyi 
adliye koridorlarına sürükleyen bir da
va oldu bu ... Bu Galata postanesi vez· 
nedan Hüseyin Hüsnünün öldürülme -
si davası ..• 

İstanbul ağır ecza hakyeri, dün sa -
bahtan akpma değin yalnız bu da~a ile 
uğraştı. Sabah celsesi on buçukta açı -
labildi, yarıma kadar sürdü; akşam cel• 
sesi on dört buçukta açılabildi, tam on 
yediye kadar sürdü. Şu hale göre beş 
buçuk saat devam eden tek günlük du
ruşma! Yukarıda "açılabildi" dedik. Bu 
deyiş, çok yerindedir. Çünkü, celseler 
açılmadan önce, hayli zaman da izdi -
hamı intizama koymak işite uğraşıldı. 

Doğrusunu isterseniz, dile kolay! Aha
li söz dinlemek istemiyor, içerisinin kaç 
kişi ali'lbilccck genişlikte bir salon oldu• 
ğun~ hesaba katmıyor, adliye mübaşir, 
poliı ve jandarmasının menetmek is • 
temesine rağmen, kalabalık dalgaları 

şiddetli hamlelerle biribirinin Ustüne yı
ğılarak adeta zorla içeriye girmcğe 
davranıyordu. Bu arada itiı kaktı ara -
aında senıemliyen1er. baygınlık geçi • 

renJer, yeredü_şenler hadsiz hesapsızdı. 

Her ne pahasına olursa olsun, salona ' 
girebilmek endişesile kimsenin ~özü kim 
seyi görmüyor, bu muhakemenin dinle
yicisi olmağa sonsuz istekliler, biribir -
!erini atlatıp içeriye dalmağa can atı

yorlardı! 

KORDON ÇEViRiNiZ! 

İzdiham, asıl öğleden son -
raki celse açılmadan fazlalaı -
mııtı. Sabah celsesi açılmadan bunun 
önüne geçilmesi için tedbir alınması yo
lunda emirleri içeriden bildiren ağır ce· 
n reisi Ahmet Suat, öğleden sonraki 
celse açılmadan dışarıdaki gürültü, pa• 
trrtı ve - tabir yerindedir! - hücum 
kesilmeyince, kürsüsünden indi, müd • 
deiumumi muavini Kaşif de kendisini 
takip etti. Dıpnya çıktılar ve ağır ce
za reisi, ıu emri verdi: 

- Muhakemenin sükilnet içerisinde 
:görülmesi gerektir. İçeriye kafi derece
de dinleyici alındı. Artık baJka kimseyi 
içeriye sokmayınız. Her kim için olur • 
sa olsun, içeride yer yoktur. Söyledi • 
ğim kat'idir. Şuradan şuraya kadar kor
don çeviriniz 1 

Ancak bundan sonradır, ki tedbir 
tesirini gösterdi. Bununla beraber, içeri 
ye girebilen elli, altmış dinleyicinin el
li, altınrJ misli meraklılar, salon önün• 
den koridor dönemeçlerinden ve kori -
dorlardan, hatta alt katlardan ve dış ka
pı mePdivcnlerinden, caddeden aynlma
dılar. Hiç olmazsa suçluları getirilip 
götürillürlerken şöyle bir görebilecek • 
terini tasarlıyorlardı anlaşılan! Yeni 
PostaM binasındaki ağrr ceza salonu -
nun, yanan adliye sarayındaki salon -
dan bir kaç defa dar olduğunu kestire • 
miycnltr, gerçi içeride yer bulamadı • 
Iar; lakin, bu görüş meramlarına olsun 
erdiler! Jandarmaların önü sıra yürü -
yen suçlu Abdullahla suç ortağı Yu • 
nusun geçtiği yerlerden akın akın ge • 
çiyorlar, onların peşlerinden koşuyorlar 
dr. Bundan başka dış kapı önünde du -
ran kıpkızıl otobüsün dört bir yanını 
da sarıp, onları. indirilip bindirilirken 
seçebi1"1ek için. biribirlcrinin omuzla • 
nna tırmanıyorlardı! 

ABDULLAHIN TUVALETi! 

Oralara birikenler, bilhassa Abdul • 
tabı g8rmek isteğindeydiler. Boyuna 
"hangisi Abdullah? Şu uzun boylu de-

likanlı mı?. O mu atmış tabancayı?. A -
nahtarları .cebinden alan da o mu?., gi. 
bi sözler işitiliyordu. Ve Abdullah, ö • 
nüne bakmıyor, etrafına göz gezdiri -
yor, gülümsüyordu. Temiz giyinmişti. 

Sırtında koyu kurşuni bir palto vardı. 
Boynunda tirşe - lkivert - i eyaz de· 
senli ipekten bir eşarp .. Cenc koyu kur
şuni ve müvazi çizgili bir kostüm, kah
verengi yarım fotinler !. Bilhassa saç ve 
yüz tuvaletine itina gösterdiği belli oo 
luyordu. Ortadan iki yana ayrılmış ko. 
yu siyah saçlarını Ofdüle yaptırmış, 

briyantin sürdürmüştü . Yüzüne perdah 
yaptırıp krem sürmeği ihmal etmediği 
de besbelliydi! Abdullah, hakycrinde l 
§ahitlik eden ölenin kardeşi Dr. Zeki -
nin de müşahedesine uygun olarak. 
''tevkifinden beri semirmişti!,, 

Yunus da kendisine oldukça çeki, 
düzen vermiş haldeydi. Koyu kesta • 
ncmsi saçları "alabros" a benzer tarz -
da olan Yunus, kalın dudakları üstün
de ve ~asıkça burnunun altında bıyık 
bırakımı. bunu da adamakıllı kırktır -
mıştı. Kahverengi üstüne güç seçilir 
kum serpili bir elbise giyen Yunus, 
santraşlı boyun bığı, bembeyaz yaka • 
tık takmıştı. Tıknaz vücutlü Yunus, o
tururken omuzlan ilerlek vaziyet ah -
yor, çok defa bir elini dizi üstünde yum. 
rukluyordu. O da, öteki gibi etrafına 

göz gezdirmekten çekinmiyordu. An • 
cak, gözleri daima muayyen bir düşün
cenin tesiri altında oluş ifadesini ak -
scttiriyor, ürkeklik ifade ediyordu. Tıp
kı gaf yapmaktan, ağzından bir şey ka
çırmaktan korkan bir adam! 
ABDULLAH, YUNUS, MOKAFAT 

- Ben mi? Orkübün Sincson kö .. 
yündenim. Yunus da öyle ... Babam Hak 
kı, anam Talat. Cemile Ta tat! Pangal
tıda Poyraz sokağında 24 · numarada 
yatıp kalkardım. Tabii okur, yazarım. 

Dişçi mektebine Sjlmi sıfatile dcvcı.m e
derdim. Hayır, numarasızım 1 Sabıkam 
yoktur. 332 doğumluyum. Mahallinden 
gelen cevapta 331 diye mi yazılı? Kim 
bilir belki de öyl~dir 1 

Bunları, Abdullah söyledi. Onun kö
yünden olan Recep oğlu Yunus da 332 
doğumlu olduğunu, burada Pangaltıda 
Abdullahrn evinde yatıp kalktığını, o
kuyup yazma bildiğin~ beş yıldır or -
duda gönüllü başçavuşluk ettiğini, hiç 
ceza görmediğini söyleyip sustu. Ser -
best olarak duruşması yapılan Müka • 
fat da ''Mustafa ile Fatmadan do~dum. 
28 yaşındayım. Karadenizliyim, Bar • 
tınlı, Poyraz sokağında otururdum Pan 
galtıda, numara 24, aşçı Mehmet nişan
Jımdrr. iki çocuğum var amma ilk ko • 
camdan, okuyup yazmam, sabıkam yok. 
tur., deyip oturdu. Mükafat, kestane 
sarısr ve taranışı dümdüz saçlarını si -
yah bir başörtüsü ile yan örtmüş, baş• 
örtüsünü boynunda fiyongalamıştr. La
civert, sade bir mantoya bürünmü§tü. 
Kemik kısımlarının sert hatlarla bariz
leştiği çehresinde donuk, çakmmsı ma• 
vi gözlerinde çetin bir ifade! Canı sıkıl
mı~ gibi, fakat sakin, hatta kayıtsız bir 
görünüş! 

Reis Ahmet Suat, azalar sağda Ke
mal. ıolda Sakıp ve müddciumumiliği 
temsil eden Kaşif. Davacı varislerin a
vukatları Ömer Şevki Çatallar ve Os -
man Fevzi Yonca, suçlulardan Yu'lu -
sun avukatı Nuri. Hakimler, iddia, §ah
si iddia ve müdafaa tarafları bunlar. 
Şimdi istintak dairesi hakiminin muha
keme kararnamesi okunuyor. Abdul • 
lahla Yunusa uyan maddeler. ceza ka
nununun 45 ve 64 üncü maddeleri de
lalctile 450 nci maddesinin 4 üncü. 7 
nci ve son fıkraları.. Mükifat. valnız 
suç aletini saklayıp tahk;katı yanlış vo
la sevketmekten suclu görülmüs. ni • 
~nlısı aşcı Mehmet de, muhakemeden 

men karan alrru~. 
HOSNIYEYI SEVtYn~nt TM! 
Hırsızlık vapmak makc;adilc ıırl;ıım 

öldürmekten idam cezası yazılı madde
ye g8rc alır cezaya gelen Abdullahla 

• 

Galata postalıanesi veznedarı Hüseyin Hüsnü'nün öliimii davasına ait nıuakemenin dünkü celselerine ait gö
rünüşll'r: Sol taraftaki resimde ağır ceza bölmesi içerisinde ayakta suçlu fardan Yunus ~orguya çekiliyor, orta
da oturan Abdullah, arkasındaki !'tlükclfal. S,,ağ taraftaki resimde .Uük<il atla Abdullah arasında "garBonluk 
münakaşası,, geçiyor!. 

Yunustan, evvela Abdullah sorguya çe
kildi. İşte cevapları: 

- Postaneyi soymak maksadım yok
tu. V cznedarın şahsına bir garaz da bes
lemezdim. Hüseyin Hüsnüyü severdim. 
Aramızdaki samimiyet ... 

- Ne gibi samimiyet? 
- Yani, iyi adamdı, onu ağabey te-

lakki ederdim. Kendisini iftara davet 
edişim de, sırf bu sebepledir. O gece 
yanında kardeşi doktor Zeki de bera -
herdi. Fakat, Tünelde o bizden aynl -
dı. Biz eve geldik, Yunus da dahil ol -
mak üzere beraber yemek yedik. Ye • 
mekten sonra sokağa çıktık. Evdeki kö
peği de yanımıza aldık. Ben "Bunu A
yazağada birisi 50 liraya satın almak is
tiyor. Haydl götürelim, gidip satalım,. 
dedim. O önce ''uzaktır" diye itiraz et
ti, ben ''yok canıtl). ır~kındır,. dedir% 
130 kuruşa bir taksi pazarlık ettim, bin
dik. Ayazağa civarında indik. Köpek -
ter havladığından çiftliğe karanlıkta 

yaklaşamadık. Satıştan vaz geçtik, tek
rar yol üstüne doğru döndük ve bu sı
rada ..... 

Abdullah, yutkundu. Biran sükut ... 
Sonra devam: • 

- Ve bu sırada yarenlik ettik ... edi. 
yorduk! 

- Ne gibi yarenlik? 
- Yani sohbet!. Tatlı tatlı konuıu -

yorduk. Konu§tuğumuz şey de ''Hüs -
niye meselesi" idi! 

- "Hüsniye meselesi,, ne? 
- Ben, onun kızlarından Hüsniyeyi 

seviyordum. O da beni seviyordu. Ev • 
lenmek çaresini arıyorduk biribirimiz • 
le 1 Halbuk~ veznedar, kızını akrabasın
dan Rıza isminde bir gence vermek fik
rindeydi. 

- Bunu sana kendisi mi söylemişti? 
- Yok, Hüı:niye anlattı. Ben de işte 

bunun üzerine o gece yolda yanyana yü 
rürken, bu bahsi açmanın sırasıdır, san
dım. "kızını Rızaya vermene bir mani 
veremiyorum. Ona vereceğine bana 
ver 1,, dedim. Güldü. Rızayı tercih etti
ğini anladım. Beni bu bahisten uzak -
laştırıcı tavır alıp bahsi değiştiriyordu. 
Ben yese kapıldım, cebimden tabanca
yı çıkardım, onu tehdit etmek ve kor • 
kutup kazaya rıza göstermesini temin 
etmek teşebbüsünde bulundum. Hayır, 
bu tcşebbfüıte bulunacaktım. Fakat, bir 
denMre vazgeçtim. Vicdanrm onu teh -
dide razr olmadı. Tabancayı kendime çe
virdim, ''işte muhabbetin şiddetinden in 
tihar ediyorum. JJ;encliğime kıyıyorum, 
öldürii"orum kencHrni ! .. dedim. O ''deli 
olma, cl~likanh ! .. rı,..,.,eac kalmadan, !(!ar 
iörden hir kur-.\1" fn·l?dı. Parmağ"tm tc
t; c;,. ;ı .. :::....,:cıti. ""'"k"t 1curııun bana isa -
b,.t ,.;ı .. ~.,1< verdc; OT'<l r'"lcıtladı . C.1'.'k va
zık n1rlu ~ünhcsi:r. ='"r'!k elden ne ge -
lir? Bu ~r kal':='~'"' 

Plf 1'tR K" 7ADJR! 

- Demek bu sev"i ve evlenmek me
selesi. ,.;~di. "l\mimt öyle mi?. Ayni za
mandıo rloaru' 

- "Rll·,.•ttc- ı "'""'""" C'dİ••nrum hu bir 
t.:-:ı~atl,r v,. v:>k':ı 1-ıu ,.;; .. nen 01,,..,,cıtur.

1 ffiic;nive ile on hir avchr bu bahsi ko -
nuşuyorduk haşhaşa! Babası ise engel 

oluyor, "Sen hele tahsilini bitir,, benim 
başka iki kızım daha var, onlardan bi -
rini sana veririm, varsın Hüsniye Rıza• 
ya varsın,, diye beni baştan savuyordu. 

- Evvelce de konuştunuz bu bahsi 
demek? 

- Yok, yok, hep o gece, orada 1 Bu 
aile yuvası meselesine o gece onunla 
yalnız orada dokunduk ve o, önce is -
tikbal temini bahanesini çıkardı kar -
şımal 

- Şu tabancanın patlaması işini bi • 
raz daha etraflıca anlat, bakalım 1 

- Anlatayım. Nasıl olmuştu?. Şey, O 
saatini çıkarmış, bana uzatıyor?u. 

- Niçin? 
- Vaktin geciktiğini, saatin on bir 

sularına vardığını, dönmek icap ettiği -
ni anlatmak için 1 Evet, saat on bire 
geliyordu. öbür elinde de bir zincir 
sallıyordu. Bir elinde saat, bir elinde 
zincir 1 Derken tabanca birdenbire pat
ladı benim elimde 1 O yere düştü 1 

- Saatle anahtar nasıl geçti senin e · 
tine? 

- Tabii o dü~ünce, onlar da yere 
düştü. Ben de yerden kaldırdım 1 

- Ne maksatla? 
- Kendime bakim değildim ki bunu 

bileyim! 
- Müstantikte ''intiharla tehdidim 

üzerine kızı bana vermeğe razı oldu ve 
saatle anahtarı da teminat olarak ver • 

di,, demişsin, ya? 
- Demedim! 
- Sen, biribirine uymryan bir suru 

ifadeler ortaya atmışsm. Bir ifadendc 
Yunusun vurduğunu, başka bir ifadcn
de evvelce vaki olan ırzına tecavüz te
şebbüsünün intikamını almak istediği -
ni söylemişsin. Ve daha ileri, geri tür
lü türlü ifade vermişsin. Bunların han

gisi doğru? 
_ Buradaki doğru t . 
- Peki, neden evvelce doğruyu söy

lemedin? 
_ Kendimi kurtarmak için ne söyle· 

mek taznn geldiğini bilemedim. Şaşır • 
dım bocaladım 1 Hele bu zavallı Yunu -
sa s~ç yükledi~ime çok nadimim. Onun 
bu işte hi~ alakası yoktur. O, bigünah

tırl 

YUNUSUN KAÇAMAKLARlt 
Abdullah, suç ortağını temize çıkar

makta ısrarla duruyordu. Yunusa ge • 
lince, sorgu karşısında o, kaçamaklı. 
kısa cevaplan tercih etmek yolunu tut -
muştu. Dedikleri, şu: 

- Misafirdim. Beraber gittik. Gece 
karanlıkta '' A bdu11ah, bundan vaz geç 1,, 
sözünü sonra birdenbire tabanca sesini 
işittim . l{imsevi görmedim. "Abdul -
lah ! .. dive >11ec::

1enince, onun sesini bo -
ğuk boğılk d••11dum: "Gclivorum. bir 
kaza çıktı elimden. sorma! .. ben hic bir 
se,,e karıc::mıı.~ım. Eve döndiik tütün • 
did .. n rl'llo alıtJ irtık. Akrab<>l•k namı -
na .Abdullahın istikb:ılini TT'ahvetmei!: 
vic:danıma vedircmediğirT'~'"" ve z::ıte,, 

7.abıta hakiki sucluvu bulaca<Y•ni4::ı'l. 

ht-n jlıharlııı rol o\·nam::ılr+ ı:m ceki ... ~;..., 
Terlıjc::le p_ ... ~:ııra,.::ı. nr~<i"'" rl2 H-ı.~:ı... 

yollandım! 01ümü p-Örmedim bile """ 
taneyi soymak maksadını itirafım da a· 

sılsızdır, bunlardan başka ne söylediDP 
sc ..... Hayır, ne yazıldı ise asılsız 1 

- Demek sence polis, müddeiumumi• 
lik, müstantiklik hep senin ağzından 11· 
kırdı uydurdular 1 

- Her yerde hep nerede, nasıl ası • 
lacağımız konuşuluyordu. Baktırma • 
dan, okutmadan imz.ııı rt1 irdilcr. 

- Sana kanun namına ihtar ediyo • 
rum, doğnıyu saklaman hakkında ha • 
yırh olmaz! f 

Yunus, tazyik gördüğünden bahset· 
ti. Abdullah da "poliste dayak yedim,, 
diyordu. Yunusun son söz.Ü şu oldu: 

- Duyduğum ve bildiğim bu kadarl 
Mükafatsa, sadece kendisine ölen 

kocasından miras kalan tabancayı sat • 
tırıp çocuklarına ayakkabı almak için 
Abdullaha verdiğini, cinayeti duyun • 
ca da korkup helaya attığını ileri ııü • 
rüyordu. Bir suale karşı dişçi mekte • 
bindeki ders fasılasında Abdullahın aş• 
çı Mehmedin dükkanında garsonluk et
tiği cevabını verdi. Abdullah, bu söze 
kızdr, ağız kısışla mırıldandı: 

- Garsonluk etmedim, Mehmcdin o
kuyup yazması yok da hesaplarına ba • 
kıp işlerini ben idare ediyordum! 

Mükafat, şu sözleri ilave etti: 

- Garson gibi çalışırdı. Bu hizmeti• • 
ne bizim evde yer içer, yatıp kalkardı. 
Boğaz tokluğuna gibi bir şey! 

Akşam Ce!sesi 
Bu kadarı saat yarımda biten birinci 

celseye kadar olan kısım. On dört bu • 
çukta başlıyan ikinci celsenin başlan • 
gıcmda, Abdullahla Yunus ve Müki • 
fat, başka bazı sualler kar~ısında kal • 
dılar. Daha ziyade Abdullahtan istizah• 
larda bulunuldu: 

- Abdullah, sen veznedarı evine ha!• 
ka defa da çağırıp ziyafet çekmiş .mi 
idin? 

- Hayır, o gece ilk defa geldi. 
- Bu, senin o gece tuzak kurduğu -

na delalet etmez mi? 

- Hayır. Evvelce lokantada, gazino
da buluşurduk. Bir defa da evde ziyafet 
çekip, hatırını hoş edeyim, dedim. E\1 • 
li olmadığım için tabii her zaman eve 
yemeğe çağıramazdım 1 

- Anahtan Haydarpaşada Yunusu 
selametledikten sonra hat boyuna at • 

manın sebebi? 

- Yunus, saati '91ıkoydu, bunu gö. • 
türmek istemedi. Anahtardan başka bır 
maksat anlaşılırdı, onun için üzcriındeıı 
attım! 

- O başka maksat ne? 
- Postane kasasını soymak 1 
- Veznedarın kızı Hüsniye ile se ; 

vişdiğinize dair bir iddian var ort~d• 
Kızın annesine bundan b:ıhscttin ını7 

. 1' • ı· 50-viı:cff, - Hayır! Fakat, a-ız ı gız ı ~ ~ 

evlenme planlan kurar, p~ .. artesi l!'o. 
,,~-

cumartesi günleri ö"'en zamanı ·ıc 
· ~· ·aerd1 • r~v.. '" ' ""mPqr..,sı. fl""\ r\ ,.,.,e•1e cYı ., 

Akı:am üzerleri de daima bul·•şurdU 

S" 1) 
(Sonu: Sa. 1 u.. 



~ımal kalba 
Dr. kutbu ben keşfettim Xuk 

hak ben~mdir, diyor 

Sanayi Birliğınuı 1 ıcaret oucu;ına 
devri hakkında bazı rivayetler çık -
mış. Bir kısım birlik azaları odaya 
bağlı bulunmanın faydalı olacağını ile
ri surmtlşlerdi. Yaptığımız araştırma
lara göre Sanayi bırliği azalarının bu 
istekleri kuvvetlenmektedir ve bir çok 
azalar, Odaya müracaatlerinde devam 
etmektedirler. 

-----·--
Yeniden canianan b!r mese!e · 

Söylendiğine göre Ticaret odası 

varken, ayrıca birlik kurarak başka 
kanallerden yürümek lüzumsuzdur. 
Ticaret ve Sanayi odası esasen bü -
tün sanayicilerin de buraya kayıtlı 
bulunmaları ve dileklerini burası va -
srtasile yapmalarını icap ettirmekte
dir. Birlik azalarının bu haklı mUra • 
caatları Ticaret odası tarafından e 
hemmiyetle tetkik edilmektedir . 

Doktor Kuk isminde biri, 1909 yı
lında Şimal kutbunu keşfetmiş oldu
ıhınu iddia etmişti. Gene o sıralarda 
l>eri adında bir ba§kası Kutup nok -
lasına Amerika bayrağını dikmiş ol -
duğunu söyliyerek ortaya atıldı. Şöh
reti bu ikincisi kazandı. Kuk yalancı
lıltıa itham edildi. Aradan yirmi altı 
Sene geçtikten sonra bu mesele yeni
den canlandı. Kuk, kendisin:n o zaman 
"'erdiği malümatm, şimdi elde edılıııı . 
Olan bilgilere tevafuk ettiğim iddi:ı 
ederek bunun tetkiki için '\7aşiı.gLOn 
dakı arsıulusal coğrafya cemiyetine 
lnüracaat etmiştir. Pari-Suvar gazete
tıinin bir muhabiri Şikagoda doktor 
l<uk ile görü,.~üştür. Bugün yetmiş 
bir yaşında bir ihtiyar olan bu kaşif 
bUtt.in macerasını anlatmış ve demiş • 
tir ki: 

"- Dört Eskimo ile yola Çtkmış -
tını. ikisi seyahate devam edcmiyerek 
Yeriye döndil. Yanımda iki ki~ ile yir
l>ıi altı köpek ııe iki k1zak kalmıştı 
llöylece yola dct:am ettim. Bunu an -
lQtmak pek uzun olur. Kitabımda 
'bütün taf sil<itile bildirdiğim gibi çol: 
leci §artlar içinde yaşıyorduk. Yiye
ceğimiz kurutulmıt§ sığır eti ile karı§
tırdığımız mum yağından ibaretti. O 
tamanıar şimdiki 't'asıtalarla Kutba 
YidiZemJyordu. Kahramanlık Mzımdı. 
~. Beben se'lı.;z arz derscesine geldi
Yım zaman yorgunluktan bitmiş bir 
halde idim. Buna açlığı da iUive edin. 
.trtı~ gCJ~m hayaller görmeğe baş -
1<.ıdi. Önllmde topraklar ve dağlar var 
81lnıyordum. Fakat rasat aletlerimin 
dünyanın tepesi diye tayin ettiği yere 
?elince, Şimal kutbunun donmuş bir 
denizden başka bir şe'I} olmadığını 
Yördüm. iki gün Kutupta kaldım. 
Yiızlerce tara~sutta bulundum. Sonra 
Yeriye döndüm. Medeniyet alemine 

Dr. Kuk 

kavu.şuncaya kadar çektiğim iztirap • 
lan anlatmak müşJ.."iiUiür. 1909 yılı 

eylulunun birinci günü Şetland ada -
sından kalkan bir Felemenk vapuruna 
bindim.,, 

Bundan sonra Kişü Peri'nin iddi
alarını ve kendisine göz göre göre zu. 

YAŞ MEYVELER IÇ/ıV 
HUSUSi TARiFE 

Kösknce transitile Orta Avrupa 
şehırlenne gönderilecek yaş meyva
lar için hususi bir tarife hazırlanmak
tadır. Bu tarife hazırlanıncaya ka -
dar elmaların sevki için bir navlun 
tesbit edilmiştir. Buna göre lstanbul
dan Berlin'e beş ton 37 ,60, on ton 
34,20, fstanbuldan Dersden'e beş ton 
31,50, on ton 28,60, lstanbuldan La -
yipziğ'e beş ton 36,60, on ton 33,40 
Türk lirasına nakledilecektir. 
lRAN 1936 YILINDA NELER 

ALACAK? 
İran hük\imeti son bir kararla 1936 

yılında ithal edilecek bazı maddelerin 
miktarını tesbit etmiştir. Bunlar ara
sında memleketimizi allkadar eden 
maddelerden ham deri 500 binrıyal -
lık şapka iki milyon liralık ithal edi
lecektir. 

YUNANISTANA PAMUK 
lüm yapıldığını anlatmış, artık haki- Yeni çıkan bir kararnameye göre 
katin meydana çıkması zamanının 15 mayıs 1936 tarihine kadar Yuna
geldiğine hükmederek teşebbiliılerde nistana bii''milyon ~ yüz bin kilo 
bulunduğunu söylemiştir. Son tayyare • panruk"ittı.at edilecektir. 
uçuşlarile yapılan keşülerden . alman MISIR AT iHRAÇ EDECEK 
neticeler, o zaman yazdığı kitapta.ay- Mısır hüktlmeti at ihracatım men 
nen bulunduğu için Kutbu keşfettiği- etmişti. Alman haberlere göre yeni -
nin bununla sabit olacağını ümit edi- den at ihracına müsaade edilmiştir. 
yor. Elinden çalınan Şimal kutbunun SELANIK LiMANINDAN 
kendisine iade edileceğine emin bu • AVRUPAYA GiDECEK 
lunuyor. M ALLAR 

~============--===-====~======== 

bir haydut Sante hapis .. 
hanesinden nasıl kaçtı? 

Sellnik limanından transit olarak 
merkezi A vrupaya yapılacak sevkiya
tm kolaylaştırılması için Sellnik li · 
manı serbest mmtakası bazı kararlar 
vermiştir. Bu kararlar demiryollan 
ile ihraç edilmek U7.ere Yunan ve ec • 
nebi limanlarından gelen emteanm 

Haydttt Spilers fare kapancılığı l mişlerdir. Brüksel büyük otelcileri bir Selanik antrepolarındaki beş günlük 
~Yesinde hapishaneden kaçmak yo • araya gelerek uzun müzakerelerden antrepo reemi faaliyetinin on beş gUn 
IUıu bulmuştur. Fransada Sante ha - sonra şu esası tesbit etmişlerdir: BU- uzatılması ve bu eşyanın aynca yüzde 

l>ishanesinde bulunan suçlular iki iş- tün oteller Uç kısma ayrılacak, her yirmi beş tenzilattan istüade etmesi
ten birini seçmiye mecburdurlar. Ya kısım için sabit bir tarüe yapılacak - dir. 
8alata sepetleri örecekler, yahut da tır. Bu tarifedeki fiyatlan indirmek --------------
tare kapanları yapacaklardır. yahut yükseltmek şiddetle memnu - r-_ ............................. · --·-·---. 

Spilers kapancılığı kabul etmiş ve dur. Buna teşebbüs edecek olandan 1 H • k J 
ate1 bin frank ceza alınacaktır. Hatta bir 1 a ye '· Yede çahşmıya başlamıştır. Fa -
llat bu kurnaz ve usta haydut, kapan otelci bir dostunu yatırmak isterse M • • b k 
l'apmak için verilen demir telleri ar - fiyatı indirmeğe hakkı yoktur. Ya ta- Usa a a m 1 Z 
tırarak halka halka yapıp saklıyordu. rifeyi olduğu gibi tatbik edecek veya Bir çok okurlarımız, hikaye 
~~ra hücresinde bu halkPJ:ırt birbir- parasız yatıracaktır. müsabakamızın neticesinin ne va-
el'.ine ekliyerek nihayet bir manken E kit illn edileceğini sormaktadır-
~apmıya muvaffak oldu. ı KONFERANSLAR ı lar. Geçenlerde işaret ettiğimiz gi-

GünUn birinde mankenini bitirdi • bi bu müsabakamıza gelen hikiye-
"e Yatağına yatınp örttü. Bir kolayı- Eminönü Halkevinden: ler üç yüze yakın olduğu için jüri 
llhnı bularak kaçtığı zaman onu, yata - heyeti bunların okunmasını tayin 

27-3-936 cuma günü saat 17 ,30 da edı"le d b"t" · t• B da uyuyor zannediyorlardı. n zaman a ı ırememış ır. u 
l::t evimizin Cağaloğlundaki merkez sa • itibarla neticenin bildirilmesi ge-
ı::.t1 /e nme n in fazi/elıeri lonunda Bay Halit Bayrı tarafından cikmiştir. Tasnü bitmek U7.ere bu-

Amerikada evlenme taraftarları (Türk Folkülörü) konulu bir konferans lunduğundan netice nisanın ilk 
~endilerine çok güzel bir yardımcı bul- verilecektir. Bu konferans bütün yurt- haftasmda ilan edilecektir. 
tbuşlardır. Bu adam, Masajusette sos- daşlara açıktır. ·- ·- ........................... - .... - ... - ...... . 

taı ve ekonomik ilimler profesörü o- f( Öqcülük kurullaqr Ziraat müsteşarı 
"'11 Edvin S. Bürdol'dür. Profesör u-
t\ııı bir anket yaptıktan sonra şu be- Milli Tüaiı Talebe Birliği Genel sek- Ankara ya döndü 
~anatta bulunmuştur: reterliğinden: Şehrimizde bulunan ve buğday yol-

h "- Bir evli adam, bekarlardan da- üçüncü köycülük Kurultayı 29-3- suzluğu hakkında yeniden bazı tetki-
a Çok ve daha iyi şerait altında ya- 936 pazar günü saat ı 4 de Eminönü kat yapmış olan ziraat müsteşarı Bay 
~r. İstatistiklerin bildirdiğine görı> halkevl salonunda açılacaktr. Birlikçi 1 Atıf dün vilayet meclisine raporunu 
~\']j adamlar p~k az cinayet işlerler ve 1 arkadaşların gelmtlerr rica olunur. vererek Ankaraya gitmiştir. tk az delirirler. Halbuki bekarlar· Rapor vilayet meclisince tetkik e-

bu vak'alara daha çok tesadüf edil EKMfK 1=. IATI dildikten sonra Devlet Şıirasma gıön-
'nektedir. derilecektir. 

3e çika ofe/ciferinin !.<Jtanbul belediyesinden: Bundan evvelki raporun Devlet ŞU.
Martın yirmi beşinci gününden iti- rası, bazı noktalarının daha jncelen -

qeni b;,. kararı haren birinci nevi ekmek On bir bu - mesine lüzum gordüğü için Bay Atıf 
8elçtıra otelcileri, yepyeni bir ka - çuk. ikinci nevi ekmek On buçuk ve lstanbula gelmiş ve tahkikatını derin-

tar vermişler ve tatbikine de giriş - francala On yedi kuruştw:. lqtinni§ti. 
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Hacı Dana, ka
labalığı yarıp bi
let gişesinin ö -
nünde yer kap -
mış, gişenin açıl. 

masım ve üçte 
kalkacak olan va 
punm gelmesini 
bekliyordu. Mem
nunluğu, gözle -
rinın içinin gü1 -
mesinden belliy • 
di. . 

O, sabah, daha 
ortalık karanlık -
ken uyanmış, üs -
tünden ezici bir 
yük kalkmış ka -
dar hafif, yüreği 

rahat, yatağın -
dan fırlamıştı. 

Malda hafif, pa - , 
hada ağır eşyala- Parmaklığın tahtalarını çatır çutur aralaılı. 
nnın elden çıktığına küçük bir ye bile sarılıp şapur şupur öpme1' 
eza bile duymamıştL istiyordu. 

Lambayı yakınca çekmecesi · Cigara kağıdı satan ayaklı ta-
ni açmış, gümüş kordonile fakfon rife kör yahudi bağırıyordu: 
saatini yeleğine, işporta malı kol - Beyler, efen diler, mösyöler 
düğmelerini de gömleğinin yen · madamlar! ... Sağ taraf Kadıköy, 
lerine geçinnişti sol taraf adalar... Kadıköy 2,53 

Cüzdanını çıkarıp içindekileı1 de, Adalar tam 3 te kalkıyor; Kı
bir daha saymıştı. 18 lira, 82 bu · nalr, Burgaz, Heybeli, Büyükada, 
çuk kuruş ... 15 lirası, baş belası Kartal, Pendiğe yidiyor !. Biletle. 
berberi def etmeğe gideceğine na- rinizi alın! ... 
zaran geri kalan 4 liraya yakın GişP açılır açılmaz, parayı ilk 
para, bir iki günlük harçlığına bol uzatan ve bileti iJk aJan Hacı na.
boluna yeter de artardı bile .. Son- na oldu. Cendereden kuıtulup 
rasına da Allah kerim, zira keri- mendilile terlerini silerken, Bü -

•• • ifY(l t fl 
min klıyusu da derin. yüada ve H~y,oeÜden. doğru pos-

0 günkü nattı ha'tettetinih 1?'°k ta gelen (Aydın) vapuru i~kele
lini de tasarlamıştı. Evden çıkar- ye halatı atmıştı. Kör yahudi, ge-
ken: ne bağırıyordu: 

·- Eski nazıra uğrıyacağım - Beyler, hanımlar, mösyöler 
Herif bize teveccüh ve iltifat gfü: madamlar yanlış binmeyin. Sağ 
terirdi. Mültefite karşı kadirşinas taraf Kadıköy, sol taraf Ad~1ar. 
bulunmak gerektir. Laklakıyat Bu vapur dubaya yidecek; bun -
maklakıyatla geç kalırsam, gece dan sonra yanaşacak olan, Ada • 
salıvennezse, merak etmeyin! De tara kalkacak! .. 
miş, doğru Kuyumcu çarşısına iskelenin üstü, kalabalıktan 
vurmuştu. Alelacele, gümüş kös· nefes alınır halde değildi. Dana, 
teğini altın suyuna batrrtmış, fak- iri göğdesile ortalığı yarıp önüne 
fon saatine dıe bağadan bir kılıf geleni göğüsliyerek, dirsekliyerek 
almıştı. tam kapının önünde, bilet toplı -

Sirkecideki şatafatlı perükara yacak olan memurun yanına va
da uğnyarak, saçını sakalını yola rabilmiş, oraya dikilip dunnuştu. 
ko.durup kokulara bulatmrş, E - (Aydm) dan mÜ§teriler çık • 
minönünde potinleri boyatmış, a mağa başladı. Vapur tenhaydı. 
lafranga şekerciden bir kutu mey- Cuma günü Adalardan lstanbula 
va şekerlemesini de koltuğuna sı kim iner?.. 
kıştınnıştı. Hacı, yankesiciye liraları <;arp. 

Bilet gişesinin önün<le, gele tırmayım diye eli cebinde ve c·üz.. 
cek ve müşterileri alacak vapuru danında, gözleri kapalı, (şahin 
iplerle çekiyordu. Gönlü müsterih mi, kartal mı, ne yanaşacaksa ya• 
içi ferahtr. Şimdi paralan alınca naşsa dıa bir an evvel içine atla -
edepsiz palikarya adadadn basıp sam; Adaya kendimi atsam!) di
gider. Belanın sunturlusundan h-ur ye dokuz doğururken, keskiıı bir 
tulunca da evi boş. Gece el ayak lavanta kokusu ... 
ortadan çekildikten sonra Anrrel"· Üstüste burnunu çekerken far-. 
kisi de bahçeden geliverdi mi kına vardı: Menek~e .. O onda içi 
dünyasına erdi gitti. gıcıklanarak tüyleri ürperiverdi. 

Kendi kendine: (Sabreneı Gözlerini açmasile eflatunluyu 
derviş, muradına ermiş!) (Bira1 görmesi bir oldu. 
geç oldu amma güç olmadı ya!). Angeliki· değil mi?.. Başını 
(Acelede şeytan, teenni de rah öbür tarafa çevirip ve hızlı hızlı 
man, vardır.) diye mınldanıyor, yüriiyüp gitmez mi? 
gözüne ne ilişirse hepsini iyi, hoş Bu görmemezliğe geliş, bu 
ıı:öriiyordu. kaçış, Esseyidi tarümar etmiş, ye-

tçinden, hiç tanımarlığı kimse· re yıkılı,·erecek hale getirmişti. 
leri, kucaklamak geliyordu. tıfıhi Sendelerken kendini toplı:yabildi. 
okuyarak dilenen çöpür suratlı Geri:ve salrlınp eflatunluyu önli
ama Hafıza. ba~ı arakiyeli. airzT yecek, fakat yol bul da geçebilir
rakı kokulu Melani dervişe, Ha- sen geç ... Adını atmak değil, bir 
cı yağı ve müwak satan 11'7,tm kol· karış öte~·e Q'ineh~lmenin 1\flkanı 
lu özbeğc. he linrlen asağrsı kru:ik, var mı acaba 1.. iskelenin üstü 
111lerincie t:11.-nm·alar, ~'erlerde mi mah~er .. 

r .\rlruı ,,., l riinen çocuğa (3). rl.1rnra kaj!ı<lı 

satan bıcılgan gözlü kör yahudi - (3) Şimdi kranta ve pala bıyıkbda 
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Tav ...-.ısabakamız . 
Bu gece Edirnekapı mıntakasındaki 

müsabaka tamamlanacak 
Bu ge-.!e gene Edirnekapıda tram

vay durağındakı Bay Niko"nun kah -
vesinde evvelki akşam yarıda kalmış 
olan ilk mUsabakaya devam oluna -
cah~ Evvelki akşam ayni yerde bir
birlerile karşılaşmış ve ancak birer 
beş oynıyabılmiş olanlar bu akşam 
gc •'' saat sekizde orada hazır bulun
malı~ırlar. Ayni kahvede rniisabaka -
nın ilk beşim yapanlar ve bu gece 
ikinci partiyi oynıyacak olanlar şun
lardır: 

Nuri, Aşır, Bedri, Ytısı f, Yorgo, 
SamQncidis, Refik Atqçcr, Panayot, 
Niko, Ihsan Ca.ıı, yumurtacı Hiri.'lto
pnlos, Yani Eftimyadis, Sava llyaclis, 
Mehmet Bitirim, Todori Sıvacı, Nazım 
Dumrul, Mclımat Salt .• 

Bu akşam Edırnekapıdaki müsa· 
bakanın m-kası alındıktan sonra ıkin
ci müsabakamız yarın akşam gene sa
at sekizde Fatih tramvay durağında
ki nldız kıraathanesinde başlıyor. 

Buradan müsabakaya girmek istiyen
ler bu akşam saat yediye kadar ida
rehanemizin yanındaki V AKIT kUtüp
hancsine gelip kayıtlarını yaptırma -
lıdıı'lar. 

iKiNCi MOSABAKAMIZ YARIN 
AKŞAM 

Bu akşama kadar kayıtlarını yap
tırmadıkları halde müsabakaya gir -
mek istiyen Fatihliler ancak ayın otu
zuncu pazartesi akşamı Veznecilerde
ki (Altınyuva) maçlarına girebilecek
lerdir. 

:Müsabakalarımıza girmek için ye
niden gelip kendilerini kaydettiren -
ler: 

Gençlerle başbaşal 
(Ost ııanı 1 incide) 

}'akat küçük biklye 
vldisinde dünküleri ge5mi olan genç• 

!eri, olgunluk devrelerinde beklediği • 
miz romanı vermiyeceklerini iddia et -
mek için ortada biç bir sebep yoktur. 

NELER YAPMAK iSTiYOR? 

- $;ın'at h. yatmızda ne yapmak is • 
tLyorsunuz? 

- Bunu şahsıma değil, bütün genç 
nesle sorulmuş bir sual telcikki ederek 
öyle cevap vereceğim. Genç nesil, her 
şeyden önce, edebiyatı bir eğlence, bir 
vakit geçirme vasıtası telakki etmiyor. 
Büyük eserler için lbımgelen passion'u 
onda fazlasile buluyoruz. Eserlerile 
kendi kendini bile tatmin etmekten çok 

Bo111011f"dto lliirl'iyet caddc:•ıinrleıı 

Ko::mos, Ü.'t1:iidardmı Foto Kenan, 
Defterdarcıcı Baba llayd<&rdm~ lhsıw, 
Nurıwsnıaniye Siııaı11ıaşa sokağ111daıı 
Saim, Fatih Yıldız kırnallıaııc.,iııılerı 
lsmail, ayni yerden Tlıılılsi, Odıan, 

l'aşar, Me'ımet Re/il: Ganim Fetlw11, 
Sa<lcttin, Sodi, ibralı im, Jf e1rnıet /., -
mail, Fethi Alhan, Vefad<ın Akif, Pa
şa sokaymdan Rifat, Cağaloğlundfl1ı 

kaligraf Ahmet Atammt ... 

AÇIK KONU.~MA 

Karagümrüktcn Ba) M. Riza'ya: 
Edirnekapıdan .sonra ne içfo ikiııci 

miisabal.:anın Karagiimriikte yapılma
yıp Fatihe atladığıııı .'lorııyorsım u::. 
Karagiimriikten rııfüıabaka için yazı
lanların adedi i.<Jtediğimiz miktarı bu
lunca orada da Altı kapılı kıraathane
de yapacağız. 

MÜSABAI<AMIZA GİRECEK 
BAYANLARA 

Bayanlardan da dün gene iki kişi 
gelip mUsabakamıza girmek için kay
dolunmuşlardır. Bunlardan birisi Ci
hangirden Bayan Mediha, biri de Şi~
liden Bayan Makbule'dir. Esasen ge
çende de Beyoğlundan ve Kadıköytin
den Uç bayan daha kaydolunmuşlar
dı. 

Kadınların kendi aralarında yap
mak istedikleri ilk miisabakalar husu
si bir salonda yapılacak ve sonra umu 
mi şampiyona maçında isterlerse er
keklerle karşılaşacaklardır. 

Bunun için kadınlar arasında ya
pılacak olan müsabakaya girmek is
tiyen bayanlar da artık bir an önce 
gelip kaydolunmalıdırlar. 

Faşizmin 17 nci 
yıldönümü 

Faşizmin 17 inci yıldönümü olinası 
dolayısile evvelki akşam şehrimizde
ki Faşist İtalyanlar da Tepeba§inda
ki "İtalyan klUbü,. nde bu hadiseyi 
kutlulamıı,ılardır. 

Kutlulama törenine şehrimizdeki 

ltalya.n konsolosu Bay Armao, ataşe
militeri kolonel Mannarini ve karısı 

kumandan Rognoni ve Fa§ist erkanın· 
dan B. B. Kampaner ve Arivabenc iır 
lirak etmişlerdir. 

Bu sırada ltalyan lisesi müdürü 
doktor Ferraras bir nutuk söylemi~ 
\'e Fa§izm idaresi altında İtalyanın 
gördüğü işlerden bahsetmiştir. 

nuıttnı ı111tt111ına111•n•H111m1111m1111Aılt11rıuınnımtm1nıtınıuıııtt.11Uımıitbt111U1ıı1u• 

uzak oluşu yeni nesil sana'tkarınm le• .----------------. 
hine kaydedilecek bir noktadır. O, gar-
ba gözlerini çevirdiği zaman, hiç olmaz. 
sa en yüksek değerleri seçmesını ve 
hele hepsinden fazla, onları alnamasını 
biliyor. Ve gözlerini bu kadar yüksek
lere dikmiş olduğu için inkarcılığındaki 
ifrat bir dereceye kadar mazur görüle
bilir. Yeni nesil san'atkarı henüz vere
mediği eserin sancılan içinde kıvran • 
maktadır. Hatta kendi kendinden bile 
ho§nut olmamasının sebebini burada a
ramalıyız. Etrafa gözlerini kapayarak, 
bilmezliğin rahat koltuğunda tatlı bir 
uyku kestirmek hoş bir şey olsa gerek. 
Ne yapalım genç nesil, dünkülerin mi• 
salini verdiği bu kafa huzuru içinde ko
lay şöhretlere inanmaktan çok uzaktır. 

- Eskilerden ve yenilerden en çok 
kimleri beğeniyor ve tercih ediyorsu • 
nuz? 

- İsim ve eser zikretmekten hoşlaı·· 
mıyorum: mazur görünüz. 

Yatar Nabi anketimizin, "eserleri · 
nizden en çok hımgisini beğen.iyonu 
nu7.,, sualine de cevap vermemi~ ve sii 
kut ı t rcih eder gözükmüştür. 

-· 11tı11ntmt d••M .. tlntltttttlttftntt ... 111 .. lftttUlltllitllltltlUIHl9WPllf7 

TÜRK KUŞO 
lzmirden bildirildiğine göre Tiir' 

.şu tarafından 1zmirde hazırlanar 

lanörcUlük binasının hazırlıkları ik -
mal edilmek üzeredir. Bugün Rusya · 
da tahsilde bulunan yedi plünörci.J 
maYıs ayı içerisinde geldikten som· 
burada talebe yetJc~tirrncı'te baı:ıhyacn 1 

lardTT. Istanbulda açılacak plfrnörcii 
lök mektebi için heni.ız kafi bir ye 
bulunamamıştır. 

Parasız 
Doktor! 
KURUN'un 

Okuyucularına yenı 

bir hizmetı 
KURUN okuyucularına yeni biı 

hizmette bulunuyor: Para!uz mua · 
yene .• 

KURUN hekimi İstanbul ve Us 
küdar taraflarında haftada birer gür; 
KURUN okuyucularını parasız mu 
ıyenc etmeye hazırdır. Bundan is 
tifade etmek için sadece KURU ı 

okuyucusu olmak ve neşrine başla 
clığımız kuponları kesip biriktirme' 
kafidir. Y C"di kupon bir defa muaye 
ııe için yetecektir. Kuponlarımızı he· 

men kesip biriktiriniz. Tafsilat bek 
leyiniz. 

························--··············-·--· .. ·· 
Parasız 

Muoqene kuponu 

Bu kupondan yedisini birik· ! 
tiren okuyucumuz KURUN dok ~ 
toruna kendini parasız muayC' - : 

: 
nc ettirebilir ~ 

········· ......................................... .. 

1STANBUL: 17 - lnkıl&p dersi, Univer 
ıiteden nakil. Kemal 'rengir~enk tarartın _ 
dan. 18 - Muhtelit plllklar. 19 - Haberler, 
19,Ul hant mwılkl 20 - Trlyo stüdyo san' 
atkl'lrları tarafından 20,30 stUdyo orkestra. 
tarı 21 ,311 son haberler. Saat 22 den sonra A 
nadOIU etnjnaının gıu:etelere mah!IUS havadis 
aervls1 verilecckUr. 

BOKREŞ: 12,35 l!l,10 Pllk ve haber 
ter. 18,tli Romen halk musikisi. 20 haberler 
20.111 PICtk. 21.05 sözler 21.25 Yunan mlllt 
Cesth·aıı mtınasebetile Yunan musikisi 22,15 
operet mUnasebeUyle Yunan musikim. 22,15 
operet musikisi 22,30 haber _ konserin de • 
vamı 24 Konser nakil. 

BUDAP.EŞTE: 16,50 R. sa)on ork. 18 
Llst muslklsl. 19,30 sözler, 19,50 çingene mu 
siklsi 20.50 plycıı. 22.30 haberler. 22.50 or -
kestra ı Vcbcr. Masne v. ıı.) 24,30: Caz. 

VARŞOVA: 17,20 - şarkılar. 17,45 söı_ 
ler.l~.20 Kentet konseri. 18,50 ııözler 19: o. 
da musikisi. 19,30; sözler 21 ,arkılı 13lon 
kenteti. 21,•Hı hftberltr 22. Şopen konseri. 22 
55: Haberler. 23,05: Yunanistan için neşri -
yat, (Yunan muııikiııtı. 23.25 Dans mualklsi 

MOSKOVA: 19,15: SOpraı:ı tarafından 
Rus şa.rkılan 20. Mikrofon tiyatrosu. 22: ya 
bancı dlllcrlc konferanslar. 

BERL1N: 17.45: koro. 1Jarkı ve ev muııi -

kim. 19: Bariton, ısopran çift piyano ve akor 
deon. 20: org 20,30 ulusal neşriyat. 21, ha • 
berler 21,10 alman - Yunan akşamı (Tenlr. 
ııopun sesleri). 22,25 pıtık. 23: haberler 23. 
30 gece muaiklsl ve dans. 

\"lYANA: 18,10 bir artistin nezdinde re. 
portaj. lR.25 yeni Avuaturya musikisi. 19.0f'> 
muhtelit 20: haberler. 20,20 Leonkavallonun 
"Palyaço,. operası. 21.30 cCtannt Schlccl) &d 
ıı Pucclnlnln operası. 22,30 pta.k. 23. haber
ler. 23.10 hafit musiki. 24,45 dana. 

BORSA 
24 . 3. 936 

111.ıalarmda yıldn tpretll olanJaJ', bu 
rla~ aıuamel~ ıöttnlerdlr. Rakamlar 
aaat 12 ~ ka~ıı •atıf fiyattan ıır. 

PARALAR 
•Loadl'S ll~fü • Vtyana u-
• Nevyor~ 126 - • Madrld 17 -
• Partı Lft7 - * BerUD s:a -
• Klllno ı~.- • varoova 24 -
• BrUlueJ 88,- • Budapefte t~ -
*Atına 24. - • Bl1kr9f tıs~ 

•ceiınre .. 11'>- • Belgrad ,,.02-
• &Otya ~- •.Yokotıama ~-
.. AmsteN!am 8Sı- ·~tm 1163 -
•Prat V6- • Ban.Jaıot 2IU 
• Stokboım ltJ -

ÇEKLER 
• Londnı 621 71'1 •Viyana f.2Sl>7 
• Nevyork u.79 ; • Madrid f>819t 
•P&rU lıt06 • Berlin umı; 

• ı.nıano l00'27f• * Varıova ,2196 
• BrUluıel '711ll • Budapette i .68Sf 

* AtlDa !SU 7171J * BUkref tOSJıl 

•Cenevre ı ,ııoo • eeırrad 1' 776 
• Sotya !'\i 42bll • Yokotıa.ma ı!.76bS 

• Arnıterdam l 167~ • Moako-.ra 1068 2lı 

•Prat uı.uı·ı:ı • Stokholm K 1211! 

ESHAM 
ı, 8Ank .. ıı.w 1.'ramvay ~.w 

Aı:ıadolu ~ı fili Cimeııto tOOO 
Reji ıl ı2:ı Unyon Det Ll,00 

Şlr. Hayrty llıOOO Şark Det JOO 
Merkea Bank 632b Ba.ıya JOO 
u. Sigorta .lXI Şark ın. ecz11 100 
Ponomonb ;(XI l"eleton )01 

ıstlkrazıar Tahv.ller 
• 1933 T.Bor. ı ı!li 2ö l!:lektr1k ~W 

• • • n 21 9' l'ranıvay :n.7u 
• • .. ın ~:! 4JJ ttthtım Li Oö 

latık.Oahllt IH bO • Anadolu ı f.180 
Ergeni 111tlk tı600 *Anadolu O H .81) 

1928 A U 10 lXI Alla.dolu m W O ı 
s. Errunıın llÔ * MUm.,.ıu A 47 Ut\ 

1 
T k • Çarıa.mba Perıembe a vı ID ;s Mart ::!t> Mart 

2 Muharem Muharenı 
=======ı 

iJUO ClofU§U 

uun batıoı 
~abnh namuı 

1 ogıe oamazı 

lklndı namıı.zı 

Ak~unı nan:ııu:ı 

'iaUlı ıııım~ 

lmeak 
l Vıluı geçen gunıeri 

Yıluı katan günleri 

iswnııuı Selfd."İ 

$ehir1i"yatrosu 

111111111111111 

1 .. .11 
111111111 

601 fi 00 
18.24 18,2.i 
s .. ~o 5 :10 
1~~1 1221 
ı:;,4g 15,48 
18,24 :a :l5 
19 "i,i 1 C} :;:; 

4.2[ 419 
tsS 86 

280 '2 . 9 

Bugi.in saat 
14 de 

Çocuk Tiyatrosu 
Gülmiyen Çocuk 

azan: 1\1. Kemal 
Ak~am saat 

20 de 
FAUST 

f ürkçeye r.eviren 
Seniha Berlri 

Göknil 

Beceritsiz Kıs~BO&lı~ 
- Sen ~ıldrrmışsrn ayol. Buna 

Türkçesi kara sevda derler. Bir ha. 
yali piyes yaı.san gerçekten muvaf
fak olursun. 

- Hayır. hen\iz çıldırmadım ama, 
~akında çıldıracağımdan korkuyo. 
rum. Aylardanberi içimde bir şüp. 
he vardı. Bu iipheyi uyandıran da 
sensin. Bana karşı günden güne ta. 
kındığın !';oğuk ~ehreden. artrk ben -
den u7.nklaştıı?ını anlıyordum 

- Bir de fala baktırı1aydm fena 
olmıyacaktı. 

- Evt>t, ~n i..-;tediğin kadar isin 
alayında olabilirsin. Bir de bana 
sor! Neler keşfettim. Sokağll çık. 
tığın 7.amanlar <.ıeni takip ettim. Bir 
fotoğrafçının camekı\nı önünde duru
yor, daima aynı resimden gözlerini 

ayırmıyordun. 

- O re.ı;im .;endin galiba. Benim 
gözlerimin üstünden &)Tılmadığmı 
görmpk için muhakkak ya o;en olacak. 
~ın. yahud re~im canlanmış. sana 
söylemiş olacak. 

- Nihayet o resmin bir konva.sını 
aldım. 

- Yanında mı? 

- Evet. 
Port föyünden bir fotograf çıka 

rarak gö~terdi. 
- İşte hu değil mi? 
Gene kadrn fotoğrafı alarak dil< 

katle ha"ktı, gözlerini ayTrmak istemi 
vordu. Sonra dedi ki: 
· - Kim olduğunu da tahkik ettir 

tabii! 

etmi~ değildi. ~imdi onun ıonıuıı• 
almak lazımdı. 

Aradan haftalar geçti. Kü .. kÜ"
1 

lük devam edi,,·ordu. Nu41ret bir ı~-,, .. 
metre ini evde bulamadı. Geceııı 
onu. on hiri oldu. ~üzan gelmeJ1'1* 
ti. Sabaha kadar bekledi. Göıiill,1 

uyku girmedi. Saclakatini hildjjl 
metre...;inin bir kazaya uğramış vlf11S' 

sından korkuyordu. Erte!'i J?Ünü rnıı~· 
telif yerlt>re baş vurdu. l\füsbct bit 
cevap alamayınca puli~e mürıı<·ıt•' 
etti. Günler geçiyor. araştırma lı..f' 
dan bir nrtice cıkmİvordu. Bir J11t'~' 
tup ıt lmı!ih. "\;:rır • Süzamn • "''~ 
im7.a onundu. Gözlerini dört acarıı 
okumaya ba.,Jadı: 

"Serıgili Nwıretdğim. Rcmtı ~c· 
ferrlig~in uolrfan giderek. meımtl tJ• 

. tf' 
d11m. Bunurt için sana ne kadar ıt1 
ekkür rtscm azdır. Beni minnetd 

ettin. Bu bor~umu ödemek fikri~ 
ffana küt;iik bir forısi""d" bulunrrtı/8• 
i.diyorum Bundan snnra dnhn ··,,D 
~ün~eli hareket et, kiirün göztJ 
rrçm11ıa r.nf•<tmn.,. 

Nu11ref im miihhrm 
hir şey anluınmarlr. Rir 
kurlu. Gene bir netice 
imkfını yoktu. 

mekturfn~ 
i/.:i tf('(n ır 
çıkarnıtı111~ 

Tl<>r"f.,.I ,.,. .. ~;n ~.; hlr ,;Ü" cn"r' 
. 1 l ' • r. ••t.(ırl' 

'1f'lttn bır mr dup. mrP.p Pl/1 '"'" 

rlen halletmişti. 811 hir mektup d~ 
iiil, dat'(>fname idi: Mımar Şevket 1 

Süzanın nikalı daı·etnam""; 
• .. 1# 

- Senin hivanetlerini inkar ede. ------------~-~- ,.-

miyece*in bir brzda isbat etmek ic;in el ı 
neler lazımsa hepsini yaptım. Bilmeı Dlkemizde 

•• d. ~---~~ 
gibi görünme. Avucumun 1c;tn esın . 

istediğim gibi ~eni ezeceıtim Cellat gölünde 
- Çok ileri gidiyor.,un. Olmıyan 

bir şe}i isbat etmek pek ııııındıtın ka- 76,5 kilomef 1 elik bir 
dar kolay değildir. Söyle bakayım. kanai açıldı 
nereye gitmi~im? Kiminlt> görüşmü-
şüm? Beni takip ettin. pek cüzel Cellat gölünün kurutmfP~Jiyeti 1 

bf\n bu gö,qterdiğin gen.sle görüştirken çok ilerlemiştir. 
ne diye basbrmadın '! Aizrmı ara - Müteahhit mühendis Bay Ob11••ıı 
mnk için bir re.c;im getirmiş. mec;hul I.ıınire donmüş, Cellat golil kurr..Ul'~ 
bir adamr se,·diğimi iddia edecek ka. nuntakasına gitmiştir. Denızdcıı 1•1 

1 
dar çıldırmış..,ın. baren Kozpmara kadar uzanan ·~11 

- Meçhul mti? Mimar Şevketi kanal tamamen açılmıştır. Açıtaıı r 
tanımadığını iddia edebilecek mi.cıin '! kanalın uzunluğu 16,5 kilo~etı t:d1~: 

_ Peki nerede görüşmüşüz? Kozpınarın az ilerisinden Cellat &?11~ 
_ Onu da mı söyliyeyim? ne doğru uzanacak olan ve ISllı!JI' 

- o. ishat etmek için l er g(is 

tcrmek lf\zım. 
- öyle mi? Galata ela .•• hanı. 

nın t:) numaralı odasında. mimarın 

yaııhane.c1inde. 

- Gözlerinle gördün mü~ 
- Görmedim, fakat tahhik ettir 

dim. 
_ Çok güıel. Bak dinle! lki yıl

dır seninle birlikte yaşıyorum. Her 
gün, en küçük bir ,·esile ıle çıkardı· 
ğın bu ka,•ı?alardan arhk bıktım . 

usandım. Sana sözün açığı: Ru iki 
yıl içinde ~ana hiyanet etmek. senden 
haşkft birinin olmak kativen aklım
dan gt>~mt>dl. Buna lü1.um da ~Ör· 
medim. Hele bu dediğin adamı kat. 
ivtn tanımı)·orum. Bu, böyle ~Urüp 
~idccck. her ~ün hana yt>ni bir Aşık 
kad edecek olıır~an tahammül tdP · 

rim !'anma. Benimle ya-:amak i!"ti 
vorsan tahiatini deği:;;tirmPlisin. 

Süı.a n yerinden kalkmı~. hiddet 
le kapıyı açıp k:tpıyarnk kt>ndi oda~ı 

na c;ekilmi-ıti. Nu~ret olcluitu yerM 
kalmıştı. lki nldır birlikte va.,aclığı 
mPtrec:intlf'rı clnima c:iinhe e-clivor. ht>r 
giin yeni bir mesele cıkarıyor, C,uza
nm ai!hyarnk teminat ,·ermt.,;ini İ5'ti. 

yordu. Hu onun bir 1evki. hir h Rs 

f:ılıör idi. Fak:ıt hurri1n hövlf' ''lm'l
dr. Metresi i ... yan etmiş. tehdide ka· 
dar -varmıstı. Ooi!rmmnu cıövlemek 

Jaıım...n mehe~i hu mi"""" tanımı. 
yordu. Bunu o da hilirdi. Rafta 
... ~~c:tıorrli~i ,.,. ... ;m -'ı> f"•,.=-··nfrırlan a-

lınmr" değildi. ~u1.an hıt •yakıc;ık1ı 
~rnr.i tetkikn . dalmamı<ı. """min ar. 
kacıını ce' irin h~kmı<ı oh"' nh ''c;ok 
•:nmimi arkada-.;ım 1 ~usret'e,. ~özlerini 
gi)rf'rekti ~ 

Nusret. ona üzmek, ağlatmak 

ı;:evgi temi nah !\ lmak irin bu dt>fl' ela 
hıı rec:mi ''" ilf' ,.fmi..,ti. Fakat h11r 
nt>'1ı>n•r ı;::;:7ıınıhı hnq(in l.~clrn hir 

hal \"ardı. Hiç bir zaman böyle isyan 

kanalı) adını t~ıyan diğer ka1l8 ~ 
açılma.ama nisan sonl11.l'ında oaşJaı P 
caktır. Bu kanal da açıldıktan s01' , 

Cellat gölünün suları denize akıtıl~ll' 
caktır. Bunun tarihi teşrinievvel 0 

rak tesbit edilmiştir. 
Sağlık kanalının açrlmasına b3§; 

tanmak için Kozpınar civarından ~r 
çen küçUk Menderesin mecrası ~e~W 
tirilecek ve suları ana kanala ı;cr161u 
rek denize akıtılacaktır. Cellflt gur· 
bu sene behemehal kurutuıacslt 6 

• • .. {J1 
Müteahhit kanal açma işlerı ıır lt' 
tane ekskovatör makinesi kulhtnJ1'1'

11
, 

tadır. Yakmda bu makinelerden dn el 

iki tane getirilecek ve onlar da 
1~ 

başlıyacaktır. . W 
Geçenki seylaptan mUhendıs ve 11-

çilcrin çalıştıkları saha su baskın\ , 
uğramış ve bir çok tesisat mah';){t 
muştu. Bu sulann bataklık balın ısJ\' 
bakayasına rağmen işe tekrar baş iJ\I 
mıştır. Seylap kurutma amcUYe:ııifl 
bir ay durdurmuştur. 1937 seneS ef· 
ilk teşrin inde bütün faaliyet son

9 ı•tı' 
miş ve kanalların açılması tarnafll p , 
mış olacaktır. Kanatın üzerinde y• jtr 
tmlacak olan dokuz köprünün ~~tı' 
teri Nafia Vek!letince tasdik edı rııU· 
için bugünlerde köprülerin inşa!' 
nakasaya konacaktır. ~ 

Fransız tiqatrosıı 

H ALh OPEKE'l'I 

Bu akşam san 
20,45 de 

Son hafta 
Zozo Dalmas 

ve Kofinyotisl ı 

BAYADER 
Yarın Umumi 

arzu ile 



._._._.!!!1!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!1!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!1!!!!!il!!!!!!!!~!m!!!1!1!1m!!! .. !11!!!iıı!!!ii@i!l!l!!!!ii!İ!!l!!!!!!!!1!!!!111!!!!!!!1!!!!1!!11!!1!!1!!B!lll!Bl!!1!!!!!!1!1!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!T-KURUN 25MART1936--. 

•.,.,r 

Veznadarın kızı ile 
suçlu karşıkarşıya 

Kurtuluş Türk milletinin eseridir! 
rında Ali Çctinkaya. f<'uat Ağrab, 
Celal Bayar, Recep Peker ve Ubay 
bulunduğu halde, meydanın dört ya. 
nmı dolduran halkın ve mektepliJerln 
önünden geçerek seHimlamış ve yap, 
''BroJ nidalarile karşılanmıştrr. 

(Dördünciiden devam) 1 
Davacı vekilleri Ömer Şevki Çatal

larla Osman Fevzi Yonca, iki noktaya 1 
işaret ettiler. Abdullahın, vak'adan 
yirmi gün evvel Hüseyin Hüsnü'ye 
mtlrac:aatla boş evine bir erkekle bir 
kadın müşteri bulduğunu söelydiğini 

fakat vezncdann o evi başkasına kira
lamış bulunduğunu, bulduğu kıracıla

nn MU.katat'la Mehmet olabilecekle
rini, bu suretle o zaman tuzağı onun 
kira evinde kurmağı düşünmüş olma
lan ihtimalini belirttiler. Vak'anm 
ertesi sabahı Abdullah'la Yunus'un ve 
boz esvaplı meçhul bir şahsın posta -
hane önünde §Üphcli bir halde dolaş
malannın da, kasayı soymak planını 

teyid ettiğine dair millahazalarını bil
dirdiler. 

VEZNEDARIN KIZI HÜSNİYE! 
Şahitler çağmldı. İlk şahit olarak, 

veznedarın kızı Hüsniye geldi. O ça -
ğınhnca, Abdullah gözlerini kapıya 

doğru ~evirdi. Siyah saçlı, kara kaşlı, 
kara gözlü, esmerce ufak tefek tipte 
~n Hüsniye, siyah baş örtülü. kur -
ıuni mantolu, gümüşi çoraplı ve kah
ve rengi iskarpinli idi. Mantosunun 
kenannda lacivert bir entarinin eteği 
sarkıyordu. Sade giyinmişti. Sakin 
halde ve tereddüt etmeden çabuk ça -
buk söyleyişle cevap veren Hüsniye: 

- 330 doğumluyum, dedi. Eyüplü
yüm. Kız lisesinde on birinci sınıf e
debiyat kolu talebesiyim. Numaram, 
1462 djr. Bunlardan yalnfz Abdullahı 
tanınm. 

- Aranızda herhangi bir alaka ve· 
ya dilşmanlık? 

- Hiç bir şey yoktur. Yemin ede
rim. 

- Baban nasıl vuruldu'! 
- Tabii kurşun nereden geldi? 

Bilmem. Yalnız evden nasıl çıktığım 

anluabilirim tabii 
- İftara gitmiş o gece? 
- Efendim, Abdulah baba.mı üç 

de!& üatüste davet etti. 
- Abdullah'ın ağzından mı ifittin 

bunu? 
- Hayır, kendi ağzından bir şey 

iıitmedim. Babam söylüyordu. Niha -
Yet o gece gitti işte. Babam, çok si. -
kin, çok uslu ve muntazam yaşıyan 
bir adamdı. Hemen her akşam saat 
1eklzde d&iresinden evine dönerdi. 
Ay başlarında hesap devri için biraz 
gecikmesi icap etse, derhal haber yol
lardı. O gece onda iftaradan dönecek
ti. Bire kadar merak içinde bekledik. 
Sonra akrabamızdan Riza'yla ve am
cam Zeki ile arattık. Gece g~ vakit 
Risa'yla amcam, Abdullah ve aşçı 
Mehmet'le geldiler. Abdullah, babamı 
iftardan sonra tramvay istasyonuna 
kadar götürdüğünü, orada bir sakallı 
ihtiyara raathyan babamın onunla be
raber gittiğini söyledi. Ondan ötesini 
i§ln iç yUzilnU biz de sonradan her -
keele beraber öğrendik! 

İSBAT EDERİM - EDEMEZ! 
- Bu Abdullah, bir iddia ortaya 

attı. Senin ismin ve şahsın etrafında. 
- Ne gibi, efendim? 
Hüsniye, hayret ifade eden bir hal

le bakışlarını Abdullah'~ doğru kay
dırdı. O, dudaklarını ısırarak, gözleri
ni kaçırdı. Duvara dikti. . 

- Dediklerine bakılırsa, aranızda 
giıli bir alaka, blr evlenme planı ku -
rulmut. Ne dersin? 

- Kat'iyyen aslı yoktur. 
- Baban böyle bir tekliften bah· 

aetti mi? 
- Hayır. Zal.:!n babam amcama 

aonnadan hareket etmez. En ufak i · 
şinde bile ona danışır. Böyle bir tek· 
lif yapsaydı, ailece duyardık. Amcama 
da sorabilirsiniz! 

- Sonra gene iddia ediyor. ki si· 
nemaya gitmişsiniz beraber? ''Saray, 
sinemasına ? 

- Rüya görmüş olacak. Biz, sine 
:maya dayızadem Rıza'yla ve kızkar

c!eflerimle beraber gideriz. Ben, Ab -
dullah'la evimize geldiği zaman bile 
yalnıs kalmazdım. Değil, ki beraber 
geslp tozacağız. Buna imkan yok! .. 
A8dms tama.mile! 

- Rısa'yla niganlı mısınız? 
- Onunla da nişanlanmış filln de-

ltlfs. O daha mektepte talebe. hem 
de benden daha gen<:! Nu•ıl olıır? 

- Abdulah, ne vesile ile evinize 
relip giderdi! 

- KoloNu muhasibi Şükrü, baba
mın dayısıdır. O vesile ile tanışılmış
tı, görüşüyordu. 

Reis Ahmet Suat, Abdullah'a dön· 
dü: 

- Kalk, cevap ver, ne diyeceksin? 
- Abdullah, ne vesile ile evinize 

anı geçirip, hafü bir sesle: 
- İsbat ederim, dedi. t~bat ederim 

"Saray., sinemasına gittiğimizi, hatta 
Beyoğlu ve Beyazıt taraflarında gez
diğimi?..i ! 

- Nasıl isbat edersin? 
- Şahitlerle! 
Hlisniye, dudak büktü, gülümsedi, 

başını dimdik tutarak, kestirip attı: 

Uray kurağında kısa bir istirahat
ten sonra Atatürk utfer anıtını bir 
söyle,·le açan ismet lnönü, ilbayldıı: 
ve kolordu kuraklarını ziyaret eyle. 
miş, şehitlikle asri mezarlığın açılı
şını )'apmış \ 'C yapılmakta olan hali 
gezmi.,tir. 

KARAKUYU VE ISI'ARTA 
llATf,,ARI BUGÜN 

AÇJl,,/J'OR 

- Kat'iyyen isbat edemez. ÇUnkü Yem açılan Af11on - Karakuyu ue Karakuya - lspa.rta hatları 

Afyon. 24 (KlJRl'N) - Ila4'vf'ki1 
yarın ahah buradan harekeUt> öı?lf'. 

yin Knrnkuyuya varacaktır. lıırmet 

lnönü, elile Afyon - Karakuyu hat
tını açacak. bundan sonra Isparta. 
va hareket eduek hattın oradaki şu-

aslı, esası yoktur! tw _____ .._. ___ ..... _....,_ ... 

VEZNEDARIN KARDEŞİ Dr. ZEKl 
Doktor Zeki, ikinci olarak gelen 

şahitti. Eğinli, 327 doğumlu, tıknaz, 

esmer bir zat. Bu şahitlik için ta Ulu-

Başbakanımıı 
söylüyor: 

(tlstyam 1 incide) 
Fakat insanlığın düşünüş vt. 

geçim tarzına yakın zamanda yeni 
bir istikamet bulunmazsa, insanlı
ğın talii yaman olacaktır. 

Şimdi, Türk milletinin iradesi· 
ni bir daha söylemek için bu top
lantıdan istifade etmek isterim. 
Milletler arasında emniyet, her mil-

olan yol üzerinde birikmiş olan hat. 
kın ve mekteplilerin alkışlan ve ya~ 
sesleri arasında urayı teşrif etmi~

lerdlr. 
Uray ve ilbayhk önünde kesif 

halk kalabalığı vardı. Başbakanımı1 

otomobilden indikten sonra yanla -

h<'sinin de açılma merMimini 
caktır. 

yapa. 

Karakuyudan tren 10 da kalka -
cak, 17 de lspartaya varacağından 

merasim, elcktriklt aydmlanatak o. 
lan istas,on önünde yapılat"aktır. ı 

•stanlıal• 1ııseledlyesı ılanıar• 1 
Bir metre murabbaına 10 lira değer biçilen Cihangir yangın ye

rinde Firuz ağa mahallesinde Haıan ağa çıkmazı sokağında 13 üncü 

adada bir yüzü 290 1antim, diğeryüzü 480 santim olan 15 metre 12 
santimetre aahaıındaki arıa satılmak üzere açık arttırmaya konul
muttur. Şartnameıi levazım müdürlüğünde görülür. Arttırmaya gir· 
mek iıtiyenler 11 lira 34 kurutluk muvakkat teminat makbuz veya 

. kışladan kalkıp gelmiş. Gayet munta· 
zam, derli toplu söz söylüyor, ne ek
sik, ne fazla, gayet hesaplı. öyle iyi 
bir anlatışı var, ki bu yolda ifade ve
rebilen. yormadan, sıkmadan dinle -
ten şahide nadir olarak rastgellnir. 
Ağabeyisinin kaybolması üzerine, te· 
essür ve heyecanla bu işin peşine dü
şen, onu aramak için hemen her akla 

1 

gelen veya getirilen kapıya baş vuran , 
doktor Zeki, eve dönüştin gecikmesile 
başhyan aramanın sonuna kadar ge- • 
çen safhaları anlattıktan sonra, sual· 
lerden ikisine şu cevaplan verdi: 

let için ve umumi sulh için müşte
rek ve ameli olmalıdır. Mümkün 
olduğu kadar geni§ ölçUde ve mü.rn
kün olduğu kadar geniş saha için 
barış ve güvenlik tedbirleri bulma
ğa çalışalım. Yoksa büyük bir sa
hayı yangına maruz bırakıp bir 
kaç parça evi kurtarmağa çalışmak 
bo§ bir hulyadır. 

ı mektubile beraber 1 O İıiıan cuma günü saat 15 de daimi encümende 
- Vak'a gecesinin ertesi günü, Ga

lata postahanesi yanındaki sokakta 
Abdullah'm yanında gördüğüm kaçak 
adamlardan biri, göyle gri, kW rengi 
esvaplı idi. Buradaki Yunus, o zaman
ki elbisesile, boyca boeca o adama 
benzerdi! Fakat, uykusuzdum, mUte
essirdim, tam teşhis yapamadım. Şim 
di de kat'i bir şey diyemem. 1 

Abdullah'ın evvelce uyıf olduğunu 
şimdi &iomanlamıg bulunduğunu söy
liyen doktor Zeki, yeğeni Hüsniye ile 
Abdullah'ın allkasını reddettl 

- Ağabeyim, bana en ehemmiyet- . 
siz şeyden bile bahsederdi. Eğer orta· I 
da böyle bir şey olsaydı, söylerdi. Ev· 
de benden hiç bir gey saklanmaı! Hüs 
niye, sabahleyin mektebine giden, ak- ı 
şamleyin evine dönen uslu bir kızdır. 

Esasen Abdullah'ın söylediği sinema 
seansları mektepteki ders saatleri za. 
manına tevafuk ediyor. Bir kimse ay· 
ni zamanda iki meklnda birden bulu 
namaz şüphesiz ! Şunu da sözüme ka· 
tayım, ki ailemizde bir delikanlı ha • 
yatını kurtarmadan, tahsilini tamam 
layıp talebeliğini bitirmeden, adama· 
kıllı iş, güç sahibi olmadan bir aile 
kurmağa elverişli, ehliyetli ısayılmu. 
Ve bunda ne içerden, ne de dışardan 
herhangi bir istisna gözetiriz! 

DUYMADIM VE GÖRMEDİM! 

Mülkiye mektebi birinci sınıf tale
besinden Eğinli Mehmet Rıza, üçüncü 
şahitti. On sekiz yaşında bulunduğu -
nu. veznedar Hüseyin Hüsnü'nün da
yısı Şükrü'nün çocuğu old4ğunu söy
ledi. Esmer, zayıfça bir gençti. Ll -
kırdıyı usul usul söyliyen Mehmet Rı
za, yeğeni olduğu zatın geçen rama -
zandaki iftar gecesi gecikmesi tu.erine 

Eğer bu insani ideallerimize rağ
men btt gen~ Türk ootans yeniden 
bir tehlikeye uğrarsa, Tflrk t&tUd
sının ilk günlerinde olduğu. gibi t.ıa· 
ta11 müdafaaaun kadttt w 900Mk 
bütün millete ait bir vazife olarak 
kabul edeceğiz. Bütün tnil~ ~ 
buğu Atatürk'an etrafında yekpci
re olarak onun emrl*f~ -06 °""" 
zafer yolunda hareket edeceğia. 

Edecek miyiz? Cevap veriniz. 
BUtün dünya çınlasın. Ben de ai.r.e 
cevap vereyim. Yeni tehlikelere 
karşı da muhakkak muzaffer ola· 
cağız. Büyük bir milletin kendi 
kudretinden ve kendi fedakArlığm
dan emin olması onun arsıulusal 
alemde faydalı olması için feyizli 
bir kaynaktır. Tilrkler anıtın önUn
den Türk milletinin müdafaası için 
bütün varlıklarını feda etmek aş
kmı yüreklerinde tueliyerek geçe- ' 
ceklerdfr. 

• ( V .ıyam 1 ıncide J 

Başbakanımızı getiren tren ista.s_ 
yona girerken istasyonda bulunmak
ta olan halkın ve mekteplilerin sil. 
rekli alkışlarıyla alkışlanmıştır. is
met lnönü, trenden inerkeıı genç 
mektepliler tarafından kendilerine 
müteaddit buketler verilmiştir. 

Başta muzika olmak üzere ihtiram 
resmini ifa eden a..1;ıkeri kıtaatı, iz
cileri ve mekteplileri teftiı ettikten 
sonra otomobfll ile istasyondan ayrı
lan Batbakanımız şehre kadar olan 

bulunmalıdır. (8.) (1585) 

Değeri 

Lira K. 
1555 00 

268 04 

175 74 

300 00 

200 00 

360 00 

labınbul Vakıft•r Dlr~ktörllltU illnları 

Pey parası 
Lira K. 
116 70 Ta9kaaap 

20 10 Beyazit 

13 20 Kadırga 

22 00 

ıs oo 

27 00 

Tahtakale 

Kocamusta. 

fapaıa 

Fatih 

Molla Gürani mahallesinde Har 
rettin pafa sokağında eski 4 yeni 
4 No. lu mevcut tapu ve planı mu• 

cibince 1555 metre evvelce bostan 
timdi arsanın tamamı. 5650 

: Sekbanbatı Yakup ağa mahallesin

de Hasan pata karakolu caddesin· 
de eski 111 yeni 105 No. lu kargir 

dükkan ve odanın tamamı. 3080 
: KadıTgada Dizdariye mahallesin· 

de Katip Sinan yokutunda eski 8, 
yeni 14 No. lu han~ bahçesi ittiaa· 
linde 87 .87 metre arsanın tama

mı. 145 
: Yavaıça Şahin mahallesinde Uzun 

çarııda 18/ 14 No. lu hane ve mev· 

cut altmıt sekiz metre murabbaı 
arsası. 782 
Canbaziye mahallesinde umi kar
şısında köte batında 359 metre ar· 
sanın tamamı. 949 

: Sarıgüzelde Hüsrev pata türbem 
kar~ısında 231 84 metre murabba· 
ındaki Dibek camii arsası ve meY· 

cut ankazı. 945 

Yukarıda yazılı mallu satılma!< üzere on beş gün müddetle açık 
arttırmaya çıkanlmııtır. ihalesi 1 O - 4 - 936 cuma ' günü saat on 
beşte Komisyonda yapılacaktı . lsteklilerin izahat almak üzere mab
luli.t kalemine gelmeleri. (1574) 

evce nasıl tel!\şa dUşüldüğUnU anlat- -------------------------------------------
tıktan sonra, bir suale karşı şöyle de
di: 

- Abdullah'm Hüsniye'yi babasm
dan istediğini auymadun ve onunla 
gezip tozduğunu da görmedim! 

- Duymamak ve istemiş olmak, 
görmemek ve gezmiş olmak başka 

başka şeylerdir! İstemiş midir, gez -
mişler midir? 

- Hayır, istememiştir, gezmemiş· 

]erdir! 
- Abdullah eve gelir, gider miydi 

ve onunla kimin vasıtasile tanıştınız? 
- Gelir, giderdi. Bursa lilleelnde 

talebe Ali Rıza vasıtasile tanıştık . 
Bir diyeceği olup olmadığı sorulan 

Abdullah, IU mukabelede bulundu : 
- Bir gUn .. Saray,, sinemasına git

mek Ur.ere Hüsniye ile aözleşmi~tik. 

Ben o glln gelmediqa ve benim yerime 
bu götflrmilt sinemaya! 

Reis, Mehmet Rıa'ya eol'du: 
- Sizinle bir ntşan ve evleniş hah

si geçti mi ailece? 
- Hihmiye ile mi T Hayır, ne ni§an l 

ne de evlen it! Böyle bir feY konQIUI-

muş değildir! 

YAKALANIŞ VE ŞOFÖRÜN 
SöYLEDtGl 

Dördüncü f&}ıit lokanta sahibi Ha
fız Ömer oğlu Mustafa' da bazı teYler 
anlattı. Sözlerini töyle bağladı: 

- Abdullah'ı polis anyordu. Kar
detim Balat Çeltik fabrikasında ki.tip 
IsmaU, bunu Universite kasketini alnı 
U7.ertne eğmiş olarak Galata postaha
neai merdivenlerini inerken görmUg. 
getirdi. Polise teslim ettik. 

Beşinci gahit 24 tevellütlü toför 
Multafa, üç kişiyi o gece Ayazağaya 
götüren 3125 numaralı tofördür. 2116 
numaralı otomobili takside dururken 
Abdullah'ın Ayazağaya kadar 130 ku· 
ru§a pazarlık ettiğini, üç kişinin binip 
yola düzüldilklerini söyliyerek, devam 
etti: 

- Ben. Mecidiye köyUhde oturuyo
nım. Geceleri sinemadan çıkıı uma
nı ... 

- O taf ailltm lUzumu yok bize! 
- Yolda giderken. bunların yanm-

daki köpek, kolla .eyrüaef er memu -

runa if&l'et vermek için açık duran 
sağ tarafımdaki pencereden giren ha· 
vadan müteessir oldu ve boyuna hav 
ladı. Diliyle eneemi J'aladı, mendille 
sildim. Sonra içerden başka pencere 
açtılar da .•. 

- Bunlar esasa taalluk etmez. oğ
lum. Onlan götürdün, sonra? 

- Götürdüm, indiler. Abdullah'ın 
sözü üzerine parayı Yunus ödedi. Ben 
dönUş için bekleyim, dedim. Abdullah. 
otobüsle döneceğiz, diye savdı. Vez -
nedar, otomobil beklesin, dediyse de 
ötekiler beni savmakta ısrar ettiler! 

- Otomobilde ne konuşuyorlardı? 
- Avcılıktan bahsederek bol bol 

gülüşüyorlardr. Sağda Yunus, solda 
veznedar. yanında Abdullah, ortada 
köpek! 

Abdullah. bu ifadeye karşı çiftlik
te ne kadar kalacaklarını kestireme
dikelri için otomobili bekletmedikle -
rini, esasen S" rıyerden gel~n otobüsle 
dönebileceklerini hesaba kattrklarmı 

eöyledi. 
Altıncı ve yedinci şahitler, tahld-

katı yapan zabıta memurlarındt~ 

Emniyet direktörliığu ikinci şube bi • 
rinci kısımdan 7 numaralı Ali Osman 
oğlu Alişan, ayni yerden 86 numaralı 
Ahmet oğlu Şükr'ı.i, yaptıkları tahki • 
kata dair etraflı izahat verdiler. 

VERlLEN r ARAR: 
Üçüncü komiser Rıza'yla ikinci 

şube sabık mildir muavini olup şimdi 
Erzincan Emniyet direktörlüğüne ta
yin edilen. fakat daha lstanbulda bu
lunduğu öğrenilen SnlJri'nin, iş mev
kuflu olduğundan ihz.ıren Lelpleri, i
kinci şube merkez memuru olup Ela
ziz Emniyet direktörü tayin edilerek 
oraya giden Kadri'nin Elı\ziz mahke
mesince, Ankarada bulunduğu anlaşı
lan Mehmr>t oğlu Yusuf'un da Ankara 
ağırceznsınca istinabe yoliyle ifadele
rinin alınması kararlaştınldığı, şahit 

Hafız Ömer oğlu Mustafa'nm sözleri 
Ur.erine kardeşi lsmail'in de şahit o • 
larak dinlC'nilmesinE> muhakemece ~ 
sen karar verildit hildirildi. Dunıt
manın devamı, 30 nisı.n perşembe gtl· 
nU saat 14 e bırakıldı. 
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1 
Devlet Dem•rlJofları ve L1man arı iş etme 

Umum İdaıesı iıanforı , ______ __ 
Maden cevheri nakliye 

ücretper·nde tenz · ıat 
Yalnız muayyen iskelelere yapılan nakliyata tatbik edilmektE 

olan maden cevheri tarifeıi, bu kere şebekenin her istikametinde tam 
vaıonla taşınacak cevherlere şamil olmak üzere genişletilmiş ve naki l ı 

ücretleri de mesafeye göre % 5 ili. 23 nisbt'!tinde ucuzlatılmış oluı: 

680 kilometreden fazla mesafeler den taşınacak cevherlerden ton ve 
kilometre baıma alınacak ücret bir kuruştan ibarettir 

15/ 4 / 936 tarihinden itibaren tatbikine ba~lanC\cak olan bu yeni 
tarife hakkındaki fazla tafsilat için istasyonlara müracat edilmelidir 

(609) (1482) 

Muhammen bedeli 18500 lira olan muhtelif alat ve edevat 5-5-936 
ealı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasın 
da ıatm alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin 1387, 50 liralık muvakkat teminat ilt> ka 
nunun tayin ettiği veıikaları, tek liflerini ayni gün saat 14 30 a ka 
dar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Buna ait tartnameler parasız ol arak Ankarada Malzeme dairesin 
de ve Haydarpatada Tesellüm ve sevk müdUrlüğünden ahnabiiir. 

(1447) 

Muhammen bedeli 18846 lira olan vagon tenviratı için akkümla 
tör plaklan ve komple bataryalar 6 · 5 · 936 çarıamba günü saat 
15,30 da kapalı zarf usulü ile Anka rada idare binasrnda satın alına 
caktir. Bu iıe girmek istiyenlerin 1413,45 liralık muvakat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 e 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Şartnameler Haydar 
paıada tesellüm ve ıevk müdürlü ğünde ve Ankarada malzeme daire 
sinde paraıız olarak dağıtılmakta dır. 

(1446) 

Muhammen bedeli 22630 lira olan kağıd ve kartonlar 8/ 4 1936 
çarşamba günü saat 15,39 da kapalı zarf usulile Ankıırada idare bi· 
nasında aatın ahnacaklır. 

Bu işe girmek İsti yenlerin l 697,25 liralık muvakJCat teminat ile : 
·anunun tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini aynı ıün saat 14,30 a 
l::adar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. Şartnameler Anka
ra Malzeme Dairesinden. Haydarpaşada T eıellüm ve Sevk Müdür-
lüğünden parasız olarak dağıtılmaktadır. (1531) 

lstanbul limanı sahil sıhhiye 
Merkezi ıahnalma komisyonundan: 

1 - Merkezimize aid İstanbul motörü keıfi mucibince açık ek 
ıiltme i~ tamir ettirilecektir. Keıif bedeli 1353 liradır. 

2 - Bu ite aid şartname ve evrak tunlardır: 
A - Eksiltme p.rtnameıi, · 
B - Fenni f&rtname. 
C - Keıif cedveli. 

3 - İstekliler bu ıartname ve evrakını parasız olarak İstanbul 
Limanı Sahil Sıhhiye merkezi Levazımından alabilirler. 

4 .,... Eksiltme 31 Mart 1936 salı günü saat 14 de Galatada Ka· 
ramwtafapa§a sokağında İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye merkezi Sa· 
tınalma komisyonunda yapılacak br. 

5 - Eksiltmeye girecekleTin 101 lira 50 kunış muvakkat temi
nat parası ile en az 3000 liralık bu gibi tamirat yaptığına dair bir 
ehliyet vesikaaı •Östennesi tartbr. . ( 1391) 
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Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etm~ştir. 
6. nci keşide 11 Nisan 936 dadır. 

Büyük ikramiye :e 200.000 Liradır 
Bazı kimıeler tarafından piyango bilet numaralarını havi cet

veller tertip edilerek ihtiva ettiği bütün numaralarda iştiraki tazam
mun etmek üzere ıatıı yapıldığı ve alakadarlara bilet verilmeyip 
yalnız bu cetvelier verildiği i9itilmektedir. 

Bu suretle yapılan satışlarda Direktörlüğümüzün alakaıı olma· 
dığını sayın halkımıza bildiririz. 

Yeniköy ıulh hakimliğinden: 
Büyükderede caddede 59 No lu ha

nede akıl hastalığına müptela Hayri oğ
lu Salahaddinin hacrile ayni evde mu • 
kim büyük anası Huriyenin vasi tayin 
edildiği ilan olunur. {V. No. 16445) 

lstanbuı Gümrük 'eri satış 
işleri direktörlüğünden: 

M.K.N. Ağırlığı Kiymeti Cinsi eşya 
K. G. L K. 

3975 559. 55.60 Demir adi kaba mamulat. 
4018 13 500 5400 İn'ikas feneri. 
4015, 59 589. 141.36 İspirtosuz vernik. 

Verilen bedel haddi layık görül· 
mediğinden. 

Yuk<'lrrda yazılı e~ya 30 - 3 - 936 G. saat 14 de Satıf salo· 
nunda ihaleleri yapılacaktır. iste !<!ilerin şartlarımız mucibince ef• 
yayı almak i1zere yüzde yedi buç ıık pey akçelerini yatırıp makbul! 
ve sairelerile kanunen muayyen saatte salonumuza gelmeleri ilan o-

lunur. (1536) 

Usküdar varidat tahakkuk 
müdürlüğünden: 

t1ükellefin adı 
Hu an 

işi 

Kahveci 
Adresi 
Kadıköy Cafer ağa mahallesi 

Muvakkithane sok.ık No. 1-2 
Kazanç kanununun hükümlerine göre 932 ticaret yıhna ait olarak 

27 - 3 - 933 tarihinde vermiş olduğunuz kazanç beyannamesinin 
tebyini sıhhati için kazanç ve ticaret kanunları ahkamına göre tut-

ZA Yt - Mektep şehadetnamemi za- • l d k' b'l k t 
. . y . . . k ~ d k' muş olmanız lazım gelen defterlerle bu defter er e ı ı umum avı • 

yı ettım. enısını cı aracagım an es ı - . . . b · 
sinin hükmü kalm;mıştır. (V. N. 14647) 1arın evrakı müsbitelerini işbu tebliğ tarihınden ıtıbaren on eş gun 

1 bul l. . 929 nJ d zarfında Galatada Kara Mustafapaşa caddesinde Hüdavendigar ha· 'tan ısesı mezu ann an . • . .. 
d nında dairei mahsuıundaki kazanç vergıs1 mütehassıslar burosuna 

165 Se at ·ı ·· d ') k 'b -------------- bizzat getirmeniz, ve yahud vekiliniz vasıtası e gon erı ere ı raz 
ZAYt _ Maa1 almakta olduğum tat- edilmesi ve tetkik ettirilmesi lüzumu kazanç kanununun 41 inci 

bik mühürümü zayi ettiğimden yenisini maddesi hükmüne tevfikan tebliğ olunur. (1572) 
yaptıracağımdan eskisinin hUkmü yok-
tur. (V. No. 14637) 

Sofular Yepltekke sokak No. 47 Hasem 
lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden· 

Çelebi oğlu Alaettin mahallesinin Yeni cami caddesinde eski 51 
ZA Y! - İstanbul Deniz ticaret mü • ve iki defa mükerrer 51 yeni 41, 45, 45/ 1 numaralı altında dük~~; 

dürlüğünden alını~ olduğum 935 sene - nı olan kargir Makulyan hanının yüz kırk dört hisse itibarile on_altı 
sine ait gemici teskeremi bej" ay evve hissesi be§ bin yüz kırk lira muhammen bedel üzerinden peşin para 
Kefken adasında fırtınadan batmış olan ve kapalı zarf usulile 3 _ 4 _ 936 cuma günü saat 14 de satıla· 
(Nimeti ~ahr~~- k~yığında kaza es~~ : cakhr. Satı§ bedeli.ne istikrazı dahili ve % de beş faizli hazine tah· 
sında zayı ettıgımıden bu kere yenısını . . . • 

k ğ • · k' · · h"k ·· k villeri de kabul olunur. lsteklilerın % de yedı buçuk pey akçelerını çı araca ım ıçın es ısının u mu yo • f 
tur. (V. No. 14333) vakti muayyeninden evvel yatırarak hazırlıyacakları mühürlü zar • 

Şii kaz · Ağv nah' · d H" lan arttırma saatinden bir saat evveline kadar Satış Komisyonuna e ası a ıyesın en u • 
seyin oğlu Mehmet. tevdi eylemeleri. (M) (1513) 
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