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Niçin kuşkulandılar? 1 Bayır, Bucak ve Hazne Türklerıne karşı 

T ethiş hareketleri başladı Mussollnlnln, MUslUman mllletlere ltalyanın 
hAml olduğunu illn etmesinde 

lngilizler ve Fransızlar Afrikadaki müs
temlekeleri için bir tehdit görüyorlar 

Yazan 

ASIM US 
(Yazısı f nci sayfada) 

Diinkii merasim~rc B. Ag<ih Sırrı Levent nutkımu sr>yliiyor 

l6 Mart şehitleri için 
Dün Şehitlikte hazin bir 

ihtifal yapıldı 
~· it Kart tehitleri i~ 'n dün Eyüptc -ı 
1 tchitlikte büyük bir ihtifal yapıldı. 

Merasime iştirak eden kıt'alar ve 
~k_tepliler saat 13,30 da Köprünün 
alı~ iskelesinden kalkan vapurla ha -1 

~tltct ettiler. Saat 14 te diğer bir vapur 1 
~lileri alarak Eyübe {;Ötürdü. 1 

Merasime sut on be§tc İstiklal Mar
şı ile baılandı. tık önce Şehir Meclisi 
rırasmdan Avni Yağız bir söylev ver -
di. Bundan sonra Halkevi namına E -
minönü Halkevi reisi Agah Sırr: Le -
vent ve Üniversite talebelerinden biri 

-- --- (So-nıt) ,'J'CI 4 Sü, 5) _ l 
Bu nasıl iş? 

Sir ilacı muhteıg ecza ... 
nelerden ayni fiata 
"lmıya imkan yok mu? 

(Yazısı 5 inci sayıfcula) 

G-ilrcşçi Zerim fa 

!lalip güreşçilerimiz 
rinlandiyadan döndü 

Bafkanı 

74 müsabakada 
müsabakayı kazandık 

42 

Seyfi Cenap neler anlat.yor? 
(Ya.:ısı j3 inci sayı/ada) 

• • • 
ış zçzn 

Uzkiye, 1!5 (Hususi) - Buraya ge-f------------------------------
len haberler bazı musellah şahısların 
Bodosu köyü civarında dolaştıklarını 

göstermektedir. 
Silahlı müfrezenin şimdiki icraatı 

köylüye ait sürülere musallat olmak -
tır. 

Bu hareket Bayır, Bucak ve Hazine 
Türklerine karşı tatbik edilmek istenen 
tethiş hareketinin ilk unsurunu teşkil 

etmektedir. Köylünün, gaspolur.an sü -
rülel'~cn dolayı şikayetleri dinlenilmi -
yor. 

(Sonu, sa 4 Sil, 5) 

A. Chamberlain 
öldü 

Sit A ıısf ,ı Clurnıbcrlain 

T ondra, 16 (A.A.) - Austen Cham· 
.lain, 73 yaşında olduğu halde, bu 

.ı!;" :m, Londr<1.daki ikametgahmda öl -
müştür. . 

Lumbago hastalığı dotayısile Sir 
Austen birkaç gündcnberi evinden çık· 
ınamakta idi. Bugün kendisini biraz iyi· 

B. Antonesl:o rı1ıtımda 

Dost ve müttefik devletin kıy melli 
l-lariciye Nazırı 

B. Antonesko 
Dün şehrimize geldi 
ve Ankara.'ga · gitti 

Dost ve mUttdik devlet Rom:nya -
nın hariciye nazın B. Viktor Antones -
ko refikası Bayan Antoncsko ile dün -
den itibaren memleketimizin misafiri ol
mu§lardır. 

Kcooileri~i getiren Romanya vapuru 
saat on dörtte, Türk, Romen bayrakla
r'i!e süslenen Galata rıhtımına yaı:ıaıtı. 
Haric"iye Vekaletimiz' hususi kalem di -

(Sonu: Sa. 4 Sü. 4) 

Hitler aleyhindeki 
sözleri tekrar ettiler 

ce hissettiğinden saat 18 de kütüpha - A . 
nesine gitmek üzere yataktan kalkmış, mer ıkada Alman mallarına karşı daha 

fazla boykot yapılmas'ı kararlaştırıldı fakat bu esnada bir kalp sektesi netice
sinde ölmüştür. 

Jozcf Chamberlain'in oğlu olan ve 
1863 te doğmuş bulunan Sir Austen 
müteaddit defa maliye nazırlığı ve ha -
riciye nazırlığı yapmış yüksek İngiliz 
devlet adamlarındandı. 

Pamuk 
istihsalimizi 

Ncvyork, 16 ( A.A.) - Ameri- alcyhind.e ~ertip edilen büyük mi• 
kan Jewisch kongresi tarafından tinge 24,0.00 kişi 'iştirak etmittir. 
Madıson Square Gardende naziler (Fonu: Sa. 2 Sii. 5) 

"Sen doğurmadın, 
karım doğu~du ',, 

artırmak için Aralarında ihtilaf olan iki ana bir 
Ziraat Vekili Adanada- •• d d k k l' 

ki bir toplantıda sovme avaszn a te rar ar.şı aştı 
Ziraat siyasetimizin ana 

hatlarını anlattı 

B. Muhlis Erlmıcn 
Adana, 16 (Hususi) - Ziraat Ve • 

kili B. Muhlis Erkmen'in başkanlığında 
Halkevi salonunda, Adana ve Mersin 

(Sonu: Sa. -~ Sii. 4). 
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l ~ U __ R U N ilavesi .. 
l Bugün elinizdeki sayıda 

•ısı 

Oliim Kıırası 
Kro:nvel za:.nanına alt Mark Tva!n'den 

çevrilmlt çok güzel bir hlklye 

' YARIN I ı·arihte büyük keşifler 
( ilahlar ve devler memlelıetinde eski 
J Yunanlılar neler gördüler? 
~111ııııı1111H1lllllll11uııtıııı111111ıııııı1111ııt1Ulf111111ınıııı1111ıııııı111111ııııııı1111ııU•lllh111PlllllU11Plllllll1111ıımıı1uııllllllU11uııuııı .... 



2 - KURUN 17 MART. 19.17 ' - Gün erin peşinden : 
• Niçin kuşkulandılar? 

Mussollnlnln, MUslUman milletlere ltalyanın 
hlml olduğunu llAn etmesinde 

A -açlar ve çıçe er 
ingilizler ve 11ransızlar Afrikadaki müs

temlekeleri için bir tehdit görüyorlar 

Ağaçlar çiçek açtı. Bahçelerde badem, erik ağaçlarının dalları be- j J 
Y?zlı, .. pe~beli .bahar müjdecilerile do~a~dı. Baharla berab~: bütün. ta·jHitler aleyhin e' 
bıat suslenırken ınsanlarm kışın donar gıbı hayat karşısında futur setıren 
kalplerinde yeni ümitler canlanır. ki sözler 

Kıştan sonra yaz, geceden sonra giindüz geldiği gibi yaşryanlar için 
hemen daima kederleri bir sevinç takip eder; şu kadar var ki zorluklara 
karşı yılgınlık getirmiyerek, sabırla, basiretle çalı;;arak müsait giinleri 

Yazan 

AS/ M US beklemek lazımdır: Çünki.i insanlarda ağaçlar gibidir; geçici buhranların 

M 
Ussoıı.n'ını"n Trablus seyahati, d ... ·kı··· d . d h l t kd' tt>"irile ia hayatı bir son bahar, yağmur kış mevsimine girebilir; ynşamak 

egışı ıgın erecesı er a a ır e-ı . k . ··ı · ı ı da b' ·· b ı · · 
Avrupada tahmin hududunu dilir. <:7mb~ı·'·e uvvetı tu ~enmemış c an ar gene ır gun a rnr mevsımıne 

k. l t B"lh f k F d .. .. d .. 1 ere ı ır. 
aşan a ıs er yap ı. ı assa a ·at ransayı uşun uren ya· A.. l . k b h 1 b 1 b r b' · 1 · ·1 d 

Frallsız Ve 1. ngı'lı'zler bu seyahatten İt l Akd · d ld .. . • nac ar cıce actı; a ce er eyn": ı. pcm c ı ta ıat 7.ınet erı ı e onan-
nız ayanın enız e a ıgı yenı d y ld b' k · l b • b l ... el ·ı · · b' · 1 · d·~· 

kuşkulandı. Daha birkaç hafta ev- · t d .. . 1d. O d l · c ı. r a ı r ere re en u a 1ar muı ecı erının ız ınsan ara gctır ıgı 
'A·a1zıye egbı kır. ' l a

1
1a zıya e bir haberde bu hakikat olsa gerektir. 

vel İngiltere ile ltalya arasında im· manyaya a ıyor. ta yanın son Hasan Kumçayı 
zalanan Akdeniz anlaşması unutul- vaziyetlerini de hep Berfin - Ro
~, a~ta h~~mam.~~ü.B~ ma~~m~ıçe~~esin~n ~r~-------------------------------~ 

liba§lı Fransız gazeteleri İtalyan yor. Onun içindir ki her şeye rağ- Emsaline az tesadüf edilir 
Ba§vekilinin İtalya yarımadasından men Fransızlar, Berlin - Roma 
Afrika sahillerine geçişine i§aret e· mihverini kırmak çarelerini · arryor kanlı bir cinayet işlendi 
derek efkarıumumiyeyi bu seyaha- ve aynı zamanda gün geçtikçe ln. 

tin maksat ve manasını dü,ünmeğe giltereye biraz daha yaklaşmak za- B 
1
• r za l I k t I 

davet ediyor. lngiliz gazeteleri ise ruretini duyuyor. a 1 y 1 e m e n e 
bu seyahatin doğrudan doğruya ln- Herhalde İngiltere ile ltalya ara-
giltereyi tehdit eden bir ·hareket ol· sında yapılan Akdeniz anlaşması· b v d ı 
duğunu yazıyor. Denilebilir ki Ha- nın siyaset alemine getirdiği süku- o g u a r 
beıiatan harbinin en tehlikeli za. net havası çok sürmeden değişmiı
manlarında bile İngiliz ve Fransız tir. Bir taraftan Almanyanın sö. 
gazetelerinde ltalyaya kartı bu de· mürge davasını ortaya atması, son
recede dil birliği değilse bile dil Y~ ra Jngilterenin beş senelik yeni tcs
kmlrğı görülmedi. lihat programı yapması, nihayet 

Acaba Fransızlarla lngilizler Mussolininin deniz manevraları ara-
Mussolininin Afrika seyahatinden smda Trablus seyahatine çıkması 
niçin bu derecede ku§kulandılar? tekrar yarının ufuklarını karartmış
ltalyan Başvekilinin bu hareketinde tır. 
kendi memleketleri için nasıl bir --------------
tehlike gördüler? Bunu anlama\: 
için fazla zihin yormağa haçet yok· 
tur. Bir kere iktidar mevkiini aldı-

Güreşçiler 
ğı gündenberi İtalyan yanmadasın· F • 1 A d • 
d~n h.i.ç .~yrıl?'amı§. olan Mussoli~i- } 0 an ıya
nın buyuk hır denız manevrası ıle 
~kdenizi dalgalandırarak Afrika d 
topraklarına çıkışı, sadece Mısır ile afi 
Tunus arasında, ne kadar mühim 
olursa olsun, bir devlet yolunun a· 
çılmMı için olamaz. Her vakit bu
lutlardan nem kapmak istidadında 
olan diplomatların kafaları bu işte 

geldiler 

bqka türlü manalar arar. 
1§te tam böyle bir zamanda ve 

Mussolini henüz Afrika toprakları
na ayak bastığı sırada İtalyanın 
müsHiman milletlere hami olduğu 
ilan edilmiştir. Bu tantanalı ilan 
acaba yalnız T rablus ve Bingazi 
mi.isliiınanlarını Romaya bağlamak 
için yapılmış bir hareket midir? 
Yoksa T nıblus ve Bingazinin iki ta· 
rafındaki müslüman memleketlerine, 
T unuslara, Cezayirlere, l'v1ısırlnra 
kadar giden bir manası var mıdır?. 
Akdeniz stati.ikosuna dayanan son 
anlaşmaya rağmen lngilizler, hatta 
Fransızlar bu harekette Afrikadaki 
müslüman sömürgeleri için bir teh
dit eseri bulmu§lardır. 

F ransızlarm bu husustaki endişe
lerini göstermek için lntransigeant 
ğazetesinin en son siyasi makalesin· 
den §U satırları dikkatle okuyalım: 

"T rablus umumi valisi Mareşal 
Balbo, Mussolininin Afrika seya· 
batini, müslümanhk aleminin haya
lini parlatarak kutladı. Eski T rab
lus kraJlannm torunlarından Prens 
Süleyman Karamanlı, ltalyan Baş
vekiline müslümanlar namına bir if. 
tihar kılıcı takacak. Burada olup 
biten her ,ey, Fransanm urrlarca 
bu yerlerde İfgal ettiği mevkii almak 
için yapılıyor gibidir. Muuolini Tu· 
nwun son hudut tehri ile Mısırın ilk 
hudut şehrini bağlıyan uzun aahil 
yolunu açacaktır. Fransa ve lngil
tere bir harp halinde İtalyanın elin
de bulunduracağı mühim kuvetleri 
düşünmelidir. Bir Latin milleti olan 
F ransızlarm da Akdeniz de yerleri 
vardır. İngiltere ise uzak sömür~e· 1 
leri için bu denizden serbestçe l{elip 
geçmek ihtiyacmd:ulır. İtalyan Baş
vekilinin gözleri önünde cerevan e
den harp manevraları, genç İtalya· 
nın bir taraftan ln~iltereye, diğer 
t:ıraftan F ran~aya kuvvetini göster
mek İçin yapılıyor.,, 

Hahe!!İstan harbinden evvrl Mus
~olini - Laval nnlaşmasr üzerine 
F ransrz gazetelerinin ltalyan -
Fransız kardeşliRini alkışlıyan yazı
ları h'atrra getirilince bu satırların 
manası daha iyi anla§ılır ve aradaki 

Bir buçuk ay evvel Finlandiyaya gi
den güre~ takımımız dün Romanya va
purile §ehrimize dönmüştür. 

GUreJçileri Galata rıhtımında Güre~ 
federa!yonu reisi, aıalan c ailderi kar
ıılamışlardır. 

Heyetin başında bulunrın Bay Sey -
fi Cenap dün vapurdan çıktıktan sonra 
bir muharririmize şunları söylemiştir: 

"Evvela Finlandiyaya gittik. Orada 
be~ karşılaşma yaptık. Sonra İsveçe git
tik. Stokholmitle ve diğer iki şehirde 

müteaddit müsabakalar yapıldı. Bu se
ferki seyahatimizde 74 müsabaka yap -
tık. 42 sini kazandık. 32 sini kaybet -
tik. On galibiyetimiz var demektir. 

Bazı müsabakalarda hakemler taraf
girlik yaptılar. Hatta o kadar ki halk 
tarafından ıslıkla karşılandılar. Eğer bu 
tarafgirlik olmasa idi galibiyetimizin 
adodi daha fazla olacaktı. 

Güreşçilerimizin bu seyahatte ka -
zançları fevkalaôec!ir. Bunu görgü cihe
tinden söylüyorum. Güre~çılerbi::, gü
reıin ne demek olduğunu, bu sporun na
sıl teşvik edildiğini yakından görüp an
ladılar. İdman sı:lon1arını gördü1 ~-. 

Şunu söyliyebilırim ki güreş bizim 
bildiğimiz tarzda değildir oralarda ... 
Yani bizim şimdiye kadar yaptığımız 
tarz, güreş tarzı değildi. Ringe çıkış, tu· 
tuş, lduru~ o kadar başka, o kadar te -
kemmül etmiş bir tarzda ki. .. fn~:ıllah 

bundan sonra buna göre çalışırız .. Son 
sözüm ~üreşçilerimiz 20 senelik bir ka
zançla geri dönmektedirler ... , 

Geçmiş Kurun/ar 

17 Mart 1918 

MARKİLOMAN BAŞVE!~1L 
OLUYOR 

Viyfma, 15 ( K) - Nfıjle Frayc 
Prcss'1 ile P..ayilıspost L\lkrcşlcn çc
hileıı bir tclgra/ıuwıcde Avcreslw ka
biııcsinin yakında Markilonıaıı l<-<ıbiııc

si11c terki mevki edeceği saMhiycttar 
mahafiliııde rivayet olıoıduğımdan 

bahsedilmektedir. Mösyü ıllarkilonıa

nm rlüıı Kont Çcrtin -ile ttzun uzadıya 
miilal:.atta bulunması bir çok tef siratı 
mııcip oluyor. Bu mi.il<ikıatla, Koııt Çer 
ııinin tasvibi vcçhile, Rom.uııyanm 

merkezi devletlerle muk-areneti .~;ya. 

seti 1Heı;::.1mbaMolduğu, SÖ1Jleııiyor. 

Evvelki akşam Galatada Ku~· _ , 
baract yokuşunda bir ~kmek<;i dük- ... 
kanında senelerdenberi görülmemiş 
feci bir cinayet işlenmiştir: illi.ı..' 

Gala tada oturan T anaş adında ~ 
bir Rum genci gece saat yarıma ._ 
doğru Beyoğlundan döndüğü sıra· 
larda genç tam Hüdaverdi apartı· 
manının önünden geçerken i~eriden /~ 
boğuk bir hırıltı duymuş ve yanına. ~ 
gelen Vasiliki kadınla Ohanes is-
minde iki kişi de aynı hırıltryı işit
mişlerdir. 

Bu sırada hırıltı da boğuk bir 
bağırmaya inkılap etmişti. 

Bağırma, apartımanm altındaki 
kepenkleri tamamen kapalı bir dük
kandan gelmektedir. Tanaş ile 0-
hanes parmaklarını ağızlarına götü- .. 
rerek ıslık öttürmcğc başlamışlar
dır. Geceyarısı ortalığı çınlatan bu 
miitemadi ve şiddetli ıslıklara başka l . ı 
sokakbrda do!aşmaktn bulunan bek· 
c iler yetişmişler, Rum çocukları ile Katillcrdcıı ô mer 

kadın, dükkandan bir adamın ho· / 
ğulmasına benziyen bir hırıltı işit
tiklerini söyleyince bekçiler bir yan
dan düdüklerini öttüriiyorlar, bir 
yandan da dükkanın kepenklerini 
vuruyorlardı. Kepengi, dükkanı tu. 
tan Ömer açıyor, bekçi~ri tanıdığı 
ıçın: 

- lçerde arkada~larla içiyorduk, 
diyor. 

Rum gençlerile kadın, içerdeki 
hmltryı duydukları İ'"in ısrar edin!.:e 
bekçiler içeri giriyorlar. 

TESLİM OL! 
Bu vaziyet üzerine Ömer ve ar

kasmdan başka bir şahıs dükkandan 
fırlıyorlar. Ömer Kumbaracı yoku. 
~undan aşağı, diğer şahıs da yokuş 
yukarı karıyor. Bekçilerin düdük
lerini Kapıiçi Üçüncü komiseri F ey
zi Gökçen duymuştur. Düdük ses
lerinin geldiği istikamete doğru koş· 
maktadır. Dükkana yüz elli metre 
kadar bir mesafede bir ndamın koş
tuğunu görünce hemen önüne 3eçe
rek: 

- Teslim ol! 
Diyor. Ömer, tabancayı görün

ce, komisere teslim oluyor. Feyzi 
Gökmen Ömeri, arkasından yetişen 

memur arkadaslarına teslim ederek 
karakola gönd;riyor ve kendisi de 
doğruca \'aka yerine gidiyor. 

RAHAT BİR UYKU 
Bekçiler yokuş yukarı kaçaom 

Bekir olduğunu söylediklerinden Ü· 

çüncü komiser yanma iki arkadaşını 
alarak Bekiri aramaya çıkıyor. Sa
atlerce süren arama neticesinde Be· 
kirin inkılap apartımanında kapıcı 
Hüscyinin yanında olduğu tesbit e
diliyor. 

Şafak söktüği.i bir sırada komiser 
ve arkndnşları, Bekirin arkadaşı o· 
lan apartıman kapıcısının odasına 
giriyorlar. 13ekiri yatakta mi.isterih 
bir hnlde uyurken ynkalıyorlar. 

Clf''fAYET NlÇlN iŞLENDi? 
Kumbaracı yokuşunda Hüdaver· 

di apartnnanınm altındaki bir dük
kanı Kuruçaylı 20 yaşmda Ömer 
birkaç sene evvel tutmuş, burada 
ekmek satmakta, aynı zamanda a
partıman kapıcılığı da yapmaktaydı. 
Ömerin kardeşi dokuz sene evvel 
Erzincanda lbrahim oğlu Abdullah 
isminde birisi tarafından öldürül
miiştür. Ömer, kardeşini öldiiren- 1 

den intikam almayı düşiinmektedir. 1· Abdullah o zaman Erzincanda bir 

(Üstyanı 1 incide) 

içeri giremiyen 240,000 kifi de rJ 
yo ile söylenen nutku, civardaki ;1 
kaklarda dmarnk dinlemişlerdir. 

t ıümnyi1 esnasında Nevyork ';"t 
lcdiyc reisi Laguardia, Berlinde 1 

razlarla knr":la:-ımış elan Hitler al 
hindeki bcy;natmı tekrar etmi~tit·. 

Generd Johnson dn r;erek }1i 
]er, gerekse kendisine pek ya 
olanbr aleyhinde rencide edeC 
mahiyette sözler söylemiştir. 

Heyeti umumiye Amerika 
kınm Almanyaya yeniden mali k 
diler açmaması için bir karar s.~ 
kabul etmiştir. Kararda ezcu 
şöyle denilmektedir: . 

"Alman malları ve hizmetle 
karşt yapılan boykotu tevsi etfl'l 
teahhiit ediyoruz... ~ 

===================:::::;~ 
buçuk sene kadar yatmıf, ıonra 0 

kanunundan istifade ederek çı~ 
lstanbula gelerek kömür amelel:ğiı" 
başlamıştı. 

Ömerle Abdullah lstanbulda ~ 
luşunca Abdullah kendisinin k~ 
olmadı~ı~ı~ ka!d~ini.. öld~reı 
başka bırısı oldugunu soylemıf. bıo 
mer de buna inanır görünerek A 
dullahla ahbap olmuştur. .ı.. 

Ömerin Bekir isminde bir de sP 

rahası ''ardır. Nişanta§ında Kuyul'rt' 
cu sokağında 42 numarada e.p,rtJ' 
man kapıcılığı yapmaktadır. Bt! 
dan bir müddet evvel Ömer, bu~ 
kire Abdullah ile iyice dost oldu~ 
nu artık intikam alma zamanrıv; 
geİdiğini söylemiştir. Bunun üır 
ne Ömer, Abdullahı bir rakı ziytı ~ 
tine çağırmıştır. 

BiR RAKI ZlYAFEn 
Evvelki akşam s~a~ d~ku~b! 

sonra Abdullah ckmeK~ı dukke.~ 
gjtmi::, dükkan kapandıktan ~rt# 
rak1 içm.eğe .ba_şlamı§lardır. B· 
sonra içeriye Ömerin akrabasındşll 
Bekir girmiş: jt!İ· 

- Memleketten mektup gede' 
Onu z::.:ıa vermek üzere geldim. 
miştir. 0~ 

Ortada rakı masası kurulmu~ ~· 
duğundan Ömer Bekire de cturrı'lie 
smı söylemiş ve beraberce içf1'le 

baslamış. ~ 
ABDULLAHA SALDIRIYOR clY 

İçki ziyafeti sant on ikiye k\,,· 
sürüyor ve sokakta ses sada kesı \. 
ce tatlı tatlı göriişerek rakı içerıl~ı~· 
den Ömerle Bekir ansızın Abchi h 
hın üzerine atılıyorlar. .. Abdul ;eı 
biraz sarho~ olmasına .ragme,,n ~ıı ~ 
ikisinden daha kuvvetlı oldugurı f• 

i.içi\ arasında bir boğuşma ~.şlı)'~fl' ~ 
Boğuşma bir hayli sürmü~. dukk~ ~ 
da ekmeklerin konduğu tahta tra ıJfı ~I 
kopmuş, ortalık darma dağın o~rı:'ııiı' ~ 
Abdullahın ayakkaplarından bırı ~ 
altındaki lastik kopmuştur. 

NlHAYET KEMENT... ı>fı 
Nihayet Abdullah mağlup. o}111Aır 

Ömer elindeki ipi kement gıbı ,s· 
dullahın boğazına atmıştır. aıı ~ 
rada Bekir, Abdullahı omuzl~·rifl 
tutmakta idi. llk kement Be 'eot 
ağzını snrmış. miiteakip be~ ke~ır" 
Abdullahın boğazına sarılnıı' ~" 
Abdullah hırıltılar arasında carı 

\'I? 

miştir. ı' 
Söylendiğine güre, sokak~tl }ıl' 

cenler tarafından hırıltı işitilıP p."ıy ~· 
her verilmemiş olı:aydı. katiller elifli ' 
dullahı öldiirdükten 8onra ceee .,r, \ 
arsaya veya denize ntac:-klar. ı;orı'~· \~. 
yakabnsabr bile ciiriimlerini ta 

men inkar cdccc1dcrdi. 11''' 
'itekim katillerden Önıcr ta 1'İf 

men inkarda buhınma!;:tadır. ee 
de şüyle demi~tir. "tere_ 

"- Be;ı me\tup vcrrnck (,1rı1e~ 
dükkana gittim. içeri girince go' 
Abdullahm boiiazmı sıkarken 

rtlf'(I·•' 
düm. RRş!;a bir~cy bilmiyo ,, t11"'' 

T .. h!~ikntn miiddeiumunıı 1'ıtbİ'. 
vinlerinden Ferhat el koymu~· sclı 
biadli Salih Haşim ile birlikte ce ~ 

t · defne ruhsat muayene e mış, 
miştir. 
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lstaiıbulu Hopaya bağ!ı-
yacak olan büyük şose 

öğretmenler ne· va 
izin alabilecekl r? 

istatistikte en çok kadın 1Yapılan 
.öğretmenlerin izin aldığı tesbit edildi 

• 

Şehir Meclisi bugün son 
toplantıyı yapıyoi· 

Bakanlık ~"retmenlerin mezuniyet 
almaları iei üzerinde bazı tetldlder 
yapmı!j w: muhtelif v:ıayetlcrd:?ki ü~
rctmenlcrin iz·n alma şekilleri üzerin
de bir istatistik vücude getirmcğc ça
Jışmıştır. 

Şimdiye kadar yapılan tetkikkr
de ilk ve orta öğretmenlerden izin a
lanların yüzde 90-95 ini kadın öğ

retmenler teşkil etmektedirler. Dün 937 bütçesi tetkik edildi 

o)q lstanbulu Hopaya bağlıyacak olan büyük şosenin Ord~~~n geçecek 
h tı ı 20 kilometrelik parçası bu vil ayet valisinin rehberlıgı ve halkın 

.. Yretile bu yıl başarılmaktadır. Resmimiz, Ordu valisi B. Baran'm bü
~ inşaatı kontrol etmek üzere Ün yeye gelişinde alrnmıştrr. x işaretli 
Odu valisi B. Baran' dır: xx lstan bul beledi;·esi levazım r.'"ldürü iken 
llJ'c kaymakamlığına tayin edilip gitmiş olan B. Mahmuttur. 

= 
Balıkesir Müddeiumunıisi bir 

katilin idamını istedi 
ltı Balıkesirde 935 senesinin tem· 
h.. ~ nymm 18 inci gecesi Kepsüde 
~h Servet köyünden Ahmet oğlu 
~t çifte tüfe~gi ile öldürmek-
~ euçlu aynı köyden Süleyman 
~il Mustafamn muhakemesi Balı· 
~~de ağırceza mahkemesinde ya· 

aktadır. 

il Son celsede müddeiumumi mu
~i l"\ecmettin Yeşil bu dava hak-
7'~i iddiasını serdetmiştir. 
i~ Bu iddiaya göre, suçlu Mustafa 
le tı"iaktul Kazım, ailevi bir sebep
~ dolayı aralarmm arık bulunma
~n biribirlerine intikam almak 

tile bakmakta imişler. 
~Hadise gecesi maktul Kazımın 

la nrkası adındaki mevkide bu-
... -

~ 1-tıı-s)zhk yapm:tk için 
iltlarma elbisesi giymişi 

b..ı Balıkesir palas otelinde bir hır
'llk. vak::lsI olmuştur: 

Bu otelde iknmet eden inhisor
~~ eksperi Cahidin bavulundan dört 
~il'\ elbisesi, İzmir Singer kum
~ )'ası müfettişlerinden birinin de 

Ceket ve bir yeleği çalınmıştır. 
~ Polis, yapılan §İkayet üzerine 
~thaı tahkikata başlamış ve netice
~l~Ynı otelde iki gündenberi yatıp 
~ ~ ve jandarma başçavuşu elbi
\ b~ıyen Ahmet oğlu İsmail adm-

1rini yakalamıştır. 

~lll~ail, üç dört gün kald!ğı otel· 
lh. gıtınek üzere ayrılırken şiiphe 
~t' , 
~ .... ~ne yakalanmış ve yapılan araş· 
~-·ıqda çalman elbiseler de meyda-

<:ıkarılmrştrr. 

lunduğu bir sırada suçlu Mustafanm 
oraya giderek pusu kurduğu ve Ka
zımı bu suretle taammüden öldür
müş olduğu anlaşılmıştır. 

Bu dava hakkmdaki iddiasında 
müddeiumumi muavini Necmettin 
Yeşil, suçlunun ceza kanununun 
450 inci maddesinin 4 üncü bendi· 
ne tevfikan idamını talep etmif ise 
de Mustafonm yaşının küçük olma· 
sından ve hadiseye de maktulün se
bebiyet vcrmif olduğu anlaşıldığın
dan bu idam cezasmın ağır hapse 
çevrilmesini istemiştir. 

Mahkeme, suçlunun yazılı mü
dafaasını dinlemek iizere davayı 22 
mart pazartesi günü saat l 4 de bı
rakmı;ıtır. 

Şi'j!(qi he3ecana 
diişüren kol 

Dün sabah Si~lide !lcrkcsi heyecana 
clüşüren bir h.tclisc olmuş~ur. Şi~li Za
fer sokağıntia Meta~ı3t ap::ırtimanı:-ıın 

kapıcısı sabahleyin gec:'.~en bırakılan 

çöp tenekelerini dökmek üzere bahçeye 
sıkmış, fakat garip bir sahne ile karşı
laşmıştır: 

Sekiz on kedi bir in~a., ~-·tunu orta
ya atmı,tar ve oradan cr:ıya sürükle • 
mektedirler. 

Kapıcı bu feci mo:.nz::ra kar~ısıl'!da 
duraklamış ve ak!ml l·· .. ·:ıa topladık -
tan sonra, bir aralık ya kendi a.,artı -
m:ınmda veya civar apar~ımanfarclın bi
rinde bir cinayet işlen!diğine ihtimal ver
miştir. 

Şehir meclisi dün saat on beşte 
ikinci reis vekili Bay Tevfik Türenin 
başkaq.lığında toplanmış, bc!eJiycnin 
937 senesi bütçesini te~ki~ etmiştir. 

Varidat bütçesinde otobüs~eı den ah na 
cak imtiyaz hissesi için 40,000, hasta
hane po!ik!inik'eri03 b:ı.şvuracaklarla 

tahlil yaptıracaklardan alınacak vari
dat için muhammen olarak 20.000 lira 
konmuştur. Azadan Bay İsmail Şev
ket ve Bay Refik Ahmet Scvengil po
liklinik muayenelerinden para alının~ 
sı esası hakkında henüz bir karar ve
riJmed iği ~ir sırada bütçeye bunun 
karşılığı olarak bir miktar konmasının 
doğru olamıyacağtnı söylemişlerdir. 

Neticede bu madde Ü7.erinde bir karar 
verilmiyerek bugünkü içtimaa bırakıl
mıştır. 

Belediyenin iktısat işleri bütçesi 
yekunu 62.000 lira, sıhhat işleri büt. 
çesi 8,483.024 lira, fen işled 330,526 
lira, temizlik işleri 450,648 lira olarak 
kabul edilmiştir. 

Hastaneler tahs!satı görüşülür

ken azadan Bay tsmail Şevket üskü-

Yeni öğretmen
likler 

1936 yılında vilayet bütçelerine i
lave edilen tahsisatla sekiz vilayette 
bir ilk öğretmen ispekterliği ve 33 vi
layette de 16 lira a.sli maa~la 316 ilk 
okul öğretmenliği kabul edilmiştir. 

Bu ders yılİ sonunda öğretmen o
kullarından 383 erkek ve 343 kız me
zun olacak ve açık yerlere tayin edi
leceklerdir. 

Yabanc; v~ :lzh~ielrC:a 
oku~acak kitaplar 

Yabancı ve azlık okullarında türk
çe ve kültür derslerinden başka okul
larİn kendi dil!erinde okuttukları ki
tapların adlarını tayin etmek Ü7.ere 
kiiltür direktörlüğü Rum, Ermeni, Mu 
sevi ve yabancı okullar için kültür di
rektöriüğünde kitap seçme günleri a- 1 

yınnıştır. 

Buciinlerde okul direktörleri di-,,, 
rcktör:üğe gele:-ek isrektcrlerle temas 
edece!der ev okuttuklan kitaplar hak 
kında iz1hat vererek icabcttiği tak
dirde yerine yenHerini seçeceklrrdir. 

DenlzyoHarı tc:ri{esl 

Aııkaraya dönmüş!erdir. 

dardaki Zeynep Kamı! doğum evine 
köy'.e;dzn gelen fakil'ler'n çocuklarını 
dorrurduktan sonra çıkarken çocukla
rını gazete kağıdına sarıp götürdük
lerini. Doğum Evine kundaklık bez a

lmma.sı için 530 lira tahsisat verilme
sini temennı etti. Sıhhat müdürü Bay 
Ali Rı~ söz aldı. Zeynep Kamil ve 

Bakanlık kültür direktörlüklerine 
yolladığı bir tamimde öğretmenlerin 

izin işlerile daha yakından alalmdar 
olunmasını ve ancak hastalık gibi se
beplerle izin verilmesini bildirmiştir. 

Bu suretle çocuklar sene içerisi:ı

de öğretmensiz kalmıyacakları gibi 
tedrisat da normal şekilde devam ede
cektir. 

Haseki hasta.hanesinde do~ranlann ---------------
daima bu \'aziyetlo karşılaştıKlarını, : ............................ ~ ............................ . 

hastahanelerce kundak verilebilmesi ~ 770 ilkmeklep 
için bir tahsisat ayrılma:nnın yerinde i • // • • 
olacağını söylemi§tir. i mua ımı 

Bay Refik Ahmet Sevengil bu hu- i TerJI llsteslnl 6 ıncı sa
susta makama bir teklifte bulunduğu- i yıfamızda bulacaksmsz 
nu, bu tahminin bir zaruret halinde =···························· .. ························ 
telakki edilerek bir an evvel biitçeden 
bn lira. kadar bir para a)Tılmasını is
temiştir. 

Bu dilek heyeti umumiye tarafın
dan büyi.ik bir alaka ile karşılanarak 
teklif bütçe encümenine havale edil
miştir. 

Şehir meclisi bugün ~ub:ıt devre
sinin son toplantısını yapacaktır. 

Pendik ve cıvarından 
et alınmasına 

müsaade edildi 
Yalova, Pendik, Kartal, Maltepe gi-ı 

bi belediye hududu haricinden istan • 
bula getirilen kesilmiş etler beb:l:ye za- 'ı 
bıtı:.sı memurları tarafından "ahiplcri e
linden alınıyor, mezbJhaya sevkcdilip 
mezbaha resmi alıni.lıktan sonra sahip -
!erine veriliyordu. 

Seneler:lenbe:i halkın şikayetini mu
cip o:an bu l::ı.l hakkında Ziraat vcl•aleti 

mişt::. I;ur.:ı &üre rr.ez~::ıa::ı o::ın b:r 
-:~·1- v:ya k.,·~b-:··~ .. - · - -c:1::den ti
caret bstilc f.ızla mikdarda tt :-·tiri · 
lirse bu etler rr.ezı-.-· -··a sevke•-Jilerek 
muny::.,eve tabi tutulac:ktır. 

Az mikdarda evleri için et getiren -
lcre müsa:ıde eclilecek. bun1·-·n etleri 
mu;lyen'!ye sevl:olıınm·y~~a!~tır. 

Buna göre lfa•tepe. Pendil~. ve diğer 
yerlerden birkaç kilo et -~~iri1e'· : 1 ~-::k -
tir. 

l(on~eran3 V3 kon cer 
füulıköy Ha!](,CV:nde;ı: 

19 Mart 937 cuma akşamı saat 21 
de Evimiz salonunda muharrir :Bay 
M. Turhan Tan tarafından (Sarayda 
kadınlann rolü) adlı bir konferans 
verilecektir. Konferanstan sonra Ba
yan Fulya \'e Bay İskcnder Ardan ta
r~ fından bir kons~r \'Crileccktir. 

2s ve so kuruşluklar 
16 milyon liralık 23 \'e 50 l:uruçluk 

gümüş paraların basılmakta olan krs
mı iki aya kadar bitirilerek piy~s:ı.ya 

~ıkarıla ~aktır. 

Lindlierg geliyor 
Meşhur Amerikalı tayyareci Lind

bcrgin ayın 18 inde m:mlcl:etimiz üz..-
rinden geçmesi mukarrE.'rdir. Lincl
berg ·önce Adanada irıecck , nonra Es
ki~ehir üzerinden Yeşilköye varacak
tır. 

Lindbcrg Hindistandan gelmekte
dir. Şehrimizde kalmıyarak ayni gün
de yoluna devam cdcccklir. 

Mevcut şilepler ihti)"ac~ 
k~fi im'ş 

Şilep;iliğin devlet inhisarına alır.a
cağı hakkİndaki rivayetler tahakkuk 
etmemiştir. Türk arma~örleri, mevcut 
şileplerin ihtiyaca kafi olduğu kanıı.a
tinclc<lirjcr. 

1 Yetıi eserler 

Bir 1 ürk hehinıi 
On beşinci asır §air ve tabiplcl'in

den Şeyhi "Hekim Sinan,, ın tabi:-!i
ği hakkında bir başlangıç \'e .N'az..i't. 
Tahbyi cdlı eser~n:n metni ile nslm
dan alınmış ik'ş~r fotoğrafı ihfr;a e
den ou cidden kıyme~li eser lfosan 
AI; Yücel tarafından neşrolunmu~tur. 

Tavsiye eder·z. 
~ -ı -.agam 

Doktor l\'ecaeddin Aiasağın tara
fından çıkarılan Sağlam mecmuasının 

altıncı sayısı zengin bir münderecatla 
çı!cmıştır. Kadınlarda tesadüf edilen 
(Kaşın,;) adındaki s:ı.kallanma hasta
lığı hakkında defterli bir yazı vardır. 

, .. ~l:ikat derinleştirilince bu ada 
·~ Jandarma başçavuşluğu ile de 
~· 

1
bir alakası olmadığı, kendisine 

~~e bir süs verdiği de ortaya çıka 

Bu ihtin.,!e göre ceset ge:edcn hah-· 
çeye gömin:nüş, kedi!er ;- .. .,n kokıısu -
nu rluyarak topr:k altrnd1n kc~u .. ,1:~rt
mı§!:ırdır. Kapıcı bu ihtima.li daha kuv-

1 
vctli gö:erek bJhçede derın ve etraflı 

bir aracıtrrma yapmış, fakat toprak üze
rirde hicbir ~rı!ma ve bozulma izi gör
-l'~işti;. Yzl:m: k~1 ·• <:i.irükli:·cn ·ke~i

Denizyolları tarife komisyonu bir' 
karar veremeden dağılmış, Ankaradan l 
gelmiş olan murahhaslar da. tekrarı 

Yeni tarife, tktısat vekiletinde te -------------:----------,-----

~ht. 
1~itJ~crinde çıkan bir nüfus tezke
~?e göre, lsmnilin Hopanın Ar-
\ ~Öyünden olduğu anlaşılmakta 
~, kcndi:::i Samsunlu olduğunu 

etmektedir. 

ht~hte jandarma çavuşu hakl~ında 
~ -~ta devam olunmaktadrr. 

~llısar sehr',nln planı 
~\ıa~khisar, (Hususi) - Şehrin 
ı ~ ~kbel imar planı t<>.nzim cdile-
~tı~~erayi tasdik Baymdrrlık BJ.· 
~1 ~~na sunulmuştu. Bakanhk 

1 tk1~1lik bürosunun bu haritamızın! 
~ ile meş~ul bulunduğunu 
~ lluniyetle haber aldık. Bütün 
ıt' ~.u haritanın tasdik müjdesini 

~o~Je beklemektedir. 

lerin ayak izleri vardır. 
Kapıcı büyük bir korlı:u ve heyecan 

irinC:e Jıem:n karal:ola · - -.. u~. apartı
~anm b;ıhçcsinde ke,.:k bir insan kolu 

Şckkfü edecek bir heyet tarafında: 

tt~bit edilece!ttir. 

Donanmamız eütcü[ o 
döndU 

bul·•ndu~umı. f- :ı.t c:t1;-l:e ı· .. ~-!l·:-~-ı • Karadeniz manevrasından Göıcu: 
m:ı.k için ap~rtımr.nca kim .. eye haber dönen donanmamrzın muhtelif rucmlc 
\•er~iyerc~!< doğruca karakola ba~vur - ketleri z~yaret edeceği h:ı!ckıncl:ıki ha-
duğunu söylc:ni~tir. bcrler teyit etmemiştir. 

Zabıta memurları hemen apartıma - İngfüz kra'.ı Altıncı Corc'un taç 
na koşmuşkr, kolu tet!:ik ett' -ten sonra giyme merasiminde yapılacak ~wlikle I 
apartı:mınm s::kinlerini sorguya çek . re Yavuzun yerine :Mecidiye kruvazö
mişlerdir. Nihayet üst l:atta oturr.-'.:ra 1 rfö1ün i~tira'.{ edeceji ihtimalinden dv 
sıra ~elmi~tir. Bu k<:tta kapıyı açan 1 b1h:edilmektedir. 1 

gence de bahçede bir kol bulunduğ11 ============================ 
bunun hakk.n:fa bir bildiği olup olma -
d·ğı so:-ulmuş~~r. Ilu suı:I kar§:sınrla 

genç biruenb're kark:ıha ile rı;i;l::ıeğe 

b:t!\la:nı~. ;ıöyle bir cevap vermi~tir: 
"- Ben Tın t<>.lebesiyim, terri!ıhane-ı 

elen bir kol aldım. Bu yeni ölmüş bir in-

s:ına aitti. Kurur:ıası i~in bal!rnna koy-, 
mu~tum. Orad:ın bahçeye düşmi'.ş 1.. 1 

Bu iface üze:ine mektepten tııhki · 
kat yapdmış: ifadenin doğru ol·'ı .. • · 
r:ıev'd:ın-ı çıkmı:, ı~c:::ik kol s:ı.hibine k.:c 

d'l . . • l e ı m.ştır. 

Ye:-ıi J:.'\!!O:ı !>ii,'"1ik elçisinin hta!ürk'e ttimatna~ini t::.kdim ettiğini dün bil
c::rm:ı~ik. Buradaki re3~ büyük c!çiyi Çz.nka)•ada iken gösteriyor. 



Lokarno miaalımı kurmalı için 

ransız-Sovyet misakını 
bozmak istiyorlar 

B elçika Fransanın israrınt;ı rağmen 
bitaraf kalacağmı bildirdi 

hususundaki çok açık aruzlarını gös
termekteddir. 

ŞiMAL KUTCU SULARINDA 
ÇARPIŞACAKLAR 

Ankarada acıklı 
bir kaza 

Bir adam pencereden 
dlş!ll; öldl 

Ankara, 16 (Telefonla) - Bucln 
şehrimizde ~ok acıklı bir kaza oldu: 

Taşhan heykelinin karşııında Mey -
danpalas otelinin en üst katından cad· 

deyi seyretmekte olan bir nt tutun
makta olduğu duvardan bahçeye yu -
varlanmıı ve '<lerbal ölmüştür. 

Kuaya kurban giden. tlrtıaat Ve • 
kilcti mütercimlerinden SWennan Na
mık Dilar'dır. 

Londra, 16 (A.A.) - ltaıyanm 
Garp misakı hakkmdaki cevabında 
Framız - Sovyet misakma "karp ell88-

h itirazlar serdedilmekte olduğu ve 
bu cevabın mezkGr misakı Lokarno 
alstemlle kabili telif bulmadJiı aöyle
nilmektedir. 

4 5 yaşında bulunan Namık Alman· 
Londrada Almanyanın, Sovyetler yada tahsil etmişti. Karısı Almanyada, 

gibi Baltık denizinde harekat yapmak l 3 yaşındaki kızı 1stanbulda bulunmak· 
t& büyük mtıokWi.ta uğrıyacağı mü- tadır. Öğrenildiğine göre, gerek Roma 

ve ıerek Bertin, Franaa • Sovyet mi-1( 
llakmda münderiç olan otomatik kar
tdıklı yardım maddeainin ilga eclilme
lli lbımgeldiği mUtaleumda bulun
maktadır. 

taleuı ~ri ıUıillmektedir. öğ:endiğime göre Namık atte ye • 
Almanlarla Ruslann Şimal kutbu mcğini odasında yemiı. yemekten aonra 

sulannda çarpqacakları tahmin edil- etrafı seyrederken göı:leri kararmıı ve 
mektedir. tutunmı:ğa muvaffak olamıyarak düt • 

BBLÇIKA BiT ARU KALJIAKT A. 
18RAR BDIYOR 

B. HiUer, Danimarlta kralını ka- müştür. 
Namığın ölü :1 il kendisini sevenler 

bul ettlil zaman, kendi3 ine bir ademi araaında derin bir teessür uyandırmıt • 

Parla, 16 - Siyul mahafil, Del~ 
8llD bUhassa Belçika mtlmeaflile yap. 
tığı mUllkata. btlytlk bir ehemmiyet 
ftl'mektedir. Çünkil Belçikamn kati
)'en bitaraf bir vaziyet almak huau-
8Wldaki uran Pariate oldukça endt
teler uyanc:brm.ıttır. 

tecavüz miaakı teklifinıie bulunmuş- tır. 

tur. Danimarka, bu nevi bir teklife ı 
muhatap olan beşinci devlettir. B. Na-lia Vekilimiz 
HiUer, merkezi Avrupadaki devletler- J 1 

le ayn ayn başbqa konuşmak ve ay- l sveçe gidecek 
rı ayrı göğü& göğüse gelmek scrbes-

DBVLB'l'lıBR ARASINDAKi 
TEJl .. 4.SLAR 

Parls, 16 (A.A.) - B. Delbol'ur 
Belçika, Sovyctler Birllfl ve İtalya 
8efirlerile yapmıı oldufu ı&'Olmeler
le, B. 8.ı.ndler'in Londra ve pek ya.km. 
da da Paria ziyareti, Danimarka Jrra. 
Jmm Hitıer ile görilpnesi, gueteler 
tarafından, esaslı mevzuu yeni Lokar
no misakı projesi olan kesit diploma
si faaliyetinin tezahUrlerl aarettnde 
tefair edilmektedir. 

1Dello de Parla gueteefnln Londra 
muhabirinden: 

"uveçle İngiltere anamda bqla
mıı olaıı müzakereler, lakandinavya 
memleketlerinin Sovyetler ile Alman
ya arasında bir ihtilaf zuhmu takdi
rinde bitaraflıkl:ınm muhafaza etmek 
------

t.Uıini muhaf ua etmek istemektedir. 

Karşllıkll 
manevralar! 

Kahire, 16 (A.A.) ltalyan filosu Lib

ya açıklarında manevra yaparken, Mı -
Gır ve İngiltere kıtaları da Hclmının 

cenubu prkındaki çölde birlikte manev

ralar icra etmektedir. 

Evlenigorla-r ! 
Londra, 16 (A.A.) - Saray 

mahafilinde Vindaor Dükü ile Bn. 
Simpaonun izdivaçlannın mümkün 
olur olmaz yapılacağı söylenmekte
dir. Bu izdivacın tehir edileceği hak
kmc:laki pyialar tekzip edilmektedir. 

Madrit etrafında vaziyet 
gerginleşti 

Topçu döellosu baş!adı -
Madrit ceplıesine gidiyor -
kumandanı izlıarıaczeyledı 

Fıa1ko 
Madrit 

Avila, 16 (A.A.) - Havaa ajan·ı selesini uzun uzadıya mevzuu hah-
• muhabirinden: Topçu faaliyeti actmiflerdir. 
bugün Mac:lrid cephesinin her nok· lıc;i partisine mensup mebuslar· 
tuma sirayet etmiıtir. Topçu dü- dan Fletcher ile Miss Vikson, asiler 
ellolan bilhuaa Eecurialdan payi· ile yanyana çalqan ltalyanlann mik
taht civarına kadar olan mmtakadn tarmm yüz bin kiti olduğunu söyle-

Ankara, 16 (Telefonla) - Nafia 
Vekilimiz B. Ali Çetinkayamn lsveç 
demiryolu crupu tarafından, laveçe da
vet edildiğini bildirmittim. 

B. Ali Çetinkayanın bu davete le> 
bet elcceli tahakuk etmiıtir. Vekili • 
mizle beraber kalemi mahıuı mUdürU 
ve bazı umum müdürler de gidecekler
dir. 

Afyon ihracatı artıgor 
Ankara, 115 (Telefoqla) - Uyu9tu • 

rucu maddeler inhiaan müdürü B. Ham· 
r.a Osman bagün tstanbula hareket et• 
mi ş tir. Diğer taraftan tilfeni!dlfine 18-
re, afyon işlerinin ihracat safha.ı bu • 
günlerde büyük bir inkiıaf göstermek· 
td:lir. 

Matbuat milmessllllğl 
lıanunu 

Ankara, 16 (Telefonla) - M .. tbuat 
mümealllili hakkında dahiliye Vekile- 1 
ti tarafınclan banrlanan kanun projesi 
üzerindeki tetkikler bitirilmiftir. Ka • I 
r.un projesinin bugünlerde baıvekllcte 
verileceği zannolunuyor. 

Hakimler kanununun 
iki maddesi llzertnde 

Ankara, 16 (Telefonla)- Adliye Ve· 
kileti hikimler kanununun muvakkat 
maddesinin 2 ve 3 numaralı fıkralan 
hükmünü bir sene uzatmak için bir ka
nun projesi hazırlamaktadır. 2 nci fık· 
ra Adliyeye intisap edecek hukuk me • 
zunlannm nıımetlik devreain,,n isti~ 
nalanna, 3 üncil fıkra da ihtiaaı imti • 
hanının tehirine dairdir. 

tiddetli olmuıtur. mitlerdir. 

FRANKO MADRIDE GIDIYORI FRANSA ITALYAYA . KapltUllayonlerın. 
Salamanka, 16 (A.A.) - Gene- TEŞUBOSTE BULUNMUŞ kiıldırılm•smda 

ra1 Franko, yanmc:la birçok yiibeJc j Pariı, 16 (A.A.) - Le Popu- • hiJ'Af Jt l t 
rütbeli aubaylar olduğu halde tehi,.. laire gazetesi, Fransa hükumdinin Mür ıa ll ga ara-
te bulunmak üzere Madrid cepheai-I muntazam ltalyan ordusunun lapan / ından çılıacalı denlgor 
ne hareket ebnittir. yac:laki harbe ittirak etmesindeki va· 
MADRID KUMANDAN! iZHARI hamete İtalya hükumetinin nazarı Londra, 16 (A.A.) - Mıeır .k~-

ACZ EYLiYOR dikkatini celbetmif oldu~nu istih- pitüliayonle.rmın keldrnlmaıı ıçm 
Salamanb, 16 (AA.) - DilJ· barabna atfen yazmaktadır. yakında Montre··~.'cle toplanıt~k O· 

man telaiz iatuyonlarmm bildirdiii- VALANCIADAKI K..\RIŞIKJ IK lan konferanstan bahseden Tımf's 
ne göre, Madrid kumandam Gene- SeJamanka, 16 (A.A.) _ Va- r,a.,.et::1i, he.-kesin krıpitülaayonlum 
ral Miaja Valamiya mabmatmn laneia hük6meti. clahilive bakBndrRı kalc!mlmasmı me.eerr~tle ~~a:ıılıya· 
müra,...aat ederek bu kati günler es- netrettiii bir tebli .. bazı vilayet. cakların:n ı:. .. !:.lc:ıc!!u:·ec~~nı yaı:· · 
naamc:la ukeri kararlar vermek ma- Jercle ve WJha.. Pinaıezada vahi:n r.:ıd:t:'l ve asıl mü~külatm ltalya ta· 
uliyetini te)t bet:na üzerine alamı- ha'1i.eler olduğu ye bu •"'n mevkMe rafından geleceğini ihsas eylemekte
JaCQğmı bildirmit ve muavinler İa· halk le po1i• arumda 32 kilinin c;..1 clir. 
temi,tir. lümü ile neticelenen bir müıademe KCNmR.AN.3 \ GID:!C""'r.:.K 

Bunun üzerine VaLmaiya maim- oJcluiunu biWirdikten eonnı bu1rün· YUN.AN MURA: !HASLAR! 
mab kendisine iki muaWı aönder· kü vaziyet"~ hidJir zı-M. müaeit ol. f.tina, 16 (Huıuıi) - Mısır 
mİf, bu muavinler Madride aelerek madıir ve bin~ .. leylı aarvifin ı-~ kapitülaayonlannm liğvi maeleeini 
İte baflanutlan:lır. '~ mütt'".aatla muJ.,:-:f~ ecU • müz:lke!'e icin r. · 11anda Montreux=le 
ISPANY ADA YOZ BiN h"AL YAN I~ heven olunmaktadır. toplanacak konfe."'ansa Yunan hü-

V ARMIŞ T ebliide bütün halk ellerindeki kumeti tarafından Paris elçisi PoJj. 
Londra, 16 (A.A) - Dün A· aWdan 24 nat içinde hükUnıete dis ile hariciye ve!<aleti ai3rasi direk· 

vana lramarumm öiJeden eOarald• tetlim etmeie davet edilmek~r. tö:-le inden eski Ankara elçili Sa
tıaıplantınnda İfÇİ ve L"beral partile. Bu e!IAJ.lar ordt•nun emri"e ,.~ri!e- kell~ro!)ttloa ve sabık MISır muhtelit 
rine memup muhtelif mebur:ar ltal- cektir. ftaata1%bk l'!:lcnler derhal ku:- mahk·-T.~'cri ursmclan Vriok'll 
ıanm İspanyol itlerine yardmu me· ıuna dizileceklerdir. 1 murahhas tayin edilmitlerdir. 

' 
8. Antonesko geldi 

(Uap111, ı _,.J 

rektarU Bay Ref .. Amir npura çılcarak 
yllksek miafirlerl karaya indirdi. Rıh • 
tnnda bir ihtiram Jcıt'aaı le1'm duruyor, 
ukerl muılka mel& Romen IODra Tilrk 
miıtr :narflannı çalıyordu. 

B. Antort .akonun refikauna buket .. 
ter sunuldu. lttanbul vali muavini Bay 
HUclai, belediye reisi munini B. Ek • 
rem, tıtanbul Kumandam ıenerat Ha • 
Hı Bıyrktay. EmnJyet direktCSrU B. Sa • 
lih Kılıç. Romanya elçfıi B. Telemak, 
Balkan Antantf " Küçük Antant ua
lanD lan olan memleketlerden Yunal'!i .. 
tan, Yugoslavya, Çekoelovakya koneo • 
loalan B. Oafoı, B. Vqkotiç, B. Greıor 
kendilerini kaJ'11l&dılar.· R001en harici • 
ye narırile birlikte, Romanya hariciye 
nuaretJnden orta elçi rütbesinde B. 
Kretzeano, buauat kalem direlrt8ril B. 
Yoanid. Rador ajansı direkt6rü B. A· 
leks Hurtig ve ''.,.dverul' .. "Diminitaa .. 
cuetderl diplomatik muhabiri B. Mir • 
cea Gricnko bulunuyordu. 

Bilkreı elçimü B. Suphi Tınnöver 
de Romen hariciye nuırile beraber ıcl· 
mitti. 

Yüksek miaaf rimiz. Perapalu oteli• 
ne misafir ci:lilmiş, orada bir müddet 

latlrahatten eonra otomobille 
makamına clderek vali muavini • 
daiyi n)'aret etmlft ondaıt tatao 
mandanhlnu slyarete cltmit. 
ben TabimdeJd Romen eJsilik 
uiruaıttır • 

Oradan Taktim meydanına C 
riyet lbidesini ziyarete reJcrek IMllll'l'!'.ıill 
çelen?r koymuftUr. 

Çelenk koyma merasiminden 
tekrar Perapalaaa avdet eden S. ._,.._.._ 
neıko, alrpm üzeri motörle Hı 
pya ıe~erck maiyyeti ile birlikt•. ~ 
kıra ekspresine takılan buauıl .....,... 
ralcibea bükumet merkezimize ~ 
m. ~, 

Dün kendiaile mülakat etmek ~ 
yen .ıazetecilere, B. Antonesko, :.:: 
radan avdet edin·eye kadar bdd ..M 

litlmizi aöylemit ve hariciye na-.;~ 
bulu•madan evvel bir beyanattı 
mıyacatrnı ima etmiftir. 

B. Antoncakonun ıeyabati ::=.ıJ 
ceçmittir. Beraberinde celen 1 
terden bir laamı, menıleketimise 
fa ıeliyorlar, mealekdaflarumlr 
M~tbuat MUmeaıili B. Neıet Halil 
refak•tinde ıebri dolapmtlardır. 

B. Antoneıko, cuma:-tesi &ilıl 

babı ıehrimi.ıe dönecektir. 

--------~~--....... -------------
Pamuk 

istihsalimiz 
T etlıiş harek 

leri başladı 
(tlıl!J(Snı 1 ~) (tlatyatn 1 ~ 

valileri, aaylavlar, belediye reisi, Ada • TETHIŞ HAREKETLERt tÇlN 

1 
DAN HALEBE GELEN~!! na çiftçileri, fabrilratarler n Ceyhan 

«;iftçiterinln de iftirakJyle büyiik bir top Halep 16 (Huausi) - Son 1 
Jantı yapdmııt:r. vatani p-ıtiıine mensup buı 

Vekil toplantının mahiyetini ve Çu· Şamdan buraya ıetdiler. :$: 
Bunlarm Bayır, Bucak ve lfl kurova çiftçiıi arasında bulunmaktan 

lduyducu bilyWc .ıevld iıah ettikten ton nahiyelerinde hılkı ü:kütecek ·-__... • 
ra siraattin kallanma• yolunda alınan almakla met&ul bulundukları ,,ar,y 
ve altnm:ıı dü,UnUlen tedbirler Userin· yor. ~ 
de-nıalılmat vermif vt bilbaua fula ve- AŞiRETLER iSYANA TSŞ 
rimli pamuk iıtihaali mneleahıdı 4ur • EDtLtYOR 
muıtur. Şırn. 16 (Hutuat) - Bası 

V~kil. plinlann tatbikinde Tilr1r Jı6y. tir:thrin Bryır ve Bucak nahi,.. 
raflarında iıyanlara tetebbUı lüsünün iyi ae.ıi21 ctiriif ve kavn.yıı ba· 
Bu buauıta atlret ıeyhleri.nin 

k.mfarından yülcıek lrab"liyıtini en bU·ı le ıarütmeler olmuı. IÖylendiiİl'f 
yllk muvıffıkiyet imili olarak ıardU • .ı 

re tuminat olarak ödenc:elc • 
cünU tebarüz ettirml9. bu tedblrlerln el I ilk taksiti vcrilmiftir. 
ve it birlililt iyi neticeler vereeetini. Bu tqebbUı ü.ıerint Huint 
ziraat ıiyaHtlmlıin anahatlanm çok civırma &itmesi takarrür eden 
aamlmt bir lisanla anlatmıt ve kombi • ertesi ~n yerinde bulunamaınııt"• 
n:ıların memleketin iıtih!:ılltında oysu- Hlclisc 0 kadar tetlı uya 
yaçağı bUyUk role ipret etmi1tir. ld bu mUsakere)'i muvaffatcıret1• 

Vekil bundan sonra Çukurova çift • difindetf dolayı bir riln evvel Ut 
çisinin dertlerini aormuınır. ÇiCtçi bir· ren memurun tevkifine karar " 
Hti reiıi Seyhan ve Ceybanda baprat 

1 
t!r. 

tehtıkealnden bahaetml• bu mevıu Qze· ------------~ 

rinde uı:un boylu durduktan aonra kle-.·: -fL 1.lari şe/ıitı 
lant tohumu, yeril kosa, drat kredi ve IU lFı ~ 
iki tekerlekli rrabalınn men'i meaeı~dı (tl , 1 ~ a v~ııı 
hakkın<M çiftçi birlllinin lıQırla~lt bir . al 

. • 10 Mart &llnü btanbulun iti .. 
muhtıra vek le takd.m edlbnlştir. Çu • i il Şeluadcbqı brakoluDcla 
kurovadaki amele itini tetkllltlandır • 1 e . . . . ttılst 
mak meaeleıinln pek mUhlm oldulun11 kerlennın ııhadetını ınla .. '..-. 

· SCSylevlerden sonra bando .,,.~' 
i':ırct eden Vekil derhal faaliyete ı~D· ld b. atkel' 
mea:nı ve amele Favyonları lnp• fsm vasr ça 1 ve ır .man:a 
bir teıotkkUJ kt.ırulmaamı kararlı9tır • ya llç defa atq etti. 
m•ıtır.~ Çukurova çiftçiıinln nıUıtaeel Bundan sonra k•talır ve iti 
bir lateli o'an klevlant tohumu i!I de cec!t resmi yapırık By0P 
ballcdilmiltir. celdiler. 

Veı,:ı, Ceylıan ve Adana çiftçisine Şehitlile Kolordu. Beledi~r 
dağıt!lmak U.ere dıha 100 bin kDo kit• rafmdan çelenkler konulmut • 
Jant tohumu ven1ccelini vıadetmittlr. 

H.&lkevi ulonun.!a dBrt aut bdar 
sü:en haebibalclen sonra Adana ldilbQ • 
ne gidilmif ve or:da yine amde qinfn 
ha11ekH Uzerin4ı konuıulırak kararlar' 
alınmııtır. 

Ziraat V •km Bile ycmellnf Aclana 
kJUbQnde yedikten ıonra zlrut 111Üine-l 

lerini ıBnttek Uzere incirlik 

ıitmit •• tetkikler yapar-' 
nriittUr. Vekil buciln Mertill• 
etmif. carda blyiltc blT çiftçi 1d1 
ra~aa ulurlan~ttr. B. lf°' 
r.ıcn Me:sinden Siliflccye g~e 
Jcildtr y.pa~ktır. 



Tefrika 
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Ahmet Turgut bilhassa bu sonuncu kısım için yü. 
r.ğinde uzaktan uzağa samimi bir şefkat ve merhamet 
hiaıederdi. 

Evlendikten sonraki Gülseren hangi cinsten . bir 
~dm olarak ortaya çıkacakb, bilinemez; fakat birin. .f 
ciainden ise kendisinden tiksinmek lazım, ikincisin. 
derı iae Ahmet Turgut krratmda bir adam böylelerin. 
dert ürküntü ile çekinir! 
. Tevfik Fikret'in meıhur beyti Ahmet Turgud'un 
llndadına ycti§miıti: Be§erin böyle dalaletleri var; 
Pııturıu kendi yapar, kendi tapar! 

- lstan'buldan, yerimden, yurdumdan, eğlencem. 
deıı, havamdan urak düıünce bu çorak muhitte ken. 
diıni me,gul edecek bir §ey aradım. Herkes alıştığı 
tekilde eğlenebilir. Tabiat, spor, İf benim için hakiki 
•lirette eğlence olamaz; gönül i§leri ile uğra~mak be. 
lliın ihtisaıımdır; ıu testisi su yolunda kırılır; 
l"İtrni bu kadar yıl bu sahada oyalanmış bir adam 
tılinde sonunda yine bu cinsten bir rneıu:uliyet bul. 
l'l'\lfa mecburdu; ben farkına varmadan bu Gülseren 
%elesini kendi kendime icat etmiş olacağım! 

Diye nunldanıyordu. Bu düıünce Ahmet Turguda 
•UkGn verir gibi oldu; Inkat içinde h&la durup din. 
~llleden kendisini hissettiren bir gizli sızı var gibi 
İdi. 
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Cünler geçiyordu; Ahmet Turgut, mühendis Er· 
doian'la ahbaplığı arttırdıkça arttınyor ve genç ada
'llr Gülsercn'le evlendirme İ§ini dimağına sabit bir 
fikir hfttinde yerle§tirmiı bulunuyordu. Gerçi genç 
~. §İmdiye kadar kendisini Erdoğan'ın karısı ola
~ düıünmediğini söylemiıti; fok.at olsun, ifte bun
dan sonra düıünsün ... Mademki Gülseren'in hiç kirn
~i de yoktu, genç bir laz meslek hayatına girmi1 
~ ols.a, Anadolu yaylalannda tek ba§ma dola~ıp ne 
hpacakb ? .. Nasıl olsa günün birinde bir erkeğe bağ· 
~tak değil miydi; Erdoğan'dan daha iyisini mi 
Lıalacalr, evlensin iıte ... Ne olacaksa olsun ve Ahmet 
't llrgut kendisi için ebedi surette memnu bir mcyva 
h..ıinde bulunan Gülseren'in tamamen uzakla§tığını 
törereıc bir an evvel ondan ümidini kessin! Bu azap
~ belki o zamnn kurtulurdu .•• 

Mühendis Erdoğan, Gülseren'le evlenmesinin pek 
tttiinasip olacağını ıeker fabrikası müdürünün ağzın
~ iıittiği zaman sevincinden delirecek gibi oldu; 
~lnnnc!aki münasebetin samimi bir ciddiyet ve knr
l1lıklı hürmet ~eklini muhafaza etmekte olmasına 
~ğrnen az kalsın kalliip müdürün 'boynuna ıanlacak, 
-~ iki yanağından "81" ayn ve ıapır f8.pır Öpc
Cekti f 

Erdopn'ın fstnnbulda anası habası vardı; fakat 
~1?\amen §ahıi olan böyle bir iıinde kendisinden 1>3~
fr. hiç kimsenin söz hnkkı bulunmadığını söylüyor· 
du; §u halde genç kızı razı ettikten sonra bu düğü
rıUn hemen burada yapılmaaı için hiç bir engel kal· 
'llırordu ••• 
h Ahmet Turgud'un gönül aavaıında sivil crkanı
l!'p olduğunu biliyoruz; baıkalarına ait olan iıler

dt de türlü ta'biyeler kullanarak nihai ve kat'i zafo
~min etmek onun için pek güç bir ıey değildi; 

Refik Ahmet 
Sevengil 

önceleri böyle bir işle meıgul değilmi' gibi görüne· 
rek, Gülseren'e gayet ynvaı, fasılalı, dağmık bir fC• 

kilde zaman zaman ve laf arasında o dakikada batı· 
nna gelmiş gibi Erdoğan'ı methctmeğe koyuldu; git
gide aanşın mühendisin meziyetleri ve Gülaeren'e 
karı}t bağlılığı mevzuunu ustalıkla i,lemeğe ba,ladı. 
Bir gün, beş gün, bir hafta, bir ay, arbk günün bi· 
rinde Gülseren Erdoğan'la evlenmek lafından rahat
sız olmamağa başlamı§, hatti bu söze al.ıtır gibi ol
mu§tu. Ahmet Turgut bu meseleyi açmadığı zaman
lar, Gülseren adeta ,.aziyeti yadırgayordu; bununla 
beraber son bir konuşmada kendisinden cev&p isti
ycn müdüre }\enüz bu yolda bir karan bulunmadığı
nı söyledi. Ahmet Turgut bu cevaplan memnun mu 
oldu, yerindi mi, anlaşılmadı. 

Boğucu yaz ıııcaklan vaktinden evvel başlanu,. 
tı. Orta An~dolu ikliminin sert kıtı ve sert ya• 
zı vardır. Step, yer yer çatlak dudaklannı uzatarak 
cök yüzünden düı~ek bir damla yağmurla damağı
nı serinlctmcğe hazrrlannu! gibi ağzını açmış bekli
yordu. Kumlı:h'< köylüyü korkutuyordu. Susuzluk 
böyle giderse bütün mahsul kavrulacaktı; biraz belini 
dü.,..cltir gibi olan köyliinün iinıidi ye,erip boylan
m:ığn ha~lıynn başaklarda idi. Buğday bir kere bov· 
nunu eğdi mi artık onu bir daha diriltmek ırüç 
olur. 

Civar köyler halln olacağı biliyor ıibi idi; yı1lar
danbcri sık sık gördükleri şey ... Vaktile çoluk çocuk, 
han lm~a."l imnmın peşine dü,üp yağmur duasına çı
karlardı d..'\ gene hiç bir hayır olmazdı; bu yıl da o 
csl(i felaket yıllanna benziyecek gibi idi; daha şim
didc.-ı Akp:nar deresi kurumuş, çe§meler akmaz ol
mu;}tu; kuyulardan bile yüksük dolusu su zor çıkı· 

yordu. 
On be~ gün &cçti geçmedi, ekinlerle beraber dai· 

)ard lurlardı-:.ki otlar saranp soldu; değil mahıul al
mak, hayvanlara yedirecek bir tutam ot bulmak bile 
imkfuısu:la§mıııtt. Geçenlerde kasabada yapılmasına 
ba!lnnılan silonun in!aatı benüz bitmemi, olduğu için 
stok buğday da yoktu. Fakir ve orta halli haHmı an· 
barındalti zahire ne olacak, kaç gün ııidecekti! .• 

Demek açlık, sapsan ölüm çehreıile adım adım 
yakln§ıyordu. Köylerin bu müthiı müstevliye Jauıı 
bir haf ta bile dayanacak kuvvetleri yoktu i kasaba 
halkınm muknvcmeti de hadi lıöylerdckinin iki miıli 
olsun, diyelim. 

Nerede pusu kurduğu bilinmiyen meçhul bir ze· 
hirli )-ılan ağzı!ldan dağılan mc§'um ıslıklar cibi or· 
talıcn yayılan felakc,t haberleri, Gülıeren'i derin bir 
ıztıraba düıüriiyordu. Bir zamAndır köycülük çalış· 
malnrından iyi randıman almıyor, fakir halkın bükük 
boynu düzelecek, yüzü gülecek diye sevinip avunan 
genç kız yeni lmıtan y~ılanıyordu. Yapılan işlerin 
hc~si faydalı idi; köylünün yaşayııını kolaylatbr· 
mal,, ona di'::gün, temiz çalı,ma ve insan gibi yaşa· 
ma yoll&nnı öff;etrr."k çok iyi ıeydi; fakat Anadolu
da yapılncnk şey bir değildi, bin bir deiildi ve bunla
rın hepsinin hzşında her~eyden önce tabiatı yenmek, 
tabiatın gür.lü!dcrine, toprnğın kısırlığına kar:ıı kuv
vetli bir mücndele açmak lazrmgeliyordu. 

(.Ar kası var) 

l<eçl etlerine 
bllru/acak damga 
~i, manda, malak etlerinin diğer 
~~ kolayca ayrılabilmesi için bu 
~llere mor boya ile vurulan uzun 
~arın, yuvarlak damgalar gibi 
~ boya ile vurulması belediyece 

Donanma Cemiyeti 

\t~k göriilmü§, alakadarlara te~ 
~unutmuştur. ... ............................................. 1 
'" KURUN i 
'•ız muayene kuponui 
~ doktorumuz Pazartesi günleri ~ 
~ beş buçuktan y1rmtye kadar ga• ! 
\~t ldarehnnesfnde, Cumartesi günleri a 
fı..""11 l• ten 19 a kadar IAleU Tayyare 
;ı,' lan ikinci daire üç numarada 
~ 01tuYtıculamnızı yedt kupon ınuk~ 
~a.buı eder. 

~1ltı haataııklan doktorumuz da bu I\.' Yedi tanesini blrlkUrlp kendisi.ne 
~l't 8tııtz cumartesi, satı, pel"§embe 
~~ 9 • 12 arası Aksaraydıı, Millet cad
.,~Uratpaaa camii kı:ır~ısmdakl mu-

eatnde çocuklarınıza bakacaktır 

~~Ilı, doktorlarımız 
Khklldc dl' doktorlarımız da oku
~ b~I%lzı emirlerine hazır bulunmak. 
\~ doktorumuz FahretUn Df§mcn 
~ 11 Pt 1sUk!Al caddc.'!lnde 127 numa• 
•' ~esi günleri sııat 14 ile 20 ara. 

C. ~ Unduğu gibi doktor Necati Pak·: 
8.takısy 'Mahmudiye caddesi l-2: 

\~ ~ eaıı \'C cuma günleri ayni saat.! 
)ı Yucuıanmızm dl"lerlnc baka.caJ..· : 

~t ~ • 
ille tedavilerini yapacaklardır. : . ........................................ -.. 

t· 23 Nisan 
~t 

Sotuğu düşündürecek hafta-

"' run batlang.ı11cı•clı•r----

ikramiyeli tahvHatında kazananlar 
Donanma Cemiyetinin 15 mart J 

1937 günü yapılan 63 iincü keşide. 
sinde ikramiye ve amorti isabet e
den tnhvil numaraları şunlardır: 

KESIDEDE ITF A OLUNAN 
TERTlP NUMARALARI 

87, 524, '594, 2123. 5265, 
5544, 6645, 6887, 8600. 8637, 
9991. 

1KRAM1YE iSABET EDEN 
NUMARALAR 

ikramiye TL. Tertip No. Sırn No. 

1000 
130 
100 

10 
10 
10 
10 
10 
5 
5 
5 
5 

87 
5265 
8637 
2123 
1594 
6645 
6645 

524 
2123 

524 
574 

6645 

99 
9 

20 
l 

43 
15 
12 
99 
37 
36 
10 
4 

5 87 48 
Yukardaki tertiplerin hizalann· 

da gösterilen sıra numaralarından 
mütebaki aynı tertiplerin diğer sıra 
numaralarına ve 5544, 6887, 8600 
9991 No. 1ı tertibe kamilen amorti 
isabet etmiştir. 

lkramiyc ve amorti bedelleri 22 
mart 193 7 tarihinden itibaren tediye 
edilecektir. Amorti bedeli beher 
tahvil için bir Türk lirası yirmi ku· 
ruştur. 

TUrkkuşu filosu döndU 
Şehrimizde bulunan Türkkuşu fi

losu diln sabah on buçukta pilot B. -Ze!d'nin kumandasında olarak Anka-
ra.ya gitmiştir. 

Hamdi Emln'ln konferansı 
Önümüzdeki 20.3.37 cumartesi gü

nü Bay Hamdi Emin Çap tarafından 
Gilne!; klübünde Modern futbol mev
zuu üzerinde bir konferans verilecek
tir . 

Radyo Müsabaka Kuponu 
-11-

' 
isim: 
Adres: 
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Bu nası,[ iş? 

Bir ilacı m'uhtelif ecza
nelerden ayni fala 
almıya imkan o~ u? 
Fakir halkın hayat ve sıhhatini 
düşünmek mecburiyetindeyiz! 

Muhtelif vesilelerle eczahaneler· 
de yapılan ilaçların fiatlarından şi· 
kayet etmiş, alakadarların nazarı 
dikkatini calbemİ§tik. Bir kaç gün 
önce bir eczahane sahibi, ecza fiat
ları hakkında fikirlerini ve bugünki.i 
vaziyeti ar,ık-;a söyledi: 

"- Fiatlar her yerde ayrı ayn· 
dır. Çok iş yapan eczacılar ucuza, 
az iş yapanlar pahalıya satmak 
mecburiyetindedirler; ilaç fiatları
nm tesbit edilmiş olmadığından şi· 
kayetçiyim !.,, 

Ayrıca; bazı ilaçların ucuza mal 
edilmesi için doktorun verdiği for
müle riayet edilmeden yapılmakta 
olduğu da sık sık söylenir. Rivayet 
kabilinden olsa da halkın şi.iphe için-

90 kuruş istenilen bu ilacın "diğer 
eczahanelerde yapılan tetkikata na
zaran,, mutedil fiatınm 150 kuru~ 
olduğu anlaşıbnıştır. 

Resmi makamın keyfiyeti bu 
suretle tnvzih etmesi davamıza açık· 
ça hak vermektedir. l 50 kuruşa ve
rilen bir ilaç nasıl oluyor da 90 ku
ruşa satılıyor? 

Bir vatandaş bir ilacı bir yerden 
90, bir yerden 150 kuruşa alrr8a 
itimadı sarsılmaz mı? 

ilaç vatandaşın sıhhati, hayatı 
demek olduğuna ve fakir halkın sık 
sık muhtnç bulunduğuna göre aııgari 
had tayin edilmek icabetmez mi? 

Bunu yalnız biz değil, eczacılar 
da istiyorlar. 

de bu?unduğunu göstermesi itibarile _____ ..;_ _________ _ 

bu ciheti de kayda değer buluyoruz. Çanakkale harbinin 
Bize bu satırları yazdıran yeni yıldönUmU 

bir meseledir. Bu mesele şiddet ve E.'llinönü Halkevinden: 
ehemmiyetle i.izerinde durulması ve 18 Mart Çanakkale harbi yıldö-
Sıhhat Vekaletinin vakit geçirme- niimi.i 18 Mart 193 7 perşembe ak· 
den tedbir alması icabeden hayati şamı saat ( 20,30) da Evimizin Ca
bir mesele olduğu içindir ki hadiseyi ğaloğlu merkez salonunda aşağıdaki 
kaydedelim: program gibi kutlanacaktır. Bu 

16 §Ubat tarihli gazetemizin Ü· toplantı için davetiye yoktur. Hcr
çüncii sayıfasmda "Artık bu kada- kes gelebilir. 
n da olmaz 1,, cr..zahaneleri başı boş-
luktan kurtarmak zamanı geldi, ge· Progrıun: 
c;iyor!,, ba§lıklı bir yazı vardı. Ta- l - Açı' ve ("n bi.iyüği.imüzc 
nmmış bir zatın gazetemize gelerek şükran: 1 falkevi başkanı Agah 

d Sırrı Levend tarafından. reçeteleri göstermek suretile ver i-
ği izahat üzerine yazılmış bulunnn 2 - Çanakkale deniz muhare· 
bu yazrda bir eczacının bir ay önce heleri (projeksiyonlu): Abidin Da-
60 kuruşa sattığı ila:tan 175 lcuruş ver tarafından. 
istediği ve pazarlık neticesinde 90 3 - Çanakkale kara muharebe-
kuruşa verildiği anlatılmaktadır. leri: Yedek Subay Okulu harp ta· 

Yazımızın alakadar makamca rihi ve coğrafya öğretmeni lsmail 
nazarı dikkate alındığım görmekle Hakkı tarafından. 
memnunuz.. lstanbul vilayeti sıh· 4 - Çanakkale hakkında muh
hat ve içtimai muavenet müdi.irlüğii telif şiirler ve nesirler: Sami Rifat, 
damgalı ve 323 numaralı bir tezke- lbrahim Alil.ettin, Yusuf Ziya, Meh
re ile bize cevap verdi. met Akif, Siileyman Nazif, Reşad 

Bir doktorun ve sıhhat müdürü- Nuri, Ömer Seyfettin ve Enis Beh· 
nün imznsmı taşıyan ceapta şöyle çetten parçalar. 
denme.1<tedir: 5 - Çanakkale savaşına ait ha-

"Yazmız üzerine Sıhhat ve içti· tıralar: Kemal Emin tarafından. 
mai Muavenet Vekaleti müfetti•li- 6 - Çanakkaleye dair halk tür-
ğince yapılan inceleme neticesinde ki.ileri. 

Gezintiler: 

Beş bin yıllık mektuplar! 
Bir Amerika bilgini, eski Babil 

ülkesinde toprağı ~e!emiş 'c kerpiç 
levhalar i.istüne yazılı mektuplar 
bulmuş. Aşk mektupları... Altla· 
rmda pek çetrefil imzalar var: fakat 
sevginin ruhlara çizdiği şekiller de
ğişmiyor. 

Gazete de bunu sezdif.i i .in: 
- Tıpkı bugi.inkü gibi 1 
Diyor. 
Doğrusunu isterseniz, insanlı

ğın ele geçt:n en eski izinin "aşk,. 
damgasını taşıması benim hoşuma 
gitti. Adem oğlu, kendi içine bak
mağı ö~rendiği gi.in aşıktı. G<>nliln 
ayrı bir alem olduounu, ona bu 
duygular öğretti. Tarihin ilk ısığı 
d:ı tutuşmmı bir kain alevidir. Yer 
yuzunu si.isliyen büyi.ilc anıtlarda 
onun aydınlığı parlar. En yüksek 
~iiri o yamttr. Katı mermelere bir 
ipek dantel titrevi~ini, musambala· 
ra renk derinliklerini b3ğış1ıyan da 
gene onun cömert elidir. 

lnsam. dünya dedi<Yimiz şu ha
taklıktan kurtararak göklere yük
selten kuvvet, ondan taşar. Aylı 
bahar gecelerinde esine ses1enen 
bülbülün bir damlacık röi?sünde 
çağhyan o en11in şakıyışı zihinle tar
tabilir miyiz.? 

....Ak•lla f!Önlii biribirin~en avmın 
· filozoflar, kupkuru naz.ariye1erle 

S. <:ie~gin 
kafa şişircceklerinc, gönlün de 
kendine mahsus bir aklı olduğunu 
i bata çahşsalar, daha iyi ederlerdi. 
Ne yazık. ki "Paskal.. don başka 
bunu sezenini görmedim. 

Eskiler nasıl sevi~irlerdi? Diye 
düşünenler; öyle sanıyorum, ki Ön• 
lcrinde gök kitaplarından başka ve
sika bulamamı~lardır. Bu kitapların 
verdikleri örnekler ise, acıdır. Bi
rincisi, aşkı bir küfür suçu ile leke· 
li gösterir. Zavallı Adem, aşkı uğ
runa .. Cennet., ten koğulmuş, "Ka
bil,. ise katil olmuştu. 

Hk örnekler böyle kötü gösteril· 
diği için sevişmek haram sayıldı. 
O demlerde, ki mesut olmağa bir 
avuç < imen, bir salkım üzüm, bir 
tutam çiçek yeterdi . insanlık bu 
kanh yasağa bilmem nasıl katlandı. 

Bugün beş b!n yıl evvelki sevgi
lerin izini bulduk. Hi~ değişmemiş 
diyoruz. Yarın on beş bin yıl1ıkla
ra kavuşacağız. O vakitki hükmü
miiz de gene böyle olacak. Çün
kü sebepler değişmeyince netice de 
değişmez. Çünkü dinde, dilde, 
inanı~ta, renkte ve soyda bambaş
ka olen insan aşkta birdir. Yıllar 
biner biner geçse de sevginin yayı 
gönül tellerinden hep aynı sesi çıka• 
racak . 
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Kıdem zammı alacak öğretmen er 

Semerkand, teslim oldu, 20.000 
atlı, Şah Mehmedin peşinde! 

770 mualliı11in listesini neşrediyoruz:· 

-28- l 
Memleket, çok geçmeden yer yer 

duman tüten bir harabezara döndü. Ot-J 
)ar ne kadar çoksa, cesetler de öyle. Et
rafta karmakarıgık bir halde cesetlerle 
kaplı. Mongollann dehşetli fırtınası bir 
toprak parçası üzerinden geçince ve her 
tarafa süklın geri dönünce, o badirede 
saklanıp canlarım kurtarmak imkarunı 
bulan tek tük kimseler, tekrar meydana 
çıkıyorlar. Fakat, tefessüh etmiş ceset· 
lerin kokusile havayı bozulmuş bulu -
y9rlar. Veba ve başka sari hastalıklar, 
etrafa yayılıyor, Mongotıann kılıcile öl
mekten kurtulanlar, onların kılıcile ö -
tenlerin cesetlerinin açıkta kokması te
sirile yayılan hastalıklara tutulup, can 
veriyorlar. Her gey çöküp dağılıyor, her 
şey. Tarif edilemez zahmetlerle inşa 
edilmiş olan aan'atkarane sulama tesi -
satı, harap oluyor. Bu tesisat, devamlı 
surette bakılmak, tamir edilmek, temiz· 
lenmek ister. Kum, geçip giden Mon -
gollann arkası sıra seferber olarak, mcm 
leket kuraklığa uğruyor, arari kupku -
rulaşıyor, suya hasret çekiyor, müm -
bittiğini kaybediyor. 

Bu memleket, bugün de, 700 sene 

sonra da, o. felaketin tesirinden kenldi -
ni daha hSla tamamilc kurtarıp, rahat 
nefes alamamı§tır. 

• • • 
Fakat, işte Cengiz Han, şimdi Se -

merkand önündedir. 

Bn kale, Şah M~bmedin bütün ka • 
leleri araaında en kuvvetlisidir. Az za -
man evvel, kalenin varoşlarında sağlam 
bir sur yapılmasına, bu arazinin etrafına 

sur çekilmesine girişilmişti. Bunun için 
de, masrafa karşılık olmak üzere, ver -
giler toplanmıştı. Fakat, Cengiz, pek 
sür'atli at koşturduğundan, bu duvar, 

n:nüz tamamlanamamıştı. Dolayısile de, 
imdi yalnız eski sur, 12 demir 
kapılı ve yalçın kuleli eski ıur mevcut, 
demekti. Ancak, bu sur da istihfaf edi

lecek mahiyette değildi. Şehirdeki mu -
hafaza ordusu da, 100,000 den fazla 
Türk ve İran erinden müteşekkildi. Or
duda . 20 de harp fili bulunuyordu. 

Muh3faza ordusu iıte böyle kuv -
vetli olmakla beraber, başkumandan o
lan Şah Mehmet, gehirden uzalçlaşmıt -

tı. Zabitlerinden birkaçı ~le birlikte, da
ha Cengiz gelmeden, çıkıp gitmi~ti. O
n un. ayni zamanda aklı başından git -

miş olduğunu söylemek de, yerindedir. 
Şehirde kalan alakadar kimselere ide, 
şehri kayrtsır, §artsız teslim etmelerini 

tavsiye etmişti. 

Mongol binicilerinin töhrcti, Buha -
rada olan bitenlere dair akseden hava· 
ldis, tesirini göstermişti! Halbuki, Se -

merkandin ne kadar kuvvetli olduğu -
nu bilen Cengiz Han, uzun sürecek bir 
muhasaraya devam edebilmek hususun-

da, etraflı hazırlıklar yapmıştı. Kenıdisi, I 
kat'i olarak sanıyordu, ki bu heybetli• 

kalenin eteklerinde bir hayli yerinde sa

yacak, uğraşacak, "ısırdığı surlar da 
dişlerini aşındıracak,, tı 1 

• • • 
Llkin, buna hacet kalmadı! 

Muhafız ordusu, gerçi bir huruç ha· 
reketi yaptı, ama bu hücum püskürtül -
dü ve Mongol orldusunun daha ilk dal
gası açıldı: Anahtarlar teslim edildi, Se. 

merk:ınd teslim oldu! 

Buharanın mukadderatı, burada da 
ayni ayninc tekerrür etti. Burada oları 
bitenleri anlatmak, orada olan biten müt 

hiş şeyleri, tıpkı tıpkısına o vak'alan 
tekrarlamak olur. Monoton bir şekilde ' 
tekrarlamak! 

o * * 
Bu arada yalnız şunu kaydedelim, ki 

Semerkandde bulunan 20 fıle, böyle 
mahlukları o zamana kadar hiç görme -
miş olan Mongollar tarafından pek a • 
cayip hayvanlar gözile bakıldı. Hatta 
Cengiz Han da son derecede hayrete 
!düşmüş, şaşırıp kalmıştı bu 20 filin kar· 

~ısında! 

Cengir, sordu: 
- Bunlar ne yer ki? Et mi, yoksa ot 

mu? 

1 

1 

- Et yemezler, ot yerler. Türlü tür
lil nebatları ~ol bol yerler 1 

- Yaa, öyle, hal Öyleyse, onlan ste
pe doğru yürütünüz, orada bol bol ot 
bulup yesinler, doyasıya 1 

Zavalh 20 fil 1 Stepte, nasıl yaşıya -
bilirlerdi? Cengiz Hanın, canlarını ba -
ğışlaması liıtüf ve atıfiyetinden nasıl 

faydalanabilirlerdi? Uzun hortumlarile 
kumlar arasındaki alçak otları naıııl sö
kebile-eklerdi ki? 20 fil, orada aç!ıktan 
kıvrana kıvrana, ömür tükettiler 1 

••• 
Şah Mehmet, cenauba doğru yol a

lıyordu. Onun bu cenuba doğru at koş
turup uzaklaşması, kendisi hesabına çok! 

ıztrraph bir haldi. Yaklaştığı şehirlerin 
duvarlarından üzerine taşlar fırlatılıyor, 
ahali tarafından taş yağmurile karşıla -

nıyordu. Bu suretle hiçbir şehre gire -
miyor, yolunu değiştirmek çaresizliğini 
duyuyordu. Ahalinin bu şekilde hare -
ket etmesinin sebebi, Cengizden kork -

masıydı. Şah Mehmedi şehirlerinde alı
koymak istemiyorlardı. Çünkü, Şah 
Mehmet hangi şehirde kalırsa, Cengiz 

onu ele geçirmek maksadile oraya ge -
lerek, o ıehir ahalisini katliam ve şehri 
de "h~k ile yeksan" edei:ekti. 

M'ongol binicilerinin şöhreti 1 
Cengiz Han, kendsine ''hasmı can" 

bildiği Şah Mehmedin yakasına yapış -

maktan vazgeçmek, onun peşini bırak -
mak, emin bir yere kapağı atmasına göz 

yummak niyetinde değil. Cengizin or -
dusunda, böyle takip maksatlarına bil-

hassa elverişli mükemmel iki süvari ge
nerali var. Bunlar da general Cebe ile 
general Subotaydır. Onları çağmyor ve 

Geçen den senesi batında kıdem 
müddelni -dolduran 1140 ilk mektep 
öiretmeninden 770 kitinin bir derece 
terfi etmeleri ve iadem zamlan Ve -
kaletçe tasd:k edilerek fehrimiz ım.a -
ri.f müdürlüğüne gönderiJmiıtir. 

Kıdem zammına hak kazanan mu -
allimJcr ıunlardır: 

İstanbul bİrlnci Ukmektepten MUzeyyen 
Adli, Ayşe Seniha, Refika, Hasaıı Fehmi, 
ŞUkriye, Fazıla, Emine, İstanbul lklnc! 
ilk.mektep mualllmlerlndeo Şek1lre Adaıet 
Emine, Emine Nadire, HaUçe, Semitıa 
Fahriye, lsmail Meliha; latanbul üçUncU 
ilkmektep muallimlerinden HUsnU, CemJJe, 
Macide; İstanbul beşinci llkmektep muaı. 
ltmlerlnden Bedriye, Saime, İstanbul altıncı 
ilk.mektep muallimlerinden IAtite; ümmJ 
Şer:t:e, Mahmude Nedim, Feriha, lıımet, 
Ayşe, Natıka, Hatice, latanbul yedinci Uk 
mektepten AU Rıza, Şinasi, Necati, Banını
er, Semiha, İstanbul sekizinci llkmekteptcıı 
RUştU, Neriman Zeynep, Nebahat, Fatma 
Nevzat, İstanbul otuzuncu ilkmekteptt'n 
Pakize, Nurtye, Müyesser, Hayriye, Melt!k 
Fatma MUr§ldo, Htlanlye Muazez.. Saime. 
Nazire, Safiye, Mediha., Hatice Nlml't; t~ 
tanbul onbirlnci ilk.mektepten Fatma EdJp; 
İstanbul 12 inci llkmektepten Alımet Haya· 
11, Nadire, Hatice :MelAhat, Ayşe Sıdıka; 
lıtanbul 13 Uncu llkmektepten Ali Galip, F ... 

mlnl' Hatice, Macide, Necmiye, Naciye . 
Hatice, HaUce, Atiye, Fatma Saadet, Seh~r. 
Ferdane, Naime, Muzaffer; lstanbul H Un 
cU llkmektepten Mehmet, Şakir, Şukrü, Mf'h 
pare: İstanbul İ5 inci tlkmektepten lbrahlm 
Etem, Makbule, Ayşe, Cemile, Rukfye, Fer 
hunde Nimet, Hatice; İstanbul 16 mcı ilk 
mektepten Hüseyin Kadri, Refik, Nedimi', 
Doğ1\n, Şıız.Jye, İstanbul 17 inci ııkmektep
ten Na;fde, Ayşe Saffet, Hailde Nimet, Tııv 
hide, Y~ar, İstanbul 18 inci ilkmektept"n 
Naciye, Saime, MUne'\.'Ver, Hatice Hayriye, 
Hadiye, Emine Hayriye; İstanbul 19 uncu 
llkmektcpten Fo.tma Hikmet, Ferdane, Rtı• 
kiye, Metruke, Kemaleddin; İstanbul 20 
lncl llkm,ktepten Ka.ntye, Ceıa.ı, ZUleyh'l, 
Muzaffer, Hikmet, latanbul 21 inci tıkmek 
tep.ten Muzaffer, H~ene, ŞUkrlye, Arff, 
Bedia: latanbul 22 inci llkmektepten Sıdık..t, 
Tevfik, Muazzez, İstanbul 23 Uncu llkmok 
tepten Nedim; latanbul 24 Uncu llkmektep 

emirlerine en iyi süvarilerinden 20,000 ten Ganime Hayat, Bedriye, MUnevver, Ha• 
kiıilik bir kuvvet veriyor. Bu fırkayı arp, Zehra, latanbul 2:S inci ilk.mektepten 

lımet, Muammer, Semiha, Remziye, Hay 
vermrkle beraber, Şah .. Mcbmedi, ölü rlltlnlM, Emine Nurtye, Safiye; tstanbııı 
veya diri yakalamak emrini de veriyor. 26 mcı ilk.mektepten Nihat Melih, tstanbuı 
Bunu nasıl yapabileceklerine, bu emri 27 inci ilkmektepten Cad, LAWe, Hatice 

ıl . . b' kl d . h' Nezihe, Hayrettin, Seniha, saa.aet, Leman 
nas yerıne getıre ılece erine aır, ıç İstanbul 28 inci Ukmektepten SaJllıaddln. 
bir emir vermiyor kendilerine: Nasıl Hatice Feride, Emin, Mwtata; İstanbul 29 
yapabilirlerse, emri nasıl yerine geti - uncu llkmektepten SulhJye, Melek, MUzey. 

rebilirlerıc, yapsınlar, yerine getirsin - yen, Meliha Cem&!, Fatma Zehra, Fatma 
. . SWeyha; 31 inci llkmektepten Fatmş Hay-

ler; bu hususta tamamıle serbesttırlerl . ... e ş k" H dl Zeki 
uy • e ure, a ye, ye, Bedriye, Fır. 

Hiçbir zaman böyle bir vazife, da - deva, İstanbul 32 !nci llkmektepten Nazif 
ha uygun şahıslara verilmiş sayılamaz. Bahri; İstıuıbul 33 Uncu Ukmektepten Abo 

H • b' d h ll k f dWkadir, Vu!I, HüııınU, AbdWkadlr, Mu. 
ıç ır zaman a a uygun e er, a a - azzez, SWeyman, İsmail Hakkı, İstanbul 84 

lar ve atlar, böyle bir işle vazifelendi - tlnctı llkmektepten Sabriye, Fatma Mnh 

rilmemişlerdir. Cebe ve Subotay, derhal iline, Bedriye, Macide, tıt&ııbul 3~ inci ilk 

eğerleri üstüne atlıyorlar. kendilerile ay
ni zamanda 20,000 kişi de eğerleri üze
rine yerleşiyorlar. 

• * • 
20,000 binicinin, dörtnala at koştu -

ruşla Şah Mehmedi arayışı, takibi baş-

lıyor. Bu, iki sene süren bir arayış, iki 
sene süren bir takiptir. Dünya tarihinin 

kaydetiği en atılgan süvarilerin, Şah 
Mehmedin peşisıra, "ha bire ha" gidişi 1 
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mektepten Hasan Vehbi, Mediha; tatanbul 
36 ıncı ilk.mektepten Sadiye, Saliha, Bedri 
ye, lamaıı Hakkı, Baha, Ziya, Sadık, İata'l
bul 37 inci Ukmektepten Muatata Şevkf't 
Emine, Sabiha, Muhiddin, İstanbul 38 tnı:ı 
nkmektepten Fe~llah, MUnevver, Faik, 
Cahit, latanbul 40 mcı Ukmektepten Fatma 
MUberra, Semahat, İstanbul 42 inci Ukmek 
tepten Hamide, Saime, Ruh§lnde, Osman, 
Fatma MUnlre, Emine TUrk!n, Mablbe, Kl' 
male, Meliha, İstanbul 43 Uncu Ukmt!ktı!p 

ten Bergüzar, Fehlme, Muzaffer, Fatma 
Saide, Nevreııte, Hatice; latanbul 44 Unctı 
llkmektepten thııan, Yqar, Fahri, Fıtnat 
Mehmet Muhııln, Falka, Zl:1a. Balıse, Ze. 
kiye, İstanbul 415 fncl llkmektepten Kemal; 
İstanbul 46 mcı llkmektepten tsmaıı Hakkı, 
Fatma, Osman Nuri, tatanbul 47 inci Uk· 
mektepten İsmet, MUveddet, tatanı.ıuı 48 lJı, 

el llkmektepten Rahmi, Fahriye, Mesrure. 
Fatma Leman, Semiha, Bahire; İstanbııl 
50 lncl llkmektepten Burhaneddin, Şll7i· 

ment, Mediha; lstanbul 152 tncl llkmekteptt>n 
Etem Pertc\', Htlaameddln, tatanbul 153 UnC'll 
llkmektepten Kenan, Sabiha, Müberra, Fat 
ma Muazzez. Muııtata Art!, Firdevı: latan 
bul ı>:ı inci llkmekteptcn Ferit Beyaııt 

Cahlt Süreyya, Kem&!, Ahter, LA.U!e, İh. 

rahim, Sata.haddin, Adil, Ali Rıza, Rauf, 
İstanbul 156 mcı ıııunektepten İsmail Hlk· 
met, Sabahat, Sabahat, Mediha Tevtlk, Hi 
dayetullah, İstanbul ~7 inci Ukmektepteo 
Naşlt; İstanbul !58 inci Ukmekteptcn Zehri\, 
!ataııbul 159 uncu llkmektepten Hayrı, Ser 
vet, Tevfik, Nlti%, Musta!a, Fatm!l Leman. 
İstanbul 60 mcı llkmektepten LA.Ufe, Mü· 
zeyyen, Bedia, Hikmet, İstanbul 61 inci ilk 
mektepten DUrdane; tstıuıbul 62 inci llkmt>l· 
tepten Ahmet Vehbi, Zeki Sabri, Fatma, 
Ktı.mntn, btanbul 63 Uncll llkmektepten 
Ahmet Tayfur, RahmJ, Htlaeyln Rı~. 64 tırı· 

cU Ukmektepten Kem&!, Osman SUreyya 
Ömer, Sami, Tevfik, SuphJ, İstanbul Alil>.?~ 
köyü mektebinden Ali, Leman; Bü;ilkad& 
nkmektebinden Suteyman Nuri, H!dlyt> 
Vicdan, Bedla, Behice, Heybellada tlkmek· 
teblnd~n Hatlece Saadet, Burgazda Ukmel<• 
tepten Şayeg!n, Nahide, Mehmet Saim, A. 
Uye; Beyoğlu 2 inci llkmektep•en !brahlııı 
Hatice Zahide, Ay'§e lsmet, Hayriye, Beyoğ 

lu 3 Uncu iukmektepten Zlhnl, Mehemt M"ı 
har, ômer Faruk, 1hsan Cem&!, Emine Sıı.· 
clde, Mehmet Nureddin, Adile, Cemli, 
Havv:ı. Nezir, Beyoğ ~ inci ılkmektepten 
MU!a, Kenan, Abdullah Nuri, Nadire: S-y 
oğlu 13 mcı mektepten Hayri, Rahmi, Hadiye 
Münevver, Beyoğlu 7 inci llkmektcp~en 

Hasan Cem&!, Beyoğlu 9 uncu ilkmektepten 
Vehbi, Mehmet Mahir, Zehra, Feride: Bey• 
oğlu"lO uncu l'kmektepten Kemaleddin, Çift· 
ay, Zllleyha, Rahşende, Saffet, Beyoğlu ll 
inci ilkmektepten Mehmet Ali, Suzan, M'l· 
zeyyen, Beyoğlu 12 inci llkmektepten AU 
Halise, Mustafa Nail, Fatma Münevver. 
Beyoğlu 13 Uncu llkmektepten Ahmet Tur 
han, MeJlra, Vecide Zehra, NadJde, Beyotı' 

lu H Uncu Jlkmelctepten Sezal, HulQsl. ı:ıa· 

adet, Nazmiye Şerl~e. Zehra Hayriye, Emf 
ne Seher, Beyoğlu Hl inci t:kmektepter 
Havva Şaziye, Fatma, Servet, Mihrican 
Nezih~. MUrUvvet, Mahmure, Fatma Mu"~ 
zez, Mehmet, Fatma Ulviye, Osman N:ıı-1 

Behiye, Fatma Sıdıka, Fc:,-zJye, Rt>mztyf' 
Beyo~lu 16 mcı llkmektepten Cafer Tayyar 
Beyoğlu ı 7 inci llkmektepten Muııtafa ZP. 
kM, Slı.ra, Nefise, Muazzez, Tahııln, Beyuf.· 
lu 13 inci llkmektl'pten Makbule. l< Phrünnl· 
sa, Hayriye. Makbule Tahir, Halit Vehbi. 
Mahmure Kıymet, Bı-yoğlu 19 uncu tlknıf'k 
tepten Hll•met, E;mino Servet, Hamdi, Hatf 
ce I.A'man, tsm&ll Hakkı, Hikmet, Fatnıa 
H&ll1, Beyoğlu 20 inci lll<mektep~n Makbu • 
le, Ne!lse Hatice, Fatma Nüzhet. Hayrtlnnl 
sa, Nevvare, Fatma Zehra, Beyoğlu 21 inci 
ilkmekteplen Yahya Cemil, Yaşar, Beyn~ 

lu 22 inci llkmektepten Mehmet Nail, Fat• 
ma Zehra, Hasan Fehmi, Beyoğlu 23 Unı:U 
ilkmeklepten Sabri, Zehra, Makbule Faik. 
Can:ın, Sueda, Şerl!e, Fatma T&la.t, Hatiı-e. 

AbdUlkerlm Nadir; Beyoğlu 24 UncU llkmf'k 
teptcn Naciye Tabiin, Saadet, Bedriye; Bey 
oğlu 2S inci i!kmektcptcn Pakize, Hatice 
Saliha Fatma Fahriye, Beyoğlu 26 mcı 
llkmektepten Fattna Fitnat, Nezihe, İhsan. 
Beyoğlu 27 inci ilkmektt>ptt>n Cevriye, Sad 
rl, Beyoğlu 28 inci ilkmektepten Mükrame, 
Naciye, Sadiye, MUnlre, Beyoğlu 29 uncu 
Ukmeklcpten Mehmet Yusuf, Fatma MelA· 
hat, Nihal, Lemıµı; Beyoğlu 30 uncu llkmf'k 
tepten BUrhaneddln, Zehra, BUrhıuıeddln, 
Emine, Beyoğlu 31 inci llkmektepten Meliha 
Fatma ZUJeyha, Nimetullah, Nezihe. Hlds
yet, Beyoğlu 32 inci llkmektepten Abdllr
rahman Feyzi, SamJ, Mediha, Ay,e. Beyoğ 
ıu 34 Uncu llkmektepten HUsnU, Muatafıı 
Beyoğlu 3~ lncl tıkmelct~pten Ahmet Cemal, 
Safiye, ~yoğlu 36 ·ıncı llkm.ektepten Bııha 
eddln, NlgA.r, Abdullah, Beyoğlu 37 tncl den 
Neriman, Şerife, Beyoğlu 38 den Mehmet 
Turgut, fucatı, Beyoğlu 39 dan Ha.san Tah 
sin, LQttlye, Mersiye, Nahide, Beyoğlu •1 
den Hüseyin Ha.mi, Beyoğlu 42 den Mehmeı 
Sadık, Fatma Aliye; Beyoğlu 44 ten Bedrf 
ye, Müzeyyen, Rukiye Nlre, Fatma, Şadiye 
Beyoğlu 4S ten Mehmet Nuri, MUveddf'•, 
Fatma Gllman, Emine Nezıı.het, Dumlupınar 
yatı mektebinden lhııan, IIUsnU; Befoğlu 4R 
dan Numan, Ayşe Retlka, Nuri; :aeyoğlu 4•, 

den Mehmet İzzet, Beyo~lu 48 den KAmil 
Mesih Nahid, ME:hmet Ali, Beyoğlu 49 datı 

Mehmet Yusuf, Beyoğlu 50 den AYIC· Fat 
ma, Ali Rı:za, 1tfet, DnrUlO.ceze r:ı.elctebln<1,•r 
Mehmet Cemll, Sıtkı, Kt\ğıthane köyü mek 
teblndt'n Abbas Hilmi, Nebil, Fatma Zehra. 
Rumellteneri köyü mektebinden Kamer 

Ayazağa köyU mektebinden Sellm, thsanlye 
köyü mektebinden AbdUlganl, Demirel köy{' 
mektııblnden Ali, Zekeriya köyü mekteb1n 
den İbrahim Etem, Odayeri köyü mekteblD 
den Pembe Selma, Dumlpmar mektebinden 
Hamdi, H~klmlyeUmillfye yatı ır.ektcbln 

den Cemal, Üsküdar birinci mekteblntlf'n 
Y&§ar, Feride, Üsklldıı.r 2 aen Hamdi, Mt:.. 
zeyyen, Melek, tl'skUdar 4 ten Zehra Maz• 
IQm, Melek, tl'skUdar ~ ten Tahir, YegA.ne, 
Melek, Brika, Tacide, Fatma Ruveyde, Z~y 
nep, HaUce Mediha, Üsküdar 7 den Saime, 
Fatma, Merııiye, Sııblha Ziya, Zahide, Batı 
riye, Mustafa. Rü~tU, Rasime, Zekiye, Menı 
nune, üskUdar 9 dan HarünUrreşlt, üsklldıtr 
10 dan Meliha Ziya, Fatma Servet. KA.mlle 
HünnUz, HA.mide Hacer, Vecihe, Mehlika, 
Üskildar 11 den İbrahim Suıı.t, Meliha., üıı. 
kUdar 12 den Şevket, İbrahim, HürmUz Htk 
met, Cecher, Ka.zım, Kamer, Nihat, üskU-
dar 13 ten Cemil Fatma Mediha. üskUdar 
14 ten Rabla Naclye, t.brahim, Etem, Na~ • 
mlye, Rıtklye, üskUdar 16 ten Muammer, 
Ali Kemal, HUsnU Rasim, Recep Recai. 
Üsküdar 16 tan İbrahim Etem, Uulvlyf', 
Zeki, üıkUdar 17 den RC.:et, Ayşe Sıdıka. 
Üsküdar 18 den Muammer Sami, ÜslcUdar 
19 dan Osman, Şerefnur, Zehra. Fatma 
Şadiye, İfakat, Bedia Bedriye, IAmla, üıı
küdıı.r 20 den Saffet, SUreyya, Ömer Vasfi, 
Şeref, Fatma Ceme, Suo.t, Seher, OakUdAr 
21 den Mustafa Hilmi, üskUdar 22 den B"" 
kir, Sıtkı, Zehra, Cemlye, Emine ŞUkriye, 
Makbule, H!lcmet, Üsküdar 23 ten ZeynelllM 
din, Mahtııut, tl'sV.Udl\r 24 ten lzmall Hakkı. 
Behiye Enver, üskUc!ar 25 ten Avnl, Emin~ 
Bahire, tl'ııklldıı.r 26 dan Raif, Üsklldar 27 
den Mustafa Adil, Mehmet Sıtkı, Emine L.'ı 

mJa, Fatma Müeyyet, Rabia, Fatma Fika, 
ÜıkUdar 28 den Ali Naci, Ali Vecdi, Hatice 
Mehmet HulO.Sl, Fatma, üakUdar 29 rtan 
Şevki, Üsküdar 30 dan Nedime, Fatma Fev 
kiye, Hadiye, Saeda, Mahlde, tl'skUdar 31 
den Nlzım, ÜskUdar 32 den Şehriban, Şadı 
maıı, Mehmet Nedim, ÜskUdar 33 ten İbrl\ 
him Kemal, Üsküdar 3t ten Mustafa Lütfi, 

. ...-e fi 
GWdane, T&IA.t, Üskuaıı.r s~ ten Sll1'' '....c. 

~·ı;rı:· at, Atıf, Mahmut Ekrem, Ahter, 6&l' -
Hayrllruı1sa, Fatma Mihriban, UBkO cP 
da.n Kadriye, Krymet, üsklldar S9 ~ fi 
mlle SUreyya, Semiha, Dursun gadri~' .P 
kUdar 40 dan Hamdi, Emnle ı.rukerre et 
met Sırn, Emine Mükerrem, ceınaJI~ (. 
kUdar 36 dan Glll.lzar, İhsan, üııtO ~ 
deıı Ahmet Fuat. Ay§e, MUzeyYCil· O )1 
38 den Bekir lıhaml, HaUce Zahide. 1-* 
Fitnat, Nahlze, ÜakUdıır 40 tan .ı\Y§~ 
let. üakUdar 41 den Sabiha, Ferrub. 
Makbule, tlskUda.r 42 den LQtfiye, ~ ıt 
ÜskUdar. 43 ten Hacer, Naciye; üsıtO ~ 
ten Mehmet Hayri, OskUdar 45 teıı ; 
Mearure, Fethi, Muazze:t, Saide, 5Ult)r !ı!' 
Fahri, ÜakUdar 46 dan Hıı.mdl, gart ;.'f. 
kUdar 47 den Vasfı° Denıle!, Saime. JJ tof 
Samiye, Şaban LQt!l, üskUdar 48 d:r !I 
dlm, Niyazi, Şehriban, Şükriye, Taci• ~v 
n!ha; Üsküdar 49 dan KAmil, şeııtııı; I' 
dire Kemal, AY§e Sa.ime, üıükUdar tı~ 
tsmall Hakkı, MUrUvvet, UmranlYCUfll~ 
den Şerife, Kılıçlı köyü Nuri, 5 ete' 
HUscynll kö)U ~iye, Akbaba J.~. 
sim, Polonez Remzi. Çekme kllyü ııJ 
Cumhuriyet köyU Saime. Kuçullu k6y0 çt 
mit, Ç:ılatıca birinciden ?.luste.ta. ~~ 
talca 2 den Ferhat, Alımct HulOsl. 
köy I\'.ı'ımlle, Sabahat, Çatalca tzzcttlll ~ 
Ta1a.t, Çatalca Kestaneli köYÜ )jul!~ 
Çatalca Okkalı köyü RU§tU, çatalca Jııl" 
köyil Şevket, Ormanlı Emine, Sıvıı.9 .zııl ı) 
Çlçftllk llU8e)in HUsnU, Alatun f'e) 1~ 
tstrıı.nca Fahri, Ayazma Osman r;urijjl, 
hor I<emal Tekin, Bilyükçekmece ytJ 
Vehbi, Nurlye Halit, SWeyman. roıa 
yU Nuri, İstranca Zehra, ,BalBY~ 
Ahmet Kem&!, Baklalı Osman. D•~ 
Recep, Sazlıboana lsm&ll Hakkı, }l <;tf 
Ferit A.narşa Adem Fahri, Ekşin09 J\ 

ıut:lfllo Muba Ali Rıza, Kırac; Mustafa • ,eft< 
talblrdcn Tevfik Tekin, MelO.hat. )!e ~ 
MRltcpe lı!rden Osman Zeki, ScJllXI r~ 
Ay§e, Yalmcık Ali ŞUkrU, Muhtar. 1111~ 
1 den Musa K!zmı, Sadettin, sııtlı 

0 
i! 

Saim, tsm&ll Hakkı, NllQfer, )ılaJte~~ 
Memduh Hul~I. Kartal Soğancık ~ ft· 
Salih, Kurddomu,tan Sami, Şeybll JI~ 
EmlrU İbrahim, Sarım. Şile 1 dell J.1!111~ Q d 
Basri, Zihni, Köçeden Necip YakUP• c,l r>:1 :le~ 
Yuau.C Ziya., Akçakeae Turhan ı;ul ' O' 
riye, Alacl\lı Mehmet İhsan, A~~;ı '• 
man Ragıp Bakırköy 1 den Fahrl• .ı:ııı":. •ı 
Nuri, Farult, Saadet, Bakırköy 2 deP11-'1J°'' -ı'3 
S1Lbahat Zebra., Adalet, Nazmiye. ~ ~ "1111 

Bakırköy 3 ten Fatma. Semiha, ~ '+} ~ 
kırköy ' ten Kemal, Safra ıasyUD~~ 
met Cevdet, Mllşerref, Şamlar it ) ~ 
E§ref, H&lk&lıda.n Şaban, Mahmutbd'dı' ~ 
den Cemile Revlyat, K&litriye köyilll ;~ 
yaeddln, Ambarlıdan Saliha, Ayas l< rf 
Adem Sırrı, Nıtoe köyünden aedl;, ıt' 
Yozgl\ttan Sallhaddln, Firuz kö)-llD cıttı ~ 
ıan Hilmi, Sillvd Gem&!, Silivri ~ d p 
met Veyaf, Sellmpaşadan E§ref, sal 'l<,,ı~ 
:MUnıwver, Y&lovada.n Sadriye, got }..,,# 
Nazlre, Çatal~dan Sadık, Fenerdcıl ~O,;, 
rahman, Silivri ortak6yden Mu:ıtaf11 rPerff \> 

Cell!.llyeden Revlde, AY§e, Yelo'"' eD ~ "-!ı.. 
<':n Tevtik, Nazmiye, Çac;ık Jt,öyünd 5~61& ı"Wl. 
İsmet, Sadiye; Yalova Elmalık ~tfl' ~ ~ 
1hsan, Sojtancıktan Ali Haydar, S .ıo1' ,ı. ~ 
yünden Necip, Akk()yden Nlgt.r, '1 }.t) '1f 
dıköyünden İbrahim Zihni, Y eııicU~ : 

Kadıc;:ıflıkten !haan. cı J ~ 

Bu 770 Uldnekt,ep mu&111mının 15~~~ b 
geçen eylQlden muteber olduğun& ı; ctıılıJ 
zamlarını o tarihten &lm&lart icaP dC ~ a} 

dJr. Halbuki belediyenin 936 bUı.çe:;c' tf ~ 
na alt tahsisat yoktur. Tuarrııl u~ ~~ 
sıllarda tahatsat varsa tet1f eden 1J1 • ' 
rın eski haklan d& verilecektir· .,1. 

ıoıde ~' Diğer taraftan önllmllzdekl ey eıeıı t 

tarı kıdem IUbarile terfileri ıuııı>Gtef?>ıı" 
mektep muallimleri de 210 olarl'~;rıt 
dilmiştir. Buna &it llııte yakında 

~etine. gtlnderilecekUr. ___/ b 

~'llı 
htanın:ı Asliye 3 üncü huıcul' ~a ~ 

kemesi.nelen: . .. tarııl~ ~ltı 
Kopstantin Ekmekçı oglu ıcaı( 

dan Beyoğlunda Yoğurthane ~o .v C) 
k"yu11r 6' b· ı 9 No. lu hanede ve Kadı 0 cıd ~ ı 

fer ağa mahallesinde mübürda:oe ısı~.,, ~' 
sinde 87 mükerrer No. lu ~an 11ıe1~ "\• ı. 
kim Dimitri Ekmekçi oglıJ tı.ı o~ ~ ~i!. 
mahkememizin 936-1658 l'l"·d .,ıstf" ~ 

· Jik a ·tfl yası ile ikc:me olunan ga!p pit11ı 

muhakem~sinde müddci:ıleyh • ı.ııscb,ı, r eti ı• 11' 
nin ikametgahının mesh~ 1r ... 11:ııd' ı 
ilanen davetiye tebliğ edıldıg' gel:!l 
ayyen o~an günde mahke:ııeret<ıırııı: 
mesi hac;ebile hakkında gıyap .;eri I 
tihaz ve ilanen tebliğine karar rt'si ~ 
ve muh:ıkcme 19-4-937 pat.: ıı ~ 
at 14 e talik edilmiş otduğorJ~ti ()' 
maileyh Dimitrinin yevm ve ~ •• ef' 

d'ğı • "' kurda mahkemeve gelme 1 
1 b ~ 

vekil göndermediği surette fıtıa'ııl 
muhakemeye devam otunaca cıı~ 

1 rnı'-':ı 
bir daha mahkemeye 2 ıO ' ' uıerC 
Iiğ makamına kaim olmak 

olunur. 
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"" 

karım doğurdu!,, 
ooLE NEŞRİYATI: 

t<ılarında ihtiluf olan iki ana, bir 
?Jme davasında tekrar karşılaştı 

Saat 12,30 PlA.kla Türk mwılkhı. 12,~0 

Havadla. 13,0:5 Muhtelif pllk neırtyatı. H,00 

Son;..KŞAM NEŞRİYATI: a;, it gazeteleri tarafından Yunonislanda 
Saat 17,00 tnkılA.p dersleri 'Onl\"erıftederı • '/ f d k 'kf "" 

i.r !lir lllUddet evvel, Nermin isimli) cam polisti, sizlere ömür. Bir kızım 
var. Nerede mi otururum? Fatihte, 
ama auuı. yeni taşmdım da ... Şey, ne
resiydi orası?. Bir türlü ha tınma gel
miyor! 

naklen Yusuf HJkmet Ba.yur. 18M Pllkla ıkıliğin tamamı e 01 Q an Ql ıgına 
danı muılklsl. 19,30 Konferans. TUrk tayyare / 

~k ltle1ıelesinden dolayı Fatma 
~ ia:nıu bir kadınla mahallebici 
~ ..... -~t Ali ve karısı Fatma Nezahet 
.... lll<la çıkan ihtiliflı hadiseden, za

kurumu namına KAmıran Kaftaııcı. 20,0C hır işaret sayı ıyor 
Nezihe ve arkalaşları taratmdan TUrk mu • 

talnan bahsedilmiş, bu ihtilafın 

elklııl ve halk şarkıları. 20,30 Omer Rıza ti\· 
rafından arapça 11öylev. 20,~~ Blmen ve ar
k&dıı.ştan tara!ında.n TUrk mustklel ve hal:< 
ıarkıları. Saat ayan 21,l~ orkeatrL 

Atina, 14 (Hususi) - Bir hafta ev· 
vel yanında Başvekil general Metaksas 
ve maiyeti bulunduğu halde Girit ada
sını ziyarete giden kral ikinci Yorgi bu
gün buraya geldi. Kral ile Başvekil bu 
seyahatten fevkalade güzel intibalarla 

lteklfne bürüne.n muhtelif safhala
~tılrnı~tı. Hatırlatmak için, ya

tı ; h!disenin esası, kısaca §U: 

'Ilı& İlhan, §imdi Mehmet Ali ile 
~ ~ezahetin yanında bul~a.n 7 

Dosyada yazılıydı: Fatihte, İtfaiye 
ch'arında, İbrahimağada, 17 numara
da. 

22,ı:ı Ajans ve bor.sa habehlerl ve !rtPsl 
gUnUn programı. 22,30 PIAkla sololar, opera 
ve operet parçalan. 23,00 Son. 

me~bu olarak ıclöndüler. - Nerede doğdunuz? AK BA 
- Kızımı nerede mi doğurdum? ı.----- -----: 

Şey, Bu..-sada! müesseseleri 
Kral ve maiyyeti giderken olduğu 

gibi gelirken ele Yunan clonanrr.asının 

amiral gemisi Averof ile seyahat etmi~:~ı Nermin için, "O, benım kı
~ : Babaısı da Çorluda bulunan 
~ır,, diyor. Buna karşı Mehmet 

~ ~atma Nezahet de "~ayır, ba
Ve annesi ,biziz. Nermın, bu ka
~ \'aktile bakl!lm diye verilmişt!. 

Ç()cuk geri alınırken de, kendı
'bakrna parası tıkır tıkır sayıl-

~··· iddiasını ortaya atıyorlar! 
atına İlhan evvela Sultanahmet 

I 

- Yok, siz nerede doğdunuz? 
- Ha, ben Andrınlıyım ! 
- Soyadınız? 
- Terşan! 

Fatma Nezahet Sezer, davasını an
lattı: 

- ~lahkcmeden çıkarken, Fatma 
İlhan bana hakaret etti; öteki de da
ha hafif olmakla beraber, sövdü! 

- Neler söyledi? 

Ankarada her lisanda kitap gaze
le ve mecmuaları Akba müessese
lerinde bulabilirsiniz. Her lisandan 
kitap, mecmua, gazete siparişi ka
bul, İstanbul gazete ve mecmuala 
rma ilan kabul, abone kaydedilir. 
Mudervodd yazı ve hesap makine
lerinin Ankara acentesidir. Parkir 
dolmakalcmlerinin satıı yeridir. 

Telefon: 3377 

lerdir. 
Girit adasının Yunanistanrn dahili 

siyasetinde büyük bir rol oynadığı ma- . 
lumdur. Venizclos Giritli idi. Seneler -
denberi Ciridin istiklali için u~raştık ~ 
tan sonra da Yunanistana gelip ta baş
vekalete kadar yükseldi. Memleketin ta
lihini deği~tirdi. Birinci ve ikinci Bal -
kan muharebelerini hazırladı. Sonra da. 

Bulh ceza hakyerinde mahalle
~Yhine bir gasp davası açarak, 

gerı istemiş, o, yukarıda kay-
4titrıit, iddiayr ortaya atmış, k~-

Nezahet, tekrarladı. Bu lAkrrdılar, 

zabıta g~ti. !-çoc-u·~-·b-iro-e•n·a~l~a·m·azs-ı•n•. ~Be~n·, ·a~l~tmımıt 
Fatma İlhan, "o ve kocası, bana babasıyım!,, dediğini de bahse kattı. 

zuhur eden Umumi Harpte Yunanista -
nı İtilaf devletleri ile birlikte harbe sü
rüklemek meselesinde babası birinci 
Yorginin Selanikte öldürülme1i üzerine 
tahta çıkan oğlu Kostantin ile ihtilafa 
ldü~tü. Aleyhine kıyam etti ve itilcif dev
letlerine istinat ederek Kostantini isti • 
faya mecbur etti. O vakit vcliahti bulu
nan şimdiki kral ikinci Yorgiyi de kral
lık hakkından feragat ettirdi. Bilahare 
Anadolu hezimeti üzerine hanedanın 
Yunan is tandan· çıkanlmasr, on sene de-

l"unan kralı Majeste 11 inci Yorgi 

~ bu iddiaya iştirak edince, bakım 
~~.hin Demirelli. kan ta;hlilile han 
;~!11 kan gruplarının ~~ngi k~ 
,.lrın~. uyduğunun ~sbıt:.s~retıle 

sövdi;ter. Ben de, iade ettim hakaret- Yüzleştirmede, dört şahit de ifa-
lerini !., dedi ve devamla: delerindc durdular, Cemalle Vartam-

etmi~l~rdir. Yunan milletinin barışının 
tamamlandığını teyit eden bu hadise de 
ba§vekil gecnral Mctaksasın dirayet ve 
tedbirleri pek müessir olmu§tur. 

'il tayın edip edemıyecegını Adli 
~lerı umum müdürlüğünden sor
~elen cevapta. "Bir dercçeye ka
~enilmiş, bu cihetin tayini cihe-

- Çoktandır dıwahyız. Bu ve ko- yos, para aldıklarını kat'iyyen inkar 
cası, bana düşmandrrlar. 7 yaşındaki ettiler. Vartamyos, bu arada gülerek 
çocuğumdan ~ni mahrum ediyorlar. şöyle söyledi: 
Ha

1

buki, Gülhanede muayeneyle ço- _ Rica ederim, ben imalathane 1-
cuğun bana ait olduğu anlaşıldı. Bu dare ediyorum. Hiç öyle üç, beş lira.
ise "Ben doğurdum,, diye haU ısrar ya tenezzül eder miyim? 

Mütcfik ve dost Yunanistanın dahi
li rahat ve sükuna kavu§masını biz de 

~1dilntiş, fakat bu sırada, sulh ce
~eti, bu davayı hukuk hakye

\.ı~t görerek, reddetmişti. Bunun 
t.ı:~ de Fatma llh~, arzuha.lle, 
·ı."O\ıl altıncı hukuk hakyerine baş 

ediyor! Şimdi muhakeme, benim lehi- _ zaten şahitler de ''Bir müddet 
me gittiğinden, "kaza.nacak., korkusi- imtina gösterdi,, diyorlar! 
le bana di{j biliyorlar. Tehdit filin der _ Beş para almadım ben; kat'iy-
ken, üs~lik bf r de bu hakaret hadise-
sini ortaya attılar. Ben sömıedim ! 

Q~tu. 
~ da,·a, hukuk tahkikat hakimli

tdi ve geçenlerde heyete veril
. ta.kında duru§ma ba.şlryacak-

Komşu Ha.lime Te?'§an da, şu ce
vaplan verdi: 

- Bu sabah ilçilncü cezada duruş.. 
mayı geri attılar. Koridorda. bunlar, 
çocuğun kendilerine ait olduğunu söy 
leyip, İlhana hakaret ettiler. O, sinir
lendi, ben de kolundan tutup "Haydi, 
canını, aldırış etme. !şi mahkeme hal
leder!,, diye onu uzakla§trrdnn. Der
ken mahallebici polis çağırıp, yok ye
re posta ettirdi bizi! O, "Sen doğur
madın, karım doğurdu; eninde de, so
nunda bızimdir bu çocuk; elimizden a
lama~ın ! ,, diye kışkırtıyordu kadın
cağız'i! 

~ trada \gene Fatma: tınan tara
ı~~ehmet Ali aleyhine ~ aÇılml!'} 
h bir daya da v~rdır. Bu 'aa~a 
lıl asliye üçüncü ceza hakyerın 

~ 893 - 1937 dosya numaralı 
l\ı~dit davasıdır. 
."lllt 8abah bakılan bu dava, şahit 

1ıtıasma kalmış, fakat, salondan 
~ koridorda bir hiıdise olmuş

hınet Ali, salona dörunliş, reise 
İlhanın dışarıda sövdüğünü 

'İ§. reil!I de "Da,·acı olan, polise 
"erir:,, demiştir. Polise koşan 
et Alinin müracaatı ilzerine, 
tat başlamış, müddeiumumilik 

~%icinin karısını davacı, Fatma 
'ıt ltoınşusu Halimeyi dava edi
atıa.nıe meshut suç kanununa 

~Ulta.nahmot ilçüncü sulh ceza 
\ lle göndermiştir. 
hııııeyin, on buçukla on bir ara

\ 
0
1an hadisenin duru~asma, sa

b..a.Itıda başlandı ve duruşma on 
v,~ğa kadar sürdil. 
İll'uBınayı m.erakla dinliyenler a
. • tnahallebici Mehmet Ali de 
' ~aı rengi bir pardesü, bal ren-
11>inler, alaca bulaca bir boyun 

.. ~trıı pırıl b:r kravat iğnesi .... 
~ebici, böyle giyinmişti işte! . 
ı ~l!ına gelince, o da süslüydü; 
~ bir şapkayı saçları üstüne yan 
~. omuzunda simsiyah, uzun 

~ttl>arıak bir kürk ... 
illa. İlhanla şişmanca bir kadın 

(()"' b" ~ ·•
1§Usu Halime, sade ır man-

eteıc, dilz taranmış saçlarını da 
~iter başörtüsüyle örtmUşler, 
~ 'ini boyunlarında fiyongala-

ı, 
'\.. . ";:;r. :Fatma Ne.tabet, hüviyetini 
\ bıt ettirdi: 

iı>.tehtnetten doğmayım. 23 ya
tlı. ~yazıtta Soğanağa mahal
~ Carniişerif sokağında 16 nu
~llııı 0tururum. ~yadım, ~zer! 

'ea. a lıhana gelıncc, o, !}oy le: 
~banı Hasan, annem Yeter! E
~ erı böyle! Ben de 23 y~ında-11.t·h 
,

1 te Kırkçeşme caddesinde-
~·tada oturuyorum. Okur ya

,' ~1"asiıyım. Ne iş yapacağım? 
~ ~0Yadım, Özttirk ! 
~e ise, b9yle: 
~ lıtı annem Sultan, babam Os

ıı 28 yaşındayım. Dulum. Ko-

Şahitler çağırıldı: Galatasaray mer 
kezinde polis 744 numaralı Mustafa, 
zahire komisyoncusu Cemal, dökmeci 
u.o3tası Vartanyos Hamparsom; bunlar 
dan polis memuru, başka. bir davada 
şahitlik için koridorda duruyormuş. 

Bu .i§e de §ahit yazdırılmış. Arada 
§iddetlice bir konuşma geçmekle be
raber, kötü bir söz !§itmediği yolun
da ifade verdi, Zahire komisyoncusu, 
Fatma. İlhanın salondan "Ben, bunun 
karısının şahitliğini asla kabul et.. 
mem dıye dışarıya. çıkarken, Fatma 
Nezahete sövdüğünü, onun sövmeden 
cevap verdiğini iddia, dökmeci u~tası 
da, bu yoldaki ifadeye i~tirak etti, 

Fatma İlhan, ayağa kalktı: 
_ Nasıl olur? Polis, öyle bir Şey 

demiyor. O da o sırada orad:ıy~ı. Bun 
larm böyle demeıcr:nin sebebı, ma
hallebicidcn aldıkları iki liradır. Bu 
işe Necmiye ve Zekiye isimli iki ka- · 
dm ı:ahittirlcr. J{oridorda duruyor
lar.' Lutfen çağırınız, onları da dinle
yiniz! 

Hakim İhsan YarsuYat, müdafaa 
vaziyetini göretere:<, bu iki kadını ça
ğırttı, yemin ettirdi, dinledi. Vefada 
Akü Paşa sokağında 22 numarada o-ı 
turan 20 yaşında Emin kızı Nec~i~~· 
yeldirmeli, ba.'.;Örtülü, oldukça suslu; 
Tahtakalede 29 numarada oturan 60 
yaşında Zekiye, babayanr, kapkara, 
bol bir ça.r§afa sarınmış. !kisi de, 
mahallebici Alinin müddeiumumilik 
koridorunda. Cemal ve Vartanyonla 
fısıl fıstl konuştuklannı, arada Cema
le para verildiğine del:llet eden bazı ı 
el hareketleri olduğunu. fakat Var
tamyosun bir müddet "Ben ne biliyo
rum ki söyliyey;m ?,, diye imtina gös-I 
tcrdiğini, bun~nla. b<.-ralıer iki~inin de 1 

müddeiumumilik odasm:ı girip mah
kemedeki gibi al~yhte söylediklerini 
anlattılar. ·Zekiye, üstelik üçüncü ce
za koridorunda mahallebicinin Fatmaj 
lıhana ı:övdüğünU ve bu arada "Sen, 

yen! 
Hakim İh8a.n Yarsuvat, kararmı 

bildirdi: 
- Tahkikata ve şahitliklere naza

ran Halime Ter§anm beraetine, Ce
malle Varta.myos aleyhinde söylemek 
le beraber, bunların sözleri mildafaa 
şahitleri Necmiye ve Zekiyenin şahit
liklerine nazaran muallel göHlldilğ\in
den( ve ayn}· zamanda .&Ylll ye,rdeki 
Ye polis Mustafa da kötü bir şey işit
mediğini söylediğinden, Fatma lıha
nm da beraetine, 500 kuruı, duruşma 
masrafının davacı Fatma Nezahetten 
alınmasına ... 

Davayı kaybedeq Fatma Nezahet 
Sezer, heyecanla: 

- Ceza. isterfm. Müdafaa şahitle
rinden biri eltisi, biri evsahibi! Diye 
bağridı. Fakat, duruşma bitmi§ti. Be
raet ed~nler, teşekkürle, hakimi se
lamladılar! 

Karfıhkll sövme 
İstanbul adliye dairesinde, diln li

cilncü ceza koridorundaki meşhut suç 
hadisesinden başka, istintak daireleri 
koridorunda da, öteki hadiseden üç 
saat kadar sonra, ikinci bir hadise ol
muştur. 

İstintak dairelerinden birinde ara.
larındaki davanın tahkikatı yapılan 
tüccar Hüseyin Avni ile komisyoncu 
Suduri, kavga etmi~ler, ikisi de dava
cı olarak hemen müddeiumumiliğe 
koşmuşlardır. 

Fakat, ikisi de hem davacı, hem 
suçlu sıfatln..rile, Sultanahmet üçüncü 
sulh cezaya yollanmışlar, bitkim İhsan 
Yarsuvat, karşılıklı SÖ\"mcyi sabit gör 
müş, üçer gün hapis, birer lira para 
cezasr kararı vererek, kar§ılrklt söv
meden dolayı, her ikisinin cezalarını 
da düşürmüşfür:. 

Bir katllln cezası 7 
seneye lndlrildl 

Unkapanında rekabet geçimsizliği 
yilzü.nden bakkal İzzeti tabanca kur
şunile ·'..ildürmcktcn tmçlu bakkal Ka
mil, İstanbul ağırccza hakyerinde 15 
seneye mahkum ol.mu~. takdiri sebep
lerle ceza 10 seneye, sabıkası;·Jık ve 
af kanunu dolayısile de 7 seneye indi
rilm i,tir. Suçlu, öldürdüğü adamin 
kanunen belli olacak mirasçtlarina 
1.000 lir:ı. tazminat da ödiyecektir. 

Hile ile lhtilAstan dolayı 
Erenköy belediyesinin eski tahsil

darı Ahmet, 19 mükelleften aldığı 48 
lira 65 kuruş tanzifat ve tenvirat res
mini, kontrola yarıyan dip koçanları
na eksik yazarak, hile ile ihtilas suçu
nu işlemckteii. İstanbul ağırceza hak-

vam eden Cümhuriyet rejiminin ilan c
dilme5i müteveffa Venizelosun teşvik 
~ eseri olmu§tU. Venizelosun Yuna -
nistanda tam virmi iki sene süren ma
ceralarla <folu faaliyet ve hareketlerind~ 
en büyük istinatgihı Girit ve Giritliler 
olmuştu. Girit ahalisi Yunanistanda 
kahramanlrk ve cesaretleri ile töhret 

alkış1a~ız. · 
KRAL VE BAŞVEKiLiN GiRiTLi-

LERE TEŞEKKORLERI 
Atina, 16 (Hususi) - Kral ile Baş

vekil Metaksas Girit umum valisi va -
sıtasile Girit ah;:lisine gönderdikleri bir 
beyanamcde Giridi ziyaretlerinde ken ~ 
dilerine karşı gösterilen muhtcıew ve 
hararetli hüsnü kabullerden dolayı mü -
te~ekkir kaldıklarını bildirm~lerdir. 

bulmuştur. -------,-Ç.a·~-am-ba-ı-•P•e•rş•e•nı"'.'be-ı 
Kendisi de Giritli olduğu için etra - Takvim I 7 Mart ı ~ Mart 

frna en ziyade hem1erilerini toplamıştı. 4: M· ı: 5 .M· ;nem 
Yalnız bunlara itimat ve emniyet ede. -

biHyordU. Bunlardıa ... ~e:Vkt adamlao 
1 
~.~~ 

1 
~ ~~ 

yetittiriyor, en yüklek payelere bunları Sabah namuı 6 00 6,00 
geçiriyordu. V enizclos tam. bir mağlü - Oğle ııam&ZJ 12 22 12 22 
biyetle siyasi hayatına nıhayet veren lk1ndt a&ııı&EI 15,45 J 5,46 

1935 martının ilk günü ilan ettiği son Akeam namazı ~ ~·~~ : g !~ 
ve büyük isyanı lda Giritte hazırlamış, = nl\ID&ZI 

4
_
30 4

,
28 oradan idare etmiş ve oradan kaçmıştır. Y'ılm geçen g1lnler1 76 77 

işte bütün bu hadiseler Giritlilerle ha- Yılm kall\n günlert 289 288 
nedan arasında bir zıddiyet husulüne ,_ ___________ ._ ___ .,. 

vesile olmu~ sanılıyordu. 
Maamafih kral Yorgi tekrar tahtına 

geleceği zaman daha Avrupada iken he
nüz yaşamakta olan Venizelosla uzlaş -

a RSA 
us . 3 . 937 

mıJtr. Bu uzla~ma Giritliler üzerinde te- ı---.----~---::-----:----ı 
sirini göstermekten hali kalmamıttr. 
Hele kralın bu defa Giride geldiği gün 
yanında Başvekil Metaksaı ol~rak Ve -
nizelosun mezannı hürmetle zıyaret et
mesi Giritliler üzerinde çok büyük bir 
tesir bırakmıJtır. 

Kralın bu ilk ziyareti ada ahalisile 
hanedan arasında hiç bir suitefehhüm 
bulunmadığını ve Giritlilerin de diğer 
Yunanlılar gibi krala sadık ve yeni re
jime taraftar bulunduklarını göst_e~en 

parlak bir hadise olmuşt.u~. Kral ~ı~ıde 
a~k bastığı dakikadan ıtıbaren gıdın -

fUı.al&nnda ytldn ita.retli olaııJ.ar, tlU 
rt.de aıuarul'Je ldl"blllt-rdlr. H.ak&mlar 
"IW!t t:.e dt> kıtpıını, qtı' fl,)·atbn ı.ır. 

PARALAR 
• l:;terlln 619 - Pezeta 
•Dolar 12ö - •Mark 28-
•Frank 114 - • ZloU 2'J -
•Liret l2.) - • Pengo 23 -
•.Belçika Fı .,,l - ·~y a-
•Drahmi 2150 •Dinar ô~ -
• ıevıçre Fr ll7o - Yen 
•Leva 23- •Kron tsveç a;;ı -
• Fıorl.n G6- • Altm 1039 -
•Kron Çek. io - •Banknot 2-!S -

ceye kadar eksilmeyip artan fevkalade 1----=-----:-----..... ·----~ı 
hararetli ve samimi hürmet ve muha b- Ç E K L E R 

•Şilin A\'U• 23 -

betle karşılanmıştır. Gezdiği llanya, • ı..ondra 61G - • Vlyana 4 23 
- Oi93b • MadrtO 1Hii5 Betimnos, iraklion gibi büyük şehirler- • Nevyor~ 

• Paru 17 81J • Bı>rll.a 1 97l5 de olduğu kidar bütün kasaba ve köy - • 1411&.no ljQGS~ • VarşoYa 41!> 
lerde de ayni hararet ve samimiyeti bul- • BrUkseı 4. iO<J.:i • BUdapqtt 4 3350 
muştur. Adanın içlerinden uzakların - e Atına 88 • BUkret 10827!:12 

dan kralı görmeğe gelmiyen ins;ın kal- • ~ne'lt'n S4Sll> • Belgra4 84 i{ 

mamıştır. Kralın adada buluoıduğu al - • Sotya C4 61 • Yokoh&m1t 2 i SO 

• Am8terd&m l 4jl2 • Moııkova 2-161 tı gün Girit ba~tanbaşa ~ayrab~l:.at~mrş • Praft 2"2 iôio • Stok.holm S 14$j 
ve kralın ada.da bulundugunu ı aıs ısna 

11 
____ __.::. ___________ 

1 herkes tes'it ctmi~tir. 
Girit"'gar.etele:-i kralın ziyaretini Yu

nanic;tandaki ikilif.in artrk tamamile or
tadan kalktı[:ına bir remiz o!arak tefsir 

yerinde, dün beş seneye ma~küm .. ol
muştur. Ancak parayı vaktınde öde
mesi ve açıkca itirafı sebeplerile, ce
za müddeti bir sene, on bir ay, on gü
ne indirilmiştir. 

Zeyrek cinayetinin faili 
tevkif edlldl 

Zeyrekte ortağı Veliyi öldürüp or
tağının karısı Emineyi yarahyan kah 
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117 MA'R1ı 1937 

Devlet Demiryolları ve Limanları işl~tme 
Umum idaresi ilanları · .- · ...• -

Muhammen bedeli (475129,70) lira olan 50 bin ton kriple Alman 
maden kömürü 26 - 4 - 1937 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı 

zarf usulü ile Ankarada idare binasında satm almacakbr. 
Bu i~ ginnek istiyenlerin (22755,19) liralık muvakkat teminat ile 

kanunun tayin ettiği vesikalan, resmi gazetenin 7 - 5 - 1936 gün 
ve 3297 numaralı nüshasında intitar etmiş olan talimatname dairesinde 
almmıt vesika ve tekliflerini aynı gün aaat 14,30 a kadar Komisyon Reis
liğine venneleri lizundrr. 

Şartnameler 2376 kuruta Ankara ve Haydarpap. veznelerinde satıl. 
maktadır. ' (1348) 

Dahiliye Vekaletinden: 
1 - Vekaletçe yapbnlacak yazı hane, mua, koltuk, sandalye ve mü 

masili mobilya açık eksiltmeye kon muıtur. 

65 Yaşındaki Bayanın 25 Yaşında Görünmesi 
Bütün Dünya Kadınlarında Alaka Uyandırdı 

18 milletin güzellik profesör .. 
ierinden Avrupada V O G 
kreminin sureti istimalini 

gösteriyor 
V O G Kremi genç hayvanatın cevheri aslilerin· 

den çıkanlmış bir maddei müessire ile yapılmıştır. Cild

de tabii kan tevlit eder, gençlik ve güzellik verir. VOG 

kremi kullanan 65 yaımdaki bayanın 25 yaşında gö. 

rünmcsi VOG kreminin büyük eseridir. Memleketi· 

mizin her tarafında gece ve gündüz VOG kremlerini 

ve krem köpüğünden yapılmış VOG pudrasını mutlak 

kuJJamnız. 

2 - Eksiltme 24/ 3; 937 tarihinde çar§amba günü saat 15,30 da 
Ankara da Y enitehirdeki Vekalet binası içinde toplanan Satmalma komis- 1 
yonunca yapılacakbr. ~:••••··~··••••••••••••••••••••••ıııın•••••·~~ 3 - Muhammen keıif bed.H 2680 liradD". 

4 - Muvakkat teminat 201 lir~ clır. 
5 - istekliler bu işe dair prtnameyi Vekalet Levaznn bürosundan 

paruız alırlar. 
6 - İsteklilerin 24/ 3/ 937 gününde muayyen s~ııtte teminatlarını 

hamilen komisyona müracaatlan ilin olunur (504) (1234) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 
6. ıncı keşide 11 Nisan 937 dedir. 

Büyük ikramiye: 200.000 Liradır. 
Ayrıca: 40.000, 25.000, 20.000, 15.000 10.000 
liralık ikramiyelerle (5.000 ve 200.000) liralık 

iki adet mükafat vardır. 

Dikkat: 
Bilet alan herkes 7 / Nisan / 937 günü al<ıamma l<aClar biletini 

değiıtirmit bulunmalıdır. Bu tarihten ıonra bilet üzerindeki hakkı sakıt 

olur. 

i ilanla alakadar Bankalar, mues- ı 
,-..... sesat, şirketler ve tüccaranın = 

\ Nazarı Dikkatine : J 
~ KURUN ve HABER gazetelerinde ne§red.ilecek ilanlara ait tarife e 
~ a§ağıda gösterilmiştir: 
- Birinci ayıfada bqhk 

'

e . Birinci sayıfada aantimi 
İkinci ayıfada aantimi 

l
e··;, Üçüncü ve dördüncü ayıfada aantimi 

1 ilin ayıfalarmda aantimi 
Resmi ilinlarm aantimi 
Kitap, kitaphane, mektep, gazete ve 
hayır müesaeaeleri ilinatı santimi 
Tüccari mahiyeti haiz olmıyan küçük 
i}anlar yirmi kelimeye kadar 
Küçük ilinlarm bet defa ıı 
Muhtaç san'atkirlar ve İf anyanlarm 
ilanatı 1 O kelimeye kadar meccanen 
Devamlı yapdacak ilinat için tenzilit 
yapılır. 
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ilanlar için yalnız Ankara cadde
sinde VAKiT Yurdunda 

PROPAGANDA 
Servisine mUracaat edllmelldlr. 

Telefon: 24370 

Başka hiçbir illin müessesesinin 
gazeteler namına ilAn almak 

salAhiyeti yoktur. 

o 

KUMBARA BIRE, 
10001 

----- D r. -ll8Cll-..-
N l ŞAN YAN 

Hastalarını hcrgün akşama kadar 
Beyoğlu, Tokntlıyan oteli yanında 
Mektep sokak 35 numaralı mua-

yenehanesinde tedavi eder. 
•mr Tel: 40843 ---

Snhlbl: ASIM US 
Ncıırlynt Dlrcl:t5ril: Refik Ahmc t Sevengll 
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Akay işletmesinden: ~, 
1 - Yalova kaplıcalarında inşaatı ikmal edilmekte olan otelin abf•P 

bilyasile perdeleri kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltmeye ait evrak şunlardır. 

A - Münakasa şartnamesi. 

B - Ah~ap mobilya listesi. 

C - Perde listesi 

D - Ahşap mobilya fenni tarif listesi 

E - Fenni şartname 

F - Müfrddatı münakasa şartname sinde yazılı planlar. ,..~ 
3 - Eksiltme Karaköyde idare Mc rkezinde şefler encümeninde 22 

- 93i tarihli pazartesi günü saat 16 da yapılaca:;tır. . re" 
. 4 - ikinci. ~addede yazılı evrak ve planlar iki lira mukabilinde ıd' . ~ s 

nesınden alınabılır. . • f;fl'W 
S - Taliplerin yazılı günde nihayet saat 15 şe kadar tekli~erını A 

Reisliğine makbuz mukabilinde tevdi etmeleri lazımdır. (1049)~ 

~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.5ıcelef 
Senelik muhammen kirası 840 lira olan Köprünün Kadıkö~ ~aY~ to,' 

3 X 6 boyunda dükii.n teslim tarihinden itibaren 938 Ve 939 seneleri eSI V'/ 
na kader kiraya verilmek üzere açık artırmaya konulmuştur. Şartnaın e1't.:P,v• 
zım Müdürlüğünde görülebilir. İstekli ol:ı.nlar 63 liralık ilk teminat ::.ııııııtl' 
ya makbuzu ile 23-3-937 salı günü saat 14 de daimi encümende 
dırlar. (B.) ( 1297) 

t LAN nin hükr.lü yoktur. ıııl ~ 
B . . ftan 60 "" JJ Balıkesir kız orta mektebinden 1928 

senesinde almış olduğum t astiknarr.eyi 
kaybettim. Yenisini alacağımdan eskisi-

cşıncı •mı ·~ \1!-
Beh• ~ 

~ 


