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Parasız 1 
Mua1Jene kuponu 

Bu kupondan yedisini birik• 
tiren okuyucumuz KURUN dok 
toruna kendini parasız muaye -

ne ettirebilir • 
(Ta/ siliıt iç sayıf alarımızda) 

ccn••••••••••••••••••••••••••••-c-..c"-••• 

Zecri Tedbirler iddetlendirilecek ! 
'(tkincide- Son haberlerimi2dP) 

Desye önlerinde 
çarpışılacak 

INegüs artık bir Ömer Bedrettin'in fikirleri 

• 

ltalyan.1ar cenuba ilerliyor, imparator 
Oğlu ile bır:eşip son bir müdafaa yapacak 

125 l'i:ometrelik yol bomboş! 

Desye fehrine bir bakı,. (Yazısı 7 inci sayfamızda) 

gölgeden i~aret Her nesli kendi devrine 
Bunun içın, ltalqa sulh •• d •• •• 1 } " d I 
muzake~ele~ine Lüzum gore uşunme ( azım Jr. 

go1muyor ..... __... -~~-------~~--------
. ~oma, 8 (A.A.) - Havas ajansı bil- Edebiyatımız bugünkü kadar özlü, şuurlu, 

dırı yor: 
Siyasi mahfeller, Negüs'ün otoritesi- hamleli bir devre görmedi 

nin mahvolduğu ve gölgeden ibaret bir 
Şimdi Edremit ilçebayı olan şair 

iktidar mevkii ile müzakereye girişme- Ömer Bedrettin Gökbelen, edebi)'at 
ğe imkan bulunmadığı mütaleasmda -

anketimizin kendisine gönderdiğimiz ' 
dırlar. 

su ilerine şu cevapları vermiştir: 
Bu mahfeller , Habeşistandaki me1-

- Hececiler adile tanınan şairler, 
ru menfaatlerine hürmet edileceğini fa- kendilerinden sonra edebi bir ne.sil 
kat Beşler planına hatta Lava) • Hoare gelmediğini iddia ediyorlar; ne der
planna müstenid sulh tekliflerinin, ttal- siniz?. 
ya tarafından hiç bir suretle nazarı iti
bare alınamıyacağmı ilive etmektedir -
ler. 
tTAL YANLAR 13 LERE EHEMMi

YET VERMiYORLAR 

Roma, 8 (A.A.) - Stcfani ajansı 

bildiriyor: 
Maziden alınan tecrllbeler, C~nevre 

toplantılarının İtalyan - Habc§ anlat • 
mazhğını halle muvaffak olamadığını 

gösterdikleri cihetle, Roma mahfelleri 
13 ter komitesinin bugünkü toplantısı
na fazla bir ehemmiyet vermemekte ve 
onun alacağı pratik neticeler hakkında 
şüpheli bulunmaktadırlar. 

Aynı mahfeller, 13 ler komitesinin 

- Hece vezni bu nesil şairlerinden 
daha evvel, halk ve tekke edebi)' a. 
tında, belki daha özlü olarak zaten 
vardı. Fakat inkar edilemez ki bu 
nesil, zamanlarına kadar ancak halk 
tabakasına münhasır kalan hece vez
nini ve güzel 'l'ürkçeyi işlediler ve 
Uyık olduğu yere çıkardılar. Bu <te
reyan·cfaJd şuur, Ziya Gökalp'Jara. 
Mehmet Emin'lere ait olsa bile mu
vaff akiyet onlarındır ve şüphesiz 

bence bu çalışma ve işleme Türk ede
biya b için unutulmaz bir hizmettir .• 

(Sonu: Sa. 1 Sll.1) Onıer Btdrettin Kökbelcn 

-A~aı..t-...,S.~:ıJ.IJaCO•-M.J.1'61 ..... ~....ıL.--~.-..--i--:: 

Y-U~n-a~n~l.~Sf=a~n~ln~B~·a~l~'L-a~n~. n~~&~~~~~M~~ K icabettiren harp mctodlan hakkında 
tahkikat icrasına memur edildiğini ıöy-

-Slaam 
say91 ile ~yorazl 

A d M k 
• lemektedirler. İtalya, bu nevi hiç bir 

ntantln a OIYI ıı• tahkikattan korkmaz, fakat bu vazife -
~ V nin 13 ler komitesinin salahiyeti dahi-

Son bir iki gün içinde Yunanis
tandan d~kate değer bazı ha

~ . berler geldi. Bu haberlere göre 
? tı0ada bütün parti ıeflerinden mü
~ttep toplantılar olmuş. Bu toplantı
"-.r~ İttifcık ile şu karar verilmiş: Yu
~ lliatan Balkan antantına iştirak et-

itte devam edecekmiş. Yalnız bu an
~t İçindeki taahhütlerinin Balkan hu
~tları dıprısına şamil olmadığını tas
~~ 'Yliyecekmiı. Eğer antantı, imzala
~:'11 devletlerden biri ile Balkan harici 
vır d illa ~let arasında harp çıkarsa Yuna-
" ~il böyle bir harbe iştirake kendini 
-;cbur saymryacakmıı. Yunanistan 
t\ !bakanı yakında Belgradda toplana
h· it olan Balk-an antantı konseyine 
~ıtıt gi!Jecek. orada bu yolda beyanat
) htılutıacakmış. Şayet günün birinde 
(! "toatavya ile İtalya arasında gerek 
(~budan doğruya. gerek dolayısiyle 
~ bir harp olursa Yunanistanın ta
~ ~en bitaraf kalacağını, Balkan paktı 
~ Cibinee bu harbe müdahale ile mü-
tl]Cf butunmıyacağınr söyliyecekmif. 

tıtJ lfatırtardadır ki, Balkan antantı ku
~ duiu ııralarda müteveffa V enizelos 

1

1 

Ilı Prensip ve memleket meselesi ol
Ilı '~tan ziyade sadece Çaldaris hüku-1 
'ııttiııe ınuhalefet etmiş olmak için bu 
~;:l\t etrafında bir münakata açmıştı. 
l~ 1Jtln antantı bir gün Yunanistanı 
~~ile harbe sürükliyebilir. Çaldaris 
'4 eti kayitsiz ve prtsız olarak bu 
~ ~~ imzasını koymakla büyük ha
~ >"•ı>nıııtır. ,, demişti. Bu münaka~a 
~~•lrıt büyüdü. Dallandı, budakland ı. 
llıu •)et Venizelosun da iştirak ettiği 

ıakerelerde Yunan parti şefleri ara-...____ ____ _ 

linde olmadığına kanidir. deniliyor. 
sında muayyen bir hat neticesine var- ___________________ ...,_ 

mıştı.Bir zaman evvel böyle Balkan an
tantmı kundakhyacak bir münakaşe aç
mış ve sonra antantı imza edenler ile 
anlaşmış olan Venizelos bugün Girid 
topraklarında gömülmüş bulunuyor. 
Acaba bu defa Atinada parti şeflerinin 
toplanarak Yunanistanm Balkan antan
tı içindeki vaziyetini yeniden tetkik ve 
münakaşa etmeğe lüzum görmeleri ne
den ileri gelmiştir? Yunanlı dostları

mız Balkan antantına koydukları im
zayı ink!r etmcğe mahal görmemekle 
beraber, acaba yine niçin ''şayet bir gün 
İtalya ile Yugoslavya arasında doğru
dan doğruya veyahut dolayısiyle bir 
harp çıkarsa biz karışmayız.,, sözü or
taya ~rkmıştır? 

Balkan antantı konseyi sık sık top
lanıyor. toplantılarında dünya vaziveti
ni tetkik ederek antantın yeni hadise
ler karşısınrta takip edeceği hattı hare
keti kararlaıtmyor. Yine bu maksatla 

ASIM US 
(Sonu Sa. B Sü. 4) 

lnglltere 
Fransız - /ta/yan 
anlaşmasından 
korkuyor 

Londra, 8 (A.A.) - Havas ajansı 
muhabiri bildiriyor: 

Onüçler konseyinde B. Eden ve Lord 
Halifaks'ın §U isteklerde bulunmaları 

ihtimali vardır : , 
1 - İtalyanların Habeşistanda tat

bik ettikleri harp metodları hakkında 

derhal tahkikat icrası, 
2 - 13 ler komitesi, sulh teklifleri-

ni muhariplere kabul ettirmeğe ve bir 
mütareke akdine muvaffak olamadıkla
rı takdirde İtalya hakkındaki zecri ted
birlerin şiddetlendirilmesi için 18 ler 
komitesinin derhal içtimaa daveti, 

(Sonu: Sa. 7 Sil. 4) 

~ lt&Jya Yugoslavyaya Balkanlar ha.. 

' Yant Tunanm ilerisindeki hudutların. 

~ t.c&vtıa edene bu doğrudan doğruya 
~ ~ demekUr; fakat Balkanlar da... 

' lıl budutlarmdan, mesel!, mUttetJkt o. Taııla müsabakamıza 1ıarart>tl~ deuam t>diliyor. Yukardaki resim Aksa
~"-'Plltıulr arazisi Uzeımcıen t~avttz raydaki müsabaka nnasında trlınmııtır. Dün g~ Beyoğlırnda Saray krra-

bu, dolayıalyle taarruza geçmektir. j,·thanesinde müsabakalar yapılnrı§tır. Buna ait 11azınıız 4 üncü sayı/adadır. 

ölümünün yıldönümü münasebeti le 
yapılacak tören bugün 

Büyük üstadın büyük eseri Süley maniyenin ial'ilıi bir resmi. 

Büyük Türk dahisi mimar Sinanrn 1 
ölümünün yıl dönümü münf.sebetile bu 
KÜn Eminönü Halkevi tarafından aan'
atkarın Süleymaniyedeki mezarında bir 
tören yapılacaktır. 

Törene tam saat 16 da hep bir a
fızdan söylenecek ist:klal marşilc baş
lanacak, güzel san'atlar akademisinin 
mimari §Ubesinden Orhan, yüksek mü
hcndiıı okulundan Sadık. talebe birli -
ğinden Karahan, belediye imar direktö
rü Bay Ziya birer söylev vereceklerdir. 
Ayni zamanda ilk ve orta okullarda Si-

dülmennan<lır. 22 ya§Jnda iken Yeniçeri 
ordusu için devşirme asker olarak alı

nıp istanbula getirilm iş, Acemi oğlan
lar kışlasında talim ve terbiye görmüş, 
burada fenni malfımat edinerek dülger 
sınıfına geçmiş, ordunun İr<'n ve Mısır 
seferlerinde bulunmuş. bu eski mede
niyet merkezlerindeki es::rleri tetkik 
etmiştir. Padişah Yavuz Selimin zama
nında acemi oğlanlığ ndan Yeniçeri ne
lerliğine geçen Sin:m, Kamıni Sultan 
Süleymanm zamanında Sadrazam Lüt
fi paşanın teklifile hassa baş mimarhğı

nan günü yapılacak . öğretmenler tale- na tayin edilmiştir . 
belere Sin anın ha vatı ve eserleri hak- Sinan, 81 cami. 50 m r otcit , .'i.'i medre-
kında seviveleriııe uvgun bir şcltilde 
k...,nferans verecek1erdir. Gece radvocla 
müzeler mim:!ri Bav Kmıal Altan ta-
rafınrlan da bir sövlev verilecektir. 

Mimar ~ir,an l 49n vılnıda Ki\vcıerİ

nfT'I Kesi ııahivecıine tı> hi Avırne1cı kn -
yünde doğmuştur. Babasının adı Ah-

se. 26 dariilkurra. 14 :.,.,.,ret, 3 darüşıi

fa . S su kt-meri, 8 lcönr\i 17 kervansa
rav, IS mahzen, 3~ s~r;ı v. 32 h~ ,.,am, 

17 t;;,.ı.,,. Vf' '-'rrnt. r .... .,., .. u:ın'T'•c:• ır. 

(Mim11r Muhidd'nin Sinan ihtifali 
m\i"""~tile vazıtrğı makale buaün he
tinci aahifemizdedir.) 



KARADAN 

Zecri Tedbirler ıddetlendirılecek ! 
Kıyme li Eti a erleri bulundu 

Ankara, 8 (Telefonla) - KaJM
thlhl 1Dlftete mv1ıt111• lltl'lllde 
m,.oıut JUılan \ilhaan kı,_. 
........ ,.........,.,. •• h ... Bıı neticege fJarmllk. i9in Eden 111nıı Ueri siirügor: 

taly zehirli gat rak abedeyi bozmuştur ·-~· z ........ ... .. ~ .......... .. 
ZIDCRI TD>BIRLEltt lb>DJD'ILllN • 

DIRMEK lÇlN BlR TAKRiR 
~.8 (~~)- ll.lladkan• 

Milletler cem.lyeti MlıP8i 18 ler ko
IDiteai relaiDe c&ıcierdiğl bir mektunta 
Italyan - Habet ihtillfmda takla edil
mekte olu Ul\ll huaulDda Jıülautı. 
Din teeutıfleriDi bikUrdlkten aonra dl· 
yor ki: 

"OeQm martta llUlhu tell8 için u -
muml gayretler aarfedildiği zamua, bu 
baıeUtln IDlltecavls memıetete brlI 
llCl'l tıl4birllr tatbiki ilbalD clurclurul
IDUI W,. telllrl demek olmıyaoall 
nnwllmlftl ve QDi amuda bani 
teeebbOalerinln daha ~tle muvaff&
kiyete eritmM1 bekle~ 

BlltUD taahhUUerlDl taınamUe ml&d 
rik olan lleblka lıtlk6metl, meaıi t.e4o
bJrleri teainls bırabD ve kollekt1t 
lmlli18Ü ihW edelı kararlarduı ~ 
cak JDM'ullyeti tarih ÖDÜDde kabul et
mek istemez." 

llilleUlr .al7eti mıbafill 'bu mek· 
tubu, ı.n, loln limdiye kadar yapılan 

tef buhınamamıftı. Bq11n Ktlltepe. 
nin bulunduia yer, eatden Btl'lerin 
•ltlektleant••n.ıt& 

Yinıi 6ef 6U. •"""olr 
111/eeık 

Aakarat 1 (T.Wo.a) - Sdiily 
VÔlletl, 10 ••de• 1....... ao. 

teeebbU8lerin &kametini milphede ve ,,,.,.,, ....... ~. eldı 
zecri tedblretrln ıtddettendirllmesl 1 .. ,,.,... 
c;tn bir takrir teklinde teJAkkJ etmekte lfi• liaaırlanıh 
dlr. Allıul. • (Tellhala) ~ı,J ..... 

------------..------~--- lfalatıata.... :ı,·--
an O"za"nde duracagv ına .... .,.. ........ ...... ...... ,,,. ........ .,. 

111 

teminat vermesi lizım 
~lıtian telilifleri11i kafi gönnigor w ilaoe etligor: 

Ş a nt yapmalı 

mi sayfadan iblnkbp ftDd ~ ba· 
lindedir. • 

FRANSANIN ALIMllYAYA ITL 
llADIRK 

Pull, • (A'.4) - ıra.. ........ -.Pn_ ............... .... 
............ ...ıwı .... w 
.............. eclwk bıılLMid, .... 
ı..ı11at1aa .. ,... ......... . 
... ·bdı111l tlftldd .... .... .......... 

' ... -

Rom, 1 (il.) - Stetuı aJaam 111ı1e bir _..,.. ..... ..ad 
tewıt Hlpr: KtlılM h ak• lh· t111U-IUerlala ı•un. .W. tdile
tol,.I• riJWti altma toplu••· emktlr. 0 büa ld, • lalae pPle. 
tir. ...,....,.. ....... eYft1, Wllr, a• .. teMr tdlleWUı. 
lıl-1181 &Nıükl laeJU&tta bala. Kalılae, ... b-taa 11anta1 
•tlflu. -·~ ..... arb&lqluma .. 

•- A*erlerlmlala parlak _....,. .ınt lrltnll kdaata tlbaa •lllerl.ı 
ferlyıtleri .,. wn.a.a A'f'l'Qahlana al tm'ar IJe)'all eyler. 
tan. •• t.esım " te8Ula ettlll M.... l'ıralarmma i1P1 e&tlil t.e,..u. 
latalama -.. kuaa .. .,.. 1a. laı.da aWi ltabaJ& .......... 
1111, I~ Babef _,....,Bil a.. .. tn•lttlr " Bulana ,..,_ 
... ... t ...--.....,..... kufi .. ~ ,. ••• .W1lfuclu 

~ .-..-ı..ı ~l!ll it ._ llclertae k•1111•atlar. 

--- .,. ..... 19jilllillll'll•; 
Bu _._ m1D1 o1amll i;la ,..._ _.lalde Yma daltlal- '1talya 

~lncütere-tta17aharıu.mtlnler 111tcln ~,. ••I•••• clol• 
OltN ...... tldlıılr'oJılllllrll....... 1'tlJ& ft1a .. , .. ,.., 1111 ...... 

b. tir. Ywe ' lan bitaraf h't-* ._, 



1 işaretler 
Kollektif emniyet 

Negüı'ün kıp kızıl insan kanı 
ile yazılmrta benziyen bir mektu· Karaköydeki mahallebicide Merzukaqı vuran suçlu: 

bu antenlerden antenlere dolaıı· p hl• H •• • '' •• k d b • 
yor. Bir~rpertinin.iladeaivebir e ıvan useyın once a ın, enım 
çığlık holınde, Alrıka ormanları ' 

ile Afrika çölleri ara.ıından ko- • ı A h ı b • d d • f 
panbu•e•, 1taplandi1leriara~ı- Si a ım a enı vur u,, ıyor. 
na düımü§ bir inıanın can verır- _ 

3 - KURUN 9 NiSAN 1936 

Gezintiler 

Sanat ve cemiyet 

iten çıkardığı ıon feryatlara ne Pehliva,,._,n zengin dostunun üzerinde binlerce liralık çek bulundu . işin içinde 
kadar benziyor. Bu feryadın ar- k k k l · ?V d ~.ç_ J · J h J d / 
_, J b" • J· 

/ 
• 1 ıs ançltktan baş apara mese esı de var mı na ının ı1 auesı ua a a ınama ı 

gzncıa ır çenenın cıı§ erıne aıı ı 

Sanatı, bir tek vicdan ve gö
nül hazzından çıkararak, cemi• 
yete indirmek iıtediklerini aöyli • 
yenler var. Çok çiğnenmiş bir 
saluz olmakla beraber, benimsi· 
yenleri ayıplamak yakışmaz. Bü
tün fikir ak11larının topluluğa 

doğru döndüğü bir çağdayız. 
Ferdin varlığında mayalandığı 

halde, ıanatı da cemiyet boyun
duruğuna kO§alım. Bu hava, yap· 
ma, ıüreksiz bir ıey de olıa, 
faydası gene zararından çoktur. 
Tam manasile ferdiyetçi sanat var 
nıdır? Olabüir mi?. Diye mü
nakCJ§aya giri§ecek değilim. Gö
rünen köye kılavuz iıtemez. Ede
biyata cemiyet damgaaını vurmak 
utiyenler, sanatı bir f e% peteği 

gibi aÜ§ÜnÜyorlar demektir. ya
ratan, yarattığı dünya içinde eri• 
yecek. Şairi, romancıyı kim, 
naıd eserinden çıkarıp atabilir? •• 
Bilmem; fakat kavak yellerinin 
savurduğu ıes budur. Ah cemi· 
yet, vah cemiyet! Diyorlar ı>e 

Havai adalarından, medar kuı
larından konu§uyorlar. 

bir kalça, bir bat parçaıı ıalla· Karaköydeki mahallebici dükkanın ( ancak şunları söyliyebllmiştir : f 
nıyor. da dostu Pehlivan Hüseyin tarafından - Mahallebicide yanyana oturu • 

ilzerine eğilerek saçlarından tutup sü
rüklediğini ve "Bu daha ölmedi mi 
yoksa.?., dediğini de teyid etmişlerdir Bir tarafta bir ağızdan ıızan yaralanan Merzuka'ya dün sabah dok- yorduk. Kalka"ağımız sırada, aramız. 

kanlar, bir tarafta lime lime ol- tor Yanopulo tarafından ameilyat ya- daki münakaşa kızıştı. Merzuka, 
pılmış, b~ındaki iki kurşundan bey - benim üzerime atıldı. Benim tabancamı 
nine yakın ohnı çıkarılmıştır. Ense- alarak, namluyu bana çevirdi, panna
sinde olan diğer kureun o kadar teh· ğmı tetiğe dokundurdu, ateş etti. Ben . 
likeli olmadığından çıkarılmamıştır. yaralandım ve kendimi müdafanya 
Bununla beraber sıhhi vaziyeti ağır • giriştim. Tabancayı kadının elinden 

Zengin bir kadın olan Merzuka'nın 
Ü7.erinde hayli para ve başkaca banka
ya yatırılmıo kiılliyetli parası bulun
duğunu gösteren binlerce liralık çek 
çıkmıştır. Aradaki kavga da, kıskan ı;:

lıkla beraber para meselesinin de rol 
oynadığı sanılmaktadır!. 

muı yüzü ;yanık bir ceset var. 

• • 
Bu manza"a, ava ı;ıkan gafil 

avcının avlanması hacliıeıi cleğil
tlir. dır. Konuşamamaktadır. güçle alarak, ben de ona kurşun sık 

Beyoğlu hastahanesinde yatan HU· tun. Vak'a, böyle oldu işte! 
Bu hcıdiıe kilometrelerce uzak seyin pehlivanın vaziyetinde bir de- Halbuki, mahallebici dükkanında 

Bu kanlı cinayetin tahkikatına el 
koyan tsta.nbul müddeiumumiliği mu
avinlerinden Feridun, yaralıların sıh
hi vaziyetleri müsait olur olmaz, ye -
niden sorgu yapacaktır. Merzuka'nm 

göklerden, millerce uzak yollar
dan tıkıp gelen bir hakikatin hi
kayeıidir. 

Bu hikayeyi anlatmıya lüzum 
Yok: Hikaye kltisik, bütün ta
rihla, bütün inaanlık macerala· 
rı bu klaıik hikayede hulaıa edil· 
mi§tfr. Klank hikaye Habil ile 
Kabil'in zamanındanberi iki kah
raman araaında geçerdi. Harp 
•onraaı buna, üçüncü bir ıahıs ila
ve etti. Karı kocanın yanında ii§ık 
gibi .• 

Harpten ıonra bu hl6ıik hika· 
Yede rol alan kahramanın adı 
''Kollektil emniyet,, dir. Kollek
til emniyet, harpten ıonra z;ayıl, 
hudutlarını tel örgülerle, çelik 
duvarlarla kapayamıyan devletle
rin hudutlarına bir muıka gibi a· 
•rlclı. 

N egü•, bir dua okur gibi ıöy· 
lüyor : 

- Kollektil emniyet!. 

Bizans ıukut ettiği gün §Öyle 
d Ü.Jiinenl er vardı: 

- Galipler Ayaaolyanın ka
Pııc Önüne kadar gelecekler1 la· 
~Qf, orada duracaklar, çünkü 
1:1ele:.ler çıkacak ve galipleri ters 
)'UZ.::ne geri döndürecek. Galipler 
ttı.::.:~~P olacak'! •.• 

l11tilci ordum Adiı Ababa yo
( ·nu açarken, kollektil emniyet· 
fen bah:ıcclenlr.r, aanıyorum, onu 
bir melek ıar.ıyorlar •• 

Realiıt olalım ... 
Dünya, dünya olalı bunları 

~ok görmüctür. Bir gün, bir kaç 
eifo ölünün arkasından ağlanır .. 
Sonra çok görmüş, çok köı din· 
lerniı dünya mıar ve yeni kombi
'1ezonların hulyası içinde Jiıleri· 
1'i bilemeğe b'~lar. 

Vah onlara ki, kendi kuvvet· 
lerir.clen bQfka vehimlere inanır· 
lqrr .. 

Sa,ri Ertem 

KiRAYA VERiLECEK 
PLAJLAR 

Belediye Floryadaki plfijları kiraya 
~~rtnek için tetkikat yapıyordu. Bu tet· 

•kat kısmen bitmiş ve Solaryum plaj, 
~ Soo liraya, küçük plaj 300 liraya ki· 
aya verilmek Uzere arttırmaya konul
bıu~tur. Diğer pHijlar ve gazinolar da 
~akında arttırmaya konulacaktır. 

IST AN BUL TORK KUŞU 

Hava kurumu tarafından İ&tanbulcla 
açılacak olan Türk kuşu okulu blr ma
l-ısta törenle işe başbyacaktır. 

On nisanda Rusyadan Birişya vaf U~1e 8 plAnör de gelecektir. Plfinör
Crtn d8rd0 tstanbulda kalacak, diğer 

clördU de bmirc gidecektir. 

ğişiklik yoktur. Eskisi gibi yatıyor. bulunanların şahitlikleri, bu müdafaa 
Merzuka'nın üadesi, hiç alınama • yollu sözleri çUrütınektedir. Onlar, 

mıştır. Hüseyin pehlivanın da şimdiye Pehlivanın birdenbire tabancasını ÇI·· 

kaclar ancak yarım bir ifadesi alına- kal'dığını ve kadına kurşun yağdırdı
bilmiştir. Pehlivan, bütün sorgu· ğıru, önce kadının Pehlivandan ta -
lara cevap verememig, bu sorgulardan bancayı kapıp ateş etmcğe ba§ladığı

başlangıçtaki bir kaçı:qa cevap ver • nm tamamile asılsız olduğunu anlat
dikten sonra, kendisini kaybetmi~tir. mışlardır. Şahitler, kadın kanlar içe -

Hüseyin pehlivan, ifadesi alınırken risinde yere serilince, Pehlivanın onun 

. 
alınacak üadQSİ, ilk ifadesi olacaktır. 

Hüseyin pehlivanın da ikinci if alleECi· 
le ilk ifade8i tamamlanacaktır. 

Diğer taraftan tahkikat kanuni sey 
rini takip ediyor. MUddeiınnumi mua
vini Feridun, şahitleri dinliyor. 

Atatürk köprüsünün yeniden ihale 
edileceği yolundaki haber asılsızdır 
Mayıs sonunda 
Dünkü gazetelerden bazdan Ata • 

tiirk köprüsünün esas mukavelesin • 
de bazı değişiklikler yapıldığı, proje
yi yapan profesör Pijo'nun bunu ka· 
bul etmediğini ve yeniden ihale ya -
l"'Tt.._ .... : .. ,,.~~.:-J ,:Y._..,.1.il.,fa.&\J•• 

Belediye reisi muavini Bay Nuri 
dün bu hususta demiştir ki: 

- Köprü ihale edilmiş ve inşaat 
hazırlıkları başlamıştır. Yalnız inşaa
ta başlanırken bazı ufak, tef ek nok • 
nanlar zuhur etmiş ve bunların proje
yi yapan profesör Pijo'ya gösterilnıe-

Belediyeye ait 
dükkanlar 

936 senesi için de 
pey akçesi alındı 
Belediye kiraya verdiği emlakin bôı 

kalmaması için bu gibi emlaki konturat 
müddeti bitmeden müzayedeye çıkar • 
maya karar vermiştir. Uzun çarşıda ve 
Kapalı çarşıdaki dükkanların 5 haziran
dan itibaren kiralanmaları dün ihale 
edilmiştir. 

Yalnız bu :ırada halen dükkanların 
içinde bulunan kiracılardan evvelce 
935 seneııi için verdikleri teminat pa
rasından ba~ka 936 senesi için de yeni
den pey akçesi istenmiş, dükk~nları tu
tanlar buna itiraz etmialerdir. Bir hey
et reis muavini Bay Nuriyi ziyaret ede
rek ikinci bir defa teminat akçesi alın
mamasını rica etmiılerse de kendileri • 
ne bu isteğin kanuni olduğu bildirilmiı 
tir. Kiracılar pey akçelerini bularak 
dükkanlarını yeniden kiralamışlardır. 

KAMYONLARIN KÖPRÜDEN 
GEÇMESİNE !rtOSAADC 

EDiLDi 
Unkapanı köprUsUnün tamir edilmi· 

ycrek araba vapurunun kar§ıdan kar ı

ya arabaları ta§ımHı etrafındaki tet .. 
kikatın menfi bir netice verdiği anlaşıl
maktadır. Azapkapı ile Unkapanına ya· 
pılacak iskeleler için her iki tarafta ba
zı iııtimlak yapmak lüzumu da meydana 
çıkması üzerine bu işin hayli masraflı 
olacağı tesbit edilmiştir. Arabalarla 
kamyonların şimdilik Galata köprüsün 
den serbeıtçe ıec;melcrine müsaade e • 

• beton aksamın ınşasına başlanıyor 
si lüzumu hasıl olmuştur. Profesör bun 
ları gözden geçirdikten sonra bu de
ğişiklikler Nafia Bakanlığınca da 
tasdik edilmiştir. KöprUnUn projesin
de mühim bir tadilat yapıldığı, Pijo-
nuu lıuuet ınuvanı.Jnl~etıncotgt, yenı-

den ihalenin yapılacağı hakkındaki 
haberler kat'iyyen varit değildir. Be
lediye ile müteahhit arasında mUnakit 
mukavelenameler haricinde hiç bir 
değişiklik olmanııştır. Bu kabil şayla
lan kat'f surette tekzip ederim.,, 

Aldığımız maltlmata göre mayıs 
sonuna d~ğru malzemenin getirilme-

Bolu saylavı 
Mitat öldü 

Bolu aaylavı Hüseyin Mitat Benli 
dün gece Şiıli Sıhhat Yurdunda ıaat 
21.s da ölmügtür. 

Bay Mitat Halep, Adana fevkalade 
kumandanı müteveffa. General Ali Muh 
sinin oğlu ve General Hasan izzetin 
kardegidir. 

Tahsilini Halep ve Şam askeri Rliş· 
tt ve idadilerinde yaptıktan sonra Har
biye mektebine girmİ:i 1313 ıenes.inde 
mektepten iyi derecede çıkmıştır. Bal
kan ve Cihan harplerinde ve Milli mü· 
cadelede memlekete pek büyük yarar
lıklarda bulunmuştur. Saylav olmadan 
önce ıüvari kaymakamı idi. 

sine ve Unkapanı cihetinde beton ak· 
eamııi inşasına başlanacaktır. Denizc
kazıkların çakılması ve beton istinat 
duvarlarının yapılması hayli müddet 
sürecektir. Bir müddet sonra da duba 
yapmıya ~yacak olan -ı;: levhalar 
getirilerek belediyenin B:ılattaki atel
yesinde dubaların yapılmasına başla 
nacaktır. KöprUnUn Unkapanı cihetin· 
deki binaların istimlaki kısmen bit
miştir. Diğer yerlerin de istimlaki köp 
rü in§ası devam ettiği esnada yapıla· 
caktır. 

Esnaf bankasında 

Tasfiye işlerine bakan 
heyetin istifası 
kabul edilmedi 
Esnaf bankası tasfiye heyeti dün top

lanmıf, yapılan i~leri görüşmüştür. 

Tasfiye iılerine bakmak üzere seçilen 
Bay Hasan Fehmi ile Bay Yusuf Ziya, 
dünkü toplantıda parasızlık yüzünden 
bir iş yapamadıklarını ileri sürmüşler 
ve istifa edeceklerini bildirmişlerdir. 

Heyeti umumiye son hesaplan yap -
tıktan sonra bir karar verilebileceği i
çin bu istifalarr kabul etmemiştir. Ban
ka idare heyeti dört mayis günü tekrar 
toplanacaktır. 

Cenueıi yarınki cuma günil saat 12 --------------
de Teşvikiye camii11de nemazı kılın· 

dıktan sonra Eyilp Sultanda aile mak· 
beresine gömülecektir. Ailesine taziyet
lerimizi sunarız. 

dilmektedir. Ancak göç mevsimi bitip, Almanya ile hüklinıctimiz ara.'fındaki ticaret anlaşması miizakerclerine 
köprüden ge'Çen arabaların adedi ara· Ankarada başlamldığmı dünya:mıştık. }'ukardaki resim, müzakere Blrasın
hnca geçi§ saatleri tanzim edilecektir. da iki deı:let muralılıaslarını bir arada gösteriyor. 

Bazan bunların içinde öyle a
cayip kurun talara raatlanıyor, ki 
insan: "Yahu, bunlar hiç bir J ey 
mi okumamıılar!,, Demekten ken
dini alamıyor. 

Cemi.yet ıanata sokulur. Fa
kat gerçek ve inanmlf sanatkar· 
ların elüe •• · l§te "Dostoyevıki,, 
eıerlerinde Ruı ruhunun bütün 
girintilerini, çıkıntılarını, Moı· 
kol ııarlığının en ince renk ve 
Juyplarını yQ§atıyor. Romanla
rında koca Ruaya bütiin acıları, 
bütün zevkleri, bütün çektikleri
le bir kaıırga gibi canlı uğulda· 
yor. Hep•inin iiallin-cfe, en kuytu 
köşelere kadar sir.mi§ öyle bir 
şelküt ve merhamet büyüklüğü 

var, ki genç ıimal ıanatini bam 
başka bir hale ıokuyor. 

Bu merhamet, Çarlığın izi mi? 
Hayır, zulüm, merhametin de
ğil, hınç ve diı gıcırh!ının ana· 
aıdır. Buna Rus yüreğninin be
yaz bir çiçeği ıaymak, akla daha 
yakın görünür. 

Gerçek ıanatkar deıtek iıte
mu. O bir limonluk· çiçeği de
ğil, bir yanar dağdır. Anıuın 

ve bütün hızile birdenbire lqkırı
verir.. Nitekim Dostoyevıki, da
ha ük eaeri olan "Fakir Adam
lar,, ı yazdığı 11iin, münekkit 
"Belinıki,, bu yeni günqin dofu· 
şunu alkıılamı#tı. Bu allııı, ona 
birinci ıınıl muharrirler aranna 
sohmağa yetti. 

Utanarak te§ekküre gittiği va· 
kit de: 

- Sen, Rusyanın ilk İçtimai 
romanını yarattığından ıüphe mi 
ediyorıun, delikcnlı?. 

Sözlerile karfılCJ§mlflı. 
"Karama.zol kardf!ller,, de "Suç 

ve c~zaJ. da, milli renk bakımın
dan belki en yüksek dereceye çı
kan ıanatkar, Ruıya kadar bü· 
tün dünyanın da malı oldu. 

Cemiyet, sanata iıte böyle 
ellerle girer. Bilmem ne barın

a aki votka il hamı ve palaura kül
~•ir:i ile değil. 

S. Oezgin 

Altınordu kongresi 
Altınordu Spor Klüp Genel Sekreı.. 

liğinden: 

İdare heyetimiz gördüğü lüzum Uze
rine: 21> Nisan 1936 Pa:ıar gilnü aaat 
"15., te Klüp binasında fevkalide bir 
kongrenin tcı;lanmasını kararlaştırrmı
tir. tJyelcrimizin aynı günde Klüp mer
kezine glcmelerini önemle dilerim. 
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) ltalgan - Habeş harbi ( 
) Habeş mu kavemeti, tamam ıle kırılabilmiş midir? ( 
~ iki taHlf da, Desye c ı va rı n da, büyük bir muha- ! 
~ rebe daha yapmadan su ha yanaşmıyacaktır. } 
: -
~ ŞimaJ cephewinde, İtalyanlar, Aşy- kuvvetlerile Eritreli bir livadan iba- ) 
E angi gi,iılünün 15 kilometre cenubun- rettir Şimal cephesindeki diğer üç ~ 
~ da Koram mevkiini muharebesız e:e İtalyan kolordusu (1, III ve İV ün- ~ 
'j geçirdiler. Bir hafta evvel, iki İtalyan cü kolordular) iaşe güçlüğünden he- ~ 
~ kolocdusı.ına ( 1 inci kolordu yerli E- men hemen yerlerinde saymaktadır- § 
F ritre kolordusu) taarruz eden impa- lar. Demek istiyoruz ki, irtibat yol- ~ 
~ ratorun birkaç gün sonra ikinci bir lan uzadıkça, İtalyanların uğradık- ~ 

~ muharebe vermeğe teşebbüs etmesi lan her türlü müşkülat artacaktır. ~ 
~ mümkün olamazdı. Bu sebeple, iki veya üç hafta sonra ~ 
F Şimdi Habeşlerin yapacakları en Desye civarmda verilecek bir meydan ~ 
~ makili hareket, İtalyanlarla teması muharebesine, ancak şimal ordusu- ~ 
I muhafaza için ufak bir kuvvet bıra- nun yarı kuvvc.tleri bile getirilemez. ~ 
~ kıp Desyc etrafında toplanmak ve Habeş çetelerine karşı pek uzayan € 
~ bu mıntakada müdafaaya çalışmak- irtibat yollarının ve işgal olunan ge- ~ 
§ tır. Negüs"ün de böyle yapmakta ol- niş mıntakanın muhafazası da geri- ! 
g duğunu görüyoru:ı:. Koram ile Desye ' de kuvvetler bırakrlmasını icap et- ~ 
~ arasındaki mesafe l 7 5 kilometredir. tirir. Buna mukabil. Gondar mm ta- ~ 
~ İtalyanların iki haftadan evvel Desye kasından iştirak edebilecek rııotörlü ~ 
= -j ye taarruz edebilmeleri maddeten kuvvetler ve bütün cephenin pek fa- § 
§' mümkün değildir. Yolsurluk ve or- ik hava kuvvetleri, Hahes kuvvei ma- ~ 

~ duya geriden yiyecek yetiştirmekte- neviyesini kırmağa çaltsacaklardır .. ~ 
~ ki müşkilat yüzünden günde on ki- Mareşal Badoglio şimalden Desyeye ~ 
~ lometreden fazla yol alınamaz. Bun- taarruz ederken, Ras Desta ile yap- ~ 
\ dan başka, iki kolordunun tek bir tığı Dolo muharebe~indenberi ken- ~ 
: yol, hem de pek fena bir yol üzerin- dis~nden hiç bahsolunmayan Gene- E t de yürüyeceği göz önünde tutulursa ral Grazyani'nin de cenuptan Harar ~ 
~ müşkülatın derecesi anlaşılır. Desye ve Cicigaya taarruz etmesinin zama- E 
\ Habeş müdafaa mevzii, Gondar isti- nı artık gelmiş sayılabilir. ~ 
ii kametinden gelebilecek motörlü İ- Bu ayın sonlarına doğru Desye ; 
a : 
i, talyan kuvvetlerinin çevirme tesirin- civarında vukubulacak nihai büyük E 
} den de kurtulmuş olmak gibi bir fa- meydan muharebesi, Habeşistarun ta_ § = : 
~ ide arzetmektedir. iki hafta sonra lih ve akibeti üzerinde, Milletler Ce- § 

~ Deeye civarında verilecek bir muha- miyetinin kararlarından daha mües- ~ 
~ re beye İtalyanlar bütün kuvvetlerini sir olacaktır. İtalyanlar, Habeş mu- § 
~ so~bilirler mi? işte meselenin ince kavemetini büsbütün kırarak bütün ~ 
~ noktası buradadır. Biz, buna hiç ih- memlekete el atmak; Habeşler ise Ş 
~ tim.al vermeyiz. Eritre hududundan hiç olmazsa son İtalyan taarruzunu ~ 
~ Amba Alagiye, kadar olan 17 5 kilo- durdurarak daha müsait şartlar al- § 
İ metrelik mesafeyi altı ayda kateden tmda sulh yapmak ümidile son kuv- ~ 
~ İtalyanlar, Aşyangi gölile Desye ara- vetlerini sarfedeceklerdir. Desye ci- İ 
g smdaki ayni mesafeyi tek bir yol ü- varında bir daha, silaha müracaat et- ~ 
~ zerinde bir ordu ile nasıl onbeş gün meden iki taraf ta sulha yanaşmıya- ! 
g içinde alabilirler? caktır. Diplomatlar, sulh müzakere- ~ 
~ Zaten Aşyangi şimalinde muhare- terini bir av daha uzatmanın yolunu § 
~ be eden ı inci İtalyan kolordusilc bulm?.kta hiç te güçlük çekmiyecek- ~ 
~ yerli Eritre kol ordusudur; Gondarı lcrdir. j 
~ alan kuvvetler ise motörlü İtalyan B. O. ~ 
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2 arkadaşını birden 
öldüren bekçi! 

"Boru çalıyorsu
nuz,ha? Durun!,, 

Onların tahrıkine uğra Beşiktaşta aca ıp bir vaka 
dığını isb at içın uğraşıyor oldu. Suçlular yak.atandı 

Bi-r müddet önce, Horhor çeşmesi 
başında, eskiden kendisile ayni mahal
lede bulunan iki bekçi arkadaşını ta -
banca ile öldürmekten suçlu bekçi Ce
mal'in duruşmasına, İstanbul ağırce -
za hakyerinde dün devam edilmiştir. 

Bekçi Cemal, bu iki arkadaşının 

liendisinin bulunduğu mahalleden baş
ka. bir mahalleye gönderilmesine se
bep oldukları kanaatile, onlara karşı 
kin besliyerek öldürdüğü noktasından 
h akyerine verilmişti. Tasarlıyarak suc: 
İşlediği kaydile, ceza kanununun idam 
cezası yazılı 450 inci maddesine uy -
gun olarak duruşması yapılıyor. 

Bekçi Cemal, çeşmenin önünden 
geçerken, orada tenekelerine su doldu
ran bu iki bekçinin kendisine alay e
der bir bakışla baktıklarını, ellerini 
alay yollu salladıklarını, üstelik sövüp 
saydıklarım ortaya atarak, müdafaa
ya girişmiş bulunuyor ve "Ondan son
ra kendimi kaybettim, ne yaptığımı 
bilmiyorum,, diyor. 

Ağırceza hakyerinde dinlenen am
me şahitleri, Cemal'in oraya gelir gel
:rnez tabancasını çıkarıp ateşe başla -
dığını anlatmışlardı. Buna karşı suç
lunun gösterdiği müdafaa şahitlerin -
den ikisi, Nuri ile Hasan, dün dinle
nilmişler, suçlunun müdafaasına u -
yar ı:ıekilde söz söylemişlerdir. 

Hnkyeri, Necmi adlı bir müdafaa 
şahidile Ahmet adlı bir kahvecinin 
de dinlenilmesi i,in, duruşmanın de
vamını baı:ıka güne bırakmıştır. 

BAY K AMERER 
Fransanm Tokyoya tayin edilen es-, 

ki Ankara elçisi Bay Kamerer ve karısı 
bu sabahki ekspresle şehrimize gelm'ş 

bulunacaktır. 

Beşiktaşta acayip bir vak'a olmuş, 
müddeiumumilik tahkikata el koymuş 
tur. Vak'a, şudur: 

Beşiktaşta !sak ve Menahim adla
rında iki yahudi var. Bunlar, hurda -
vat ticareti yapıyorlar. lkisi, ortak 
tır. Bu iki yahudiden tsak'm tanıdığı 
1Ihami adlı biri tarafından geldikleri-

' ni söyliyen lstamat ve Cemal adların-
da iki kişi, şöyle bir teklifte bulunu
yorlar: 

- Şurada, Sarayiçi denilen yerde 
eski demir b:>rular duruyor. Bu hurda 
borular, bizim öz malımızdır. Satmak 
istiyoruz. Eğer uygun bir fiyat verir
seniz, size satıverelim şunları! 

- Görelim bir hele! Mal. ne biçim 
maldır? Görmeden paz'.l.rlık olur mu . 
ya! 

- Hayhay! Buyurun, gidelim, gö
rünüz! 

Ortaklardan Menahim, lstamat'la 
Cemal'e katılıyor, li<;ü beraber dcmir
borularm durduğu Saray içi denilen 
yere gidiyorlar. Menahim, b::ıruları 

gözden geçiriyor. birer birer muayene 
ediyor ve soruyor: 

- Ey, ne verelim bunlara? 
- Bir dostluk pahasına, toplan 

seksen lira! 
- Top mu attıracaksınız bize siz 7 

Bu hurda demir parçaları seksen lira 
eder m i hiç?! 

- Kızma hemen. be canım. Sen nC' 
verirsin? 

Menah im. kapıyı yam;ınclan acıvor 
iic ac;ağı, beş yukarı. nih·we+ P""'n r -

lıkta şu minval ÜZ"re uyu-·u"orlar: 
Altmıı;ı liraya! Tontan altmış lira n
yirmi lirası peı::in ! 

lstamat'la Cemal. ilk elden yirmi 

[ = K=l=S=A= H= A=B= E=R=L=E=R==,,,,,J 
"' Büyük fırtmada külahları uçan ca

mileri tamir için lazım gelen 25 - 30 
metre uzunluğunda ve 50 santim ka -
lınlığındaki serenler ısmarlanmıştır. Bu 
serenler gelirgelmez küJahlar tamir e
dilecektir. 

Tavla müsabakamızın 
eğlence tarafları 

* Gümrük varidatından belediyenin 
hisselerine son üç ayda 153,971 lira on 
sekiz kuruş isabet etmistir. 

Dilsiz ve sağır oyuncu nası; oynadı? 

* Paskalye münasebetile Ermeni 
Patrikhanesi tarafından tayin edilen bir 
heyet bugün umumi hapishaneyi ziya
ret ederek mahbuslara para dağıtacak
tır. 

Tavla müsabakamız. gün geçtikçe 
daha büyük bir alaka ile karşılanıyor, 

istanbulun tavlacıları galip gelmek ve 
oyundaki maharetlerini göstermek için 
kendi mıntakalarmı bekliyemiyorlar, u
zak yerlerde müsabakalara iştirak edi
yorlar. Evvelki gece Aksarayda Vardar 

• Devlet demiryolları idaresi yolcu- da yapılan müsabakaları bir arkadaşı

lar için yeni bir kolaylık daha yapmış mız şöyle anlatmaktadır. 

ve Sirkecide yeni bir mesajeri ambarı - Yirmi dört oyuncu yerlerini al
tesis etmiştir. Yolcular eşyalarını bu mışlard1. Yüzlerce seyirci grup grup 
anbara teslim ederek Haydarpaşaya toplanmışlar, münakaşa ediyorlardı .. 
geçecekler ve: eşyalarını orada ı:tlacak- Yaklaştım ve ne konuştuklarım dinle 
lardır. dim, biri: 

"' Finlandiya ile aramızdcı.ki ticaret 
Bugün muhakkak kazanacak. çok i

anlaşmasmm esasları klirinğ esaslar 
yi oyuncudur. Geçen sefer şaşırttılar. o

üzerinden yapılacaktır. Hükumet her-
nun için yenildi ... diyordu. Münakaşaya 

hangi bir kağıt ihtikarma mani olmak 
mevzu olan dilsiz oyuncu. Hüseyin 

için tedbirler almıştır. 
Hakkı idi. Şehzadebaşında ilk oyunla

• Bazı sebepler dolayısile maaşları 
n ka:ı:anchğı halde finalde mağlup o\

geriye bırakılan hayrat hademelerinin 
mııstn O v:ıkıt mağlup olm:ısrn' hir tiir_ 

mart aylıklarının verilmesine başlan - ............ ._ ...... --....... """' .... _,,. ___.. 
mıştır. 1 

• Belediye bu yaz. Burgaz. Heybe· 
1i ve Büyükada arasında Halicin küçük 
vapurlarından birini işletmeğe karar 

1 vermiştir. 

• Biri darülacize civarında diğeri 

Zincirlikuyuda olmak üzere Beyoğlun- 1 

da iki, biri Topkapr, diğeri Edirnekapı
da olmak üzere İstanbulda iki ve bir 
tane~i de Kadıköyünde olmak üzere 
beş çöp imha istasyonu ihdas edilecek 

tir. 

K UltUr i sleri 

öz Türkçe 
kelimeler 
Mekteplerde bir lJOZ ı 
yoklaması l}apılacak 

Dil devrimi dolayısile okullarda kul
lanılmağa başlanan öz Türkçe kelime
lerin kullanma miktarım ölçmek üzere 
dil tetkik cemiyeti okullarda bir yazı 

yoklaması yapılmasını bildirmiştir.Yokla 

malar ilk okulların beşinci sınıflarile 

lise ve orta okullarda yapılacak ve yazı 
lan mevzudan üç dört tanesi ayrılarak 
dil cemiyetine gönderilecektir. ı 

L ise imt ihanına 

qirecekler 
Hariçten lise bitirme imtihanı ver -

mek isteyen gençler Kültür Bakanlığı 
na baş vurarak lise bitirme imtihanın
da kendilerine eski bakalorya imtihan 
sisteminin tatbik edilmesini, imtihana, 
girdikleri ve kazandıkları derslerden 
gelecek yıl kazanamadıkları derslerden 
imtihanlarını verirken sorgu sorulma
masını dilemişlerdir. Kültür Bakanlığı 
bu dilekçeyi Kültür direktörlüğüne 
göndererek fikrini sörmüştur. Direktör
lük yakında cevabını Bakanlığa gön
derecek ve kat'! şekil daha sonra anla

şılacaktır. 

Lisan imtihanında 
muvaffak olamıqan/ar 

üniversite imtihan talimatnamesi 
mucibince lisan imtihanlarında muvaf
fak olamayan talebeler doğrudan doğ
ruya sınıfta kalmakta ve fakülte ders
lerinin imtihanlarına kabul edilmemek
te idiler. Talebe bu durumun hiç ol
mazsa ikmal şekline çevrilmesini rek -
törlükten istemiştir. Rektörlük Bakan
lığa durumu bildirmiş, fakat Bakanlık 
bu sekli kabul etmemiştir. 

RACH GtDtYOR - Şehrimizde i
ki tib konferansı vermek üzere gelen 
Cenevre üniversitesi profesörlerinden 
M. Rach yarm mertleketine dönecek -

tir. 

letilmesine giriı;ıiliyor. Fakat, daha 
ancak bir kaç 6oru yükletilmişken 

ortaya Mahmut adlı biri çıkıyor. Sen
misin yükleten?! Mahmut, çıkı~ıp du
ruyor: 

- Siz ne hak Ye salahiyet]p benim 
malıma el sürersiniz? Bunları buradan 
götürmek için kimden izin aldmrz? 
l\lal s:ıhibi bmim. b1rakın onları! Bo-

Büyük 

TAVLA 
Müsabakamız 

Altıncı müsabakrı 

Pazar günü 
Altıncı müsabakamız önümüzdd .. 

azar günü, gündüz, tam saat birdL 
,ı ehzadebaşında Ferah tiyatrosu kar 

3ısındaki Halk Kıraathanesinde baş 

ıyacaktır. 

Unkapanı, Küçükpazar, Cibali 
J efa, Süleymaniye taraflarında ayr 
.nüsabakalar yapılamıyacağından bt 
taraflarda oturupta müsabakaya i 
.;imlerini kaydettirmiş olanlar altınc 
müsabakaya girmek için bu pazaı 

günü tam saat birde Şebzadebaşın 

daki Halk Kıraathanesinde bulunma 
hdırlar. 

Bulunamadıkları takdirde biı 

müddet sonra Sirkecide yapılacak 

olan Meserret veya Viyana Kıraat 

hanelerindeki müsabakalara girebile 
ceklerdir. 

Beşiktaştaki iskele gazinosunda 
\nkara caddesindeki Meserret Kıra 
.ıthanesinde, Eyüp iskele gazinosun 
:la, Sirkecideki Viyana Kıraathane 

sinde, Taksimdeki Camlı Köşkte ya 
pılacak olan mıntaka müsabakalar 
da yaklaşmıı;ı olduğundan buralarda 
ki müsabakalara girmek isteyip tF 

henüz isimlerini kydettirmemiş olan 
\ar biran evvel idarchanemb:in yanın 
daki VAKIT kütüphanesine geJi· 

ı{"lvıtfarr.,r ":>"trrm;11ı~1r1ar 

Okurlar1mızın ııl"le'ıcleri ................................................. 
1 aksım melJt1anındaki 

anıt ve bir dılek 
Bir okurumuz, Taksim meydanın

daki anıttan bahsederek "Bu gibi 
san'at eserleri, sık sık silinmek, te -
mizlenmek ister. B ilhassa açık hava
dakiler, havanın şiddetinden, değişik
liğinden çok çabuk müteesir olur . 
Havanın bıraktığı izlerin, silmek ve 
temizlemek suretile giderilmesi icabe 
der. Bu yoldaki faaliyete, kış, yaz. 
uzun boylu ara vermemeli, bu ışi sık 
sık tekrarlamalıdır. Anıtın şimdiki 

görünüşü, yeniden silinme, temizlen
me yapılmasına lüzum gösteriyor 
tıgili dairenin bu işi bir an evvel tek 
rarlamasını dilerim!,, demektedir. 

OkurumuZUl\ sözlerini. bu temen 
nisine iştirakle, tesbit ediyoruz! 

ni.izü! 
Mahmut, alım, satım işinin hüküm

süz olduğunu söyliyerek polise baş vu
ruyor. Derken polis, tstamat'la Cemali 
yakalıyor, adliyeye ge'.:iriyor. 

Müddeiumumi muavini Şefik, bü
tün bu işte adları geçenleri dinlemi~. 
ondan sonra t stamat'la Cemal'i istin· 
tak dairesine göndermi~tir İkinci sor-

lü hazmedememiş, galibe aralarında yeni 
bir maç yapmalarını teklif etmiş, fa
kat kabul ettirememişti. 

Burada seviniyor, elleri ile karşısın
dakini devireceğini anlatıyordu. Hüse
yin Hakkı, atılan zarı görmediği ıçın 

söylenen zarı da sağır olduğu için duy
muyoııdu. Yalmz karşısındaki işaretçi• 

ler parmakla zarı söylüyorlardı. O ka· 
dar çok işaretçi vardı ki, zaman zaman 
şaşırıyor; uzanan beş on elden hangi
sine bakacağını tayin edemiyordu. 

Bir oyuncu rakibine: 
- Arkadaş, ben biraz alayh oyna· 

rım.. Kızma.. diyur, karşısındakinden: 

- Ben galip geldiğim vakıt alay e
derim, sen de kızma .. cevabını alıyor
du. 

Bir aralık iki oyuncu arasında ihti
laf oldu. Hakem Bay Muhlis hemen ye• 
tişt1 ve hakir haksızı ayırdı. Oyuncular : 

- Yaşa baba Muhlis .. Bizi beklet • 
niyorsun .. diye bağırdtlar. 

Bir beş bittiği vakıt, dilsiz ve sağır 
Hüseyin Hakkı memnundu. Çünkü ga• 
lip gelmişti. İşarette, kendisini tebrik 

edenlere cevap verdi: 
- Geçen sefer de birinci oyunda ga 

lip gelmiştim. ama sonra tepelendirn 
Sona ba ktt hm ... 

Diğer taraftan mmt::lkada en iyi O"! 

yuncu olarak tanınan biri mağlup ol 

muştu: 

- Şan~ .. diyordu. Karşımdakin 

.,.;.;7. ı>ctırma:ı:chm an·a şansı vardı. 
Bir bes ile kıztsmı~ bir lıalde k?la 

.,üsabakanın sonu bu e"eee vapılacak · 
~akalı11' Hmin vü:.ji ç.iilecek .. 

qel/oğlundaki müsabaka 
Beyoğiunda Tepebaı:p mmtaka~. ı.ı .. ~ 

. arı dün gece İngiliz sefarethane~ı kar 
şısrnda Saray Kıraathanesinde: yap l 
mıştır. Burada oynamak üzere kırk l<a 
dar oyuncu kupon almış olmasın., ra.: 
men birçokları pasKıuye .ı~ı-, ..• : .. ı 

dünkü oyuna iştirak edememişler. an 
eak on dört oyuncu ile karşılaşmala 

yapılmıştır. 

Müsabaka, oyuncu\ann diğer mınt~ 
kalara göre çok az olmasına rağmen 
yi oyuncuların iştirak etmiş olma la 
yüzünden çok heyecanlı ve güzel otmıı 

tur. 
Dün gece oynanan bir beş oyund 

Hakkı Turgud. Şebuh, Harant, Me 
met Nuri, Yani Kahnoğlu, Hakkı, nı 
tekaüt kaymakam Ziya kazanmışla 
Fazıl Alyanak, Süleyman Faik, Abidi 
&min Gündüz, Baki. Emin, Mikael G .. 

-iyan kaybetmişlerdir. Bu oyuncula 
varın akşam tekrar karşılaşacaklar ~ 
repeba~ı mmtakası ~ampiyonu seçil 
-ektir. Saray Kırcı-tlıanesinde yap1l3 

'carşılaşmamn tafsilatını aynca yazac 

ğtz. 

13 gaşı.ndakı kızı kaçıra 
tevkif eaitdil 

Küçükpazarda Zekiye adlı 13 Y 
şında bir kızın, Yusuf adlı bir del 
kanlı tarafından ikinci defa olarak 1t 
çırıldığmı ve yakalandığını yaznııŞ 
tık. tık sefer yapılan muayenede Y 
auf'un kıza tecavüzde bulunmadığı il 
ticesine varılmıştı. Bu seferki nıuB 
yenede ise, tecavüzde bulunduğu 8 

\aşılmıştır. Buna dair rapor veri111l1 

tir. Yusuf, tevkif edilmiştir. 
Müddeiumumi muavini Şefik, .. 

kikat dosyasını istintak dairesine go 
dermiştir. Altıncı sorgu hakiırıi, 
husustaki tahkikatı derinleştirece1' 
tir. 

MERKEZ MEMURLAR/ 
ARASINDA 

Emniyet ikinci şube birinci Jc ı9' 
merkez memuru Bay Hultisi J{adıl<. 
merkez memurluğuna tayin edilrnittı 
Yerine de Kadıköy merkez menıurı.J 
Mehmet getirilmiştir. 

ŞEHIMIZE GELECEK 
MEBUSLAR 

Yarın elli Romen meb'uıunurı 

rimize gelmesi beklenmektedir. 14el 
. ··n ıc• uslar Perapalas otelınde beş gu . 

Bay Kamerer hükumetimizle veda
laştıktan sonra Tokyoya gidecektir. 

liranın ~~ lira~mı alabiliyorlar. He - nt c;alıyorsunuz. ha! Dunın. ~izi hl'n 
men araba getirtiliyor, boruların yük- • polise haber vereyim de görün günü-

• gu hakimi. bu husustaki tahkikatı ge
nişletecektir. 

caklar ve bu suretle paskalyeY1 dJf 
memleketimizde geçirmiı olacaklar 
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Koca Sinanın yıldönümünde t;KONOMi ~ Kırkından Sonra 
Eserlerinden bazıları Geçen sene ne 

kadar üzüm 
ihraç ettik? ~~ .~zanı f er"lt::!Şiı- Pakaar 

'A tAJaı .0211 • 

Yazan : Sermet Muhtar Aıus 
Sınanın talebesi Mimar Mehmet hakkındaki 

"/\..itab - ili - mi'marigye,, ne oldu? 
..:.-~~~~~~~~~----:=-==-

· · · ·: ı mı ı m • ı · · ... · · · · · · · · · · · · · · · :-· · · · .. ·-· · · · · · · · ... . ..................... e·········· .. ···-·=··==-====.r::::ı:::ı::::::::::::::::::::::::a:::=: 0 1 ===:::..:n.:iEE:.:a::::.::::a...-=-o züm ihraç başlanğıcı olan 16 ağus-
tos 935 den 14 - 3 - 936 akşamına ka- Bir elinde teshihi, öbür avucun·J 

Mühen'ts koca Mimar Sinanın f Türk sanatı namındaki değerli kitabı- dar tzmirden muhtelif memleketlere da sakah, arpacı kwnrusu gih 
Ölümünün yıl dömünü olan 9 nisan, nın 158 inci sayıfasında da Kitabül- 66,117,5 ton üzüm ihraç edilmiştir. Ge- düşünüp dururken bir hararet 
"Türk sanat günü,, olarak kabul e. mimariye hakkında malilmat vardır.. çen sene ayni müddet zarfında 37,845,l bir hararet ki somla. Sanki Ta~ 
dilmişti. tik ihtifal tarihi olan 22 "Sermimaranı cihan ve mühendi- ton ihraç edilmişti. 
kanun~~nl 1921 tarihinden bu sene. sanı devran,, lakabile anılan Koca Si. En çok üzüm alan memleket Alman- delen \'eya Çırçıra gidiyormuş da 
le kadar Koca Sinanın hayat ve asa. nanın eserlerinden bazıları şunlardır: yadır. yarını fıçı Gelibolu sardalyası ye 
tı hakkında ,.e Türk mimari tarihine Miladi Bu memleket geçen sene 18,643,3 ıniş. AkBi gibi de ortalıkta ne kah· 

1:>37 yılında mimarı hassa olmuştur ton almıtken bu sene 36,674,3 ton mü- veci, ne de sucu dolaşıyor. ait yüzlerce sütun yazı yazıldı. 
Sinan ve $inandan evvel ve son. 

ta ıcelen Türk mimar ve mühendisle
ri yurdun her tarafını yalnız cami, 
"'~drese ve türbe ile değil, vüzera 
konakları ve bugün me\·cut olmıyan 
);dirne sarayı gibi saraylar (mer. 
hum Doktor Rifat Osman bu saray 
hakkında resimli bir eser yazmıştır.) 
"' bugün gördüğümüz Topkapı sara
Yı ve kaleler ve köprüler ve çeşme. 
ler ve Kırk çeşme su yolları ve ke
lllerleri gibi eserlerle s~lemişlerdir 

Edirnedeki Selimiye ile lstanbul. 
claki Şehzade ve Süleymaniye ve 
l\ırk çe,me su yolları ile kemerler 
\'e bentler Sinanın şaheserlerinden
dir. 

Siileymane camii hakkında Evli. 
h Çelebi seyahatnamesinin ciltl, 
lsg inci sayıfasında hülasaten diyor 
ki: 

"ilmi hendese ve ilmi mimaride 
lc&ınn ve sahibi iktidar seyyahlara 
lere&manlık ettim. Temaşasına hayran 
Olan mimar ve mühendisler kemali 
taaectJpten parmaklarını ısırdılar ve 
itlerinden birisi, her binanın ya içi 
•e nhut clıtı güzel olup iki güzellik 
lttr Yerde olmaz. Amma bu camiin 
dahm ve harici güzel bina olunmuş
tur. Cemii frengistanda böyle bir 
ibretniima iJmii hendese üzerinde ka. 
1'\IJ ve miikemmel bina görmedik, de
diler." 

ve Ayas paşa türbesini yapmıştır. bayaa etmigtir. Fazla dayanamadı. Sucuyu 
48 yaşında idi. Türk üzümünü en az alan memleket- bulmak için salondan çıktı. Dışa. 
1542 de Haseki camiini yapmıştır. lerden Çin 3,6 Hicaz,0,6 ispanya 0,7 rıda bir kalabalık, bir curcuna ki 
1~ de Şehzade camiini yapmıştır. Kap 1,0 , Kolomo 3,8, Suriye 2,5 ton 
• ·..u de Şehzade tiirbesini yapmıştır. üzüm almıştır. deme gitsin. 
1=>46 da Hüsrev paşa türbesini yap- tNCIR IHRACATI İkinci mevkiin ne kadarhalkı 
mıştır. Bu tUrbe haraptır. En çok Türk inciri alan memleket varsa, bütün ayak takımı, makine 
1:>48 de Şehzade medresesini yapmış. de gene Almanyadır. Bu yıl mevsim dairesinin ve kazanın yanına Ü -

tır. batlanğıcından 18 - 3 - 36 akpmına şüşmüş. Yayılmışlar, bağdaş kur-
1:>49 da Şehzade camiini bitirmiştir. kadar İzmir borsasından 199,230 çu- muşlar, çömelmişler, omuz omu. 
O zaman 60 yaşında idi. val incir ve 17 ,4 7 3 çuvalı da hurda in- ktal 
1:->;:n de SUleyman1"ye camiine ba"'la · za aya ar ..• 

"' Y cir olmak üzere 216,703 çuval yani K k k 
mıştır. k"l . . il arşı i yan kamarasının apı-23,110,680 ı o ıncırle, 2,022,692 k o 
t:>:">O de RUıdempaşa medresesini yap. kuru incir satılmıttır. sı ardına kadar açık. İçeride bir 
mıştır. Bu bina Sinanın yaptığı Bu yıl muhtelif memleketlere de ahenktir gidiyor. 
medreselerin en giizellerindendir. 36,077,6 ton incir ihraç edilmittir. Ge- Kırmızı tül takarsın, 
1:;:;1 de Silivri kapISındaki lbrahim çen yıl 26,551,5 ton ihraç edilmitti. Al- Çapkm çepkm bakanın 
paşa camiini yapmıştır. manya geçen yıl fi,000,5 ton alm11ken B k ·· d "k 
t:l:ll de Eyüpte 7..al Mahmut paşa ca- u af, roz sen . e 1 en 

bu yıl 15,413,2 ton almııtır. N' 1 ka miini vapmıştır. Bu cami buırUn pek ıce can ar ya nın 
e TiCARET ODASI GENIŞLETI. T .. küs' k H 

haraptır. . LECEK ur .. tl ayu a çıkıyor. anen· 
1553 de Edirnekapıdaki Mihrimah ca. Ticaret odası tetkik ve istihbarat bU- de Nasip hanımın, Topal Sıdıka 
miini yapmıştır. rosunun geniıletileceği yaz~tı. öğ- hanımın seslerinden hiç aşağı kal· 
l=>:>t de Rüstempaşa camiini yapmış- rendiğimize göre bu genitleme, sanayi mıyan bir kadın sesi, meyani ba · 
tır. itlerine fazla ehemmiyet verilmesi i- sar basmaz, ermeni ağzile: 
1:;:;5 de inşası dokuz sene denm eden çin yapılacaktır. Yalnız kadro meıele- Ah d • d · · ika d · d · 
Kırk çeşme su yollarını, bendleri ve il mev.zuubah• olduğu için oda tetkik- onı onı, comt onı onı 
kemerlerini yapmnıhr. Nakaratı, ortalığı çınlatıp du· 

·y terini Bakanlığa bildirecek, alınacak ce-
1556 da Eyiipte Şahsaltan camiini vaba göre yeni bir tekilde çalıtılacak- nıyor. 
yapmıştır. Dana·, kendi cemaatinin kama-

lı i 
tır. 

1:;:;7 de Süleymanlye cam n tamam ODA SANDICI rada fasıl kurduklarını anladı. 
etmiştir. O zaman 69 yaşında idi. Ticaret odası memurlar sandığı me- Hemen oradan SIVIŞaCak, su içme-
17'64 de Kırk ~eşme 110 yollarını n d 

•eleıi yeni bir formüle göre teıbit edi- en yen·ne do··necektı' fakat ı'çı"ne kemerterini ve bentlerini bitirmiştir. 
lecektir. Bu formül kat'i olarak henüz g n b" kurt ' ..Jı! 1565 de Ankaradakl Cenabl Ahmet e e ır gırw: 

Sinan hir çok usta ve kalfa mi- paşa camiini yapmıştır. teıbit edilcmcmiıtir. Hazırlanan bir Vakıa imkan mütasavver 'de • 

~· ~~ü:~~~ ~~:!:'iş!~~~ı~::f.~1Ji66 da Bil Uk Çekmeee kij~r_Uşünü ~-roje ~:m:::,..mütaviri tarafından _ğil, fakat "thtimaldir padişahım 
"etic('$İnde meydana çıkacaktır. Si yapmı~ r. ··r,:-PORTAKAL YOKSELDI belki derya. tutuşa) meselini de 
"•nın çıraklarından biri de Sultan: l!l68 de Edirnede Setimtye camiintn Son günlerde portakal fiyatları çok unutmamalı.. Angeliki'si içeride r 

l\hnıet c.amiini yapan mimar Mehmet temel atma merasimi yapılmıştır ve yükselmittir. Bir müddet önce yedi se- ki iki kokona ile bir kapı yoldaşı. 
"fadır. Sinanın Mehmet ağayı nasıl bu tarihte 80 yaşında idi. kiz kurup satılan Yafa portakalları Onlan Artin'le beraber görünce, 

l:l69 da Sokullunun Eyüpteki medre-Yetiştirdiğinf Cafer Çelebi yazdığı 18 - 20 kurup, üç kuruşa kadar sa- ahengı· tutturduklanm da duyun . 
..,.. sesini yapmıştır. k 11 b k 
"'ltabiilmimariye'de uzun uzadıya an tılan Dörtyol porta a an eı urup, ca yanlarına katışmış olmasın Ja.._ - 1:)69 da SiyavUş paşa türbesini yap. ' . 

.. ,.or. Bu kitabın diğer adı da Rize portakallan da üç kuruşa çıkmıt- Gammaz, düzenbaz, rrz düş • 
Sata name'dlr. ikdamın 20 mart 926 mıştır. tır. .Jı• 
tar0ıu nU.cıhasında bu kitaptan bazı t:l72 de Kadırgadaki Mehmet paşaca- BUCl>AY PiYASASI manı mühenuıs: (Biz yalnızız. 
,_?Çalar neşredilmişti. Cafer Çelebi miini yapmıştır. Son hafta içinde Romanyada buğ- Çekindiğin şişkoyu başımızdan 
-r ki: 1:>74 de Ayasofya kubbesine ihtiyat day piyasası mühim bir düşüklük göa- savdık. Gel yanımıza!) diyerek 

payeleri ve iki kalın minareyi yap_ ~d d 3000 l d k d b·ı· z· A l 0 k' "Mimar Mehmet ağa, cami ve termiştir. Bu,. ayın vagon a ey e an ıra ı ır. aten nge ı ı-
llledrese ve köprü ve yüzden ziyade mıştır kadar ucuza diltmeıinin sebebi yeni re- de gözü olduğu muhakkak. 
~'tnıe yapmıştır. 1574 de Edirnedeki Selimiyeyi bitir- koltenin bol olacağından ileri gelmekte- Dana, kalabalık arasına kan-

N . 1 miştir. dir. 
içe yıldanheri ekserı yan arında t.·>7.;. de Topkapı a ... rayındaki bazı o. d şıp usulcacık kamaranın içine go .. z buı _._ il ·· "' .._ takenderiyeye de fazla buğ ay gel-unm-ıa mi hendeseye muteal- daları ve hamamı sultaniyi yapmışhr. atarken, lcadiyeli haykırdı: 1hc bazı hustLc;ıf müzakereler oldukça diğindcn fiyatler düşmüştiir. 

...__ 1:>77 de Ayasofyada Selimi sani ttir- - p,:aHm neredesin? .. Bu va-
uq duacı cümlesini ahzü zaptedip l T RIRINDE ÇALIŞMAK ~ 
l1tın mucibince ilmi hendeseye müte he.c;ıini yapmıştır. .. ARAZ H purda imişsin de ne diye saklam-

- la78 de Unkapanı köprllı;ünUn Azap_ ISTIYENLER b 
'ilik bir risale tahrir ,.e tasnif evle- kapı tarafında l'U iizerine konulmut aç oyunu oynoorsun? 
.._ k · be · Haziranda tegkil olunacak arazi tah- Art" ,. t · l v • • e vaki oldu. Cümlesı on ş fa. l;;(ehit Mehmet paşa camiini yapmıştır. ın ın epesıne şap agı mı -
... ı: 1 - h rir komisyonlannda çalıımak üzere be- f · · b d ı .uzerine olup her fa.c;ı ı aga azret- Bu cami sekiz direk üzerine yapıl- yor, esını a.~ma geçiriyor u. 
e... ·· ıı·k ı ki R" ı · M. lediyeye ba• vuranların adedi 200 zü İ ·•ne mutea ı o ma a ı.sa eı 1- mıstır. ve bugün pek çok harap bir ' - spenç horozu, paşamız bun 

'-'" · d t · ı d •ermi•tir. Yalnız müracaat .edenlerin 
... rıy.. eyu esmıye 0 un u.,. haldedir. • ' ' da imı·ş de bize yalan a~~rsın ha'·· 

ııkı bir elemeden geçirilecekleri, bil - wı -
Ca.ler Çelebi bu risalede ilmi hen- t:l79 da Muradı salis odasını 'yapmış.. d 1 Mu··hı·m bı·r ı·sı· zuhur edı'p o""bu··r d haaıa bina, arazi yazımın a ça ışmıı o- .• 

f8eyi uzun uzadıya tarif ettikten tır. tanların tercih olunacağı anlaşılmakta- postaya kalmıstır martavahnı UY· 
'°"ra Mehmet ağanın has bahçede 1:-..so da ~oku11u Mehmet paşa türbe- ~ -
111'll httndeseyi nasıl tahsil ettiğini sini yapmı"'tır. dır. durursun ha!.. 
l Y Bilhassa komisyon reislerinin arazi l ı· H , 111abyor ve bundan sonra sedefkar. 1:>81 de 0 8 küdarda Şemsi pa- cami. ~ cadiye ı, acıyı eteklerinden 
) L -r- kıymetlerini. ve buna ait kanunları iyı 1

1\ ve mimarlık sanatlanna varması- ini yapmt"'tır Bu cami de sa ü1..erine yakalamış, zorla içeri çekmişti. 
... Y bilmesi şarttır. 
- izin ve icazet verildi diyor. yapılmıştır, bugün pek haraptır. •••••••••••••~ Kamarada, baş köşeye kurulmuş 

Bapa bir sayıfasında mimar Meh. 1581 de Kıhç Ali paşa camiini yap- ciğer ah fesli, kırçıl saçlı. sivil el-
"-et atanın yirmi yıl hendese ilmini mıştır. biseli, ayakları çizmeli bir yaban-
"e mimarlık sanatını has bahçede U83 de 011kildardaki Atik Valide ca. 
l{ cı da vardı. 
&.. Oca Sinandan ve gayriden öğrendi- miini yapmıştır. 
4111111 th yazıyor. U86 da Hırkalşerif civarında Mesih ç ı ı Artin, iki tarafı biribirine tanış 

Tarih kurumunun deferli kUtüp. paşa camiini yapmıttır. Bu rami de ) p a ar tmnak için evevla köşedekine dön 
~ilesinde bulunma.ı;ı arzu olanan ki- haraptır. Azapkapıdakl Mehmet pa. rlü: 
... Plardan biri de Kitabülmimariye §8 camii l'ibi içi ve dışı güzel cami. 1 - Biraz evvel evsafını arzet 
.. ir. Yazma olan bu kitap ikdam lerde dlr 

Roman tiğim, bu ak-anı rJavetlisi olduğu· '-hibl merhum Ahmet Cevdetin hu. 1:>86 da Hüsrev Çelebi camlini yap - 1 
muzu beyan eylediğim velinimeti''M kUtUphanesindedir. Merhum- mıştır. 

•.:. 1~01 d Ni M h t · mi zatına takdim ederim! ... , ba kitabın bastırılmasını bir çok •JO e şancı e me paşa eamı-

.. falar rica etmiştim . "Bu kitabı a. ine başlamı~tır. Relilc Ahmet Seven6il Ve kulağ'ma eğildi: 
~111 okumaz. ancak tarih tetkik e- Muhiddin - Şevketlimizin Ser katib. 
~illerle hu·as okur. Bu kitap. mi. 1 Tahsin Be:vef endi hazretlerim in 
~r Mehmet aianm Sultanahmet ca- BELEDiYE TAHSiLDAR Yakında sütbiradıeri, esdikayı cihanbani -
'-ltııı na~nı vantıtını ,.e eşkali hende- AlACAK den Kadri bevfendi hazretlerimir: 
~eden bahseder .. f'e,·abın' vermişti Beledive veniden tahsildar aJacakttr. 

11 

bacanağı, tüfengiyam şehriyari • 
....., .. ddet "°""' lkdınnın ""hat 926 Bunun irin bir itTI••Jıan açılması muh•e-
lt l den Arnavut Ramazan heyfenrli L l'fhl nu~h" lnrında hazı ._a,·ıra ,il rım meldir. Veni tah"ildarlar sehir mec1isL 
.._lllllftlr. GOzel sanatlar ak:uft'ml~i rıin kararı mucibince aidatlı olacaklar- ~-·•••••••••• 

1 
min de kayın peder biraderidir ! .. 

'-tllarf tarihi hocası Celil Esadın dır. Sonra Dana'ya döndü: 

- Komiser beyim Adamızın 

µolis ve zabıta amiridir. Prenki • 
pomuzda kuşun uçması, kervanın 
geçme~i bu ciğerimin malilmatı 

müsaadesi tahtındadır. Geçen gün 
hen bendene: (bir aydır adah • 
yım. Bir pıtırdı duymamışım, bir 
burun kanadığını görmemişim. 
Ne asayişli mahal. Böcek ba§ısm~ 
aşkolsun ! ) deor idisen işte o vazi• 
f eşinas böcekbaşı karşında! .. 

Ada komiseri dıerhal cigarası • 
m bastırıp, fesini düzelterek ve 
göğsünü ilikliyerek ayağa kalk • 
mış, elleri göbeğinde, pür hürmeı 
bir vaziyet takınmıştı. 

Zaten şaşkınken büsbütün Ş8§I& 
lam!§ olan Hacı: 

- Rahatıni bozma; ltitf et. o • 
tur mirim! diyor, komiserefendl 

yerle beraber temennahım sarkıtıp, 
gene ayakta dikili, önüne bala • 
yordu. 

Artin ağzını gene Dana'nm Ku
lağına soktu : 

- Herife seni, saraya tutkun 
ve çok nüfuzlu bir zattır diye geç.. 
mişim. A vurtzavurtlu davran; fn. 
giliz tabancası gibi kunıl .. Aman, 
idare et müdürüm !.. 

Komisere işgüzarlık lazım ya. .. 
Demindenberi sanki orada değil
miş, gözile gönnemiş gibi, kala • 
balrğa karşı bir saldırış saldITdu 

- Buraya ne toplandınız, da
ğılın bakayım... Dinim rabbena 
hakkiyçin alayınrzı çiğner, topu • 
nuzu denize dökerim edepsiz al· 
çaklar!.. 

Kamaradan frrtayınca, çizme
sine sokulu kırbacı savurmağa 
başladı: 

- içtimaı göriin bakayım, hera 
gele oğlu hergeleler, katır oğlu 
katırlar!.. Ulan kamarot keratası 
neredesin? .. Demin buraya girdin 
beni gördün de bu itoğlu itlerin 
toplandığım neden bana haber 
etmiyorsun? 

Kalabalık, çilyavrusu gibi daı
ğrlmıştı. Komiser efendi fiyakalı 
bir tavırla döndü. Gene göğsünil 
kavuşturup kamaraya girdi. Bir 
kandilli temennah daha çakıp er. 
meni utçunun yanına ilişti . 

Artin kapıyı kapadı. Pencere 
ile kanapenin arasındaki boşluğa 
koyduğu açılır kapanır iskemelyf 
ortaya çekti. İskemlenin üstünde 
çilimrir sofrasr vardı . 

Hacı Dana, rolünü memulün 
fevkinde başarmağa başlamıştı. 
Baş köşeye ger.miş, a :vak ayak fut. 
tüne atıp lnrnliz tabancası Jtlbl 
kurulmuştu. Yüzü ciddi mi ciddt 
Gülmeden, tebessümden eser yok. 

- Biraz hoşbeş edelim! Deyip 
sazı kestird; ve rnfa giri~.Her 

cümleye basmakalıpları kanştın
yordu: 

- Şevketmeap efendimiz haz. 
retlerinin sayei şahanelerinde ... 
Velinimeti akdesin teveccühat ve 
eltafı seniyelerine ist~naden ... U • 
ğuru humayunlannda fedayı ha
vat ve evladı iyali cana minnet 
bilerek ..• 

Gitgide, işi daha ileriye vardır
dı. Bir gün akdem, Yıldız sarayı 
şevket ihtivasmı hini ziyaretinde, 
muhibbi azizi Bac:mabeyinci beyi 
tavlada iki mars bir oyunla yen • 
dii{i ; Karini sani paşanın odaya 
vümdu üzerine onunla da bir be~ 
:ıtın oyun vermeden tavlayı kapa • 
dığı... (Arkası yana) 
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Bir otomobil 
kazası 

Ehliyetsiz soför kazayı 
'yağar yapmaz kaçtı 
Saylav Bay Kılıç Ali'ye ait 169 An

kara plakalı hususi otomobil dün sa
bah Bebekten Ortaköye gelirken Def
terdar burnunda gümrük antrepoları 

önünde kar31sına çıkan bir otomobil
le çarpışmamak için sağa manevra 
yapmış, bu sırada arkadan gelen 2085 
numaralı taksi otomobili şiddetle çarp 
mıştır. Bu çarpışma neticesinde Bay 
Kılıç Ali'ye ait otomobilin arka tarafı 
parçalanmı§tır, Taksinin de motörü 
bozulmuş. içinde bulunan bir bayan 
başından hafif surette yaralanmıştır. 

Kazayi müteakip taksiyi kullanan eh
liyetnamesiz şoför Sait kaçmıştır. Mo
törü bozulan otomobil yoldan çekilin
ceye kadar tramvaylar igliyememig -
tir. 

iKi DOLANDIRIOI YAKALAN -
Dl - Karagümrükte oturan Esat'la 

Unkapanmda kebapçı Ömer Hocaali so 
kağından geçerken seyyar yoğurtçu ö
merden yoğurt almak ve para boz -
durmak bahanesile Y,irmi lirasmı al • 
mışlar ve kaçmışlardır. Yoğurtçu tab
lasını bırakmı§, arkalarını takip ede
rek yetişmiş, kavgaY,& başlamıştır. lki 
arkadag on beş liraY.I geri vererek beş 
lirayı iç etmek istemişlerse de yetişen 
poilsler t.arafmdan yakalanml§lardır. 

TOP. OYNARKEN - Beykozda o
turan 9 yaşmda Feridun ile 11 yaşın
da. Metin top oynarlarken kavga et
mişlerüir. Feridun tqla. Metin'i ba • 
§mdan yaralamıştır. 

ALA.GAK YVZtJNDEN - Mahmut 
paşada. Tarakçılarda berber Mehmet'le 
kunduracı Ali alacak yüzünden kavga 
etmiglerdir. Mehmet makasla. Ali'yi 
yara!amış. ya.kalannuştır. 

BAÔAOI KIRILDI - Sarıyerde 
Koru mahallesinde Yazmacılar cemi
yeti reisi Ba.Y. Yahya'nm yapısında. ça 
lışan Mustafa dört metro yüksekten 
düşmüş, bacağı kırılmış, hastahaneye 
kaldırılmıştır. 

Gülhane müsa eresi 

Yenimahalle -Tak
sim otobüsleri 

Yeni bir seyrüsefer 
tarifesi hazırlandı 

Yeni mahalle ile Taksim arasında iş
leyen otobüsler için belediye tarafın -
dan yeni bir seyrüsefer tarifesi ha
zırlanmıştır. Bu arada otobtisçülerle 
de görüşülmüş, kendi1erinin bu tarife 
etrafında noktai nazarları sorulmuştur. 

Yeni tarifeye göre, Yeni mahalle ile 
Taksim arasındaki iki otobüs servisi 
tertip olunmuştur. Bir kısım otobüsler 
Yeni mahalleden kalkarak doğruca 

Taksime gelecek, yolda mü~teri almıya
caktır. 

ikinci kısım otobüsler de Tarabye -
den kalkarak ve Yeniköyden müşteri a
larak Taksime geleceklerdir. Her iki 
kısım otobüsler için ayn birer ücret ta
rifesi hazırlanmı~tır. Eskisine nazaran 
il~retlere zam yapdmıt değildir. 

Yeni seyrüsefer tarifesi Tarabya, Ye
niköy halkının 1ikayeti üzerine tanzim 
edilmiştir. 

Çünkü Yeni mahalleden kalkan oto
büsler Büyükdere ve Sarıyerden, al
dıkları müşterilerle dolmakta, Tarab
yaya geldikleri zaman ise durakta bek
leyen birçok mü§terileri almadan ge~
mektedirler. 

Yeni tarifeye göre, bu milşkilllt ol
mryacak, Tarabya ve Yeniköy yolcufa
n uzun müddet beklemiyeceklerdir. 

1 Gelenler, Gldenler 1 
LORD LONDONDERl'NIN KIZI 

~EHRIMIZDE 
tnıilterenin eıki hava bakanı Lord 

Londonderi'nin kızı Ledi Margınt 

Manu kocasile birlikte kendi tayyare • 
lerile Kahireden §Chrim.ize gelmişler, 

Perapalas oteline inmişlerdir. Bu sa
bah Londraya hareket etmiş olacaklar
dm 

• Lehistarun ~ elçisi Bay Po
toıki dün kamile birlikte Ankaradan 
gelerek Perapala• oteline inmi§, akşam 
Ü%eri Bu<lapeşteye gitmi§lerdir. 

Lehistan sefiri Budapeıtede bir 
mliddet kaldıktan sonra Varşovaya gi
decektir. 

• Amerikadan Londraya ve oradan 
otomobille şehrimize gelen Con Kelli 
ve Fredrik Poroko§ isimli iki Amerikan 
Üniversitelisi dün akşam tirenle Bel -
grada gitmişler, otomobillerini de va- , 
purla Triyesteye göndermişlerdir. Ken
dileri de Belgraddan Triyesteye gide
ceklerdir. 

Gülhane seririyatı 10 uncu ıniisa -
mcresi profesör Dr. Niyazi Gözcünün 
0a~kanlığı altında toplanmıştır. Müsa -
merede profesör Dr. M. K~mal öke tcı• 
ıafından plastik yaprJmxı bir harp cer· 
hası vak•asr. DahiJiye Baş asistanı Dr. 
Hamdi tarafmdan lavaj pülmonetle iyi 
edilmiş bir rie hürracı vak'aır. Cildiye 
asistanı Dr. Süphi tarafından bir sprot
rikoit tüberküloz zamkı vak'ası. Hari - ---------~------

TALEBEYE G<JSTERILEN SPOR 
ciye asistanı Dr. Cevdet tarafından 12.. FILJJlLERl ALAKA UYANDIRDl! 
minektomi yapılmış bir kırık vak'ası. 

teden nakil. Recep Peker. 18: Ayda operası. 
Birinci ve ikinci perdeler. 19: Haberler. 19,15 

Muhtelit plAklar. ve sigan musikisi 20: Si 
hb1 konfers.ns. Operatör Dr. KA.zım İsmail 
te.ra.!mdan 20,30 stUdyo orkestra.lan. 21,SO 

son haberler. 
BüKREŞ - 19,15: PlAk. {Din! musiki). 

20,15: Pllk. 20,4.0 Tiyatro 21: Din1 konser. 
22: Koro konseri. 

BUDA.PEŞTE - 18,30 Pla.k. 20,15 Mozart 
flUt konseri. 20,4.0: "Passion" adlı piyes. 23, 

10 Haberler. 23,35: Salon ına.slkisl. 

V ARŞOV A - 18,15 Mozartm en iyi sa 
natıarmdan 19: Parslfal operasından parc;:a 
lar. 21, Radyo piyesi. 21,30 Tenor. Bas ses 
Ierle kadın korosu konseri. 23,115: Senfoni. 

MOSKOVA - 18,30 Bir bestekAr mikro 
fonu ziyaret ediyor. 20: Solist konseri. 21: 

Mikrofon operası. Mussorgsnin ( Soroçin pa · 
na.yırt) 22: Yabancı dlUerle ne§rlyat.. 

BERLIN - 19: Şarkılı oda musildsl. 20, 

115: Org musikisi. 20,4.IS: AktUallte. 21: Ha 

berler. 21,10 orkestra. 23: Haberler. 23,30: 

Telsiz eğlencen havalar. 
V!YANA - 18,30: Piyano şarşı. 19,0~ 

Muhtelif. 20: Haberler. 20,30: Bach mustld 
si. 20,45: Erkek korosu. 21,ııs: Viyana fthar 
monJsi. 23, haberler. 23,20 yaylı kuartet (Be 
thoven). 

BORSA 
8 • 4 - 936 

Blzalarmda yıldız tııaretU olanlar, ıne. 
rinde muamele görenlerdlJ'. Balmmlaı 
eaat 12 de kapanDJ 110tıt tıyatlanı ur. 

PARALAR 
•Londra 622 - •Viyana ,. ~4.-

•Nevyork 126- •Macbid 16 -
•Parla 167.- • BerllD ij2,-
•YllAno Hil'>,- •V&rfOVS 24,-

•DrUkael Stl.- •Budapeıte 2S.-
*AUna ~4:. -- * BU.kreo 16.-
•Cenevre ti18,- •Belgrad 62.-
•Sofya 24 - •Yokohama 84. -
•.Am.St~_am 84:.- •Altm 978-
•Pral \!2 - •Banknot 286-
• Stokholm ij2 -

ÇEKLER 
•Londra ti21.2l> •Viyana 
•Nevyork 0.79M •Macbid 
•Parls 12.04 •BerllD 1.97öS 
•MUAno 10.06 * Vlll'30ft ol.217ö 
•Brüksel i.69110 • Budape§te i,l'.>200 
*Atına 58 982ô •Bükre~ LOS23« 
*Cenevre 2'864 * Belgrad il49040 

• Sofya 64:.0440 • Yokohama ~. Ul'> 
• Amsterdam 1.17 •Moskova 249080 

*Pral 19,1926 •Stokhotm 01000 

ESHAM 
1§ B.uıkaaı 10 80 

*Anadolu 24.20 
Reji 2.12rı 

Şlr. Hayrly 10000 
Merkez Bank 64 2fi 

l'ramvay lf.W 
Çimento tO 60 
Onyon Det O 00 
Şark Det ')()() 
Balya JOO Hariciye asistanı Dr. Cemal tarafından Biri Garmiş - Partenkir§endeki 

U, Sigorta .00 
Ponomontı e'.00 

ıstlkraztar 

Şark m. ecza > 00 
Telefon ıOO 

Tahvlller 

bir osteomiyelit vak'ası. Cildiye asista. kış olimpiyadı müsabakalarını, diğeri , 
nı Tacettin tarafın'dan bir politeli vak' de yaz olimpiyadına iştirak edecek 
ası. Asabiye baş asistanı Dr. Lütfi tara- tanınmış dünya sporcularının muhte-
fmdan toksikomanide testin tedavisine lif yerlerdeki faaliyetlerini gösteren • 1933 T.Bor. ı 2li.rı7l> .IClektrlk UOW 

Almanların ya.ptıgıv iki spor filmi, üni- n 2200 Tr"-va.. uı 70 ait vak'alar gösterilmiştir. • .. .. · ....... J " • 

Münakaşalara·: Profesör Dr. Abdül- versite salonunda üç bin talebeye gös- .. " " m ~217 Rılıtnn t'orı 
terilmiştir. Bu üç bin talebenin film- Ctıttk.Dahnt u~ ~o •Anadolu ı ta 40 

kadir Noyan, Nhım Şakir, Sani Yaver, E 1 ı tik. u8()('' *Anadolu n •"40 leri görebilmesi için bir günde üç se- rgen 9 . J .... 

ŞUkrU Emin, Burhan Remzi Urua ve ans tertip edilmiş ve talebe, filmleri 1928 A M ıooo Anadolu ID 500~ 
Dr. Nejad, Mustafa. Hamdi i~tirak et. biner biner Uç partiye ayrılarak sey -, .. _s_. Erzu--nım--!·'rı •. -••M•tı•m-... .ı>•s•U•A-·49•0•l>..,; 
mişlerdir. retmişlerdir. 

Sultanahmet Üçüncü Sulh Hukuk Üniversitenin edebiyat, hukuk, tıp, 
H&kimliiinden: fen fakülteleri, mühendis, ticaret, mu-

Davacı Antiraniğin Kadri ile Beıik- allim mektepleri talebelerinin hazır 

• Perfembe CUMA 
Takvım 9 Nisan ıo Nisan 
======il 7Muharem T 8Mubarem 

taşta Şair Nedim caddesinde Şenlik de- bulundukları bu seanslarda tanınmış Gün doğuşu 5 31 :i 2'1 
dede 122 numarada oturan Sabri ve spor mütehassısı ve muallimi Her A- GUn batı§l 18,39 I 8,39 

Sabah na.mazı 5 26 5 2ti 
İsmail aleyhlerine açtığı 82 lira 30 ku- leks Abraham, Almanca olarak izahat ogıe namazı rn'.ı 7 r2 17 
ruı alacak davasından dolayı ismaile vermiş, bu izahat. Bay Bülent . Cemil lklndl namaz> t 5,45 ı s.ss 
gönderilen davetiyede mumaileyhin ba- tarafından türkçeye çevrilmiştir. Ak§am namaz> l8,38 18,39 
baeskide Pavli Köyünde bakkal Hasan Talebenin alaka ile takip ettiği Yatsı nwnaZJ 20 1 l 20, 12 
nezdinde oldu .ğu davetiye zahrına mü- bu enteresan filmler, §imdi muhtelif Imısak 3 .. 9~9.ı il

1
•
0
5

C)

0 
... 

Yılm geçen gUnlerl 
başiri tarafından verilen meşruhat üze- memleketlerin büyük şehirlerinde gös- Yı.lm kalan gUnlert 266 205 
rine mahalli mezkura gönderilen dave- terilm~ktedir. Bunlardan uçan, çağı- ----------------.: 
tiyeye bağlı iJmühaberde mahalJi mah- rıyor!,, adlı olan ikinci filmin müzik -----------""""!"---~ 
kemesi mübaşiri ve muhtarı tarafından kompozisyonu tanınmış b~stekar Ri - Zahire satışı 
verilen me§ruhatta İsmail namında şard Ştravsmdır. Bu arada "Olimpi - 1---------------~1 
kimse olmadığı anla9ılmakla davacı ta- yadhimne,, nin güzel bestesi de onun
rafından İsmail hakkındaki tebliğatm dur. Filmlerin mevzuu enteresan ol -1 
icrasını ilanen talep eylemiş olmakla duğu kadar, çekilişleri temiz ve mil -1 
mumaileyh hakkındaki teb1iğatın ilanen zikleri hoştur. Bu iki spor filmi her 
icrasına mahkemece karar verilerek ta- yerde olduğu gibi burada da pek be -
yin olunan 24/41936 tarihine tesadüf ğcnilmiştir. 

--------------------~~--eden cuma günü saat 10 da Sultanah -
met üçüncü Sulh Hukuk mahkeme
sinde 1smailin bizzat hazır bulunması 

ve gelmediği veya bir vekili musaddak 
göndermediği takdirde hakkındaki mu
hakemenin gYyabcn deva:n edeceğine 

dair !Jftn tebliğ makamına kaim oll.lak 
üre~ INJftyet illnen tebliğ olunur. 

Z AY t 1 

İstanbul liman dairesinden almış ol-
duğum liman cüzdanımı zayi ettim. 1 

Yenisini çıkaracağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. ı 

Galata Arap camide 246 sayılı 

btanbul ticaret ve zahire borsasında dlln 
muamele gören (ldlo) mrı.ddeler: 

Kş. P. Kş. P. 
Nev'i: Eo a.z En çok 

Buğday (yumuşak) 7,12,1 :2 7,20 
sert 6,7 6,15 

Arpa 3,35 
Çavdar 5,20 

Mısır sarı 4,20 
Bakla 5,5 
Tiftik mal 77,8 
Yapak Anadol 54, 54,20 
Peynir beyaz 23,12 

Kaşar 50 

(V. No. 15035) 
kahvede Abdullah Ahmet. ı 

(V. No. ' 15023) --------------

Hizmet~ı Raun öğretmen 
- Fransızcadan -

Bazı adamlar vardır ki ev işleri- bakıştan sonra dedi ki: 
ne dair meseleleri dinlemek istemez- - Hayır. gitmemelisiniz. Ka
ler. Canları sıkılır. Eve hizmetcf rınızı aldatmak çok fenadır. Ben bu
mi lazımmış. Pek güzel, al bitsin. na izin veremem. 
Hizmetçi kötli mü imiş. tembel mi Glistav şaşırdı. Işl tatlıya bai· 
imiş. ahlaksız mı imiş. At gitsin.. lamak için elini cebine sokup yirmi 
Başkasını al 1.. franlık bir ka.ğıd çıkardı. Fakat JüS• 

işte böyle hfk!yelerle vakit ge- tin bunu reddedince daha fazla fstt• 
çirmek istemiyenlerden biri de Güs- diğint zannetti: 
tav Malaven'dir. - Demek şantaj yapıyorsun?. Pe· 

Ama hakkı da var. Adamcağızm ki, öyle olsun. Sükutunu temin. içiıt 
o kadar çok işi var ki bir de böyle ne vereyim?. Yüz frank mı, bin rııiı 
şeylerle mi uğraşsın?. Bu kadar çok daha fazla mı?. 
işi bitiremediği halde Bayan Ltna - Hayır, hiç bir şey lstemiyo. 
Deblöe ile de uğraşmak zorunda bu- rum Yalnız karınız.ı aldatmamanızJ 
lunuyor. tavsiye ediyorum. Beni dinlemiyece" 

Güstay en iyi kocalardan biri- olursanız Haf tada üç geceyi "ya'f· 
dir. Böyle bir La.manda herkesin ya. rum" un yanında geçirdiğinizi söyle· 
pamadığrnı yapmış. karısına bir htz- rim. 
metçi tedarik etmiştir. Güstav, hu akşam için olsun tı• 

lyi düşünür, sakin tabiatlidir. zun münakaşadan vaz geçti. Şapka• 
Sarışın bir metresi de vardır: Li. sını çıkardı. Geriye döndü. Karr· 

na Deblöe!. Bu iyi kalpli Güstavrık sının yanına gidip: 
ona da bir hizmetçi tutacak kadar - Vaz geçtim karıcığım Bu fşi 
cömert davranıyor. Lina, aşıkının nasıl olsa yarın da hal edebllcceğirıtf 
karısından daha zeki, daha kavra. düşündüm. Geceyi senin yanrnds 
yışlı bir kadın olacak ki Güstavm ta- geçirmeyi daha muvafık buldum.Ut• 

biatini çabuk anlamış, kendisini de dl. 
onun gidişine uydurmuştur. Bir ak- - Ne iyi adamsın kocacığım! 
şam bu haberi verdi: Güstav bir ay geceleri evden çf' 

kamamak ıztırabrnt çekti. Jüstiıd 
- Ah yavrum, bilsen, gerçek. 

koğuramazdr. Böyle bir halde kadı· 
ten bir inci!. Ciddi, çalışkan bir ka- nrn neler Japac:ığı bilinmezdi. tytsl 
dın. Galiba işsiz Ralmış bir öğret-

mi, sesini çıkarmadı. 
men olacak. Ne yapsın zavallı, ister Nihayet bir gün Linayı gördii· 
istemez hizmetçiliğe razi oldu. t 

Hizmetçi işine karışmamak prensip • 
Bir akşam Güstav evinde iken ka. 

ni bir defa için bozdu: 
rısı şikayet ediyordu: 

- Şu hizmetçini hiç beğenmiYO" - Ne kadar yoruluyorum, ne 
rum. Onu defet. Jüstini yenf de1' 

kadar üzülüyorum. Hizmetçi Mari al. Aylığını iki misli arttır. Kart• 
biç bir işe yaramıyor. mrn yanından ayrılabilmem için on1l1' 

- Uzun laf lazım değil. Prensi- burav; l!elmesi lazımdır 
pimi bilirsin. Kararını ver. atacak Dedi. 
mısın? Yerine başkasını mı alacak---------------------
sın, ne yapacaksan yap. Ben hiz-
metçi dırdırı dinliyemem. ' 

Ertesi akşam programı mucibin
ce Linanın yanmda bulunacaktı . Met. 
resi kendisini karşılı yarak dedi ki: 

- Yavrum, sorma çektiklerimi. 
Yeni hizmetçim Jüstini koğdum. Ba. 
na neler yapmadı. Düzçesi hakaret 
etti. Ben böyle bir şeye dayanabilir 
mi idim. Hemen yakasından yaka
ladım ... 

- Uzun laf lazım değil. Yapaea
ğmı yap. bana söyleme, HJzmetçi 
dırdırı dinliyemem. 

Bir hafta müddetle iki evde de 
aynı gürültü devam ediyordu. Hiz
metçisizlik iki tarafın da canını sıkı
yordu. öteye beriye baş vurdular. 
Gelenler tecrübe edildi, hiç bhlsin. 
den beklenilen netice alınamadı. Ni. 
hayet bir gün Lina, aşıkına küçük 
bir müjde verdi: 

- istediğimi buldum. Artık ü
zülmüyorum. 

Dedi. • 
Ertesi akşam Giistav evinde idi. 

Karısı anlatıyordu: 
- Çok şi.ikür, iyi bir hizmetçi bu. 

labildim. Bir çok yerden tavsiye et. 
tiler. Ciddi, çalışkan bir kadın. Ger
çekten bir inci. Galiba bir zamanlar 
öğretmen1ik etmiş. Hoş, sen de gö-
1·eceksin ya! 

YE>meğe oturmuşlardı. Kapı a. 
çrldı. Hizmetçi geldi. Güstav bunu 
görünce başını önüne eğdi. Metresi-

Ha'kevinde konferans 
Emniönü Halkevinden: 
101411936 Cuma günü saat (17.30) 

da Evimizin Cağaloğlundaki merkel 
salonunda Dr. Etem taraf~d~n 1 

(Ve' 
remden Korunma) konulu \Jir-ı'Confe• 
rans verilecektir. Bu konferans büttirl 
yurttaşlara açıktır. 

YENi NEŞRIY AT: 

Gençlik marşı 
Değerli bestekir Necip Celal tart' 

fından vücuda getirilen bu gi.izel mart• 
bastırılıp çıkarılmı§tır. Marşın aöz U' 
rafmr genç şairlerden Bedri Noy01•" 

'1' ve Hikmet Ertez yazmı1lardır. Gcnçlı f 
marşı Milli Türk Talebe Birliğine itb• 

edilmiştir. 

HUKUK GAZETESi - Cevat J1ıı.l<' 
kı Özbey tarafından Türkçe. FransJI' 
ca neşredilmekte olan Hukuk gazetl' 
sinin ikinci sene on üçüncü nüshalı 
daha tekemmül etmiş bir şekilde çı1'' 
mıştır. Bu sayıda Saim Ali Dilmere ' 
nin Adli tıbba, Mustafa Reşit'in Fra.1l' 
sız istinaf ıpahkemeleri kararıa.tf?l"' 
eKssler'in Mülkiyet Nazariyelerine.et' 
vat Hakkı Özbey'in Usul kanunta.J1' 
nm tetkik ve tenkitlerine ait ya.zıtsrf; 
le, Fahrettin Kerim'in bir maknleS 
vardır. 

PERŞEMBE GAZETESi - 54 U~ 
cü sayısı bir çok alakayı calip yazıl 
ve güzel resimlerle çıktı. ./ 

nin koğduğu .Jü~tin şimdi karısının lıt.lnbul Bıltdİ'f''Sİ 
Bu akşam 53ııt 

20 de 
hizmetine girmi::?ti. Fakat gerçekten S!hir1Ynaİrosu 
terbiyP.li bir kadın görünüyordu. Ye. , 

meğin sonuna kadar sessiz sadasız JIJJ11111111111 
hizmet etti. Güstavı tanıdığım bel-

li etmedi. lşini bitirip gittikten son- 111 1 
ra Bayan Maloven sordu : · eJ1 

-- Nasıl buluyorsun? Pek terbi. Türkçeye çevır 
yeli değil mi? Hele konuştuğunu 111 S. MoraY 
görsen! Ne iyi Latince biliyor. Bu 111111111 __/ 
defa tam bir hizmetçi bulduğumu sa. -------------
nıyoı·um. FTansrz 

- Evet, evet, öyle! HALK OPERETi 
Peçetesini kathyarak sofradan 

Bu akşam saat kalh:tr. Gitm"k için acele ediyordu. 
20,45 de - Bu akcam pek mühim bir ran-

clernm ,·ar. Beni mazur görürsün, FLORY A 
değ-i l mi sevgilimı? 

Şapka.cırnı. bastonunu aldı. Sokak 
kapı!lına doğru gidiyordu. Kapr ö. 
niinde hayrE>tle durdu . Hizmetçi 
.Jfü::tin lrnllarmr 11'Ö2°cıii ii7.erinde ka. 
rnşturmuş. ciddi bir gözle kendi1'i
ne bakıyordu. iki saniye süren bu 





ABONE ŞARTLARI 
Yıllık 6 aylık 3235 

Memleketlmfzde 
Yabancı yerlere 
Posta birlipne / 
girmiyen yerlere\ 

730 420 
1350 725 

180 950 600 

110 

150 

180 

TUrkiyenin hPT pn~t11 merkezine'.!> KURON'a abone yazılır. 

YAZI VE YôNETIM YERİ: 

1.!ıtanbul, Ankara Caddesi, ( \r A1U'r yurdu) 

jlda.re: 24370 
Telefon lYazı tolert: 2lil3 

Telgraf adresi: KURUN tstanbul 
Posta kutusu No. 46 

-r 
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1 CUMA ~ 

§ @Zb I:r@~'lr~ 
N o. 1 

TRAŞ BIÇA 
PAZAR 

Cksürenlere: Katran Hakkı Ekrem 

Kas1JJ • 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI 

41411936 vaziyeti • 

f\KTiF PASiF 
Lir• 

s., .... ., . .......................................................... . 
c..ıre 

Altın: safi kilogram Jt>.9J0,i' 91 1l-23.~14SJ1. 60 

1 

Banknot . • • • • .. 16 (88.860 -
. Ufaklık. • • • • . , .941.200.97 

İhtiyat akçesi···········--·······················--····················· 

41 544,:;72 57 l 
15.000.000. -
1.0!6.756.57 

Tanesi Kr. 

Oahlldekl Muhabirler ; 

Türk lirası . 

t arlçteki Muhabirler . 
Altın Safi kilogram 4.3Y8.2-H 
Altına tahvilikabil Serbest döviz-

934.466. r s 

6 186 482 30 

1 ed•willdekl S•nknotlar: 
Deruhte edilen evrakı naktiye L 1 !18.748.56:-:ı -

, 1 

934 466 15 Kanunun 6 ve ve 8 inci madde 
~ terine tevfikan hazine tarafın-

11d k" d" 
J an va ı te ıyat. 

Deruhte edilen evrakı naktiye-
ı 

11.443.722.-

------------------------1 ıer. 358 099 .:::.e 
\bakiyesi • • • • • , 147 .304 841 -
Karşılığı tamamen altın olarak 
tedavüle ilaveten vazedilen ı 

Istanbul gümrükleri satış işleri 
direktörlüğü. 

M. K. N, Ağırlığı 

K. G. 
Değeri 

L. K. 
Eşyanın cinsi. 

iıltrfO 125. 00 168. 75 Pirinç Fermejop. 

Yukarıda yazılı etyanın 13 - 4 - 936 G. saat 14 de satış salo
nunda haleleri yapılacaktır. bteklilerin tartlarımız mucibince yüzde 
yedi buçuk pey akçelerini yatırıp makbuzları ile birlikte kanunen 
muayyen saatte satı§ salonuna gelmeleri ilan olunur. (1789) 

Sıhhi Ağızlıklar 
, Sigaranın nikotinini kimilen çeken Alman Doktor Apostel'in en son icadr 

Satış yeri: Sultanhamam, Kebapçı kal"§ııında Sahibinin Sesi mağaza11 

Ağrzhklar üzerinde Doktor Apostel'in imzasına dikkat. 
Anadoludan arzu edenler İstanbul posta kutusu 180 adresine yazdıklarında si. 

pariş, posta ile tediyeli olarak derhal gönderilir. 

Eskişehir: Şifa eczahanesi. '.Ankara Taşhan tütüncü Ali Tümen 
İzmir: Balcılarda Necip Sadık. No. 156 
Zonguldak: Saatçi Osman Gürdal. 
Bursa:Saatçi Nurettin Neş'et Uzunçarşı 
'.Aydın: Gramofoncu ispartah Mehmet 
Kars: Elektrikçi Hasan Basri. 

Adana: Reisoğlu Bürhaneddin Saatçi 
Samsun: Avni Peker Saatçi 
Trabzon: S?.atçi Hakkı Kunduracrlaı 

Mersin: (Konya pazarı) Hüseyin Hüsnü 
Adapazarı: İsmail Batur Uzunçarst 14 

(V. ~o. 14832) 

Istanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Cins ve mevkii. Muhammen bedeli 

Lira K. 
Dolmabahçede eski lstablı amire binasında saklı kul
lanılmağa elveri,li dingil ve teker !ekleri sağlam 25 ku-
pa 2 ekmek 1 taht arabası : 1125 

~ynı yerde saklı araba ko,umu, gem, belleme, eğer 

talmnı ve ıair muhtelifülcins 213 kalem kullanılmış 

eıyaı 

Dolmahahçe sarayı karşısındaki Bayıldım ve Yoklama 
l)ahçelerinde yetişen otlar: 

Be§İktaıta Ihlamur köşkü bahçesinde yetişen otlar: 

Hasköyde Aynalı kavak köşkü bahçesinde yetişen otlar: 

Dolmabahçe sarayı karşısındaki Bayıldım bahçesinde 
mevcut dut ağaçlarının mahsulü: · 

408 

40 
12 

13 

130 

35 

Yukarıda cinsleri göster:Ien e§ya ve saıre hizalarında yazılı be
deller üzerinden acık arttırma usulile ayrı ayrı satılacaktır. Daha 
mufassal malumat ~ almak için isteklilerin ve teraitini öğrenmek isti
yenlerin 20 - A - 936 pazartesi günü saat on dörtte yüzde 7,5 
pey akçeierile müracaatları. (1787) 

Adapaıarı 
atım satım 

tohum islah istasyonu 
komisyonundan: 

Tahminen üç bin lira kıymetin de bir harman makinesi satın alın
ması kapı.ılı zarf usulile ek:>i!tmey ~ konulmuştur. Şartname Adapa

zarı Tohum t s!f..h istasyonu Müdürlüğünden para:;ız alınabilir. İhale 
21 nisan 936 salı saat 15 de Ada pazarı belediye salonunda yapıla
caktır. TekHf mektupları 225 lira teminat akçesinin yatırıldığına 

dair makbuz veya banka mektub u ile birlikte bir ıaat evveline ka-
dar verilmiş bulunacaktır. (1860) 

Diğer dövizler ve borçlu kiliring 
bakiyeleri . .1 IS.8;~H.0.i4. 

tt•zlne Tahvilleri: 
Deruhte edilen evrakı naktiyel 
karşılığr. L J ~8.74-8.563 
Kanunun 6 ve 8 inci mad-
delerine tevfikan Hazine tara-
fından vaki tediyat. j • I I.443.722-

Senedat CUzdanı : 
Hazine bonoları • 
Ticari senetler • 

·ı L. 173~.6T250 
· .. 8 20,,. r 42.21 

Esham ve Tahvilat CUzdanı ~ 

{

Deruhte edilen evrakı nak

" tiyenin karşılrğr esham ve 
tahvilat itibari kıymetle 

B Serbest Esham ve Tahvilat .. 

Avanslar: 

S4 297.:307 56 

4.432.828 T Q 

Altın ve döviz lizerine avans .. 28.577.56 
TahvUAt üzerine avans. l'i.O.i5.l89 .~.'i 

Hl•••dar·ar ············· ...................... .................. . 
muhte,it 

Yekin 

22 377 616 50 

r <t.7 304 841 -

9.935 754 71 

::ıs.1so. r 3.'i 7 ,; 

ı 
S 064 :3M.91 / 

4 500000 -
3 :;04 8J9 88 

~73.896.59~.47 

18.000.000 165 30o4.841.,,; 

TUrk Lirası Mevduatı· .... --..--... ı 4.730 ~91 2ı 

Döviz TaahhUdatl 
Altına tahvili kabil dövizler! 2 478.566 8tı 
Diğer dövizler ve alacaklı ki-
liring bakiyeleri . • • . I 9.442.298.87 21 920.865 71 

.Muhtellf _ ............ : .............................. ~···--· 55913 «»88.86 

YelcOn 273.896.59341 

2 Mart 1933 tarihinden ıtibaren: 

f•konto haddi yllzde 5 1·2 - Alhn uzerine av•n• yUzde 4 1·2 

o 

KUMBARA BIRE, 
1000 

• 

TARLADIR 

.. . .... --
,,.. 

.. -
- ~ ·./~ ..... 


