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Kar gağıgon 
Şibinkarahisar, 12 (Hususi) - E 

fıaftadanberi devam eden hafif fırtın 
lı yağmur ve sisten sonra bu gece c 

santim kalınlığında kar yağmıştır. 
Kütahya, 12 (Hususi) - Dört gü 

dür devam eden soğuklardan sonra b 
gün merkc.ze ve mülhakata on santi 
kar yağdı. 

Belgrad'da ·dün ilk mülikat yapı ldı 
Akşam verilen bir ziyafette 

iki Başvekil çok samimi nutuklar söylediler 
Gazetelerin yazdıklarına göre 

Geniş bir anlaşma imkanları 
tetkik olunuyor 

8&şvekilinıiz çarşamba günü Yugoslavgada bir seyahate çıkacak 
fJe ayın yirmisinde Sofyada bulunarak 6 saat kadar kalacaktır 

. rt+ 

~ . 
%ı ~ket 

l>,tıc.ibi Pren,, 
cıvıe \ . BeZgradda>l gii::e lbir ·meydan 

~Oala 1 Belgrad, 12 (Hususi surette giden 

l~. !YJa mektupları : arkadaşımızdan, telefonla) - Dost 
kı J 7 Yugoslav hilkfunetinin misafirleri bu.. 

U.OSt memıe- lunan Başvekil ve Hariciye vekilimiz k f bu sabah Saray'a giderek kralın ziyae arasındaki ret defterini imzalamışlardır. 
b lki dost memleketin devlet adamla-

h l enzerlikler n arasındaki ilk temas bugUn saat on 
0 e ar ~. " J:'.. ~ 1-··~ ~'ıSV~kil İBmct tnct. 

~ki at,· 1 O nisan - ismet lnönü nü ile Hariciye vekilimiz doktor .1: .-

tek. 13 Pazar akşamı buraya gele- fik Rüştil Aras, Yugoslav Başvekilil 
l'clJi Urada herkes Türkiyenin şe... ve Hariciye nazırı doktor ~lilan Stovn.. 
tile ~11lllu..,affakiyetli Başvekili sıfa. dinoviç'le ilk millakatlarmı yap~ış. 'ı 
aiil'iikU~ekleyor. Belgrad gazeteleri lardır. • 

vnder Atatürkten Türkiye • ZİYAFET VE ÇAYLAR 

ASIM US Saat 13 de Beyaz Sarayda kral na-
~ (Sonu: Sa. ! Sü. lJ ( Sonu: Sa. 4 Sil. 4) 

~Şekler fardediliyor 
~Cltikarar dün Şeh ir 
llıeclisinde verildi · 

Beyoğlu ve Emin 
önünde ağutostan, 
Fatih, Beşiktaş ve 
Kadıköyünde de 
altı ay sonra eşek 

görmigeyeğiz 

(Yazısı 3 i111cü sayı/ada) 

1 ~ ~~~~ 

Bii.yük siyase~ 

adamımız Ba.::
vcldl in.önü 

200.000 lira kazan~n işçi kızlar para
larım aldıktan som-:a 
(Yazısı 8 inci sayıfamı::da) 

Hatayda 

Satılmış 
adamlar 
Aleyhimizde 

tahrikat yapıyor 
KUrtda§mda da CebelldU
ruzdakl gibi bir hadisenin 

çıkmak ihtimali var 
Fransız müstemleke zabitleri Suriye 

mahalli hükumet erkanının Suriyenin 
bütün irtica unsurları ile teşrikimesai -
ye karar verdikleri mall1mdur. Bu iş -
birliğinin nümunelcrinden biri de Crab
lus kazasına tabi Amerne köyünde ika· 
met eden Nakşi şeyhlerinden Ebu Na • 
sirin oğlu Şeyh Köleli muayyen bir 

(So11u: Sa. 4 Sil. 1) l 8P!1.nyoz .sular:uuı giden en büyük lngiliz zırhlısı Tlood 

8Po.11.gada nazik -bir vaziyet Ediblerimiz 

ı•-Büyük bir yas günümüz:·-

Abd ü 1 hak Hiimidi düli 
gece kaybettik! 

En !büyük şairimiz, en yaşlı mebu~ 
sumuz Abdülhak Hamidi de nihayet 
dün gece kaybetmiş bulunuyoruz. 

Büyük vatanperver Namık Kemal 
kendinden 12 yaş küçük arkadaşı için 
(HA.mit, seni mubatab etmek için adın· 
dan büyük kelime bulamıyorum) de
mişti. Biz de bu en acı ölüm haberini 
ilk kaydetmek için onun adına ilave 
olunacak her kelimeyi duyduğumuz 
matemiil; derinliği yanında fazla ve 
küçük bulmaktayız. 

Süleyman Nazif'in (Azimüşşan) 
vasfı gerçekten da.bi üstad hakkında 
beslenen umumi duygunun en muciz 
tarifini taşır. Hamid için hepimizin 
hiç is~emediğimiz bu ölümü bile bü
yük Hamidin hUZUruna ona yakışır bir 
tabii tecelli ve gene Hamidin büyük. 
füğünü sayan bir teenni ile geldi: 5 
şubat 1852 de Bebekte doğan ve 13 
t>;isan 1937 de Maçkada, Maçkapalasta, 

. 

13 rakamının uğursuzluğuna yeni 
örnek vererek ölen Hamid göiler 
maddi hayata yumduğu bugün 86 

Sonu: Sa. 4 Sü. ------1111 
Dosyadaki suç delilini imha ! 

Alemdar caddeshld 
bir cürmümeşhut 

~ıı1111ııınııunııııııı11111ıııııı11 1111 ııııııı 1mırıınıınmııııııuınıııs 
§ Bu cürmüınethut hadisesi ~ 
~ etrafmda, İstanbul müddeiu- ~ 
~ mumisi Hilanet Onat, dün şu ~ 
~ sözleri söylemiştir: § 
F - Cümhuriyet adliye me- ~ 
~ mu~lannın kendilerine karşı g 
g vaki olacak kanuna aykm her ~ 
'g hareket ve teklifleri nıafevkle- ~ 
~ rine. haber venneği t iar ittihaz ~ 
~ e~~~ ~l~uklan def atle görül- g 
ğ dugu gıbı, son hadise de bunu ~ 
~ teyit ebniıtir. g 
E : 
5111ıını1111ırıııı11Jı11ııııı rııııuıını ıııı111mıııı111ıııııııı1111 11ıııııııı7; • 

Sigorta do!andırıcıh§ı su 
lusu Onnlk, Hakyerl k i t 
bine too Ura rUfvet ver 
mekten durufmasında 

derhal tevkif edildi 

· (Hcidise ve duruşma tafsilatı 
·· S üncü sayıfamız&ı) r 

lffın11H1ıııırmrıııuıııuınııı1111ın11ııııırılt!fuııııııııııının'llııuıııııııııııııııı1muıııııııııııuuıııııı"''''lllıııııııııııııııııııuııııırıını11Jt 

Yeşil Cehennem 

Büyükadnda kır!angıç ıePleri 

ve cam dallan arasınd~ doğan 
gUzel bir atk hikayesi... _ 

Yazan: 

Hahide Osman 

' 



2 - KURUN 13 NiSAN 19~7 
""" 

iki dost memleket arasın 
daki benzerlikler 

(Ustyanı ı incidJJ) 
Yugoslavya münasebetlerinden ha
raret ve samimiyet ile bahseClen ya
zılar yazıyor. Belgrad büyük elçimiz 
Haydar bu akşam buradan hareket 
edecek, Başvekili Yugoslavya hu
dudunda karşılayacak. 

l!met İnönünün bu ziyareti daha 
evvel Yugo:;lavya Başvekili Stoya· 
dinaviçin yaptığı Ankara ziyaretine 1 
bir nezaket karşılığı olmakla bera
ber Avrupa işlerinin en karışık bir 
zamanına tesadüf etmesi itibarile 
her tarafta hususi bi ralaka uyandı
racağına şüphe etmemelidir. 

Şimdiki halde burada ziyaretin 
kaç gtin süreceğine, nasıl bir prog
ram takip edileceğine dair kati bir 
~ey söylenmiyor. Zira Yugoslavlor 
ismet İnönünün sadece Belgradda 
birkaç gün kalarak memlekete geri 
dönmesini istemiyorlar. Onların ar
zusu dört gün merkezde oturduktan 
sonra Yugoslavyanın dikkate değer 
yerlerini Türk devlet adamına gös· 
tcrmektir. Bugünkü Yugoslavyayı 
mümkün olduğu kadar kendisine 
tanıtmaktır. Fakat Başvekilin vakti 
buna müsait olup olmayacağı henüz 
belli olmadığı için evvelden bir se
yahat programı çizmek doğru gö· 
rülmemiştir. 

Eğer ismet lnönünün vakti mii
sait olursa takip edilmesi muhtemel 
program §Öyle olacaktır: 

Başvekil ile Hariciye vekili ve 
maiyetleri dört gün Belgradda otu· 
Tacak, icap eden meseleler konuşu
lacak, ondan sonra memleket dahi
lind~ Adriyatik deniz sahillerine ka
dar uzanan bir seyahat yapacaklar
dır. Bu seyahat nisanın on dokuzu
na kadar eürecek ve o gün geri dö
necektir. Şu halde niscmın yirmisin
de lstanbulda bulunar.ak demektir. 

Tiirk ~azctecileri Stoyadinoviç 
htıkumi{tinih lÖsterdiği büyük ko· 
! yl. , lardan istffadc ederek bu · bir
l.aç gün içinde kendilerini alakadar 
eden hususi meseleler iizerinde tet· 
kikler yapmağa başladılar. 

Hakil<ati halde bir Ti.irk gazeteci· 

meti büyük çiftlikleri satın alaraJt 
çiftçilere, köylülere dağıttı. Türki· 
yede arazi meselesi Yugosla~ada 
kinin aynı değildir. Bununla bera
ber buralarda yapılmış olan tecrübe
lerin de bizim için faydnlı tarafları 
bulunabilir. 

Sonra Yugoslavyada kooperatif 
teşkilatlar hayli ilerlemiştir. Bugün 
bu memlekette kooperatif seklinde 
teşkilatlandırılmış olan köyl~rin mik 
tan üç bini geçmiştir. Yugoslavyada 
kre::i kooperatifi, istihlak kooperati· 
fi, satış kooperatifi hepimizin bildi
ğimiz ''e memleketimizde tatbikine 
giri~.tiğimiz teşkilatlardan başka bir 
de Sıhhat kooperatifi,, adı altında 
tamamen yeni ve orijinal bir koope
ratif tipi vardır. Bu türlü kooperatif 
ler hakkında bundan sonraki mek· 
tu~larımda bir fikir vermeğe çahşa
cagım. 

Yugoslavya hemen her yıl gerek 
mapdi hayat, gerek kültür şeraiti 
bakımından değişen ve ilerliycn bir 
memlekettir, kendileri il~ görüştü· 
ğümüz Yugoslav entellektüelleri bu 
noktadan Türkiye ile Yugoslavya 
arasında biiyük bir benzerlik bulu
yorlar. Yugoslavyaya gelen yabancı 
~~yyahl.nr ilerleyiş yolundaki bu de· 
~ışmeyı bir kusur gibi göti.iyorlar: 

M:mleketiniz hususiyetlerini kay
b~dıyor. Milli karakteriniz elden gi. 
dıyor, yazık oluyor!., diyorlarmış. 
!~kı Yeni Türkiyeye gelip de: 

Nerede o sarıklılar ve o fesler? 
f\'.ere~e o çarşaflar?,, diyen ve Tür~ 
kıyeyı eshabikeyif uykusu içinde 
~o?suz bir rüyaya dalmış görmelt 
ısbycn garplılar gibi. Garip bir talili 
tesadüf Ü değil mi? 

ASIM US 

Alenen rııeııuıu vazi
yette görülmkten 

ceza yediler! 
Taksimde, eski kl§la geçidi duvarı 

dibinde, gece saat iki buçukda alenen 
memnu vaziyette görülen Azize ile Ka
mının, Yakalanmışlar, meşhud suç 
kanununa göre Beyoğlu adliyesine gö
tilrülmüşlcrdi ... 

Kapalı celsede yapılan duruşma 
bitmiş, karar, açık celsede bildirilmiır 
dir. Azize 5 ay, Kt'imüran 4 ay hapis 
cezası yemişlerdir. 

si icin burada t~tkik edilebilecek 
me~ zular çoktur. Zira Türkler ile 
Yugoslavlann mazide geçirmiş ol
dukları müşterek idare hayatı her 
iki memlekette birçok benzerlikler 
yaratmıştır. Fakat Yugoslavlar 
Türklerden ziyade teknik ve kültür 
sahasında ilerlemiş olan Avrupa 
memleketlerine daha yakın oldukla· 
rı gibi Büyiik Harpten evvel Avus
turya - Macaristan devleti hudutla· 
rınn dahil olan teknik ve kültürce 
kuvvetli memleketlerden bir kısmı 
sulhtan sonra Yugoslavyaya geç· 
nıiştir. Bu itibar ile Türkiyede he
m.iz başlayan bir takım içtimai ve 
iktısndi hareketlerde Yugoslavyalı
larm tecrübelerinden bizim için is
tifade etmek kabildir. 

Beynelmilel otel
cilik kongresi 

Bu yaz şehrimizde 
toplanacak 

Mesela Yugoslavyada bir arazi 
me$elesi vardı. Memleketin birçok 
yerlerinde hayatlarını topraktan ka· 
zanan köyliiler araziden mahrum 
bulunuyorlardı. Yugoslavya hüku· 

Karabük 
kası 

fahri-
• • 
ıçzn 

Onümüzdeki hafta 
geni bir mühendis 
grubu daha gelecek 

I~l!rabüktc demlr·ve çelik fabrikala

Beynelmilel otelc:lik konferansı bu 
sene şehrimizde toplanacaktır. Gecen 
sene <le Peştede toplanmış olan bu k~n-l 
grede bu sene, döviz, pasaport, hayatl 
p.ahalılığr, otel kredisi, bahşış meselele
rı, otel bonoları işleri, propaganda le -
vazımının dağıtılması gibi ehemmiyet -
li meseleler görüşülecektir. 

Otelciler kongresine muhtelif mem
leketlerden gelecek murahhasları Pera
palas oteli sahibi B. Misbah, meccanen " 
otelinde oturacaktır. 

Avrupa ve Amerikanın muhtelif bü
yük şehirlerinden otel sahipleri ve otel- -
cilik birlikleri mümessilleri b·ı yaz or
tabrında şe!lrimize gelmiş bubmıc::k -
tır. 

rının :nşaat i§lerinde kullanılmak üze - ------------
re bugünlerde İstanbuldan, Karabüke 
20 bÜ)•ak kamyon gitmek üzercC:ir. 

Önümüzdeki ha:ta, İng:ltereden ye
ni bir mühendis grupu gelecektir. Mü
h::n:iisler doğruca Ankaraya, oradan 
K"rabüke gideceklerdir. 

İnsaatıri'I deruhte etmiıı olan Brassert . . 
ri k~t:nin şehrimizde bulunan .ı:lirektö -
rJ B. Makenzi, bugün Ankaraya g~de
ccktir. 

Bra::ıseort şirketi manzumesine dahil 
Pontuvaı- 1irketi müdürlerinden biri de J 

bu!,'Jn Londradan gelip B. Makenzi _ile 
Ankaraya gidecektir. 

Sir Joluı Simon 
nıaliye ııazırı oluyor 

Şimdi İngiltere kabincs nde Dahi. 
Iiye nazırı olan Sir John Si:non (Con 
Sayının), Başvekil Baldvin mayıs ayı. 
nın son son haftasında Başvekaletten 
istifa cdib yeni kabine teşekkül ettiği 
z1man maliye nn.zırı olmağı kabul et-
rn;şdir. 

Dahiliye r.cz11 ~tine ele şin1diki Sıh
hiye nazırı Sir Kingsley gelecektir ... 

f Daily Express) 

Gl:JND N AKIJ'~LER.I 
Madam Slmpsonun köpeği 

yllan ısırmış 
Madam Simpson'un köpeğini yılan 

ısırmış ve köpek Madam Simpson'un 
oturduğu şehirdeki şatonun bahçesine 
gömülmüştür. 

Bu köpeğin hikayesi hayli hazin
dir. llk defa bir yılan tarafından omu. 
zundan ısırıldığı zaman hemen bir has 
tahuneyc götürülmüş ve tedavisine 
baş vurulmuşdu. Fakat kendisine ya
pılan dürlil seromlara rağmen kurtu. 
lamıyan köpek, dünyaya gözlerini yum 
muşdur. 

Bunun üzerine, btitiin hayatınca 
Madam Simpsonun yanında dolaşan 
köpek, gene bayanının yakınlarında 
bir yere gömülmüş bulunuyor. 

Zenginlerimiz bile fena 
yaşıyor 

Haberde "Va-Nu,. yazıyor: 
Orta halli bir Bulgar köylilsü, bir 

Azerbaycan, bir Suriye köylüsü bile, 
bizim kasaba zenginlerimizden kat kat 
daha iyi bir hayat yaşamaktadır. 

Birçokların .zihniyetine göre, para, 
dallı budaklı bir ihtiyaç, bir "başkası
nı yaşatıb kendi de Ya§ama,, vasıtası 
değil, yığma, çömleğe koyma aletidir .. 
Üstüne otur, kımıldatma. Kımıldatma
Yınca da. ne sana, ne bana ... Muamele 
olmuyor ... Tedavül hareketi ve sa'y 
temposu düşüyor.... lktısadi hareket 
batileşiyor .. Kültürel tezahürler belir
miyor. medeni seviye yükselmiyor ... 

Yahut da kumar... "En edna,, ne 
kaba eğlenceler ... Maazallah, haf aza. 
nallah! ... 

Çok fena yaşıyoruz: En fakirimiz_! Hisarları bekliyen bu köpekler 
den, en zonginimize lı;adar ... Ele hayr-1 dört tnne idi ve orada neslller 
rımız olmadığı gibi, nefsimize de ol- dikçe, kendileri de nesillerini 
muyor!.. bu bekçilik çocuklardan çocuklal'I 

Öyleyse ne yapmalı? .. Başka mem- mi§tir. 
l:kcUerde ferdi teşebbüslerin başardı- Geçml' Kurunlar 
gı bu i§i de bizde gene devletçilik mi - --------
üzerine alacak? .. Belki de öyle icab , 13 Nisn.ıı 1918 
ediyor. 

20,QOO E3İR l: - Gayet büyük bir konfor için. 
deki mekteplerde yetiştirilen, sonra, 
hayata atılınca bütün bu çirkinliklere llcrfüı - Armcııtter sukrU 
tahammül edemiyen, onları değiştir. tir. Arm:ınt:cri müdafc.:ı. cdmı tJ1Ji, 
mek istiyen bir nesil!. (Fakat, dikkat, bit ve iiç bin asker l]Cc:a11e bir 
ha ... Sakın, bu münevverler de konfor- ten sonra teslim'! sildJı ctnıi.1 ve 
lu merkezlere toplanarak, koskoca larl~ beraber Alnı-ın·!'r }5 top f)ir 
Fatsa tıehri eczacısız kalmasın .. Biraz rnitra'yöz va nıiihimnıat gcınairra 
da idealizm!) rak c!c gcç!ı-rı~:~lerdir. Arm~rıtieri1' 

2 - Zongoldaktaki gibi medeniyet varma~ a!ınan iiscranııı mihtcın ~ 
seviyesi yUksck istihsal tiplerinin ço- bin ld-JEyc l>rılilJ olduğu ve top 
ğaltılmasr. miktarı i!;i yüzü mütccav:z 01.du~ 

3 - Her Halkevi nezdinde, !stan- Zaşılmıştır. Esirler rııcy:ınıııd~ 
buldaki Halk sanat mektebleri nevin- kfzli bir gencra! de lmlımnıakf~ 
den, dikiş, yemek, ev döşemek ve saire Havrc'i>ı garp salıa.sında h.U 
öğreten mokteblerin açılması... den Frmıs::: alayları soıı derece 

Altı asır kale bekllyen zay:.a.t verdirilerek kırılmıştır. Al 
köpekler Zar SOO c yalcın esir alm-..~?araa d.1 

1.ar sonrad!Zn Fransız topçu atefi 
Bekçi köpekleri vardır; biliyoruz. nıahvolnıuştıır. 

Fakat, bekçi köpeklerinin en büyük iş -------------: 
gönnl!~ olanları Fransada görillmüş. 
tür. 

Hakikaten Saint - ~falo şehrinin 
surlarında, 1155 senesinden 1770 se
nesine kadar köpekler beklemiştir .. 

Hisarların burçları üzerinde bekçi
lik eden ve yaklaşan düşmanları haber 
verdikleri gibi, onları içeri sokmıyan 
bu köpekler son derece yırtıcı idiler. 

SPOR 
11 ransa ve ltalga 
nıilli takımları 

Şimdiye kedar kaç da 
karşılaştrlar 7 

Günlerin peşinden : 
1916 senesinden beri F ranaa 

f talya milli takımları tam 
karşılaşmışlardır. 

Yahya Kemalin 
memleketi 

Türk'. s~::etecileri Belgrada :~J .... 1.~u tren (Niş) istasyonunda · 
durunca a§ağıya inmişler, buradan b'irknç çömlek yoğurt alıp ye
~ını2ler. (Niş) Yahya Kemalin memleketi olduğu kadar yoğurdu 
ile de meşhurdur. Buradan geçen Türkler bu Türk ~airini ve onun 
şiirlerini hatırlayarak, ruhlarım gıdalandırdıkları gibi bu şehrin yo· 
ğurdu ile de ağızlarını tatlandmrlar. 

(Niş) in bir taraftan Yahya Kemalin memle!~eti olması, diğer 
taraftnn yoğurdu ile şöhret bulması gösterir ki bura3t daha pek yakın 
bir mazide baştanbaşa denecek derecede Türk şehri idi. O kadar ki 
bugün bile elli yaşından fazla olan her Nişli Türkçe bilirmifJ. Fakat 
§İmdi başı kalpaklı bir tanecik Türk ile onun karısından ve bir iki 
c:octığundan, bir de tek minareli bir cemaatsiz camii bekliycn sarıklı 
bir imamdan başka hiçbir Türk kalmamış. Halbuki Yugoslavya, 
Balkanlard~ hala Türk nüfusu Romanyad;ın, Yunnnistandan, hatta 
Bulgaristandan daha çok olan bir de\:lettir. Bosna ve Hersek ile 
Üskup \'e havalisinde bugün bir milyon yedi yüz bin Türk ve müs
lümnn olduğu halde (Niş) deki kalabalık Türk kesafeti bir tek Türk 
aileye kadar inmesi garip bir hndise değil midir? 

Hasan Kumçayı 

- Nihayet medeni bir yere geldik: iki bombar<lınuı.ıı tayyaresi vw· bak! 

Bu, on karşılaşmanın a 
İtalya, ikisini de Fransa k 
tır. Bütün bu karşılaşmalarda F 
sızlarm on sekiz golüne mu 
İtalyanlar kırk bir eol yapmıgla 

RASlNG lNGlLTEREYıi 
....... -···-- ' Fransanın1meşhur Rasing ta 

önümüzdeki cumartesi ve 
günleri iki maç yapmak üzere 1 
tereye gidecektir. 
FRANSA - ALMANYA HO 

MAÇI 
F ransı:ı • Almanya hokey ta 

lan, öniimüzdeki pazar Pariıte 
şılaşacaklardır. 

LIK MACLARINDA 
KAZANANLAR 

Eminönü Halkevind'!n: 
11 / 101936 tarihinde bqla 

21/31937 tarihinde nihayetle 
Evimiz futbol lik maçlarının ne 
sinde Akmspor birinciliği, A 
Gençler birliği ikinciliği ve 
mendi(er ayrıca yapılan ( B) 
lan şildi birinciliğini kazanımt 

Mükafat tevzii 13/4/937 
de Evimiz merkez salonunda )'il 
caktır. Alakadar klüplere teblii 
nur. 

KONSERVATUVAR FRO 
SORO 

FERDl von ŞTATZER 
Piyano Resitali 

13 Nisan salı saat 21 de F 
tiyatrosund'1. 

Türkiye Tıp encumcltl 
toplantısı 

Türkiye Tıb Encümeni 14 ~ 
çarşamb:ı ak§amI saat 18,30 da. 
ba odası salonunda toplanarak 
sör Lipmnnn'ın "Had dumuru 
kebed., hakkındaki tebliğinin 111 _,.. 
resine devam edecekdir. Prof.,..-. 

·~t Kemal Öke tarafından (Hm:usı,, .. 
teren ve nad:r mide tümörü), ( 
dok etrafmda!d b:iyüh bir ti~:P 
ko!edokun tazyikinden reri gele' 
rıhk \'C müdah3.lo), ile :-:-of es81' 
Yaver t:ırafından (Had ceybl 
ve nutuu halcmi iltihe.bl:ırmda 
Jumination'u:ı ehemmiyeti ) ve 
ci::;mi ecnc-bisi) hakkında tebl 
bulunulacaktır. 

ri rica olunur. ı 
Muhtc:cm meslckuaşlnrm t 



Eşekler lardediliyor ı-~~ 
lı(Clti karar dürl Şehir 
llıeclisinde verildi 

3-AlmtTN 13 NiSAN 1937 

8,:t1oğıu ve EminiJnünde ağutostan, Fatih, 
eılktaş ve Kadıköyünde de altı ay sonra 

Sehi 
eşek görmiyeyeğiz 

kili N r .meclisi dün birinci reisi ve-
ğıllda ~ıp Scrdeng~çtinin başkanlı
araaın~Planarak birçok meseleler 

ctdj C§ek mesc1esini de sona 

] ... ~~ko";;nd z··h -· h 1 -ındc B.J.... e u tu paşama a. 
trıarah b· agdat caddesinde 1 28 nu
Yaptltrı ınanın alınarak ilk mektep 
C1.ıtrıhu~ı hakkındaki mazbata ile 
çıkma~ rıyet matbaası yanındaki 1 

sırıa. da~kağın kapatılarak satılma
~cn 801l

1
t mazbatalar kabul edildik-

crdc a::. ~.ckler~n. umum~ . cadd.~
~kctca· -dırılmesının menının mu-

81.ı ~ile geçildi. 
Vali Ve cvzu üzerinde ilk söz alan 
~atGrıda ~clediye reisi Muhiddin 
~ctt g, eşek münakaşasının çok 

?et ettik ?ekaları İ§gal ettiğine işa
' ~ten sonra şöyle dedi: 
~ ol.~~adapar, eteğin nakil va
~ "'-r ~ kuJlanılması lüzumun
a,İ)' cttıler. Ben bunu varit 
~ t;rurn. Eu·a mutlaka ya in
~ de kacıckle nakledilemez. Her 
:'~ ol lkar ve nakil gene müm
l~~ ~· Etek sahiplerinin maişet
a,İ)' f\ırn kalacaklarını da varit 
'"-

0flurı. Fabrikalar açıldı. Kö· 
~~·"ıalarmda İ§ler var. Tanzifat 

ol ~ bulınakta aciz kalıyoruz. 
~~1.....- h var. Etekten serbest ka
~ t~l on vatanda§ maişetini ba,-
~lıhid .arl~ temin edebilir.,, 

ra it~ . din Üstündağ, bundan son
tcuıc ~n Yollannı tahdit etmek su
ftt tak; bu işin hallcdilmiyeceğini, 
etj l"t\ ltde her yolun başına esek-
tııck cnetmek için birer polis dik
l:ı~aa ~cburi?·eti olacağını. bu işin 
8İ:) ı il lla)}~11f•"l•,t..f\.-.T ...,;;lil,ty." f'ıT 

l' celi eaı mesı ıazım geıaiğını 

ı;-"acıcdivc . . d .. ı 
'Cilt J:' ·ıı reısın en sonra soz a an 

c~ddctc"~ C§ekle nakliyatın büyi.ik 
tctJc ai/ I c .rnahzurlu olduğuna işa- ı 
) ........ t ~ kıne şöyle devam etti: 
.~ r:: lllünakatalannclan sonrn 1 
~ ai tla.dığım eşeklere dikkat et
}'\j~ .~e ~ok hizmet eden eşeklerin 1 

~ -~ıorcn mütcmeddin bir insa 1 
"1~l'c' llrrtasına imkan yok. Yann l 
t\ ~"-1 h~Yvanat cemiyetinin de 
~l'llt '••ni mucip olacak merkep 1 
~ ~. y1 lamam ile kaldırmak la
li) t\ı ll}··~Pılacak İ!, "şehir dahilin
ltt ~ tttu~ detten sonra eşekle nak-

~1lir, Ildır,, diye bir karar ver
trı ~r .. 

tik;~ ~~Ü~ü hüsnüniyetle söyle
dcdjctı 8<) ucuna peşinen işaret et-

: tıra lsmail Şevket de ı:;öyle 

ye koydu. Kendisinden baıka el kal
dıran olmadı. Neticede müddet ta· 
yini için mülkiye encümenine hava
le edildi. Mülkiye encümeni Beyoğ
lu ile Eminönünde bir ağustostan 
itibaren eşekle nakliyatın menedil
mesini Fatih, Beşiktaş, ve Kadıkö
yünde altı ay sonra menedilmesine 
karar verdi. Karar kabul edildi. Ka
dıköyünde yalnız Kurbağalı berisin
de eşek kullanılmayac<lktır. 

Güniin en mühim meselesi olan 
esek nakliyatı işi halledildikten son· 
r~ hususi idareye ait beş senelik ça
lışma programınm uygun görüldü
ğiine dair mülkiye encümeni maz
batnsr okunarak kabul edildi. 

Bundan sonra gene· mülkiye en· 
cümeninin kamyonlardan alınacak 
ücret hakkındaki mazbatası okun· 
du. Bu mazbatada fabrika kataloğ- · 
larmda bir buçuk tonluk olarak gös
terilen birçok kamyonların en aşağı 
iki ton mal taşımakta olduklarına 
i~aret edilerek iki tona kadar yük 
taşıyan kamyonlardan ayda 300, iki 
tondan fazla yük taşıyanlardan ay
da 500. üçer tekerlekli kamyonlar
dan ayda 200 kuruş resim alınması 
muvafık görüldüğii bildirilmekte 
idi. Mazbata aynen kabul edildi. 

Bundan sonra Ga1atada yaptırıla
cak yolcu salonu igin takarrür eden 
son şekli hakkında mülkiye encü
meninin mazbatası okundu. 

Florya plaj şehrine ait ağaçlama 
planının uygun görilldüğüne dair 
mülkiye enc\lmeni mazbatası da ka
bul edildikten sonra Heybeliadada 
bazı evlerin senetlerine nazaran faz. 
!alık zuhur ettiğinden fazla kısım 
ıçın J.;onan kıymetıerın la:suuune 
dair teklifi mülkiye encümenine, 
bütçede münakalSta dair teklif ile 
Kuzguncukta icra tarafından satılı
ğa çıkarılan binanın mektep ittihaz 
edilmek iizcre satın alınmasına dair 
teklif bi.it ı:,e encümenine havale 
edildi. 

Dundan sonra ba7:1 münakaleler 
hakkındaki mazbat:ılar kabul edil
dikten sonrn müstaceliyet kararı ile 
gelen ve ruznameye geçmemiş bu
lunnn iktısat işleri mi.idürlüğii tez
keresi okıınnrnk kabul olundu. Bu 
mazbata ile scb7.e halindeki ardive
lcr İ '; in tanzim edilen yeni tarif;lc
rin kabul istenmekte idi. 

Mazbata iktısat ve mülkiye en
ciimenlerine havale edilerek celseye 
nihayet verildi. 

........ :ı: 

~ ~İtn merhamet hislerimi 
't~ etek. değil, eıeğin sırtın
l'o ~ ~lerdır. Makamı tanzifat 

1 
20 yıla mahkum 

R~! f~t •~m bulamıyoruz di
SQ ltıcfi...._ 0 kn uç, on be§ lira ile aile 
1 lltııı. .. q, .. k'" im 
ttt ... ekld m~ un. o uyor. 
t1.ıt itönd e aeç~nenlen uzak yer
~· t~k~rh:eyız.. Tahsisat yok
tu!~te "eaa. vayici zaruriye taşınır. 
ı-.;;: dtğil_rr nakliyatına ben de ta
doı.~ ~cını 1";· Zaten umumi sokak-
~r e~ er, Mahalle aralannda 
Q\I .,, 

\1'1. l'lun ·· 
tlitı~c nc]2Jrine tekrar söz alan 

ğ fsrn c ·?'e reisi Muhiddin Üs. 
~ ~l'llcl; ~vkete cevap verdi: 
v,lİf 'ttir, on e lf bulmak ayn bir iç
tıt-. ı.-~iz za~ ·~~, derpiş ederiz. 
li'ellt "'"tek boat. n •taızlere İf bulmak
l'el'ft ~ilan.la nlarda ve bahçelerde 

~:.e airıne,~ Yalnız menedilen 
~t!titı 18.bal' N . er.,, 
C\ltıu bıt llok~~p S~rdengeçti, fikir· 
~tıı • l"rıi.idder a bırleımekte oldu. 
lekıı·f~c!diği ... · 1~ tesbit edilmesi la-

ınd ·•1 soy) d" 1 ....._ "y c tara e 1• smail Şevket 
tr~...._ alnız r ederek : 

·•ı\·u • • ana dd 1 1 De/ CqddeJ . en c erde, yani 
\t Clıt: erındcn geçmesin .. 

'Y Dit, a hep v 
.re L cya h' ~ . ~t•ıJ k ıç .. 
tıa f :ıı 1 Verd" 

1rna·ı ı. 1 Şevketin teklifini re-

Bir " Hatayı adlt ,. ye mi 
kurban gltmı,? ı 

Nişantaşında Ramazanın kahveha
sinde bıçakla Abdullahı yaralamak ve 
Necibi öldürmekden suçlu kunduracı 
Kemal, İstanbul ağırceza hakyerince 
20 sene ağır hapse mahklım edilmişdi. 
Temyiz, bu kararı yedi yerinden boz
muş, bozmaya uyulmuş, yeniden du
ruşma ba.şlamışdır. 

Suçlunun avukatı Cemil Nazif, dün 
sabah yapdığı müda.f aasında suçun ha.
kiki failininin müekkili olmayıb Ka
mil isminde biri olduğunu, Kemalin a. 
radaki isimlerin telaffuz ve tahrir yan 
lışbğına kurban gittiğini, bunun bir 
"Hatayı adli,. olduğunu ortaya atmış_ 
dır. 

Hakyeri, dosyayı bir daha gözden 
geçirecek ve kararını verccekdir. 

Merdivenden dU,en Rafael 
hastahanede öldU 

Balatda oturan Raf ael, gece uyku
dan kalkmış, su dökmek üzere merdi
\'enden inerken, basamağı şaşırmış, 
alt kata yuvarlanarak, başından yara
lannuşdı. Hasta!ıaneye kaldırılan Ra
fael, ölmü~dür. 

Adliye doktoru Salih Ha.o:ıim, cesc. 
di muayene ederek. gömülmesine ruh- ı 

sat vernıişdir. ' 

Alemdar caddesinde yapılan 
cürmümeşhut hidiseSi ! 
Zabıt katibine 100 L. rüşvet 

Dosyadaki suç delilini imha maksadilt: rüşvet veı ildiğini sabit 
gören müddeiumumilik, ceza istedi. Derhal tevkif edilen Onnik 

kendisini müdafaaya hazırlanacak I 
Dün sabah saat sekizde, cadde or - 1 stidalar. kibrit kutusu, yere diişüyor, ı 

tasında ehemmiyeli bir cürmümeşhut kibrit çöpleri kaldırıma ve caciılcye sa-
' yapılarak, hakyerindeki işini lrhine çe- çrlıyor. Onnik, bir kurtulma hareketi / 

verimek maksadile, hakyeri zabıt kci - 1 yapıyor ve bu sırada se§me tajına çar- 1 
tibine rüşvet vermek teşebbüslinde bu- parak, yere yuvarlanıyor. Bir boğuşma. 
lunmaktan, bir ermeni yakaknmıştır. yerden kaldırış ve iki koluna g:rerek. 
Sabahleyin yakalanan bu crmrni, ak - götürüş! 

şam üstü meşhııd suçlar kanununa gö- Dosyaya konulacak istidalar <la üze-
re hakyerine gönderilmiiclir. rinde bulunduğu kaydile, öğle \'~kti Ad-

Duruşması başlıyan. n.:l<ldeiumumi- !iyeye getirilen Onnik, ıneşhud suc müd-
1;kce cezalandırılması istenilen ve tev • dciumamiliğindc sorguya cck:ıe:-ek, dör
kif edilerek, müdafaaya hazırlanmak ü- düncü cezaya gönderilivo;. 
zere kendisine l 6 Nisan saat 14 e ka - Adliyeye getirildi fi .zaman, Onnik'in 
dar mühlet verilen bu adam, Onnik is - sol gözünün etrafı ve üzeri sim!l·yah çü

rümU§tÜ. Yüzünün muhtelif yerlerinde 
de bere izleri göze çarpıyordu. Koluna 
girilmiş olarak, gay'!t yavaş vt" güçfük . 1 

mindedir. Kendisi, dün akşam üstü rüş
vet suçundan duruşmasınrn yapıldığı 
dördüncü cezada - başka ibazı kimse -
lerle beraber - sigorta dolandırıcılı • 
ğından duruşması yapılan Onrıik'dir. 

Bir müddetdenbcri bakılan o dava -

le adım atıyordu . . 
F.eis Fazıl. aza Suud ve Atına kuru

lan heyet, durutmaya ba§ladı. Onnik, 
nın muhtelif celselerinden zaman za - sorgu.::Ja : 
man bahsedilmişdi. Duruşmaları ya - - Ben. dedi, ne dosyadaki istidaları 
pılanlar, "Ünyon., s:gortasına sigortalı istedim. ne de bu memura bu iş: mu -
bazı kimseler yaşadıkları haldt", bunları kabil rüşvet te!-\lif ettim. Bu sc:1bah, o 
ölmüş gibi göstererek, türlü hilelerle kaldırımdan inerken karşılaşır.ca, se -
kendilerinin hayat sigortası bedellerini 1-----------------
almak iddiasile dördüncü ceza karşı - H avagazı 
sındadırlar. 

Onnik, su~ delili olarak bu dava dos
}'asında duran, vaktile sigorta ~irketine 
hitaben yazılmı~ iki istidanın ortadan 
kaldırılması, kenü:.;,..; cerarl.:m k .. rt;ı _ 
racağım düşünerek, bu işi yapdırmak 

üzere bu davanın zabıt katibi Avniye 
rüşvet teklif ediyor. Aşağı yukarı "i~ 
kolay .. diyor, "siz, dosyadaki o iki isti
dayı çıkarıp uygun düşen bir yerde ba
na vereceksiniz. Benim size vereceğim 
onlara benzer başka iki istidayı, dosya
ya koyzcakzmız. Hiç merak etmeyin, 
aramızda olan biten, gene ara~ızda ka
lacak. Ilu alış. verişden kimscdkler bir 
şey r;akmıyacak l Pazarlıksız, bu işde 
100 lira kazanacaksrnız. Hatta. sonra -
dan 500 lira cabasını vermekdcn de ce
kinmem. Ben, cimri bir adam değili~. 
Yapılan işi kolaylıkla m:ikafatlandır -
masını bilirim!., 

Memur, sureta uysal görünüyor, "bir 
dü1üney:m de bakalım .. belki!,, diyor. 
Ve gidip, işi amirlerine anlatı}or. On. 
tar da müddeiumumili~c bildiriyorlar. 
Tertibat alınıyor. Zabıt katibi Avniye 
de, razı olmuı görünmesi söyleniyor ve 
talimat verilerek, işin cürmiimeşhud 
halinde teıbitine girişiliyor. 

Avni, Onnik'e "peki., deyip, onu Ca· 
ğaloğlundaki evine davet ediyor. On - 1 

nik de, dün sabah saat yedide zabıt ka
tibinin evine gidiyor. Oradan beraber
ce, Yerebatan sarayı caddesinden Aya -
sofya meydanın3. oradan da yanan Ad
liye sarayı tarafına doğru yollanarak. 
yanyana yfü•:iycrek. konuşuyorlar. Son
ra dönüş ve Alemdar caddesinden aşa-

1.. •• 1 
ğıya dogru ınış · 

Sinema karşısına rastlıyan. üzerin
de "Ve m'nel ma külli şey'in hay,. ve 
"Ve sckahüm Rabbihüm şaraben tC\hU
ra,. yaz:ıh kadim san'at eserlerinden çeş
menin önüne gt"lince, duruyorfar. Av -
ni, koynundan. dosyadan aldığı iki is • 
tidayı çıkarıp, Onnik'e uzatıyor. o da 
cüzdanından bir çift 50 lik banknot çı
karıyor. Bir elite ist:dalan teslim alıp. 
öbür elil~ banknotları teslim edecek! 

Fakat, zabıt katibi, bir tereddüd 
vakfesine uğruyor. Ya Onnik istidala -
n ahr da }•'..irüyüp gider... memurlar 
vaktin-de yeti:emezlerse?. O, bu tered
düd vakfeı'ndeyken. Onnik birdenbire 
istidalan çekiyor. Her iki istirla orta -
tarından yırtılıyor. Onnik, hemen ce • 
b:nden kibrit kutasunu çıkarıp, istida • 
ları yakmak üzere kibrit çakarken, za -
bıt kat:bi telaşla etrafına bakınıyor. Bu 
aralık, tarasaud<laki memurlar koşup 
gelerek, Onnik'in kollarını tutuyorlar. 

Şirket, suiniyet mi göste
riyor? anıa,11acak 1 

Gc~-enlcrde diı:ıçi Ruhi Vamık tara
r.ndan hava.şanı ~irlıoti nloyhiııc bir 
tazminat davası nçılmı~tı. Davacı, giı
ya abone b edelinden borcu varmış gi
bi. havagazmm kesildiğini ortaya ata
rak, 280 lira maddi ,.e 5 lira da manc. 
vi tazminat istiyordu. 

Beyoğlu sulh hukukda, bu duru.s
maya devem olunmmı. ı::irkct avukatı. 
borcun islihlakden d~f;il, s::.atin kira 
bedelinden olduğunu ileri sürmfü;diir. 

Bunun Ü7.crinc de davacı, ~öyle de
mişdir: 

- Ben, saat parasını ·aa. ::,irkct<: 
gotürdüm. Hattrı, muharrir Peyamı 
Safa da bcrab~r gitmiıjdİ. Fakat, ~ir
ket. parayı almadı. Ben de götürdüm. 
Notere yatırdım. Kendisine paranın 

noterl!~e yatırıldığı ihbar edildi~i hal
ele. hala alr.ınması da, ~irketin suini
yetini gösterir: 

Ha_:im, bunun ÜU'rine. bu paranın. 
notcrlıgc yatmltb yatrrılmatlı;;mm öğ. 
rcnilmesine kar:ır Ycrmi!,;dir. ::. 

- -·----- --------

' Çocukları l:lmayc i<unımu 23 nisanda 
yRpılacak bllyUk çocuk rearnl geçidi için hı·. 
sus1 otomobil sahiplerine ve çok arabuı olan 
takııi ııahip!erinc mlirRcaat edt'rek o glln 
ö~leye kadar arabalarını çocuk esirgeme ku · 
rumuna bırakmalarını rica etml•tir. 

• İstanbul emniyet mUdUrıug-Ône ba~lı "• 
larak bir krlmJno'oji 1Aboratu,·arı kurulması 
taltarrtir etmiştir. 

• Konya Akşchirlnln Tozlukçu köyti halkı 
hava kurumuna bu yıl dokuz vagon buğday 
hcdylc etmiştir. 

* Maden tPtklk arama enstltUsUnc bu S{'

nckl bütçeden bir milyon lirıı verllec1:ktır. 

nu parn ile bllhaıısa petrol arama işine 0(

\·aın l'dlleccktir. 
• Kalp para ııilrrnlcr hakkında daha sıkı 

takibat yapılarak bu lgln yuvaları buluna
c:tl:l.ır. 

ıcı İhracatı kontrol işine hazirandan itib:"
rcn ı::-cnig mikyasta ba:ılanacal<tır. 

• ı.-apalıçarıının ~amiri için plln ve keşif 
namnlcr yapılmıştır Yakında tamire tıaşfa· 
nacııktır. 

c Şarap ciııslerfnln ıslahını temin için 
Fransadan bir mllteh&Mıs getirtllecektir. 

• Dahiliye vekAletl merkez tcşkllAtı ka~. 
roııunun kanun lflylhası ha%Jrlanmııtır. 

ıı: 'rUrkoflain iktisat vekA.leti teşkllAtile tev 
hlt edllf'rek bir iç ticaret mUsteşarJığı kurul 
mıuıı ciheti tetkik l'dilmektedir. 

• mr <'Cnebl grup Sarayburnunda l;{'. 

yUk eğlence tesisatı vücuda gctırmt>k için 
belediyeye müracaat ctmiıtlr. 

lam vererek, birkag cümlelik lakır:lı et· 
mi§, ctmemi§di:c, ki, bu hal gclui başı • 
ma ! Ben, bu işe bir t•:irlü akı! udire -
mzd"m. Hemen şimdi muayenemi iste
rim. Sonra müdafaa şahidlerimi de <iin-
leyiniz. Ben, masum olduğum halde ö
teki davanın sıkıntısını çekerken, nasıl 
olur da böyle bir davaya yol açacak bir 
harekette bulunurum? Evde 14 yaşın -
daki kızım 40 derece hararetle tifodan 
yazıyor. Zaten şaşırmış, kalmrş bir hal
de kıvranıyorum. Bana acıyın" ! 

Zabit kat:bi Avni ile cürmümeşhudu 
yapan polis 2 nci ;?Ube memurları Os • 
m1n, Cevatl, Rı1a, Eşref, şahi<l dinle • 
nilere!<, hadiseyi aşağı yukan, demin 
anlatılan şekilde tcyid ettiler. 

Şahidlcrİn dinlenilmes! bitiııct', On • 
nik. dışarıya çıkarıldı: sıraya oturdu, 
başını tahtaya dayadı, bir müddet din -
lendi ve sonra mübıışir Ekremın yardı
mile yürüyerek, ağır ağır adım ata ata 
merdiven basamaklarını cıktı . En üst 
katdaki adliye doktorJuğl; odasında Dr. 
Salih Haşim tarafından muayene edilib, 
sıhhi va:iyet;ni tesbit yollu rapor yazıl· 
dı ·ıe tekrar aşağıya indirildi. 

Celse açılınca, verilen rapor dos • 
yaya konuldu, müddeiumumili~e esasa 
dair ne d:yeceği soruldu. Muavin Hik
met Özdeş. şu mütaleayı söyledi: 

- Burada "Ünyon., sigorta ,Şirketini 
dolandır:naktan duruşması _>:aplanlar • 
dan Onnik, vaktilc tahkikat sırasında 

evinde yapılan araştırmada m:lsaderc 
edilip aleyhine delil teşkil edeceği sa • 
nılan 2 istidanın bu dosya i'.ierisinden 
alınıp imha edilmesi:-:i tasarladıktan 

sonra bu işe yol açmak maksadile, za -
bıt katibi Avniyi elde etmeğe çalışmış 

ve Avniye bu istidaları kendisine ve -
rip, yerine kendisinin vereceği istida • 
lar konulduğu takdirde. rüşvet teklif 
etmi~dir. Avni, Onnik'i suç üstü yaka -
latmai< ÜT.ere, evvela bu teklife müla .. 
yimet gCistermi~ ve ver:lecek isti.dala
rın ne suretle alınıb verileceğ:ni ve ne 
mikdar para mukabilinde bu işin yapı • 
Jacağını k:a:-arla~dırmak bahancsile ko
nuşmayı talik ve keyfiyeti miHdeiumu· 
mi!iğe ihbar ctmişdir. Müddeiumumilik 
de, zabıta marifetile icap eden tedbirleri 

almıştır. 

Bu sabıh. Onnik. Avninin nine gi· 
dere!<, istidaları almak istemiş, bera -
berce evden çıkarak. Yerebatan sarayı 
istikametine yollanmışlar, yolr!a Onnik 
birçok ihtirat tedbirleri gösterdikden 
ve beraberce civarda bir müddet dönüp 
dolaşdıktan sonra, caddedeki çeşmenin 
önünde cebindc:-ı 2 ell:tik çıkaran On -
nik, bunları Avniye uzatmış, Avni is -
tidaları vermeği, ziyaından korkarak 
bir an gccil:dirnıiş. n:·1tcak"b hareket sı· 
rasında da bunları takib eden ve bura • 
da sahid olarak dinlenilen tarassud ha • 
lind.eki zabıta memurları, ortaya c;;ıka -
rak, Onnik'i cürmümeşhud hal"nc!e ya

kalamıı:ladır. 
Suç. sab"tdir. Suc;;lunun hareketi, 

Tür'.t Ceza Kanununun 220 nci madde
sine uygundur. 223 üncü maddeyi de 
göz önünde tutarak. kendisine ceza ke
silmes:ni ve 3005 numaralı kanunun 13 

üncü maddesine göre de, derhal tevki
fini istiyorum! 

Heyet, duruşmayı mlidafaa yapılmak 
·üzere yarına bırakıyordu. Fakat Onnik, 
daha ziyade m:.ihlet rica ett:. Salon bo· 
pltıldı, 10 dakika müzakcrcy; müte -
akib, duruşmanın devamının cuma gü • 
nüne bırakıldığım, ayni zamanda meı • 
hud suçlar kanununa göre Onnik hak
kında tevkif müzekkeresi k~sildiğini 
bildirdi. 

Bir sivil memurun koluna d:tyarıarak 
salondan çıkan ve merdivenlf'ri inen 
Onnik, biraz sonra jandarma refakatin
de tevkifhane yolunu tutdu .....• 



ıt - KURUN 

Meksikada Troçki hakkında 
tahkikat yapıhyor 

Meksika, 12 (A.A.) - Troçki hak
kında tahkikata memur olan komisyon 
Troçkinin l 902 &cne::;inde ecnebi mem -
lcketlcrdcki faaliyetile meşggul olmuş
tur. 

Tahkikat Troçkinin ilk defa olarak 
Siberyaya 4 sene için ncfyedi!diği ta -
rihten itibaren başlamaktadır. 

Troçki Siberyadan firar ettikten son· 
ra tevkif edilerek 1905 senesinde yine 
o havaliye gönderilmi•se de bir kere da
ha firar etmcge muvaffak olarak Avus
turyay:ı iltica etmiştir. 

Bundan sonra kendisini Ah~an ajanı 
olmakla itham eden İngiltere hükume
tinin talebi üzerine bir daha tevkif e -
dılmi tir. 

Trocki bilahare Norveçte ikamet et
miş ve kendisine orada menfi muamele
si yapılarak polisce sıkı bir nezaret al
tına alınmış ve muhaberatı sansüre ta
bi tutulmuştur. 

Tro~ki nihayet Meksikoya gelmiş -
tir. Kendisini müdafaa eden avukat 
Goldman, Radek - Piyatakof davasın
dan bahsederek müekkilinin kendisine 
isnat edilen cürümlerin birer iftiradan 
ibaret bulunduğunu kolayca isbat ede -
bileceğini söylemiş ve bu davaya ait olan 
evrakın Pariste salınmasını protesto et· 
miştir. 

Troçl:i M c7:sikaya çıl:hğı zamaıı 

Reis Dewey, Troçkinin yr:di muh -
telif cürümle itham edilmekte olduğunu 
ve bunların ayn ayrı tetkik edileceğini 
bildirmiştir. Komite gelecek pazartesi 
günü sabahleyin yeni.den toplanacaktır. 

Büyük bir yas günü 
(Vstyanı ı incide) 

şının G6 mrı gününü bitirmiş bulu
nuyordu. 

D hftSmın harikulade bit nişanesi 
olar:ıt;: söylenebilir ki ıüstad ebediyete 
bu 86 ıncı yar.mm son demlerine k~ 
dnı·, bize muht şcnı bir edebiyat cih~ 
nı yar .. tmış olan dimağının !bütün ta
Z"l •ini muhafaza ederek intikal et. 
nıi bulunuyor. Ruhun bir madde ola. 
r:ı :: fı kırıp yandığı bir yer varna. o da 
1 ımid idi. 70 yıl önce Türk cdebiya
t1na tek ba;ına bir yenilik olarak gir
m~ olarak Hamid, bütün genç Türk 
n Eill"ri için daima yeniliklere bir 
t ms:ıl olarak kalacak Ye o madde ha
linde fıı:ıkınp yanan ve taşan ruhu, 
"fethettiği diyarlardan en azimi olan,, 
ruhlarda yaşıyacaktır. 

FX.iyük şair dün gece, saat bire beş 
kala düny.aya gözlerini kapamıştır. 

Abdülhak Hamit son günlere kadar bü· 
tün hayatiyetini muhafaza etm:ş ve daha 

iki gün evveline kadar sokağa çıkmıştı. 
Fakat, gerek havalann ıttıratsız gitme
si, gerek ailesinin bütün tavsiyelerine 
rağmen sık sık sokağa çıkması son giin
lerde bir zat(irrieye tutulmasına sebep 
olmuştur. 

MalCımdur ki bundan iki sene evvel 
de yine. bir zatürdcye turulmu , {akat 
bünyesinin .sağlnmhğı ile hast<iığa mu, 
kavcmet etmişti. 

Büyiik şairin sağ ciğerinde bulunan 
zatürriesi, son günlerde kendisini üşüt· 
mesi yüzı:.inden, tekrar nüksetmiş ve biı
tün memleketi müteessir eden ölumii 
doğurmuştur. 

Abdülhak fü'imidin cenazesinin ne 
zaman kaldırılacağı henüz tesbit edil -
mcmiştir. 

Hamidi son nefesine kadar şcfk~tle 
saran edip refikası Bayan Lüsyene, 'ıtü
t:in ailesine, Büyük Meclise ve bütün 
Türklük ve bütün insanlık alemine ta
ziyetler arzederiz. 

H ATA Y'D A 

Satllmış adamlar 
(Üst taraff 1 <inci s<:ıyıf<UW) f 

meblfiğ mukabilinde fransa ve mahalli 
hlikiı:nct memurları tarafından satına -
lınmı.tır. 

niyane maksatlarla alenen tah~ik eden 

yobaz camideki Türkler ve Çerkesler 
tarafından mukabele görmüş ve yobaz 

camii terke mecbur olmuştur. Camiler· 

de Türkler aleyhine katı:amlar tavsiye 

eden caniler hükfunet tarafından hi -
maye görmektedir. 

KÜRTDACINDA DA :SİR HAD1SE 
ÇIKMAK İHTİMALİ VAR 

Hama, 12 (Hususi) - }{,:.irt<lağına 

Şeyi1 Kölclinin vazifesi şapka aley
hinde tı:.hrikat yapm:ık ve Nakşi tari -
kati lehinde propaganda yaparken Fran 
bızhır lehine faaliyette bulunmaktadır. 

Kokli kendisine tabi olan birka'( ırıJ -
r"tlc b:rlikte Crablustaki Türk köyleri· 
ne ~ev':olunmuştur. Fakat Kö!eli he -
n:iz: ı;::yahatinin birinci merhalesi olan 
Kı : ~ ,ara köyüne geldiği zaman: "Şap Arap a iretlerinin sevkedileceğ; hak -
ka ti~. meyiniz ı Şapka giyenler gavur kında bir rivayet dolaşmaktadır. Vata· 
olur! Nakşi tarikntine g;riniz !,, diye niler zayıf bulundukları yerlerde aşi -
v:?.a-a ba~lamıstır. Türk halkın müthiş ret kesafeti ile faikiyet elde etmek e -ı 

1 kı melir:dedirler. gal \""nilc ka~ılanmr~. vaazı ıs ı a 
m '· ' •!e görmfü,ıtiir. Türk :ilerigelen- Aşiretlerin sevki ihtimali Cebeliclü -
ı. t::ır:'ır.~Ltn h:ıyatının muhafazası için ruzda olduğu gibi bu mmtakada da bir 
LrtİıJ"'t almmr•, hall.ın kininden ken - hareketin vukua gelmesinin günün mc-

1: ı T ı.ırk'erin yardımile kurtarabilmiş· selesi halinde tclal:ki edilmesinden ileri 
t:~ Tl~ "'":iyet ;,ız~r:ne Şeyh Köle!i mu· gelmektedir. 
\ :; ·: r ı~m ··Cle=ı.~ r.ı anhyarak kendi ----------------

.•. · e füin:nü•tiır. /~~ Bankası uınum 01ü-
HAT ~c YOBAZLARI KOVUYOR d•• ••L d .d. 

L" ·:· ·c-, 1 (Husus·) Münbir kasa. llTll OR raya gı iYOT 
.. ,. ~:ıra n"m•ndil' bir softa vaaz A:ıkara. 12 (Telefonla) - İs Bankası' 

bah1 n-i1e Munbir ça},nclıı hal- Umunı müdüı•:i B. Muammer Eriş bu -
t I • m <;t r. Fransız memurları ve günkü trenle Londraya gitmek üzere 

S ıriye m:ı ıalli memurlarının oı gam o· İstanbula hareket etmiştir. B. M uam· 
1 n oofüı ncze şoyle baı?lamıştır: .. Türk- mer Erişin bu se1 rh:ıti Londra mdi m-:ı-

1 •er gavur oldu. Onların katli hetal<lir... hafille Banka ar::ısında akde.::ıilecek ba 
Türkler aleyhine diğer unsurları ca- zı mühim mukavcl~lerc aitt:r. 

Büyü/, Millet 
Meclisinde 

DUn müzakere edilen 
projeler 

Ankara 12 (Telefonla) - Bü
yük Millet Meclisi bugün B. Refet 
Camtezin rjyasetinde toplünmış Baş 
vekilımize Sıhhat vekili doktor B. 
Refık Saydamın vekalet edeceği, 
bu itıbarla Maliye Yek~i B. Fuat 
Ağrah vazifesine başlayıncaya ka
dar Vekalet işlerinin siyasi müste
şarı 8. 1· aik Baysal tarafından yapıl
masının yi.iksek tasdikten geçirilme
si hakkında hükumet tezkeresi 
okunmuştur. 

V l'killer heyeti kararile tayin olu
narnk yerde tasdik olunmak üzere 
cez.a usulü mahkemeleri kanununa 
ek proje Adliye encümeninin tale
bile bu encümene \'erilmiş, radyo· 
loji, radyom. elel~trikle tedavi ve di
ğer fizyotcrafi müesseseleri hakkın
daki kanun projesile Başvekalet 
teşkilfıt ve vazifeleri hakkındaki ka
nun projesinin ilk gönişmeleri ya
pılarak encümenlere sevki kabul e
dilmiştir. 

Meclis cuma güni.i saat 1 5 de top
lanucaktır. 

MALiYE VEK1U ANKARADA 
Ankara 1 2 (Telefonla} - Bir 

müddettenberi Viyanada tedavi 
edilen ve birkac gün lstanbulda ka· 
lan Maliye vekili B. Fuat Ağralı bu 
sün şehrimize dönmüstür. 

TERFİ EDECEK HAKiM VE 
MÜDDEiUMUMiLER 

Ani· ara 12 (Telefonla) - Adli
ye vekaleti terfi müddeti gelen 70 -
80 kadar hakim ve müddeiumumi 
hakkında kararname projesi hazır
lnmıst1r. Basvek~\lett> takdim edilen 
lJıvjedt:: aılı1li \'C dıJ:Jo,. .. L .. ı.-ı 

yerleri deP,i!'iecek hakim ve müadeiu 
mumilerin de nakilleri vardır. 

NOTER VE AVUKATLIK 
KANUNU 

Ankara 12 (Telefonla) - Adli
ye"' ekfıleti noter ve avukatlık kanu
nu projeleri bugünlerde Başvekalete 
verilecektir. 

Projeler hakkında diğer Vekulet
lcrin mütalcalan almmışlır. 

RlY ASET1CUMHUR SARA Yl 
1ÇIN 

Ankara 12 (Telefonla) - Dört 
buçuk milyon liralık tahsisatla yn- ı 
pılmasma kurar verilen Büyük Mil- i 
let Meclisi Riyaseticurnhur sarayı 
ve diğer binalar için Avrupada ta
nınmış mimar ve mühendislerden 
bazı zevat projeleri yapmak üzere 
elcilikler vasıtasilc Ankaraya davet 
edilmişlerdir. 

Kapitülasyonlar 
konferansı 

Dün toplandı . 

llontrcux, 12 
(Hususi) - Ka
pitülftSyonlar kon 
feransı bugün sa
at 16 da İsviçre 
cüı::ıhur b .şkam B. 
!!otta Uırafmdaıı 

"Ilmıştır. 

Mısır Basvekili 
\ c Mıs?r delege 
heyeti baekanı Na 
has Paşa söz ala
rak. kapitülasyon. 

larm Jı.1ı ırın hay iyct.ilc \'C medeni 
dev c .. cr arasındaki rolünün mü ssir- 1 

l•ği ile telif cdilemiyccck bir istisna 
teskil dtiğini söylemiştir. 

! <TilİZ murahh s he~eU. Mı rrda 
ı~ap t.ın ~onl.,rm ılg ı h kkında kon 
fernn 3. bir proje v rmı[itir. Bu proje
n n ikınci madde inde, bund::ın böyle 
& {ı ırtl·• yabancı r n; l:eynelm'lcl hu-
1 uk k d ler; ruüs~e~na olm~ { t:.,. , 
Mı r 1 nl ı ma tabi olaca~ı bıldi. l 
rilmcktcdir. 

Belgrad'da dün ilk 
mülakat yapıldı 

._.....,_ 1 Vstyanı 1 incide) ı 
ibi Altes prens Pavle Türkiye Başve
kili İsmet lnönü ve refika.sının şerefi
ne büyük bir öğle ziyafeti vermiştir. 

Bu ziyafette Hariciye vekili doktor 
Rüştü Aras. Yugoslavya Başvekıli 
doktor Stoyadinoviç ve refikası, mcbu. 
san meclisi reisi B. Stefan 'fsiri<;. ma. 
jeste kral ikinci Petcr"in başyaveri 
münakalat bakanı B. Spaho, har
biye nazırı B. Morits devlet 
bakanı B. Echmcn, Türkiyeııin 
Belgrad elçisi Ali Haydar Ak
bay ve rcfikusı, Yugoslavyanın Ank~ 
ra clçisr B. Franko Lazarc\•iç ile bU
yük Türk misafirlerin refakatlerinde. 
ki zevat \'C Türkiye elçiliği erkanı ha. 
zır bıılunnıuset.ır. 

fakımızı ve kendimize çizdiğirniı. 
terek ülkü sahasında itimat verİ'' 
- Yugoslav münasebetleriı:ıi 
günden gi;ne daha mes'ut is tik 

Valdc krııliçc Marya saat 17 de 
Başvekil \'C Bayım İsmet 1nönü E;eref
lcrine bir çay \'cnnistir. Çayda Harici
ye vekili B. Rüfjtü Aras ile TUrk he
yetinin diğer azası, Yugoslav Başve
kili ve Bay'1J} Stoyadinoviç, Türkiye. 
nin Belgrad elcisi \'C Bayan Ali Hay. 
dar Akbay ve elçilik crkiı.m da hazır 
bulunmu§lardır. 

Başvekil B. Stoyadinovic de bu ak
sam Orduevinde Başvekil ı;met İnönü 
v~ Hariciye Vekili Dr. Aras şerefine bir 
zıyafct vermiş ve ziyafeti parlak bir ka
bul resmi takip etmiştir. 

DOST MEMLEKET BAŞVEKİLİNİN 
NUTKU 

Ziyafette Başvekil Stoyadinoviç bir 
nutuk söyliyerek Başvek~limizi Yugos
Javyanın misafiri olarak selamlamaktan 
duyduğu tnemnuniycti bildirmiş ve ye· 
di ay evvel memleketimize t yaptığı se -
yahattcki mes'ut hatıralarım } adetmiş
tir. 

Doktor Stoyadinovis, bu ziyaretler· 
de Türk - Yugoslav dostluğunun bir 
kat daha kuvvetlendiğini iıaretle söz -
lerine şöyle devam etmiştir: 

Ekıelanı;larının Bclgradı ziyareti 
münhasıran iki memleket arasında de • 
v11mh ve suımf..,,...; ı..:- .. • • 
değildir. Bu ziyaret ayni zamanda, Bal-
kan Antantı çerçevesi içinde tesis etti -
cimiz ''C Küçük Antantın çok müte -
yemmin bir surette tamamladığı müsa -
lcmetpervcr ve yapıcı siyasetin devamı, 
takviyesi ve tevsii hakkındaki mÜ.§terek 
arzulanmızrn da ifadesidir. iki memle
ket, müttefiklerile samimi ve tesirli bir 
teşrikimesııide bulunmak ve i11tisnaıaz: 

bütün komşularile devamlı bir harış mu· 
hafııza etmek arzuları hakkında kafi de
liller ,ıösterır.işlerdir. İki memleket mü
messillerinin toplnı>ması banş için ha -
kiki bir hizmet ve bur.u samimi sureUe 
istiyenler içb mes'ut bir hadise teşkil 
etmektedir. 

BAŞVEKİL!M!ZtN NUTKU 

Başvekilimiz, Doktor Stoyatlinovi~n 
nutkuna cevaben söylediği nutukta dost 
devlet başkam ile Ankarada görüşmek· 

§Üphe etmiyorum.,, 

GENIS BlR ANLAŞMA 1M 
iARI GÖRUŞÜLECEf' 

Belgrad 12 (Hususi) - ptş 
gazetesinin aldığı mcıllımata 
bu konferansta iki memle!~eti 
kadar eden ve bilhassa son z~ 
larda Belgradda vukubulan 
mntik faaliyete münascbettar l 
meseleler görüşülmüstür. 

Gazete diyor ki: 
Keza iki Türk devlet 

Bclgraddaki ikametleri esn . 
Akdeniz meselesi hakkında bı 
raftan Yugoslavya, Türkiye ,·tı 
nanistan ve diğer taraftan 
nrasmda geniş bir anlaşmanın 1 
kuku imkanları da tetkik edil 
tir. Yabancı matbuatın tefsiri 
göre, bu anlaşma lngiltere ile l 
arasındaki .. gentlmen's agreeJll 
lerle hemahcnk olacaktır .. 

BAŞVEKiLiMiZ MOTEV 
KRALIN MEZARINI ZlY 

EDiYOR 

Belgrad 12 (Hususi surette g 
arkadaşımızdan telefonla) -
vekilimiz yarın (bugün), Bdi 
iki saat mesafede bulunan Oble 
c;:a giderek müteveffa kral 
sandrm mezarına celenk hıra 
ve Büyük Önder ~ Atatürkün 
Aleksandnn mezanna konul 
tensip ettikleri ve kendi imz• 
taşıyan 1 ox2; ebadındaki altıJl 
kayı hükümdarın hatırasını t 
için Atatürk adına mezara ~o 
caktır. 

lSMET INÖNÜNUN YUGOS 
YADA Y APACAGI SEY A 

Başvekil ismet lnönü carı; 
gunu öcıgraaaan nareKet c 
Dalmaçya sahillerinde, Bosna • 
sek taraflarında bir seyahate ç 
caktır. 

Bu seyahatten sonra Be1grad8 

necek olan Basvekilimiz orad8J1 
reketle 20 ni~nda Sofyaya ' 
caktır. Sofyada Kral Borisin ,, 
ği öğle yemeğinde bulunacak 
İsmet lnönü orada 6 saat kadııt 
safir olacaktır. 

lNGILTERE IlÜÇÜK ANDAŞJI) 
SiYASETiNi TASViP ED/1'0 

Londr:ı, 12 (Hususi) - :6 
nazırı B. Eden, bugün söyıcdit 
nutukta Belgradda yapılan 

Anlac:ma k::mferansmdan bahse 
lngilt:crenin tamamen bu a.nla.Ş111' 
Jetlerinin siyasetini tasvip cttiğıD 
lem iştir. 

ten ve Yugoslavyada gördiiğü hüs - ------------
n!ikabulden çok memnun olduğunu söy
lemiş. iki memleket arasındaki dostlu -
ğu tebarüz ettirdikten sonra şe>yle de -
miştir: 

"Balkan Antantının. faaliyeti hiçbir 
zaman endişe çerçevesi içi::ıdc değil fa. 
kat daima iimit ÇC!'çevesi içinde tezn -
hür etmiş olan bir unsur olmuş bulun -
duğuna itiraz imkfı."11 yoktur. 

istisnasız bütün korr.şularıınızla iyi 
anla~mn ve banş siyasetinin haiz olducu 
müme)·yiz vasıf l:azanılnuş dostluklan
m:::dan asla bir şey ckıiltmckıizin bun
lara daima ilnvc imkanını veren r.a&lam· 
lık ve ademiinhi:ıardrr. 

Yine bu itibar1adtr ki, Yugoslavya · 
mn ıkendisinin ve hem de Türkiycr.İn 
komsusu bulunan ve ken~ilerile ayni 
loatluk münasebetini i~me <:ttirdiği • 
miz iki memleketle ahiren yaoroaya mu
\'dfak olduğu loymctli nnl:ı!maları zik
redeceğim. Filhakika b!ok halinde veya
hut ay:rı ayrı Balkan Antantı azası ile 
diğer devfotfor araıunda karthldı ta.ah -
hüt çcrçe,·csi dairesinde vukubulnn bi.~ 
tün sureti tesviye ve anlaşmalar gerd: 
Bnlkan banşı ve gerek beynelmilel ba -
nş id:t tesirli ve kıymetli bir mü::: he

rcttir. 
Antantıımzın kar~ıhldı bir itimat i-

çinde birleşmiş ola:t azasını bağlıyan 
r.:cnfantlcr Balkan camiasını al&kadıır 
c..ıb.-ı dış i§fc:-im.izin 5evk ve idaresinde 
hiçbir -r.mnnıı falsolu bir ses çt rarmamı§

tır. Bu §artlar dahilinde, Bıı.lkan itti -

lspangada naJ 
bir vaziyet 

·&' (tJstyaııı 1 inCi 

f ı harp gemisini derhal tahrilt 
ve Gaskonya körfezindtki fiiosıJ11 
viyeyc memur eylemiştir. 

Rcutcr a3ansmm bildirdiğiııe 
İngiliz hükumeti Bilbaoya zal1İ:e 
letmckte olan vapurların seyrtJ 
ne mani olamıyaeağı hakkındıı ti 
kodan teminat almaya çalış:ıcıJC 

GEMi LiMANDA 

St Jcan de Luz, 12 (A.A.) -' 
donanmasının en büyük zırJıl~ 
Hood, Bilbao limanına ginrıİ§ ~ 
da bulunan dört İngiliz ticaret 
sile temasa gclmistir. 

EDEN DİYOR Kt ... 

~ndra, 12 (Hususi) - ~; 
bugün söylediği b:r nutukta s0' 
dahale siyasetini müdafan edere~ 
yasetin İspanya işlerine ecnebi cı 
halesini evvela tahdit. sonra ar 
ğım söylemiş ve demiştir ki: ~ 

Eğer m:ııetler arasındaki re 
çıkça ortaya vurulmuş ve silah· ıe 
mat ve hatta adam gönderi1ıt1e 
bir suretle tahdit edilmemi~ 0~ 
hal Avrupayı nerelere gôturur 



·~ 

Vlaskelen m-iş gem narı Çocuk sayı/ asın-: 
da hediye 
kazananlar 

-:d:l r KURUN 13 NiSAN 1937 

Belediye hastanelerinde 
Büyük Harbin unutulmaz 

Yelkenle 
den iz maceralarından : 

Okyanuslara 
salan denizci 

dehşet 

Büyük { 1} 
•f Boıll\~ha ha~tc hiçbir gemi (Pas Amerika gemisinin yanıba~mdan çı
~r llıerakl )b ~srnindeki yelkenli ka- krvermİ§; felkenlideki İngiliz asker 
n. 1571

1 ır macera geçirmemiş- ve subayı puslayı şaşırmıştı. 
IU genıi 18~0n büy~klüğün~e olan Hemen resmi üniformalannı çı -
!tikenin d O senesınde f ngılterede kararak, Amerikalı gemicilerden 
'ttinin artckizler üzerindeki hakimi- aldıkları iğreti elbiseleri giyerek ka-
nan Yap 

1
1 zevale yüz tuttuğu za- labalrğa karıştılar. (U 36) işaret çe· 

dınca:ya ıkrnıttı. Amerikalılara sa- kerek 'gemiyi durdurdu. Pamuk 
~ Ületindadar senelerce Okyanos- yükünü gören Alman kaptanı Al -
lcaret band kırmızı renkli İngiliz manyanm bulmakta güdük çektiğı 

19 t 4 • rasınr taşıdı. bu hamuleyi görür görmez mal bul
bi.iyi.ik ~ 918 de dünyayı kavu • muş mağrebi gibi sevinerek yelkenlicn iptida· atpte muharipl~re lazım yi batırmaktan vazgeçti. Gönderdi

~raf devJ llıaddeleri taşımak i~in ği bir Alman gedikli subayının ne-
•tıfade ed·İt~:re ait gemilerden çok zareti ve kumandası altında Alman. 

dar bita 1 dıgi için 1917 senesine yanın (Kokshafn) limanına yol ver 
l'r\etika B~flığını muhafaza eden mesini emrdtti. Denizler ortasında 

ltıensup (P ıtleşik hükumetlerine nereye gideceğini şaşıran gemi bu 

1kuı~1111 as of Bolmaha) da bu iş- sefer de Almanyanm yolunu tur 
~rıYay;or~u: Fakat İngilizler muştu. 

ll'ı U~taç old ~uhımmat yapmak için Gemideki lngilizlerin bütün Ü -
a turn Ugu ham maddelerden mitleri birinci abluka hattından son-

'le İrıde 8~~~k için lskoçyanın şi - ra geçilecek diğer abluka hatların -
)' ~: Şij h hır abluka hattı tesis et- da yakalanmak veya yolda tesadüf 
e orl<lt ve~ e celbeden gemileri arı- edilecek bir İngiliz harp gemisinden 
tı~a~ lt\ijıtap ederse Üzerlerine silah imdat istemekti. Fakat büyük birce-
1_1Ueell•heı.eleri çıkarıyorlardı. saret ve çok usta manevra ve hi· 

tı"lltıs sa. : kruvazör §ekline so- lelerle Almanlar (Pas of Bolmaha) 
r:kküı ~l tüccar gemilerinden yı abluka hatlarından yakalattırma 
~ l' .. en bu abluka hattmın sr dan geçirerek ağustos ayında Koks-

. ~ll'tı 
0
jirnen barut yapmak üze- hafn'a getirmeğe muvaffak oldular. 

h,.,.ly' ~n Pamuk, konserve et gi- Bu limanda milliyetleri ve du • 
ttı '!!arıcı Ulruriyenin çok defa bu rumları anlaşılan lngiliz denizcilen 
ttıılt\d lltak Almanyaya varması derhal harp esiri olarak kamplara 

.tt hltıi~ ta§ıran İngilizler en niha- sevkedildi. 

. ltaf (j I andırayı tatırsa taşısın Bu faydalı hamuleyi Almanyaya 
arlfll :_v etlere mensup her gemi· gönderdikten sonra avlarına devam "'k i~i aga karar verdiler. Bu ara· eden (U 36) bir Danimarka gemisi

llır,tte açık denizde mükemmel bir ni de durdurduğu zaman ufukta bir 
arı g,~~Pılamıyacağı için yakala - de kömür gemisi görmÜ§tÜ. Tıpkı 
l'ftı::ı "ôı ~r ~n yakın İngiliz liman- iki kemik arasında §a§ıran bir kö· 
P.l~'j.'...I" ~ crılccekler, orada müte - pek vaziyetine giren tahtelbahir u • 

'dı. .. .. ,. ~ ,., 23 h .. • ... •·•·utDU•n ... ,.,, •- ' • •v J ~- ,...-lJ-.J. ~••~ 

~n, k aıira ı 9
1 

üzerinde saatte ( 14) mil süratle kö • 
l't\a U >'ük· l 5 de Amerikadan mür şilebine yakla§tığı sırada bu za 
<:ıf llııta d~~ e Rusyanm Arkanjel rarsız gemiden atılan topların atC§i 
~ ab}gru Yola çıkan Pas of altında kaldığı za-;•an İngilizlerin bir 
~ ut'l.lld • uka hattından geçerken tuzağına dü§tüğünü anlamı§h. Fa -

l.11\l'fn u 1 o~erine çıkarılan silah kat vakit geçiktiğinden kaçmağa da 
~,.rıc,.~t:~ bir lngiliz deniz suba- vale.it bulamadı. Su kesimine isabet 
el'eıa li'llanı altındka fkngilteredeki eden bir mermi ile bir dakikada so

-... llÖnd . na 81 ı sı 1 aranmak nuncu defa olarak Okyanos suları -
i: 1 ~""' bttıldi. s .. at .. ı''' na daldı gitti. u üzerinde kalan 
~ ~ke'll u sıral~rda Almanların mürettcbattfıdan 15 ki§iyi lngilizler 

~f~~de.•ındrnevkıı olan Heli Go- topladılar. 
b 11k l\kı an şimal denizinde altı 1 te na k Bu kömür gemisi ngilizlerin tah-
'li~ ttıiai b ç~ an bir Alman deniz telbahirleri gafil avlamak üzere ter-

2~'ttıiletju ;ıvarda yakaladığı Jn. tip ettikleri filonun ilk teknesiydi • 
tttin· t~ nı batırıyordu. Bununla tahtelbahir tehlikesinin ö • 1 ~t}'~ub ak§amı (U 36) işa- nüne kısmen geçmeğe muvaffak o· 

S 
l'l u tahtelbahir ansızm labilmişti. 

ağı k Tüccar gemilerinin zararsız ve 
.. _ lfu... l servı·sı· mı·z masum görünü§lerini bir maske gibi 
-~t . -ıqı kullanarak düımana zarar vermek 
tt ctı 110kt 1 1 ~ t' lıt, bu 0runıu.z Puartest g1lnleri fikri bu suretle A man ara da geldi. 
• • "•t 1de.reıı~Uktan Yirmiye kadar ga• Memleketleri etrafına konan sıkı ab-
P~ teı:ı 1 eaıı:ıde, Cumartesi g1lnleri luka hattı bir kere yarıldıktan sonra 

bıı l 11.rı tk
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kadar L&leU Tayyare Okyanusların geni§likleri Üzerinde 
lııl!e ~lttı~cuı lı:ıcı daire Uç numarada alabildiklerine dolaşarak itilaf dev-

tıı. ~11,~lılıı •d~~. rzı yedi kupon muka-
"Poııu <\ haıtaı letlerine mühimmat, asker taşıyan 

t!ıtqru 11 ~e<U ta ıl(ıarı doktorumuz da bu gemileri batırmak için hemen faali-
erıilllı c:e31nı biriktirip kendisine yete geçtiler. Daha bu esnalarda 

a .etıııı! • 12 ar.:artcaı. ııaıı, Perrembe tüccar gemilerinden mürekkep kafi. 

l~~~~~~:&J• ~~;('=~~~!!~~~ :! lelerin kruvazörler himayesi altın-
cııılrı~ckııdc <l~OCUklarınıza bakacaktır da sevki dü§ünülmemişti . 

. Dtl'tııırı:ı enı~r~e~ttorıarıcıız da oku• Abluka hattını yarmak için Al-
~'k•-' do1<t0.... ine hazır bulunmak. "'lp · wrrıuı F manlar harp gemilerinin bile barma-

ht ı latıl<lA.J ahrctUn Dlomcn l h 
ıı, bıı lrteat gu 

1 
caddesinde 121 numa· mıyacağı en fırtına ı avalarla ge-

12 nisan pazar günü çıkan ço. : 
cuklar için sayfalarındaki bilmece· 
leri kazananlar: 

Halktan nekadar 
ücret ahnacak 

Kabata§ lisesi dördüncü sınıf E • Şehir M celisi orta sınıf halk ile vak-} 
şubesinden 1254 Saim Aktürk, yir ti yerinde olanlardan hastane ve polik -
minci be§İnci ilkokuldan Seniha Şa• liniklerdc alınacak ücretler hakkında 
hin A§ar. Birer (yaylı kurıun kal· ııhhiye mazbatasını kabul etmiştir. Maz 
lem). hataya ekli bulunan cetvelde alınacak 

Kayışdağ caddesi 11 O numarada •Ucretler tcab!t edilmişti. Bu ücretleri 
Kaniye Bayhan, Yüca Ülkü liseai aynen yazıyoruz: 
altıncı sınıfından 75 numaralı Ay- Poliklinik 20 K .. Sadır radyoskopi -
dağlı, Şi§li Osman beyde Ahmet Ieri 75 k., Hdır radyoğrafilf"ri 125 
bey sokağında Sedat birer (kitap). '(Film getirmek lazım), mide rcıdyosko-

Kocamustafa paşada Ağaçkakan· pisi 225 (ilacı getirmek lazım), mide 
da 59 numarada Ekrem, istiklal li· radyoğrafisi 350 (film ve ilacı getirmek 
sesinde Mehpare Bengi birer (kart llzım), tariki bevliye radyoğrafileri 150 
postal). :(film getirmek lazım), tariki nisaiye 

Selçuk sanat okulunda Katibe, radyo•kopi ve radyoğrafisi 250 (film 
Yüca Ülkü yedinci sınıftan 42 nu• ı getirmek lazım), Ncvahii saire radyoğ
marah Fatma, 104 numaralı Suphi. rafileri lOO, mükerrer her film için 50, 

Kumkapı ortaokul sekizinci sınıftan Sathi röntgen tedavisi lSO (bir tatbika 
Zeki, üçüncü ilkokul dördünçü aı- mahsus), Amik röntgen tedavisi 250 (bir 
nıftan Ülker, Cemal oğlu Süleyman tatbika mahsus), nthı radyum tatbika -
İzmirde hurdacı İsmail oğlu Abdi, tı' 75o, (l devrei tedavi için), Amile rad
Unkapanında Kara Mehmet soka· yum ti\tbikatı 1500 (bir devrei tedavi 
ğmda İbrahim F azlr. için), Ultreviole ve <liyatermi ve teda -
--------------- vii elektrikiye tatbikatı 50 (her gün 

için) Alelumum s'styoskopiler 100, 

Elektrokardyoğram ile muayene 300, Konfaran• 

Metapolizim hazar ölçülmesi ZOO, elek 
tro eman 500, billımum ameliyatlar 500 
{fabrika ve aire g!bi işçilere mahsus) 
Ameliyatlar 1500 (Hususi odalarda) 
ameliyatlar 2000 (hususi odalarda), dif 
teri muayenesi umumen meccanen. 

Tahliller harçlar tnrifesi:ıde: 

Tam tahlil idrar 5 kuruş, vaserman 
teamUlU ve (Kahn) 100, kimyevi tah 
liller asid ürik, kolstcrin galiziye ve sa 
ire, üre mulordösütyom ve sa!ıe 100 
Hcmokülto 150, alelumum ağlontasyon 
lar ve kan sayılması 100, Cam üzerinde 
mikroskopi 50, bir maddei maraziyenin 
kO:.iltürü 100, usarci mideviye talılili 150 
Mevaclı gaitada tufilat taharrisi 50 
mevaclı gaitanın hazım noktai nazarın 
dan muayenesi 150, mevadı gaitanın 

kUitürU 150, Nuhayi cenp muayen~s 

100, balgam muayenesi 50, Nuhayi di 
mağii ıevki tahlili 200, kilye ve safra 
taşları tahlili 200, laboratuvar hayvan 
larına telkih 500, ayakta yapılan her 
pansıman için 25, ayakta yapılan ufak 
cerrahi müdahaleler l 00, Bacemcik ve 
vejetasyon ameliyatları 300. 

Ort~~§ihym~B~~k~iD~~-----------------------------

Asım Onur ayın on beıinci pertemb~ 
gür.(i saat 17,30 da EminönU halkevin! 
de "Hekimliğin içtimai vazifeleri,, mev! 
zulu bir konfcranı verecektir. 

1 

. 
Tanin kollakalyonu 

1 den 1200 sayıya kadar Tanin'in ilK 
zamanlan kolleksiyonu satılıktır. İsti • 

Galata yolcu salonu 
Salon yapıldıktan sonra etrafın 

alacağı şekil tespit edildi 
yc~l~rin ~azetcmiz idaresine N. A. ad - 1

' Galatada yapılacak olan yolcu salo-) 
resı ıle mJracaatları. nu aruu hakkında belediye ile Liman 

idaresi arasındaki müzakereler bitmi~. 

şısındaki un ambarının işgal ettiği yer 
Mumhane ar.treposu inşaatı bittil:ten 
5onra veya iki sene sonunda şehir plan 
mucibince vesaiti nakliye parkı yapıl 
mak Uzcrc belediyeye verilecektir. >man gemisi aylarca Atlas Okyano• 

sunda dolaşarak İngilizlere dehşetli 
zararlar verdikten sonra ayni suretle 
kimseye görünmeden tekrar ana va
tana dönmÜ§tÜ. 

(Mowe) m bu muvaffakiyeti 
ıurf sil.varisi oları l&art:an Nilı:nh:W117 
(Nik:otaus) adındaki yılmaz Alman 
subayının maharetindendi. Ayni ge
mide kendisine arkada§lık eden yeğe
ni Fon Lükner adındaki Alman de
niz subayı da muntazam bir harp 
gemisinde çalıırnaktan ziyade ser· 
gÜzC§tler pe§inde memleketine hiz
met görebilecek tipte bir adamdı. 
Gençliğini yelken gemilerinde geçi
rerek, denizlerin her türlü mihnet 
ve meşakkatına göğüs vermeğe alı
§an bu denizci 1916 senesinde İska
jarak deniz sava§mda yaralandıktan 
sonra hemen hemen gayri faal bir 
vaziyete giren ve limanlarda yatma· 
ğa mahkum edilen Alman açık de· 
niz filosundan alınarak bir akıncı ge
misine verilmek suretile vatanına 
daha çok hizmetlerde bulunmak İs· 
tedi. Seciyesini bilen Alman bahriye 
nezareti istidasmı kabul ederek 
Hamburgda kendisine müsait bir 
gemi seçmesini emretti. Lükner 
Hamburg limanında kendisine mü
nasip bir Remi ararken mahut (Pas 
of Bolmaha) yı gördüğü zaman 
aklına bu yelkenliyi bir tuzak gibi 
kullanmak fikri gelmişti. 

lngilizler abluka hatlarından 
Norveç bandrasmı ta§ıyan yelkenli 
gemilerin geçmesine serbestçe mü • 
saade ettikleri için bu gemi de ab.. 
lukayı yararak Okyanosa çıkabile • 
cekti. 

(Yarın bitecek) 

t~sbit edilen son §ekil dün Şehir Mecli
sinde tasdik edilmi~tir. 

Kabul edilen şe~il şudur: Merkez ve 
Çinili Rıhtım Hanları arasındaki arsa -
ya yapılacak ola~ salonun sahil ile doğ
rudan doğruya muvasalasını temin mak
sadı ile Merkez; Rıhtım Hanının Kara -
t,i-'~· tarııırmrb lc i kÖSf"'iıı<len iti~areıı bu
radan geçmekte olan yol Çinili Rıhtım 
Hanının Mumhane antreposu tarafında
ki köşeye kadar kapatılarak Rıhtım ha
line getirilecektir. Kapatılacak olan bu 

Galatadaki Liman idaresi atölyesi 
nin sağ veya sol tarafından, belediyece 
yapılan plan mucibince genilletilmesinc 
başlanmasından sonra bu atölytnin cep
he taraf t be' metre geriye alınacaktır 

Karaköy köprüsü başında Merkez 
Rıhtım Ham kar§tsma kadar mevcut 
parmaklılar, rıhtımlar Fındıklıya ka -
dar uzatıldıktan sonar sonra §Chir planı 
mucibince kaldırılacaktır. 

yolun yerine geçmtyi temin ve tanzim --------------
Vakıf paralar idaresi 

şubeler açıyor 

için Mcrkcz Rıhtım Hanının cephesi 
karşısındaki arsadan belediye heyetin -
ce lüzum gösterilen mikdarda arsa par
çası yola ilave edilerek bir meydan ha· 
tine getirilecektir. 

Galata rıhtımının Karaköy köşesin -
deki kısmından on metre uzur.luğunda 
bir sahanın kayık iskelesi yapılmak Ü· 

zere belediyeye verilecektir. 
Yapılacak olan yolcu salonunun kar-

Gezintiler: ------------...----- ... --.....----.---

Önümüzdeki hazirandan itibaren va
kıf paralan idaresi Ankara, Edirne, İz
mir ve Adanada birer tube açacaktır. 

Buralardan alınacak tecrübelerden 
sonra yavaı yavaı bütün vilayetlerde 
vakıf teşekkülleri vakıf paralar idare .. 
sinin şubeleri haline getirilecektir. 

Dizgin ·kimin elinde? 
" lttif aklar, göklerdeki bulut topla
nışlar1na döndü. Eıı Jıafif bir rüzgar, 
onları hemen dağıtıveriyor ! ,, 

Dünyanın dört tarafına doğru bü
tün hızlarile giden her trende, mut· 
laka birkaç diplomat bulunuyor. V c 
bu, yıllardır, hep böyle sürüp gidi
yor. 

Son günlerde başka bir perde da
ha yırtılarak altından ne zamandır 
kıvrandığını duyduğumuz, şüphe ca· 

s. Gezgin 

l!e ~ luııdutu ;1~rı ııaat 14 He 20 ıı.ra. celeri en uzun mevsimleri se~tiler. 
~"r~raköy lı4a.h~~:rt.or Necatı Pak· f(uvvetli gemicilikleri, ha'rp ba'Şmda 

e a1ı •aıı ve cu Ye cadde.si 1- 2 heni.iz sarsılmayan azimleri ile bu isi 

V R LJ N navarı fırladı. Herkes, herkesten 
...., ___ K ---.. 1 ku§kulanıyor. Dün elele yaşayanlar, 

Hlzmei kuponu "~ Utu:ı'Uc-uınrnn rna gUnlcri ayni ııaat. B ~ 
ak t 1ıın dl 1 ! kolayca başardılar. u suretle 191 5 

d ~~ "davııerı ~ erine bakaca!.· 1 l . 'l' d 1 l Bu kuponu gazete idaresine getirenler: 
~I! trı tanıa.nda 

13 
111 Yııııacakıarrlır. Jİrinci kanununun tıpı ı, a ga ı bir 

bugün bakıyorsunuz, birbirlerinin 
kuyularını kazıyorlar. 

ittifaklar göklerdeki bulut topla
nışlarına döndü. En ki.içi.ik bir rüz
gar, onları dağıtıveriyor. Tarihlerde 
muahedeleri bozanlar icin eskiden 
vurulan kancık damgas;, artık battal 
edilse yeridir. Geçmişte ancak yıl
larla yıpranan andiçmelerin şimdi 
birer çiçek kadar ömiirsüzleştiğini 
goruyoruz. 

Uzun smayı§lar gösterdi ki kağıt Üs· 
tünde hiçbir anıt kurulnmoz. Bütün 
bu karışıklık hakka razı olmamak 
tan doğuyor. Biiyük sava~ın ruhlar
da bıraktığı acı tortu, yalnız bir gÖ· 
nül ve §eref davası değildir. O, ci
han haritasında biiyük bir ameliyat· 
tı. Fakat iyileştirecek yerde dilha 
betreleştiren bir ameliyat 1.. Bir on
dan önceki tarihe, bir de sonrasına 
bakın, kara gerçeği çırçıplak görür
si.inüz. Bunlar arasında ikiye bicil
miş millet gövdeleri bile var. Bu yüz 
den dt:ğil midir, ki işte yirmi senedir 
kan dinmiyor. Ellerden kılıç düşıni
yor ve anaların gözleri her vakit 

• ıt1.. il ııp ~ll<ta t .ı . • d . 1 d . 'nı'n ko . h 1 - KUrUk ıı~nıarını parasız bastırI?'lar. 
ı ~ ın llrtıına.n ı ramvay c~r1- nenızın e ~ıına ~nızı yu sıya .. " 
a~ı au lıbtaı: oku:,.:da sünnetçi . Eır:ı·ı dalgaları arasında zifir gibi karan- 2 - Kurunun hekimlerine paraaız baktrr:· 

~hıca ~~ Cdcc,1<u:~ı11rımı1.ın cocuk • lık bir gecede lngiliz abluka hatlarını ıı:..ı.rr.ıa•r•. -----------...ı 
e aıı2 •aray :P yaran ( Mowe . Martı) ismindeki Al-
~ııru ~ nuınarada crtcv Ec:ı:nneııı yr. 

Cttt tıı~rı P.:t!lz l(~Unnı:ıtı;ı ve sıhhat 
lıltıkabı tJ<aı:ı-onıa RUN doktorunun 

e• Q~raıu lııcıe ve rı beherlnl Yedi ku-
trı e ,. llbonft• 

ııı >'a ... ocultıa "'erjnıtze en eı-. 
~lıı Paca'· l'lntn s: t rtıı.ı y ıı. lır. :Jnnet aml'li· 
tıı .. re a:ı; lı~ 
~ ınur ' ın ı. d!)k 

l!t ku ıı.caat tor, dl ı;ı ve sur.-
ti!). rı:ıııtıııtıan C'.lrrıtrn l{t.JR UN'un 

~·c~ı tnnc götürmek -----
Radyo 

ısım: 

Adres: 

Müsabaka Kuponu 
-44- Otuz sene önce bir tek diploma-

tın gebe bir çanta ile bir diyardan 
ötekine geçişi. ortalığı karmakarışık 
etmeğe yeterdi. Bugün kervan ha
linde konup göçü§leri, kimsenin gö
züne batmıyor, umurunda almıyor. 

yajlı. · 
ikin gizli tutulan silahlanma ya· 

rışı. artık apaçık alabildiğine dört 
nal gidiyor. ispanya bu silahların 
?cnendiği bir atış meydanıdır. Son 
ıcat.larm kuvvetleri orada tartılıyor, 
netıceler orada almıyor Ka • 
b

. . · vganm 
ıtmemesı de, galiba bundan. 

l ~akalım delikli demiri i~lemekte 
s~a~ ~ehası m~ •. Y~ksa Cermen ve 
Latın ıcadı mı ustun çıkacak?.. 
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HERGlJN BiR HIKA YE 

AKŞAM SAAT ~OKUZDA .... - ., 

••• 

• 

L-

Leon Birman isminde bir arkadaırm 
vardır: Radyıoda spiker. 

Bir gtl.in bana randevu vermişti: Rad 
yoda itini bitirdikten sonra, yani gece 
saat on ikiye doğru, bir gazinoda bulu
şacaktık. Esmer, fakat mavi gözlü şirin 
bir ni§anlm vardır onun. O da gelecek· 
ti oraya. 

Saat on birdi; gittim. Ben oturalı da
ha beı dakika olmanuştı ki Leon geldi. 
Baktım: Soluk eoluğa. Benzi solmu§, 
dudaktan bembeyaz kesilmiıti. 

Merakla sordum: 
- Ne var yahu? Ne oldu? 
Heyecandan titriyen sesile: 
- Ne oldu hiç sorma, dedi. Sen de 

tahmin edemezdin: Öyle bir şey bu .• 
Yanımdaki sandalyeyi çekip oturur

ken ilave etti: 
- Hiç akla gelmiyen bir şey: Lu

cette, bana o kadar aadık zannettiğim 

bu kı~ ... 

Teselli etmek istedim: 
- Dur canım, dedim, birdenbire 

hüküm verme ... Belki ..• 

- Hayır, dedi. Gözümle gördüm. 
Bak anlatayım naaıl oldu: 

"Akşam saat dokuzda, her geceki 
gibi, radyodaki itime gidiyordum. Ev
den çıkarken: 

"- On birde gazinoda buluşacağız 
ama, dedi, o zamana kadar ben nasıl va
kit geçireyim ... 

"Sonra birdenbire : 
"-Monik'le sinemaya giderim ben 

de, dedi. 

"Olmaz demedim. Sinema vakti gel
diği için o hemen çıktı. Zaten evvela 
arkadaıına uğnyacaktı. Ben de krava
tnnı düzeltiyor, saçlarımı tarıyordum. 

Tam gapkamr alıp çıkacağım sırada te· 
lefon çaldı. 

"Açtım: Beni radyodan arıyorlardı. 
Müdür diyordu ki: ''Loriot hastalanmış, 
gidemiyıor. Kiki - Bol boks maçına se· 
nin gitmeni rica ediyoruz. Hemen şim
di, radyoya gelecek yerde, maçın yapıl· 
dığı yere k<>§>., 

Bu benim için can sıkıcı bir haber-
di. Hiç yaptığım bir şey değildi bu be
nim. Loriot bu işin mütehassısı idi. Ben 
şimdiye kadar yalnız radyoda söz söy
lemi§tim: Öyle bir ringin yanında du
rayım da bir yandan yapılan boks ma
çını takip ederken bir yandan mikrofon 
önünde boksörlerin hareketlerini, yap
tıklarını anlatayım: Herhalde bu benim 
için pek kolay bir şey değildi. 

Fakat, mademki mecburiyet vardı; 
yapacaktım. Plemen otomobile atladım, 
maçın yapıldrğr büyük tiyatroya gitt:m. 

Maça tam saat 1 O da başlandı. Bu, 
Young Kiki ile Gustave Bol arasında 
yapılan dünya boks şampiyonluğu idi. 

Boksörler ringa çıkınca ben de rin
gin Ustünden bakan o, spikerlere mah
sus Yere çıktım. Bilirsin: Buradan her 
taraf nıükemmel görünür. Fakat, pro
. in arasında kalındığı için, seyir 

kimse görmez. 

boks Rinq · İi;zerinde 
takip eden bir spike" 

başına gelenler • 
rın 

o 
Yazan: 

Hen ri 

Gong vurdıı .. Maç başlamıştı. Mikrofona ağzımı çevirdim. O da 
ne?.. Tam karşımda, ringin öbür tarafında Lucette, yani karım 
değil mi?. Karım ve .Üanında bir de yabancı adam .. ; 

Bütün Salon alkıştan yıkılıyor. 
.Maç bitti; Fakat karım nerede? 

Gong vurdu, maç ~tadı. Mikrofona 
ağzınu çevirmeden evvel şöyle etrafıma 
bir bakayım dedim: İşte o zaman bey
nimden vurulmtl,§3. dölıdüın • 

Tam karşımda, rlngın o'bür tarafın
da, Lucette değil mi? Yalnız olsa iyi: 
Yanında da bir adam var: Yabancı bir 
adam ... 

Artık bendeki vaziyeti düşün ... Rinı
ge çarpışanları kim görür! Gözüm hep 
karşıda: 

Erkekle Lucette omuz omuza ver
mi§ler. Yavaş yavaş konuşuyorlar. Baş
larını biribirlerine çevirip gülüşüyorlar. 
Hatta, söyledikleri bazı sözler kulağı
ma gelir gibi oluyor. Başım dönüyor. 
Gözlerim kararıyor. 

Fakat, vazifemi yapmak mecburiye
tindeyim de: 

Bir gözüm orda ise bir gözüm ring
de. Boksörlerin hareketlerini takip edi
yorum ve bir yandan da mikrofonda 
söylüyorum: 

- Kiki bir kroşe attı... Bol da bir 
kroıe ıin<iirdi... Şimdi hücum gene Ki
kide. Bol gerileyor ... 

Fakat, karııda Lucttte'le yabancının 
biribirlerine daha fazla sokulduklarını 

görünce hiddetim büsb:itün artıyor ve 
kızgınlığımdan homurdanmıya başhyo· 

rum. Homurtulanm mikrofonda söyle
diklerime karışıyor: 

- Kiki gayet nazik bir vaziyette i· 
ken Bol karnına kuvvetli bir yumruk in
diriyor ... Hay alçak hay... İnsanı böyle 
aldatmak olur mu! ... Hakem de bu ha· 
tayı görüyor 1 Hele bir elime geçsin, ben 
or.a gösteririm ... İntikamı hem de bir 
kaç misli alırım... Kiki gene hücuma 
geçti ... 

Oyun devam ediyor. KaI'§ıdaki sah
nede ayni zaman berdevam. Ben de ge
ne ayni şekilde: Bir yandan maçı takibe 
mecbur olmanın, bir yanc!an Lucette'e 
kızgınlığım arasında ne yaptığımı bilmi
yorum. 

Bir aralık Kiki rakibinin gene ni
zamsız hücumları altında kalıyor. Ha
kem sesini çıkarmıyor. Halk bağırıyor: 

- Kör müsün hakem! 
Islıklar çalmıyor, "Yuha!,, lar çe· 

kiliyor. HaJkm galeyana geldiği bir sı· 
rada karşıdaki iki kahraman biribirleri· 
ne daha fazla yaklaşıyorlar. Yanlan b!
rib:rine değiyor ve yüzlerini, biribirle· 
rine ~evirerek gülüyorlar ... 

Artık dayanamıyorum: Bulunduğum 

yerden atlıyorum: Fakat, maçın idare 
adamlarından olan biri kolumdan tutu· 

yor: 
- Rica ederim durun, birader f 
Diyor. Hakemin haksızlıklarına he

pimiz kızıyoruz ama, ne yapalım... O
yunun sonuna kadar sabretmek lazım ... 
Bilhassa sizin ro~:inüz nazik: Radyoda 
birdenbire sesiniz kesilirse halk maçın 
yanda kaldığını zanneder ... 

Bu adamın sözlerile ben nasıl sakin· 
leştimse seyirciler arasında <ia bilmem 
hangi sebeple sükut yeniden hüküm[er
ma olmuştu! Yerime geçtim, maçı ta· 
kibe ve radyoda neşre başladım: 

- Hücum fKiki'de. Son derece kuv
vetli ve yerinde yumruklar savuru. 
yor. Fakat Bol oyunu hile kazanmak 
istiyor... ı 

Bu sırada gene karşıdakiler gözi.i. 
me ilişiyor. Homurdanıyorum: 

- Alçaklığın eczasını muhakkak 
görecek ... 

Sonra tekrar radyodaki sözlerime 
devam etli yorum: 

- Hakem hala Bol'un bu hataları
nı görmı;mekte ısrar ediyor. Alçaklık 
bu derece olur ... 

Nihayet macm en heyecanlı yerine 
geliyoruz. Artık ben de gözlerimi ring
den ayıramıyorum: 

- Kiki hücumunu şiddetlendirdi... 
Yumruklar muntazam bir rakkase gi-

gi, rakibinin göğsüne inip kalkıyor .... 
Bol müvazenesini kaybetti... Tamam! 
Kiki dehşetli bir yumrukla Bol'u yere 
serdi: Nakavt! Hakem sayıyor: Bir ... 
iki.. üç .. dört .. beş .. altı .. yedi.. sekiz .. 
dokuz ... Bol hali yerde. On ... Bol kalk 
tı: Fakat, iş işten geçti: 

"Kiki, .Bol'u nakavtla mağlup etr 

miı:tir!,, 
Bütün salol\ alkıştan yıkılıyor. 
Maç bitti. 
Benim işim de bitti dçmektir. 
Hemen ~rirnden atlıyorum. Koşa. 

cağım, Lucette'i bulacağım. 
Fakat nerede? Eski yerine bakıyo. 

rum: Yoklar. Kalkmışlar. Kalabalık 
arasında, bulmanın imkanı yok .. Kapı
da bekledim: Göremedim: Benden ev
vel çıkmış olacaklar ... 

Fazla durmadım, kalktım buraya 
~eldim. Çok gtcikmez gelir. Hem de 
"Sinemadan geliyorum., diye gelecek 
tabii. Sen gör şimdi ben ona nasıl bir 
ders vereceğim . ., 

Karıkoca kavgasına hi~ gelemem. 
Bunlar karıkoca değilseler bile yapa
cakları şey a.cıağı yukarı, kankoca 
kavgası olacaktı. 

Lcon'a biri~ini görmek mrcburiye
tinde olduğumu, kendisini de bunu 
söyleyip özilr dilemek için beklediği. 

FOLK 

mi söyledim ve hemen onu 
rakarak gazinodan çıktım. 

Ertesi gün gördüm Leon'ıJ· 
eey ! Yüzü gülüyordu. Hayre~1 
anlamış ki ben sormadan o 

- Biliyor musun, dedi, ne 
- Yo: dedim. Ne bileccğiffe 
- Bak anlatayım: ~ 
"Sen gittin, Lucette geldL .. 

li etmedim, ağzını aramak içiJI• 
"-Nasıldı film? dedim. 
"- Sinemaya gitmedim ki!f 
Hayret ettim. Acaba doğttl 

liyecek mi? Diye düşündünı ve 
dum. 

miydin? 
"- Monik'le sinemaya gid 

r:ı; ama, hasta. Nişanlısı vardı. 
müthiş boks meraklısı imiş .. )it 
bu akşamki maça gitmek içııı 
Onu hasta bulunca üzülmilŞ· ~ 
Monik dedi ki; "Onun hastall~e 
gidememekten ibaret,, dedi. tt 
"Hıuli Lucette'le gidin., dedi. ff 
nik'in nişanlısı ile boks maçııı& 
Görsen öyle güzel oldu ki!,, 

İçimden: "Sen gel de bir dl 
sor: Gü.zel oldu mu, olmadı JJ1

1 

yordum. Fakat, bana yalan t· 
diği için memnun olmuştum. ~ 
şüphelerin de hiç biri kalma~· 

Çünkü, eğer ''yanındaki 
nim bir rakibim olsaydı Luce~ 
la görüştUğünü hiç söylemez, ti' 
"Monik'le sinema.ya gittim,, d~ 

Fakat, işin beni memnun 
başka tarafı daha var: ~ 

Radyoda maçı anlatmam 
kın hoşuna gitmiş: Hele bull.,
bi sözlerime karışan kUfürter 
vet ... Hayret etme : 

Ben farkında olmadan, rı 

yabancı erkeği yanyana 
kızgınlığımdan küfrediyor, ıı 
nıyor, söyleniyordum. Bu 
ayni :r.a.manda maçı anlattığ11'1 
fonla etrafa yayılmış ve rad~ 
da beni kim qinliyorsa bu sı5 
rimi de işitmiş. 

11 
~ 

Fakat işin tuhafı nerde? 13 
terimi yolsuz yumruk indiretl 
ve bu yolsuzluklara aldırış 

Bol'un tarafını tutan hakeflle 
mişler. Hakikaten, halk bu lt,.ıc~ 
se· .... mezmiş ve benim ona ( !} ~el 
görünce, kendi fikirlerine. et· 
olduğum için, beni beğenrnıŞ~ 

Her zaman maçları anla~ 
maclığım için, radyo müdilrr. ıı 
tup ve telefon yağdırmışlal' · dC 
çı bu akşamki Bay anlatsı~6' 

İşte, azizim, bu maç yU. 4l', 
ha doğrusu Lucette'in ~ 
yoda itibarım arttı, maaşftl1 fi 
Şimdiden sonra bütün ma.çl• y.'i 
da ben anlatacağım. Fakat, 

rum: Jı~ 
Her zaman böyle haksıı ';,/ 

ren hakeme kızıp küfürler sB 
k . . ' "' ce mıyun.,, . fif ır 

Çevıren: 



San' atkarın himayesi • • zçzn 

Ediblerimiz ne 
düşünüyorlar? 

Satd Faik, Cahid Sıtkı, Ziya Osman, Salih 
leki ve Osman Cemal arasında bir ·anket 

ltt t~iplerimizin de ressamlar gibi dev
batı hırnayesini istemek için aralarında 
bi kararlar verdiğini işitmiş ve ede -
't:ı'lat hayatımız için çok mühim olan bu 
~&cleyi okuyucularımıza dün bildir -
tıtik. Bugün, kendilerile ayn ayn yap
lıı 1ıtıız temaslar neticesinde, himaye 
t.~'tlesi etrafında elde ettiğimiz düşün
"" er· · ' ını veriyoruz: 

SAtT F AIK'lN FiKiRLERi 

ili-:- Böyle bir meselenin mevcud:yeti-
ılk t! ' • d ' . . G 1 • c n sız en ışıtıyorum. enç erın 

ar.:larmda bir top -
lantı yaparak böyle 
bir karar \'erdikle -
rinden haberim yok. 
Fakııt aslı varsa, iş

tirak etmeğe bazı -
rım. Hakikaten, ça -
lışmı:larmuz bugün 
tamamile dağınık bir 
şekildedir ve san'at
kar, bizde biraz da 
tembeldir. Devletin 

CAHIT SITKININ FiKiRLERi 

- Bu işin ne dereceye kadar tdoğru 
olup olmadığını bilmiyorum. Yalnız Ü· 

zerinde hakikaten 
~urulmak ve müna _ 
kaşası yapılmak la -
zım gelen bir mese
le .. 

Netice, şimdilik 
telif eser işini bir ta-

rafa bırakarak asıl 
tercüme işi üzerinde 
çalışmalıdır. Eğer a
lınacak böyle bir ted 
bir varsa, bunu daha 
ziyade tercüm::ye tat 

b"lc etr- ~ı · ' ir. Senelerdenberi bir ter _ 
cüme kütüphanesinin yapılamamasına 

s:bep, fert m::sais"nin '<lağımk harcan
masından başka bir şey değildir. işte 
devlet müdc:hale ettiği takdirde hem 
san'at adamı için faydalı olacak bir ne-1 
tice elde edilir; hem de aslına muta -
bık ve edebi bir tercüme kütüphanesi
ne kavuşmuş oluruz. ~ müdaha~esi onu bu 

\ıı betıiğinden çekip çıkaracağı gibi, 
Ct:~ltinin dağılmamıısına yardım ede- ---------------

bit tır. Bizde muharririn yalnız başına 1 C L K E M i Z O E 
!ey yapacağına kani değilim. . 

~iZAH MUHARRiRi OSMAN . lzmir islilılak 
CEMALiN FIKIRLERt kooperatifinde 

~ 'b· Genç şair ve muharrirlerin, bizim f 
t ı zmir (Hususi) - Izmir memur~ 

d.t -·Yat ve yazı alemimize daha iyi, 
~ l d 1 lan istihlak kooperatifnin fevkala-
~l .o gun, o gun, faydalı şeyler ver-
d .. ttı için onlann himayeleri, hatta bir de top]antılarını Halkevinde yapmış-
'{tc lardır. 'Ye kadar himayeleri hiç de fena 
~~ sanmm. Çünkü şairlik edebiyat - Bazı azalar kooperatifin iyi ça· 
~ ~ ıtıuharrirlik denilen §eylerin, he- lrşmaciığmr ileri sürerek tasfiyesini 
"'tkaç karpuzu bir koltuğa sıkıştıra- istemişlerdir. 
i'rp ~ılınaı:ırun ne kadar güç. yorucu, Bütün w~fordaki mem\lrların ko
~ t;ıtt.cı, hattli insandaki asıl· meslek o- operatifc ortak almmalanm :veüfler
ııe ~aırliği, edebiyat~hğl, muharrirliği mayenin on bin lira daha arttmlma
bilitj ~ar öldürücü şeyler olduğunu ben sr ileri sürülmüştür. 
bit Ilı, Geçim için, hem de şöyle böyle Yeni kooperatifin adı (lzmir me
bi: tcçirn için bir yandan edebiyatçılık, m.urları istihlak kooperatifi şirketi) 
it 11~rı.~an da ba§ka bir vey~ birkaç iş- olarak değiştirilmiştir • 
lj .. le oyle kolay kolay edebıyc;t gemi -

~~rnez. Piyasadaki yazı paralan ise 
ttııç .. Fakat, bir mesele de var ki 
~ Cdebiyatçılar yardım görüyor diye 
bcrı'cfcr de tutup eline her kalemi alan 
'Cdcbiyatçıyım yaddım isterim diye 

)a çıkmasın! 
~.h. ~· "'Cl kalırsa kıymetleri gerçekten 

01-tı it tdilenler lazım gelen ve mümkün 
~ l'ardıma lliyıktırlar. 
A.trt SALiH ZEKi SöYLOYOR: 

~ ~ ~cbiyatr öldürmek için ve aan'a-
hüyük darbeyi vurmak için bun -

dan daha iyi bir 
şey düşünülemez. 

Doğrusu, gençlerin 
böyle bir tasavvuru 
varsa şaheser bir ta
savvur!. San'at ken
di kendine, bizzat 
kendisi olduğu za -
man ve kendi hürri -
yetinin havası içind~ 
inkişaf ettiği vakit 
san'at olur. Daha 

dn sonra, size bir sey 
·~r . 
~t , 0 Yliyeyim mi?. San'at ve san'at-

'~c e~clerdcnberi bizde en büyük hi-
h..' Yı •• 
-'ltllatrrı. gorrnüştUr. Hani nerede 

~ falla ~serl~ri?. Umit ederim ki da

,. l 'arı'atkYletıp himaye gören bu tem-
11\[l, arlan b h' . . • ana teş ır ettırmez -

ş.\t)\ 
ZIYA 

-..... Ş" 0SMANIN FtKIRLERt 
C:ab· Uphcaiz il~ 
l'I ıt Sıtkı • • a ve iyi .. Bu sabah 
, ~lt~lt. :B ile de ayni meseleyi ko _ 
Ctb unun1 b •'- c•tiain· a eraber, san'atkarın 

"<l la ı göz .. .. 

Giresun valisinin 
teftişleri 

Giresun (Hususi) - Valimiz 
ve Parti başkanımız Bay Feyyaz Bo
sut beraberlerinde Bayındırlık Direk
törü Bay Kemal, umumi meclis aza
sından Bay Tevfik Ekmen ve Bay 
Mehmet Bulutçu olduğu halde Tire· 
bolu ve Görele kazalarına bir teftiş 
gezi!li yapmışlardır. 

Valimiz Tireholudan da refakat
lerine umumi meclis azasından Os

man Gürel'i alarak Görele ilcesine 
gitmişler ve tetkiklerine orada da de
vam etmişlerdir. 

Valimiz ve refakatlerinde bulu
nan muhterem azalar hu gezilerin
den memnuniyetlerini beyan etmiş
lerdir. 

Gnaziatepta asri 
mezarlık yapıldı 

Antep, (Hususi) - Belediye, 
şehrin ma~zarasım hozan eski me
zarlığı kaldırmış ve kuzeyde Nezip 
yolunda çok geniş bir asri mezarlık 
kurmuştur. Mimar Y ansenden alı
nan plan mucibi J :e kurulan mezar
lık yılbaşında açılmıştır. 

Aile mezarlığının metre murab
baı üç liraya verilmektedir. Husu
si mezarlardan on iki ve umumiler
den dört buçuk lira ücret alınmakta
dır. 

Mezarlığın bu kısmı için sekiz 
hin lira harcanmıştır. Bütünü üç 
yılda tamamlanacaktır. 

ta tt ... Ji:~ onun!cle bulundurmak 
• y 1 ger b U ~ a rıı2 t u g ç telakki ediliyor- -
Cliy· ercurn . 1 -------------l' ız .. "" e ış erimize tatbik et-

ııı. r . ""'un1cu, .. .. 
di] llltjtliği . tercume kutüphanemi-

Cceı.: rıı, anc k b 
Öl'l Plarıl a • u suretle elde e· 

e il 1 bir 
ti'l\li 1?\lt Cd . ~alışma gi<lerebilir. 

~~ Ctıı:n k• b «'~ltt.tr. ı, u çok daha ve -

23 Nisan 

Size çocuğu düşündürecek h:ıfta

nın başlangıcıdır 
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Marlen Ditrih'in yeni filmi: 
Allahın bahçelerinde 

Marlen yeni filminde bir melek kadar güzelmiş 
ı-

A merikada 
Herkes sinemaya sene

de 30 kere gidiyor 
Amerika film yapan memleket 

olduğu için film seyreden bir mem
lekettir. de. Bu pek de tabii görül
memelidir. Çünkü, bazı memleket 
ler vardır ki yaptığı şeyleri yalnız 
harice sevketmekle kalır. Fakat A
merika sinema bahsinde imalatını 
her yerden evvel kendi memleketin
de müşteri bulur. Hakikaten Ameri
ka film yapan memleketlerin başın
da geldiği gibi, aym zamanda, en 
çok film seyreden bir memlekettir: 

1936 senesinde Amerikadaki 

Marlen Dltrlh çok sevdlAI erkek kıyafetinde 

16,000 sinemaya 4 milyar 180 mil 
yon seyirci gitmiştir. Bu rakam 935 
senesine nazaran sinema meraklıla
rının yüzde 1 2 arttığım göstermek· 
tedir. Amerikanın nüfusu 140 mil
yon olduğuna göre, nüfus başına 
sened.e 30 defa sinemaya gitmiş ol
mak lsabet ediyor. Şüphesiz bu ra 
kamın içinde hergün sinemaya gi
den de var, senede bir kere sinema· 
ya giden de. 

Bir zamanlar Greta Garboya rakip[ 
olarak Avrupadan çıkarılan Marlen Dit
rih yeni bir film çevirdf: Allahın bah
çelerinde ... 

Mevzuun tam Marlen Ditrihe müna
sip olduğu iddia edilmesine rağmen, 

vaziyet Alman artistinin Amerikad.ı 

artık harcanmaya ı yüz tuttuğunu gös
termektedir. 

"Mavi Melek,, ten sonra Geri Cu
perle beraber çevirdikleri bir çöl mev
zuunda gösterdiği liyakat, Marlen Dit
rihi artık bu mevzuların elinden kurta
ramıyacağa benziyor. Amerikalıların 

' mahrem vt çok esrarlı gördükleri çöl, 
bu gidişle Marlcni en tahammül edil
mez artistler arasına sokacaktır. Bere
ket Alman yıldız, hazırlanan mevzular 
üzerinde kontrolünü kullanmasını ve 
tashih serbestisini elinde tutuyor. 

Bununla beraber Allahın bahçeleri 
filminde Marlenin giydiği tuvaletin ha· 
kikaten şarklı bir prens kadar meharet
le taşındığına ~'..iphe yoktur. Bilak!s, 
bir çok sinema münekkitleri, Marlenin 
çöl tuvaletlerinin şarkta hemen taklit 
edileceğini, hatta ~arkt_a bulunan birçok 
Avrupalı egzantrıklerın bu tuvaletleri 
alelacele bcnimsiyecekleri iddia edil
mektedir. 

Tuvalet muvaffakiyetinin mühim bir 
unsurunun da güzellik olmasına göre, 
böyle bir tenkit pek yadırganamaz. Çün
kü, film eait neşredilen birc;ok pozlar, 
Marlenin emsalsiz giyinişindeki zera
feti canlı olarak bize gösteriyorlar. 

Bilh~a. üzerine aldığı Kap ve ur. 
ban kıyafeti Marlen Ditrihe o kadar ya
kışmıştır ki, birçok münekkitler, Ma
vi Meleğin esrar dolu bir sesle şarkı 
söyliyen fahişesi yerine, ~imdi, gün gör
memiş bir harem odasının beyaz mele- • 
ğini yanyana getirerek iki rol arasın
daki farkı meydana ~ıkarma)tta ve Mar
lenin sanat kabiliyetindeki yüksek isti- ' 
dada işaret etmektedirler: "Allahın bah 
çelerinde,, Marlen Ditrih, zarif güzelli· 
ğini meydana çıkaracak bir film bul· 
makla sevinmelidir., d:yen bir iki reji
sör, r,•:izel yıldızı bir taraftan takdir et
mek, diğer taraftan Marlen için intihap 
edilen filmlerdeki çöl mevzuuna artık 
bir nihayet verilmesini ileri sürmekte· 

dirler. 
Bununla beraber, çöl, bir film mev. 

zuu olmaktan acaba uzakla~tırılmalı mı? 
Şüphesiz böyle bir şey düşünülemez .... 
Çünkü, bütün bir medeniyetin yanıba
şında bir deniz gibi nihayet11r çöl insan 
müfekkiresini ilk planda ofarak daima 
işgal edecektir? 

Sesi/ya 
Parktr 

Yeni yıldızlardan Sesilya Parlıer 
nefis bir gece tuvaletile 
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Piyango gene birçok 
kimseleri sevindirdi 

Yazan: Kadlrcan KAFLI Tefrika: 1& Beş işçi kız paraları alırken at 
Ayşenin sülün gibi boyu, ince hareketleri, aydınlık daha bayıliyorlardı. Bir talihli de 

yüzü ve güzel gözleri geni misafirler Üzerinde kedilere hedige verdi 
derin izler bırakmıştı 

A~e irkildi. 
!çini çel~ti, eğer 

masaydı ağzından 

cekti: 

kendisini toparla -
şu sözler döküle -

- Anacığım, benim için bütün dün. 

ya orada ... 
Geriye döndüğü zaman gözleri anne-

sinin gözleriyle karşılaştı ve Güllü kadın 
bu sefer telaşla sordu: 

- Sen ağlıyorsun! niçin? 
- Şey ... Şey ... 
Diye kekeledi. 
Annesi merak ediyordu: 
- Babanın sözleri hoşuna gitmedi mi 

.fOksa? bunun için mi üzülüyorsun! 
Genç kız annesinin boynuna atıldı: 

- Ben sizden ayrılmak istemiyorum. 
Ben evlenmek istemiyorum daha! ... 

- İyi ya. seni zorlıyan mı var? 
- Babam! ... 
- O, serttir. Her istediğini yaptı -

rır. Fakat senin üzülmene de razı ota'
maz. Bana kalırsa, o doğru düşünüyor. 
Arslan Bey, Hızır Beyin veziridir. Do. 
ğan da allah için söylemeli, Arslan gibi 
delikanlı! haydi uyu artık ... Yarın uzun 
uzun konuşuruz. Üzülme 1 Biz senin 
mesut olmanı isteriz. 

Kıztnı yatırdı, örtt•j ve odadan çık-

tı. 

Ertesi gün Ay§e annesiyle uzun u. 
zun konuştu ve en sonra yüreğindekini 
açığa vurdu: 

- Ben Umur Beyi seviyorum. An-
cak onunla mesut olurum 1 

Peşrev Bey bu haberi aldığı zaman 
gözlerini açtr, gülümsedi ve bagmı aal
lıyarak şöyle dedi: 
~ Aferin A,yşf:ye ... Erkeğin en iyisini 

n r1 da biliyor! .. Fakat aksiliğe bak ki 
Umur Beyin evlenmiye hiç niyeti yok. 
Gözleri hudut boylarında... Sav~tan 

başka bir şey düşünmliyor. 

Kansının ince, beyaz: ve yumu§ak 
ellerini, kılıç ve mızrak kullanmaktan 
nasırlaşan ve birer anlan pençesini an. 
dıran ellerine aldı. Okşadı ve kararını 

verdi: 

- Zorlamak mı? Buna biz de razı de. 
ğiliz doğrusu ... 

Oğluna dönerek sormuştu: 
- Öyle değil mi ? 
Doğan da insafsız: ve katı yürekli bir 

deJikanlr değildi. Elbet bu işin gönüllü 
olarak yapılmasını isterdi. 

- Evet .... 
Diye mırıldanmıştı. 
Peşrev Bey sözünü bitirmek istemiş· 

ti: 

- On beşini henüz bitirdi. Anası da .. 
Aslan Bey onun sözünü kesmişti: 

- Anlaşıldı canım; Doğan elb:t bir 
yıl <iaha bekliyebilir. 

Peşrev Bey bu işi askıda bırakmayı 

da istememiş; ayrılırken şöyle demiş • 
ti: 

- Doğan gibi delikanlıyı kim beğen
mez? kısmet bu .... Eğer gönlü başka ya. 
na akarsa niçin durdurmalı! Gönül kuşu 
da rüzgar gibidir 1 Bırak dilediği gibi 
essin 1 

Doğan son sözleri büyük bir dikkatle 
dinlemiş, pek manalı bulmuş, fakat hiç 
bir şey söyliyememişti. Sert söyleyip 
de kız kardeşinin kaynatasını kızl::lır -
mak onun terbiyesine uymazdı. Anla. 
dığı bir ~ey varsa o da Ayşenin onu is
tememiş olmasıdır. 

Kardeşi Kcz:bana bunların hepsini an. 
latmış: 

- Onu deli gibi seviyorum.. Benim 
olmıyacak diye içim sızlıyor. Bunun şi-
fasını senden bekliyorum. "' 

Demişti. 

Genç kız da bunu adamıştr. 
Doğan tela' etmiyord~: 

- Eh, bir Y/l daha bek..Jerimf Madem. 
ki evlenmiş değildir, kimseye de söz: ve
rilmemiştir, niçin tasalanmah? 
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Gene Birgi halkı ayaklanmı§tı. 

Çünkü o gün birçok ayrılıklar vardı. 
Mehmet Beyin 1J.5yük oğlu Hızır Bey 

Ayasloğa dönüyordu. Babasının elini 
öptü, kardeşleriyle kucaklaştı. Arslan 
Beyle oğlunu ve yirmi otuz: kişiyi ardı. 
na aldı; Ödemiş'e giden yolda kaybol -
du. 

Mehmet Bey en küçük oğlu İsayı ya. 
nrnda alıkoymuştu. Üçüncü oğlu İbra
him Bahadır Bodemyaya, dördüncü oğlu 
Süleyman Şah da Tireye gitti. İkinci 
oğlu Umurun yanındaki adamlar hepsin. 
den daha tecr\.ibeli. cesur ve bilgili yi
ğitlerdi. Dündar, İlyas, Peşrev oğlu 
Yusuf, Ehat Beylerle Mehmet reis ve 
Hoca Selman bunların maşlıcalarıydr. 

Mehmet Bey en sevgili oğlunu bağrı. 
na bastı. Ona şunları söyledi: 

- Yıllardanberi bugünü bekliyor -
dum. En sonra kavuştum. Seni İz:mire 
yollarken canımı yolluyor gibiyim. Bü
tün ümidim sende ... Orası en zor idare 
edilen ve en çok d1:.işman çeken yerdir. 
Fakat yurdumuzun da nefes borusudur. 
Oraya tamamiyle sahip olamadık, bu 

yüzden darlık çekiyoruz. Geniş bir zin. 
dana kapatılmış gibiyiz. Her dileğin 
yapılacaktır. Göreyim seni, aşağı İz -
mirden şu kafirleri at 1 yüreğim seninle 
beraberdir. Yolun açık olsun 1 • 

Umur Bey bunları dikkatle dinliyor. 
du. 

Yaşı elliye yaklaşmış olan ve son yıl
larda sağlığı bozulmuş olan Mehmet 
Bey bir defa daha oğlunu göğsünde ırk. 
tı. 

Umur da ona sarıldı. 
Fakat onlara l:iakanla:r Mehmet Be • 

yin Umur Beyi değil, on sekiz: yaşındaki 
genç ve dinç Umur beyin Mehmet beyi 
bağrına bastığını herr.en anlıyorlardı. 

Bu hal delikanlının heves ve cesareti. 
ni artırıyordu. 

Bu sırada Umur Beyle beraber gide • 
cek olan kumandanlar ve askerler de 
sevl:fiklerile kucaklaşıyorlardı. 

( Arl.·a!ı t•ar) 

lstanbul yedinci icra 
- Ayasloğa gidecek diye içimde 

bir yer sızlıyordu. Eh, haydi bu yıl da 
bura.da kalsın! Allah sonunu iyi eder el-

bc:::. Aslan Beye ne diyeceksin! memurluğundan: 
Eminenin Emniyet Sandığına birin ei derecede ipotek bulunan ve tamamına 

- Ben derim bir şey ... Ayşe de şu (3 300) lira kıymet takdir edilen İstanbul da Demirtaotta Sarıtemur mahallesı'nde 
diığün patırdılan geçinceye kadar hasta k :ıı 

.utucular sokağında eski ve yeni 7 No. 1ı bir tarafı Ali Rıza dükkanı vt bı"r ta-
görülsün 1 f 

G
.. 

1 
b' t . .. .. d hrı'n k• ra ı kutucular hanı ve bir tarafı Memduh dükkanı ve tarafı rabii }'Ol ve yine aynı' 

uze ır eşrın gunun c şe .... h . .. 
d k' d b. 

1 
. la dol ma alle ve sokakta 5 No. 1ı bır tarafı Ahmet dukkanı ve bir tarafı Mı"hmet 

narın a ıB~e! .anb .. ı~ erhcelkınsan ta- dükkanı ve bir tarafı Rıza dükkanı ve tarafı rabii yol ile mahdut evsafı aşag·ı 
mu;tu. ırgının utun a ı oraya • d 1 k d .. · · ·· · • 

d 
• .b. .. d" .. 

1 
.. k k b a yazı ı ay en 2 dukkan arası şımdı ;,ızerınde odaları havi bir kagir dükka 

şın ?gı gı ı uç ort gun u asa a ve b' . . -
k" 

1 
d b'l 

1 1 
dı D 11 nın ır şartname ıle satılmasına karar verılmiştir. Bina kagir olup altında bir 

oy eri en 
1
1 e ge ender va~. · 

1 
a.vu ar, dükkanı vardır. Dükkanın altı bodrum ve zemini çimento kaplı olup cephede de-

zurna ar ça ınryor: eV"C gureş erı yapı- · . 'k 
1 

C' . d k 
1 

d mır ıstor ve camlı kepenk vardır. Mozay ı - merdivenle birinci kata cıkılır. Bura-

dıyor. u~~ .oyun~arın a . 01şu ar ha Y
1 
ur: da bir hela bir oda vardır. İkinci katında bir sofa 3 oda bir hamam ~eveut olup 

un en yıgıt delıkanhlarıy e en ız: ı gı· b' • . . .. . ına tam kagırdır. Doşemeler çımento dur. Altında bir kuyu ve tulumba var • 
de:ı atları bulunuyordu. d u 1 · 

•• • • .. v.. • ır. mum mesahası 33 metre murabbaı o an odalı bır dükkanın tamamı tapu 
Tamam :>'JZ seksen çıftın dugunlerı kaydında olduğu gibi açık arttırmaya vazedilmiştir. 

yaoılıyordu. Bunların bir kısmı uzak 
• k k b 

1 1 
k" 

1 
d 

1 
. Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak edecek müşterilerin kıymeti muham-

ve ya ın asa a ar a oy er en ge mış. • ,.,.. . . . . 
ı .ı· menın ıo 7,5 nısbetınde pey akçesi veya mıll hır bankanın teminat mektubunu 
CfJI. h 'l 

0 1 
• f 

1 
d 

1 
d amı olmaları icap eder. Müterakim vergi, tanzifat, tcnviriye ve va!uf bordan 

A
yudn arh, .~kı~a edt er Mve hua arBan bs?,n· borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 30. 4. 937 tarihine müsadif cuma günü da • 

ra y ın u um an e met ey u· · d h 11 . h al' · · B' · · .. l'nl .. .. k b k 
1 

• ıre e ma a ı ma susuna t ık edılecektır. mncı arttırm-:.s ı z t. -5-937 tar 'hi-
tun ge ı ere, gumw} upa, a ır egen. ·· d'f p . .. .. · · d 14 · d b' k k .. f b .k 'b' ne musa ı azartesı gur.ı;ı daıremız e saat ten 16 ya kadar ıcra e :lecek Bi-

hırde.r luca y~n, gerge .ve eşı gdı 1 rinci arttırmada bedel, kıymeti muhamm enenin % 7 5 ini bulduğu takdit de üstte 
e ıye er dagıtmış, delıkanlılara a b • ı Ak · kd' d hh'.d" b k' ·· .
1
• h . . ıraı<:ı ır. sı ta ır e son arttırmanın taa u u a ı kalmak uzere arttırma on 

sıAa ver.mıştı. .. .. •v• beş gün daha temdit edilerek 8. 6. 937 tarihine müsadif Sah g."jnÜ saat 14 ten 
yşe, bırçok guz:el gunde, sevdıgı ada. l 6 k d d • -.J 1 k 'k' • · · d k · • .. ya a ar aıroue yapı aca ı ıncı arttırma netıcesın e en ço arttıranın •.is -

ma ~~~a: ~uvak ardından g:llums.eme~ tünde bırakılacaktır. 2004 numaralı İcra ve İflas kanununu 126 ıncı maddes!ne 
yeşıl ortulil atı sırtında gerdek evıne gıt tevfikan hakları tapu sicillcrile sabit olmıyan ipotekli alacaklarla diğer cılakada • 
mek için belki ha~•atınm yarısını verirdi. ranm ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife 
'Hiç olmazsa başkalarının saadetlerini 
yakından görmek isterdi. Bunların hiç 

dair olan iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı müsbite -
lerile birlikte Dairemize bildirmeleri laz: ımdır. Aksi takdirde hakları tapu s!cil -

birine eremedi ve evinde kapalı kaldı. 1 ·ı b. 1 1 b d 1. · l d · 1 1 ,. .. .. 
F k b 

.. • erı e sa ıt o mıyan ar satış e e ının pay aşmasın an harıç ka ır ar. nıutera ~ 
a at una seve seve katlandı. Çunkü k' • • • 'f' d 11 ,,,_ 1. · · d 'b ı B ı d. 

U B 1 
. . . • ·ım vergı, tenvırıye ve tanzı ıye ve e .. ıye resımın en ı aret o an e e ıye 

mur ey ev enmemıştı ve kendısı de .. v k f · • b d ı· .. d d ·1 1 l.k k f · 
l 

. rusumu ve a ı ıcaresı e e ı muzaye e en tenzı o unur. 20 sene ı va r ıca-
amseye varmamıstı. · · b d 1. .. · · · D h f 1 ı· 1 k · · ı · 35/ 619 B k .. •. d resı tavız: e e ı muşterıye aıttır. a a az a ma umat a ma ıstıyen erın 

b
• ku' ~oş un du.~u~ .~layın a da yalnız numaralı dosyada mevcut evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu 
ır ışı tasalı gorünuyordu. O da Do- .. ü 1ı kl ·1.. ı (2054) 

v gor p an yaca arı ı an o unur. 
gandı. Peşrev Bey onun ö:-•:inde babam 
Arslan Beye şunları söylem!şti: 

- Baktım ki çok üzülecek ! Bizden 
ayrılmak ona güç geliyor. Zayıf ve son l 
zamanlarda biraz hasta olmasa d:ıha I 
.zorlardım. Fakat .... 
J\slan Beye şunları söylemişti: 

KİRALIK APARTIMAN 
Beşikta§ Vakıf akarlar idareı;inden: 
Beşiktc:şta akaretlerde 86/ 1 numa -

ralı apartıman dairesinin açık arttırma 
suretile kiraya verilmesi b:ş gün uza -
tıldrğından ihalesi 19 nisan 937 pazar-

tesi günil saat 13 ten 15 e kadar Be -
şiktaşta akaretlerde 54 numaralı idare
hanede yapılacaktır. Görmek ve şerai -
tini anlamak istyienlcrin her giin saat 9 
\lan 12 ye ve 14 ten 16 ya kadar belli 
yere müracaatları. (V. N. 21743) 

. . 

Yirmi ikinci tertip Tayyare Piyango· 
sunun son keşidesi dün sabah bit '.ril • 
di. Kcşidenin yapıldığı salon hıncahınç 
dolmuştu. Herkes biletleri ellerinde bü
yük ikramiyenin kendilerine çıkmasını 
bekliyordu. 

Bu kc~idenin en büyük ikramiyesi o
lan iki yüz: bin lira çok geçmeden 
(22046) numaraya çıktı. Bu numara o
kununca salondaki sessizlik birdenbire 
zail oldu. ·Bazı bayiler yerlerinden fır
lıyarak soluğu dı~arıda aldılar. Bundan 
sonra sırasile diğer ikramiyeler çekil -
di. Keşide de on ikide sona erdi. 

Dışarı çıkınca İstiklal caddesinde 
Yıldırım gişesine uğradım. Katip, gi - ı 
şe sahibi B. Pnpazyanın büyiik talihliyi 
aramaya gittiğini söyledi. Bir hayli 1 
n:(icldet bekledikten sonra gelen giden 
olmayınca çıktım. İyi ki bekl ememiş'm. 

Bay. Papaz:yan akşam üzeri matbaaya 1 
geldı: I 

"- Talihliyi buldum, bu zat Tar -
labaşında l 5 numarada otu~an Apostol 
Dimitriyadistir. Bileti tam olduğu için 
hissesine düşen yirmi bin lirayı ver -
dim.,, 

Bayiin anlattığına göre talihliyi bul
mak çok güç olmuş .. Evine girHnce an
nesi oğlunun Büyilkdereye gezmeye git 
tiğini söylemiş .. Orada bulamamış. Tek· 
rar eve dönünce kadın bu sefer oğlu -
nun gişeye gittiğini bildirmiş. Yağ ti
caretile uğraştığını söyliyen bu talihli 
yirmi üç yaşındadır. Zengin oldı.:ğunu 

öğrenince hiç bir telaş c:reri gösterme· 
miş: 

- Elimizden böyle nice paralar geçti 
demiş, paraları cebine yerleştirmiştir. 

Gişeden çıkar!<en küçük kedileri gör -
mil~. cebindeki para destelerinrlen bir -

kaç beş liralık çıkarıp yerde dolaşan w:l· 
çük kedi yavrusuna ciğer alınmasını 

söyliyerek vermiştir. Bay Apostol ti -
caretini ilerletip seviştiği kızla evlene -
cekmiş ... 

Büyük ikramiyeyi kazananlar ara -
sında dört musevi kızı ve bir ermeni kı
ı.ı da vardır. Çakmakçrlarda Türkiye 
_pil v: elektrik fabrikasında çalt~an Ba
yan F<>rtona ile dört arkad~şı altı ay 
evvel y:rmi beşer kuruş vererek Emin· 

önünde '.lengin gişcsinde:ı bir liraya ilk 
ke§icle biletini a:mı§lar, bir daha da bı -
rakmamışlardır. Son keşiden i n bileti iki 
iiraya olduğundan işı;i kızlar haftalık -
larını alınca kırkar kuruş vermişler, kc
~icleden bir gün evvel toplu bir ha!de gi-j 
şeye gidip b:leti almr~lardır. 

Bu b:Jete iki vüz bin lira çıkınca gi
c;enin sahibi Bav. Sami bir ptomobile at
layıp doğruca f abri~<aya gitmiş. kızları 
çalrşırken bulmuştur. 

Bavi cvveHi Fortonaya zen~in oldu· 
ğunu ~Ö}l~miş. Fort-ona arkaaaşlarını 
basına çağırarak kazandıklarını bildir • 
miştir. Bayi kızları otomobile bindirip 
hepsini evlcr:ne götiirr.ıiis, ana ve ba -
balarmın gözleri ö:ıünde hissclcıine c!•:i
r.en paraları sa} mı~tır. Kızlar paraları 
:lırken çok heyecan geçirmi~lerdir. Bir 
tanesi müstesna c!ört kız kazandıkları I 
paraları drahoma olarak sakh}' 2c,1kl3 rı- 1 
nı söylemişler, yeni tert'pten müşterek 
b:r bilet daha almı~lardır. 

Büyük ikramiyeyi kazananlar dan bi· 
ri de Kırşehirde tüccar Bay Mustafa -
dır. Bu zat !stanbula birkaç sene evvel 
eelmiş, Eminönün<le Nimet gışesinden 
bir bilet almış. menıleket'ne dXndükten 
sonra da biletlerini hep buradc1n mek -
tupla parasını gönderir, aldırt ..nıış .. Bu 
sefer de biletini bu şekilde alc J mış .. 

Bundan başka Şişhane yoku~und.ı 
Kuple apartımanında kapıcı Nazaret ile 
yeni postahane arkasında tiirbe soka -
ğında 9 numarada Bay Recep. tzmirde 
Bay Mustafa Tosun da iki yüz bin 1i -
rayı kazanan talihliler arasındadır. 

Kırk birı lirayı kazananlar arasında 
Yeniköyde aşçı Maltezo, Adar.ada t·:.i -

tüııcü Mehmet vardır. 

Tunçay gişesinin sattığı biletlerden 
birine yirmi beş bin ı :ra <lilşmilştilr. Bu 
talihli Beşiktaşta Meddah İsmet soka-

Bay Apoıtol 

ğında beş numarada oturan Bay Şe")l' 
dir. r 

Çakmakçılarcla 36 numarada görııl~ 
çi Bay Mahmut da yirmi bin lira alll'" 
tır. Bay Mahmut biletini Nimrt git' 
sinden alm~ ikramiye düşünce bayi -,1 
disini bulup yirmi binlirayı vermi~W 

Talihli res:m vermediği gibi i5~ 
nin yazılmasını istememiş, sonradt 
yalnız ismine müsaade etmiştir. 

Bavan Nimet ile talihlinin dükkitıl 
na re;im istemeye ve görüşmeye g:~t 
I~end isinin bankaya gittiğini söyledılt 
İş Bankasına giderken Bay Mal1~1 
ile kapıda karşıla~tık. E•:iyük bir te 
ve heyecan içinde idi. Bayii görürıc' 

- Ben size ismimin yazılmarna,r.' 
ric:ı etmiştim. Siz halbuki koskocacııl 
yazmışsınız. diye çıkıştı. Kendisind 
ayrıca gazetem iç=n resim istedim: 

- Ben size birkaç gün sonra g6~ 
deririm diye ba~tan savma lıir ce 
verdi. Ne yapacağını sordum: 

- Şimdi eve gidiyorum. Daha )1eİ 
bir karar vermedim. Yalnız ~u lcS 
söyliyeyim ki paraları bankaya yat•' 
dım. Bu gece rahat bir uyku uyuy•" 
ğıml 

Kalabalığa karı~ırken şöyle tiedi: 

- Darıst sizin başınıza!.. 

Maltepe Askeri lisesinde bir.bat~(: 
Naim on beş bin, Beykoz kooperatı 
<le muhasebeci B. Nevzat ve GdibOI 
B. Naum on bin ı : ra kazanmışlar~ 
Bunlar biletlerini Nimet gi§esindeJ1 
mrş!ardır. 

Samsun Ziraat bankası müdürU ~ 
Atıf ve üç arkadaşının müştert.keJ1 J 
dıklan 1/ 2 bilete yirmi beş bin lira ,V 
mu; tur. On iki bin beş yüz: lira 
caklardır. Na::illi posta ve telg~~f ~ 
u:irlüğündcn mütekait Bay TJusJ1 1 
yirmi beş bin lira kazanan talihliler 

rasındadır. 

Ka.dıköyüncle pazar yolunda ~4; 
marada oturan Bay Saim zevcesi· ; 

yazıtta Tatlıkuyu sokağında İk~l 
m:ızıncia oturan Bay Mahmut "' 
Felemenk bankası.nda mc:m1t1 S 
Mari, Akhisarda belediye meyCl• 
Bay I lilmi yirmi biner lira kazan 

dır. . 17'1 
Talihlilerin bir kısmı da bugUr. ıe 

H olacaktır. Sonları "O, 2, 4, 6, 8,, •fi 1 
lı-:.yet lenen b:itün bile~ler ikiter li 

5
/ 

m~·ti :ılacaklarclır. Bundan başl<~ıe I" 
hrr (046), (937), (833), "430'' 1 ~ 
hayetlenen biletler de yüzer ııra rı1 
fat alacaklardır. 41 Jlı y 
----------~----~----

1 b 1 d.. d.. .. . -url/ stnn u or uncu ıcra me ••. 

dan: p ~ 
Bir borçtan dolayı mahcuz: ol~r t 

l'aya çevrilmesine karar verilen .~;e 6 (J 
gah b '.r yazıhane bir ayna bir ~u ~ 
lektrik abajoru 4 şapka asma~• 6, 
sus sehpa ve muhtelif renkte fot r 
kalar 3 kadın fistanı 15-4-937 t 9 
şembe tarihine müsadif günü sa; , 
satılmadığı takdirde 30-4-93 Si' 
tarihine müsadif günü saat 9 ;.al jl 
cide yeni postane karşısında A ;l~J 
cihan hanı ön:.inde açık arttırrt1• t"'J. 
tılacaktır. Alıcıların muayyen eıl'~ı 
mahalJ:nde haz::r bulunacak rıı ıY 
müracaatları ilan olunur. (V.P·S· 
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Dünkü Keşidede Kazan.an. Numaralar 
No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira No. Li~ No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira 

1) 40 154 40 705 70 375 40 437 40 593 70 46 200,000 26007 500 559 50 557 40 
1:5 500 289 40 736 40 383 40 441 70 644 40 81 40 10 40 567 50 577 40 
44 40 310 50 741 70 408 200 485 500 662 500 131 50 43 40 üll 500 62fl 40 

1 75 40 352 40 811 40 411 200 494 500 717 40 157 500 103 50 690 40 702 50 
89 50 368 70 7007 50 456 40 632 40 737 200 173 40 234 50 712 4U g;; t 2v0 

145 40 419 40 29 ·10 482 50 13644 70 768 40 203 40 270 50 732 200 S'.:7 40 
202 50 428 40 ı:~6 70 496 200 689 40 870 70 209 40 27:1 50 766 50 ~nG 1J 
331 50 445 50 155 70 544 500 820 70 851 500 22~~ 50 368 50 772 40 938 40 
336 40 547 50 253 40 56~ 70 880 500 880 40 271 50 428 50 793 40 33080 40 
343 40 556 70 306 50 583 70 887 40 924 40 2ôo 40 4

4
5
79

4 50 924 500 lOJ. 40
0 349 500 580 200 391 50 618 70 861 200 969 40 366 40 70 933 40 11:?. 4 

391 70 614 200 42$ 70 629 50 930 50 18009 40 367 70 49~ I 40 985 500 115 5U 
398 40 ·t52 40 679 70 932 70 55 500 38~ 40 532 500 992 50 150 40 
415 

30 719 
500 40 797 40 939 50 80 50 402 40 564 40 30081 70 28~ 5V 

431 
70 8~ :~ 528 50 832 20000 14017 40 101 40 457 50 596 50 84 40 404 40 

436 500 884. 40 612 500 861 500 76 'lüO 117 50 518 50 610 40 101 500 . 421 40 
44 ~ 951 40 ü65 40 985 40 97 700 lJ S 50 575 50 6?.7 40 155 5U 426 50 

445 40 976 50 698 40 11017 50 9 40 192 50 593 50 770076~ 40 200 1500 4 4 t 200 
446 700 40 :u 1500 117 40 30:1 50 629 40 500 216 40 485 40 
54 40 404

2-, ~ 7
0 714 50 35 500 :J99 500 :WS 500 G99 40 848 40 221 500 63n 40 

~ 40 -
40 

738 40 3& 200 422 70 263 50 719 40 891 40 ~35 40 702 50 
57 5040 279 40 

73fl 40 51 40 4:J4 40 :J41 200 7;~9 40 931 40 275 40 725 50 
68i 387 50 763 50 79 ·10 441 50 351 40 764 10 21012 · 50 281 200 819 200 
72 

50 443 50 853 50 106 40 467 ıo s::~~ 500 sw 200 35 70 326 50 980 50 
7 6 40 587 4o ..,90 1000 145 iO 457 200 37 70 885 40 50 70 327 500 34009 50 46 50 605 40 905 500 162 40 703 500 48S 50 ~84 50 203 40 353 200 22 50 
~74 40 ~!~ lO~ 8040 40 167 50 671 70 45ı 70 92S 40 200 1000 437 50 31 40 
0~65 40 4J 70 216 40 781 50 512 50 957 40 214 70 44-9 50 47 40 
O':t8A

7 
40 668 40 122 40 259 40 890 40 538 500 23044 40 25Ş 40 498 50 87 500 

":t 40 697 40 8~ 40 31ti 500 89~ 40 543 40 68 40 304 40 519 50 92 40 937 500 121 10 ~~<> 10 346 40 15001 50 549 10 109 40 306 10 657 10 180 50 971 50 746 50 294 40 361 40 22 50 607 40 133 70 423 40 680 500 185 50 
99o 50 824 70 317 40 37(1 40 89 40 628 200 192 40 421 70 754 40 207 40 

l026 50 900 4.0 340 50 493 40 94 500 649 40 195 50 4;{0 15000 794. 40 210 500 
72 4.0 915 70 8379 40 670 500 126 50 673 50 209 200 466 50 814 40 1 24!'l 40 
84 50 940 50 394 40 706 70 152 40 705 70 235 40 483 40 894 500 317 40 
88 500 5033 40 400 500 722 50 153 40 716 70 280 40 491 50 914 70 381 500 
95 500 59 40 409 40 812 40 154 500 719 40 310 50 511 70 95q 200 41S 40 

15() 40 64 50 479 40 970 50 174 50 74.7 50 462 40 545 5o 937 40000 457 40 
151 40 !J4 40 481 1000 983 40 206 500 780' 40 529 70 638 50 962 70 527 70 
153 40 184 40 627 50 12018 50 23R 40 781 40 584 50 651 40 3111?. 40 544- 500 
206 1000 191 70 702 40 40 50 238 50 959 40 645 40 28009 50 115 40 590 40 

~~~ 2~ 5~:~ ~gg ~~g ~ i~ :g ~x~ 5~ 19g~~ ~ ~~ ~ gi ~g i~ ~ ~~! :~ 
260 40 267 70 7i2 40 159 40 276 40 178 50 725 40 13~ 70 139 40 662 50 
331 50 328 40 7S5 40 171 40 353 70 205 5G 738 50 18~ 70 153 50 735 40 
335 200 356 40 s21 40 209 50 432 10 303 50 829 50 . 221 40 20n 40 so2 40 
420 40 ~66 50 ~69 40 265 50 445 70 356 40 845 40 270 200 :J07 70 858 50 
426 40 36i 40 897 50 2!:16 10 505 500 380 50 855 40 290 50 308 500 • Sil 40 
541 40 389 50 921 40 334: 50 585 500 589 40 950 1500 342 50 311 50 876 40 
549 50 405 40 998 200 340 50 734 50 697 1000 24001 50 396 500 399 40 88('1 40 
645 40 123 70 9033 70 361 00 737 50 706 500 75 40 410 70 478 200 956 300 

1669 50 503 40 73 50 393 70 801 70 752 200 145 50 414 40 50~ 40 35007 40 
721 --su 563 50 140 70 424 70 Sf9 50 764 40 434 40 454 40 515 40 92 50 
767 40 568 70 155 40 462 40 945 40 770 40 510 70 460 40 538 51) 146. 40 
777 40 589 1500 195 50 501 10 9T3 40 802 500 24607 70 4 76 1000 520 200 148 40 
924 50 698 50 205 40 514 40 16009 50 829 40 608 500 481 40 705 40 167 40 
!'.143 771 40 219 40 603 70 11 200 858 40 654 500 536 70 732 50 286 40 
971 5gg 775 70 305 300 6a2 200 30 40 894 40 664 50 601 40 791 40 384 50 

2~~ sgg ~ 50
50,g ~~~ i8 ~~~ 5~ ~~ 5~ ın 5~ ~~ ~~ ~i~ ~g ~~~ ~g §5~ ~ 

318 30 921 565 70 807 40 137 40 992 40 916 70 851 70 858 10 507 40 
332 6010 70 567 40 852 40 248 500 20773 10 957 50 908 10 874 500 522 50 
496 

40 
27 1.0 608 1500 890 40 280 50 785 40 25040 50 290J o ·10 909 40 606 40 

543 
4o 30 70 613 500 919 40 338 40 800 40 48 40 12 50 ' 9Hl fiO 6:H 40 • 

5Sg SO 62 50 615 40 953 40 356 200 868 70 92 50 25 40 9:lfl 40 iOfi 10 
566 4o 84 40 Gl6 40 978 40 432 40 987 70 212 1000 31 ·10 99.t 40 725 40 
669 ~ 6087 50 761 40 13106 10 17145 40 21062 40 274 50 149 ~)rıo :lW91 50 870 40 
845 131) 40 77;~ 50 173 70 196 70 116 70 :-a1 500 16~~ 50 ] 11 40 932 50 
856 50 155 50 901 40 206 10 263 40 172 50 435 ·10 169 40 131 40 93~ 50 
s62 50

40 
164 40 !l18 1000 2fl8 70 :?95 500 198 50 f>OS 500 142 70 140 50 :l60l:~ 40 

8 236 40 fl;35 40 296 40 297 40 212 200 582 70 201 50 147 70 53 40 
9~ 40 348 50 997 500 302 50 316 500 243 50 . 620 70 272 50 211'i 1000 51 40 

ao
58 

40 420 40 ıooo9 !300 324 40 3ıs 40 283 40 647 10 2sn 40 2:-:1 500 u 2 .ıo 
78 

40 450 40 11. 40 348 40 32~ fiO 303 50 679 70 302 50 302 40 14;~ 70 
l 50 467 40 36 ·W 31:l 40 364 50 364 50 6~6 40 30.ı 500 ;:\47 50 240 •10 

1327 40 510 40 1~2 40 398 40 4W 40 381 :.iOOO 749 500 .U~ :)() 3QO 1000 272 40, 
8 500 5 ~ 1500 319 500 415 40 527 40 908 70 886 40 460 bO 115 50 278 50 

No. 

401 
469 
4S:l 
5J:{ 
bl. j 
671 
L<>.ı 

690 
703 
725 
76() 
925 
972 

3i005 
12 
24 
42 
13~ 
16i 
14~ 
26\1 
295 
360 
363 
396 
468 
532 
585 
587 
603 
615 
689 
697 
7D4 
827 
871 
9M 

3800<' 
82 
91 

lO'i' 
297 
319 
393 
509 
510 
594 
652 
('>51 
683 
749 
757 
78-i 
814 
84?. 
864. 
90;1 
984 

39011 
J9 
75 

152 
1~6 
262 
30fl 

39390 
4'17 
572 
580 
641 
76~ 
IHJ 
97G 

Lira 

7U 
1500 

5:1 
70 
40 
40 
50 

500 
40 
50 

500 
40 
70 
70 
70 
40 
40 
40 
40 
50 
40 

200 
40 
50 

200 
7lJ 
60 
40 
70 
•lO 

500 
70 
r,o 
40 

2\IG 
50 
·!O 
•10 
50 

200 
40 
70 
40 
40 
10 
50 
40 

501) 
40 
50 
50 
70 
40 
40 
40 
50 
50 
40 
50 
40 

500 
70 
50 
50 

500 
40 
50 
40 
10 
40 
40 
40 
50 

145 50 615 40 354 50 ·135 70 545 50 920 70 917 70 481 50 4:H 50 29? GOO 

,:"•l•46 .... 7. 0 .... 6. 6.9 .... 4.0 .... 3.57 .... 4. 0···4· 3·6 .... 4.0 .... 5.41 .... 200 .... 2.20· 3·7 ... 5.00 .... 9. 2.6 .... 4.0 .... 509 ..... 4.0 .... 5.33.~ .... 40 ..... 3·.10 .... 7.0 .............. ,/ ... 

~:~lı i~~~:rncn bedeli 12i5 lira 25 kuruş olan 45 adet ambuvatmanh ::-~ 
~k .ı.ı &aat 

1 
det flançlı ve 17 adet ambu vatmanlı vanalar 29-4-37 pertembe 

•iltlllc il O da Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tarafır.dan açık 
~ . c &atın alınacaktır. 

lın u •ıe · 
;ı ~ tay· tırnıek isteyenlerin 95 lira 65 kuruşhık muvakkat teminat ve ka -
~tlttı ;~ ettiği vesaikle birlikte eksi itme günü saatine kadar komisyona mü· 

tldır (a2
21tndır. Bu işe ait §artname ter komisyondan parasız olarak dağıtıl· 

. 068) 

c liaYdar 
ıı 11l'lığ1 Pifa linıan arazisinde kain 4 N. lu tahta ambardan müfrez yazıha-
tcr nıuhanı 

llc lti nıcn l 500 kurnş mukabilinde ve bir sene müddetle açı1< arttırma 
il.t;ı 'h raya \' . 
ıı oirİtt. crıtecektir. Aç•k arttırma 15- 4-n7 tarihinde saat 15 de H. 
"•lcı.-t cı İ§letnıc M '.d" }"~ " d 1 k T l' 1 • .. d ·1 ' b k c h, "« tem· u ur ugun e yapı aca tır. a ıp erın yuz e yeuı uçu 

tır buıunınat akçesile ve gereken kanuni vesaik ile beraber mezkur gün-
~) tnaları ilan olunur. (1788) 

~,~biri-:--.. - -------------
93 ': nci sulh hukuk mah- dip çıktığı ve timdi ki ikametgahının bel-
:ı/ 131-ı 1i olmadığı miibaşir tarafından verilen 

li·· '";ın,,. h ı · ·ı · b lıacy· ,,olund meşru at a gen çevrı mış ve za ıtaya 
ş,.ir .... ~rı l?c\rz" ~ 79 numörada tütüncü ikametgahının tahkiki için yanlan yazı 
"" "•tn ının T ~ı ı · ••1artı at sok ~ e ı Çob;ın Çavuş üzerine gelen cevapta sarih ikametga -
l'tıcn ~ ~.itı altak eski 26 ve yeni 28 nu· hının bilinemediği bildirilmiş ve mah -
lır;ı b lizıdc n katında mukim öğret - kemece müddeaaleyhe 20 gün müddet
d1.ıru. Cdcli ica Ula le aleyhine açtığı ı 00 le ilanen tebliğat i:rasına ve muhake .1 

:rnıt t d~ 
'.P.t.. •ı '•na c.vasmın icra kılınan menin 12-5-93 7 tarihine rasthyan ça:

lıdd,a,., •ında: 
~cYhin .. . şamba günü saat 14 l:ie bırakılmasına 

Coıterılen }Uİ terke- karar verilmi§ olduğundan o gün o sa-

htanbul aıliye 3 Üncü hukuk mah· p T T L •• d •• J •• v •• d 
keme.inden: • • • evazım mu ur ugun en: 

Beyoğlu Tepebaşında eski Fara ye
ni N ecip apartımanmda mukim Ester 
vekili avukat Haçik Markaryan tarafın· 
ldan Beyoğlunda Tepebaşında J.'ara yeni 
Necip apartımanında mukim Edvart 
Terziyan aleyhine 936/ 1514 No. ile aç. 
tığr ihtar davasından dolayı gıyaben ic· 
ra kılınan muhakeme neticesinde: 

Müddealeyh Edvartın kanunun tah· 
mil ettiği vazifeleri ifa etmemek mak • 
sadile bila sebebi muhik hanei zevciyeti 
terk eylediğinden kanunu medeninin 
132 nci ma.ddesi mucibince bir ay zar· 
fında hanei zevciyete dönmesi lüzumu -
nun ihtarına dair 12-3-937 tarihinde 
verilen hükmü havi 937 / 258 sayılı ilam 
müddealeyh Edvartın ikametgahının 
meçhul olmasına mebni hukuk usulü 
mahkemeleri kanununun 141 inci mad
desine tevfikan ilanen tebliği tensip kı· 
lınmış ve bit sureti de mahkeme divan· 
hanesine talik edilmiş ol:luğu.,dan ta • 
rihi ilandan itibaren ( 15) gün zar -
fında Edvartın temyizi dava cclcbilece • 
ği tebliğ makamına kaim o!mak üzere 
ilan olunur. (V. N. 2l730) 

atte mahkemerc bizzat gelmediği veya 
tarafından tasdikli bir vek.il gönderme - ı 
d:ği takdirde muhakemenın gıyabında 

icra kılmacıığı tebliğ makamına kaimi 
olmak üz:cre ilan olunur. (V. N. 21741) 

Kumaşın 

Cinsi Mikdı: rr 

metre 
r.1uhammen 
bedel 

Muvakkat 
teminat 

M ünak;ısa şekli 

Posta 
Polis 

g-risi 4500 
3600 
8100 

180 oc 1350 Kapıı lı zarf 
., \62 GO 1215 ., " 

l - İdare ihtiyacı i: in cins mikclar, muham:nen bedel, muvakk11t teminat ve 
münakasa §ekli yukarıda yazılı iki cins kuma§ ayrı ayrı münakasa ile satın ah -
nacaktır. 

2 - Eksiltmeler 19-NİS-ln-937 Pazartesi günü saat (15) de P . T. T. 
Umum Müdürlüğü Satınalma Komisyon ı.;nda yapılacaktır. 

3 - istekliler teminatlarını 1dare vc::nesine teslim edecekler alacakları 
makbuz, veya kanunen muteber Banka teminat mektubunu, şartnamede yazılı 
vesikalarla 3297 ı;ayılı Resmi ~azetcde yazılı müteahhitlik ehliyet vesikasını ve 
~cklif mektubunu ihtiva eden kapalı ve mühürlü zarflarını o giin saat ( 14) c 

k:ıdar mezkur komisyona tevdi edecek! erdir. 

4 - Şartnameler Ankarad:t P. T. T. Levazım Müdürlüğünden, İstanbul Be
yoğlunda P. T. T. Ayniyat Şubesi Müdürlüğünden verilecektir. (776) (1822) 

Dr. Hafız Cemal 
LO?Ol.\S HEROI 

Qahiliv~ Mütehuıııaı 

Pazardan b:ışka günlerde öğleden ııonra 

saat ı Z.5 tan r. )'& ı kadar tstanbulda Olva:ı 
yolunda ı 104 ı numaralı huırus1 kabinesini!" 
tı:ıstalarını kabul eder. Salı. cumartesi gün 

ıerl sabah "ll,5 - lZ" s:ıntıcrl hakiki fukaraya! 
mahsuı;tur. Muayenehane ve ev telefon 1 
-;:2:;98. Kı§lık telefon: 2ıou. 

Dr. lbrahim Erdeniz 
Birinci sınıf Çocuk Hastalıkl!n 

mütehassısı 

llaseld rn Çocul~ lıastaneleri sabık 
usistanı 

/..~.saray Millet Ca~desi No. 39 da 
Her gün saat 9 dan 18 e kadar 

hastalannı kabul eder. 

--------------------..: 
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r. • ' ~ı. • 

. . , ~. ~ •' . . -·! ......... ~.t)~ ... 

Mühim kolayhkla 
Aşağıdaki hizmetler.den birine ihtiyaçları olanlar 

Bir Telefon 
Bir mektup 

Bir Kart 
Bir adam göndererek 

veya bizzat ıelerek servisimizle temas etmelidirler. 

VAKiT PROPAGANDA ! 
SERVİ Si 

Okuyuculamnıza hizmet olmak üzere aşağıdaki hususlarda 
kendilerine lazım olacak kolaylıkları kendileri gibi düşünüp l lle· 
dect:k, işlerini görecektir: 
1 - Mobılya, eşya vesaire satmak veya almak istiyenler, 
2 Katip, muhasip, hizmetçi, aşçı, işçi istiyenlcr ve bu hizmetlere 

!alip olanlar. 
3 Kiralık, satılık ev, apartıman, dükkan, mnğaza arayanlar. Ki-

ralamak, kiraya vermek. Almak veya satmnlc istiyenler, 
4 Ders vcnnek veya almak istiyenfer, 
5 Otomobil almak satmak veya işletmek İsli yenler, 
6 Radyo almak satmak veya tamir ettirmek istiync!er. 
7 Tercüme ettirmek veya teı-.:ümelct· yapmak istiyenler bu 

hizmetlerini kolaylıkla ve emniye~le çarçabuk göreb:Imderi 
ıçın (VAKiT PROPAGANDA SERVfS1) nde bu işlerle 
meşgul olmak üzere ayrıca bir büro vücutla getirmiştir. 

Mürncaatlarda hiçbir knyıt ücreti alınmaz. 

Jandarnıa Ceı1~I 
ra ), atına] nıa 

Vakıt Propaganda Servisi 
Vakit Yurdu Ankara Cad. İstanbul 

Posla kutusu 46 Telefon 24370 
Telgraf - Propaganda Vakit 

Konıutanlıii'ı Anka-
v 

Konı İsvorı undan: . 
Polis mektebi ihtiyacı için eldeki vasıf ve örneğine uygun 350 battaniye 

kapalı zarf usuli ile 24-4-1937 Cumartesi günü saat on bir busukta s:ı.tın alı
nacaktır. 

Bir tanesine on iki lira kıymet biçilen battaniye şartnamesi parasız olarak 
komisyonc; ~ n nlıruı bilir. 

Eksiltmesine girmek isteyenlerin 3~5 liralık ilk teminat makbuzu veya 
banka mektubunu ve şartnamede ya:r:ılı belgeleri muhtevi teklif mektuplarım 
belli giin saat on buçuğa kadar kcımisyona vermiş olmaları. (818) (1896) 

Kültür Serisi 
24 

HAYDAR RIFAT 

aragömleklller 
ihtifali 

Fa§İstlik nedir? 
t.ı1ü::olini nereden, 

Nasıl cclmiştir? .. 
Nereye gitmek istiyor? 

1937 

İ~TANBUL DöRDUNCU NOTERİNE 

Co ühimdir 
uz 

KUR UN ve HABER gazc~eleri okuyucularının faydalnrı içİJ1 
yaptığımız teklifi hüsnü kabul ederek: 
1 - Her türlü ihtisa:;a göre doktorlar 
2 - Dişçi]er, 
3 - Eczacdnr, 
4 - Erkek ve kndın berberleri, 
5 - Terziler. 

İle okurlarını tanıştırmaya h\zmc~ i::ini servisimize vermişti~· 
Bu rncş3uliyette bulun~nlarclan arzu edenler bu gazetelerin DOi'· 
TORU, D1ŞÇIS1, ECZACISi, BERBERİ ve TERZ!Sl olarak scrt11 

senıt okuvucub.i'Jlll~ lavs:ye edilecektir. 
GeiehHcnlerin bizz.ıt ve mq-;u'iyc'leri fazla olanlann mcktop· 

la en kısn z~:mda mür:.~'\c.tbnm r~c"'\ ederiz. Bu müraclntbrda ç:ı· 
lışma şcl<illcıi kendiforile birlikte tcsbit cdiJ,,.ccklir. 

Valut Propaganda Servisi 
VAKiT Yurdu 

Ankara Caddesi - ls:anbul 
T clefon: 24370 

l O Kanunusani 1935 tarih ve 454/ J O IL\\\~1~~~l~~~1\~]:L~~\\~~~~~~~ l~U~WJ~FJI 
sayı ile daireni.ı:dcn tasdik c :lilcn umu - l'I 

mi vekaletname ile vekili bulunduğu -
muz istanbulda Sultanhamamında Ha -
vuzlu hand.ı 25 ııayıda komisyoncu Jo· 
zef B:-~an'in mezkur vekaletinden istifa 
eyledik. Bu is'tifanamcmizden birinin 
müvekkil mumaileyh Jozef Baı:.an'a teb· 
]iğini, birinin daire.1izdc Jufzım ve ve • 
kalctnamcnin ik:nci nüshasına işaret e
dilmesini saygılarımızla deliriz. 

23 K. cvvc.I 1936 

Nasi ve Aeiman: 

lstnnbulda Sultanhamam 119 sayıda. 
(Şirket namına münferiden imzaya me
zun Mcrlmdo Nasi tarafından imzalan -
mıştır.) 

Bu istifaname muhatabın gösterilen 

adrl."ste bulunamadığı ve kendisinin Av

rupaya gitti~i mübaşirin tahkikinden 

Dahiliye Ve~aletinden: 
l - Y enişehirdc Devlet mahallesin de Vil.iyetler ev:nin hari:i projeld0 

sisatı kapnlı ı:arf usulile eksiltm~ye kon muştur. 

2 - Eksiltme 14-4-937 tu:hinde Çarşamb~ günü sa;ıt 15,30 
binası içinde toplanan Satmalma Komisyon unca yapılacaktır. 

3 - Muhammen keşif bedeli 11276 Jira fJO kuru§tur. 

4 - Muvakkat teminat 845 lira 77 kuruştur. 
5 - istekliler bu baptaki şartnameyi vesair fer.ni vcsa\ki 

bürosundan bilabedt'l alırlar. 

6 - isteklilerin 14-4-937 tarihinde Çarsamba gününde saat 14.S 

kadar teklif mektuplarını satmalma komisyonu reisli gine vermeleri ve 11'la. 

almaları icap eder. 

7 - Posta ile gönderilecek teklif mektuplarmın aluncı maddede yaı1~ 
ate kadar reisliğe gelmiş bulunması şarttır. Postada olacak gecikmeler 111ıı1 
değildir. Dış zarfların mühür · ·rmu ile i;•icc l:c:patılmış olması şarttır. 

(750) (1750) 
an~sıl~r ve bugüne kadarda yeni bir 1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-ı 

1 L A N günü saat 12 iden 17 ye kadar J3e 
adres gösterilmıyerek bugün ilanen teb- Dosya No: 937 / 51 f I köyidnde acık arttırma ile birer b:r' 
Hgi istenilmi1 olduğundan talep vcçhilc Beşiktaş icra daireııinden: miizayede satılacağından taliple~İO 
tebliğ m:.tk<ımına kaim ol!l4lk üzere Bir alacaktan dolay: tahtı hacze alı· gün ve saatte hazır bulunacak ı11t 

nan muhtelif bayan ve bay fanilalalnrı runa milracatlan il:in olunur. l Jandarma Genel Komutanhğı nl a-
ra Satınalına Konıisyonundan: ----.....--------------------------

Polis mektebi ihtiyacı için: 

l 7-4-937 tarinihe müsadif cumartesi (V. N. ıı7 

1. - Eldeki örneği bezlerinden var,,ıfları dairesinde mamul olarak 700 Nev
reaim battaniye kılıf, yatak so.ışafı ve 350 yatak kılıfı, yatak yüzü 350 yastık 
kılıfı ve 700 peçete ve yüz hav~usu kapalı zarf usulü ile 24--4--1937 Cumartesi 
günii saat 10 ıda satın alrnacakttr. 

2. - Tamamına 8309 kıymet biçilen ve esyaya ait şartnameler parasız 
olarak komisyondan alınabUir. örnekleri vardır. 

3. - Eksiltmesine girmek isteyen krin 623.18 kuruşluk ilk teminat mak -
buz veya banka mektubunu muhtevi teklif mektuplarını eksiltme günü !=ant do
kuza kadar lrnmiııyona teslim etmiş bulunmalan. (8 ı 7) (189 7) 

Devlet DemiryoHarı Umumi 
Müdürlüğünden: 

Sağlık heyetimizce yapılacak muayeneleri neticesi hizmetimize dvcrişli 
çıkmak, Türk tebaasından bulunmak ve 35 yaşmı geçmemek şartile idaremiz. 
Ankarada çalıştırılmak üzere iki ressam ile işletmeler ihtiyacına göre lüzum gö
rülecek mahallerde istihdam olunmak üzere 6 ~ube şefi ve ı 5 kısım şefi hizme
te .alınacaktır. 

~essamhk ve kısım şefligi için Ankarada Yol dairesinde, istanbulda Hay
darpaşa lşletmcsinde, İzmirde de İşletme merkezinde 28-4-1937 çarşa:nba gü
nü müsabaka imtihanı yapılacak-tir. Ancnk şube şefi olc:ırak alınacakların imti -
hanları ayni günde yalnız Ankarada yapılacağından bu istekte olanlan•ı muay -
yen olan günde bizzat Ankara la Yol !dairesine mü:-tcaatln:ı Jfızımdır. Şulıe şefi 
olarak alınacakların yüksek tahsil görmüş olması lazımdı;. Mühendis ol:ınlar im
tihanszz alınır, di~cr talipler ve Nafia Fen Okulu me:::unları arasımh imtihan 
yapılır. 

Kısım şefi ve ressamlık L-ntihanına gireceklerin en aşağı tahsil şartı orta -
dır. Nafia fen okulu mezunları hu hizmetler için imtih:ınsız ahmr. DiğrrJeri ara
sında yapılacak imtihanda s:ın'at okulları ile lise me:::unları tercih edilir. istel:li -
Jerin dilekçelerine aşağıda gösterilen ve·;:iki de eksiksiz olarak ilişti: erek en 
geç 26-4-1937 tarihine kadar doğrudan doğruya adı geçen işletme Müdür -
1üklcrine ve Ankarada yol daire.si Reisliğıne müracaat etmiş bulunmaları gerek
tir. Bu tarihten sonra yapılacak müracat:ar kabul edilmez. 

1. - Diploma (veya Noterlikten suret). 

2. - Hizmet vesaiki (En son ve evvelki hizmetler için). 
3. - Polisten tasdikli iyi ahlak belgesi. 

4. - Hüviyet cüzdanı (nüfustan tasdikli). 
5. - Askerlik vesikası (A:;kerliğini bitirmiş olmak veya :ılfıkası bulunmi -

mak şarttır.) 

Şube şefi olanlaroan yük.1ek ol:ul mezunkrına bidayette 97. yüksek bir 
mektepten mezun olmakla berc:beı y<ıbancı bir memleketten yük-ek 1 iı ihtisas 
diploması bulunanlar l 30 lira üc: etle hiz r.ete alınır. V c tatbik olur.an e .... ""J:;1:::r da
iresinde terfi eder ve uım görlir:cr. 

Kıı:ım şefi ve rc::s.ım olarak alına=;.klardan yüksek tahsil görenlere 97, 
lise veya muadili meslcl: okulu mezunlanna 6i, orta tahsil gö:-enlere 5i lim üc
ret verilir. Gıırp lisanlarmdon birini bilc!iği ayrı bir imtih:ı:11a bdli o!an:ar bir de· 
rece daha yukan ücretle almabi!irlcr. 

Hizmetimize gireceklerin terfileri ve görecekleri oto1:1atik zarnlı:r idaremiz 
jçin tatbik olunan kanunu mahsus hükümlerine tevfikan yapılır. 

Ankarada kendilerine vazife verilenlerin ilacakları mesken lnöcli yukarıda 
-gosterilen ücretlerden hariçtir. (853) (1967) 



o 
fatty, "'i"d- d" "d"'..:... •. iti.il ~ ·• .... on uıınen sonra, 

e Cen · · 
h.ral"ttl gu:ın temposuna uygun 

ltıtk u·· ı,_ t, onu emleketler zap -
ldı • ıı:ele . . 

: ~ r ıstıla etmek hırsına ka-
dtıJar Yanın dört bir istikametine 

Yolladı B" . . 
lalaııda · ır ordu Velıahdın 
du, '-~ sında, cenubi Çine'. ikinci bir 

ıı:•tga 1 ' 

· 11 .... KURUN 13 NiSAN 19.1'1 

r Valştat denilen ye<de, bfrihi•lerin 

.rı bııtır ta ıkları yatıştırmak, isyan· 
r Otdu, 0rtıak Üzere Koraya; üçüncü 

tadan Hı· d" ·· · k "' İilke . n ııtan uzcnne sar 
lldUe ~ı . Monogolistana katmak 
''kili İ{ıırnıre; dördüncü bir ordu 

llllltr '-uıı devletini yeniden kurmak, 
. eldeıı tafından ele geçirilip de son-
1 arlti Ç~lcarııan eni, boyu ölçülme -
dile l' Yı, tekrar ele geçirmek mak -
erı lllla nehri sahillerine gönderil-

1 una salıillerine doğru: Rusgadan 
sonra AlmangalJa da açık ! 

düşman ordular, cephe aldılar. Kanl 
bir çarpışma başladı. Muharebede Si 
lizya Dükası ve onunla beraber, Almaı 
"Mümtaz Şövalyeler •. sınıfının en gü 
zide mensl!pları, birçok Polonya Pren 
si ve «Lehli Rüesa> dan da bir çoğu 
Mongol ok ve kıhçlarile öldüler. Hırlı 
tiyan ordusu, 30 - 40,000 kadardı: M 
gollar, hemen hemen iki misli kuvvet 
liydiler. 

Şövalyeler, müthiş bir mağlübiye 
uğradılar. Ve artık Almanya, Asya 
kıncılarının karşısında, onların zapt 
istilalarına tama mile açıktı: .Mongol b 
nicileri. herhangibir kimse kendilerine 
engel olamadan. Alman top~aklan üz 
rinde de dörtnala at koıturabilirlerdi 1 

t'"et. İlle 
da(j 1ıl hedef: Tuna sahilleri!. As-
. le,;~ ongol ıteplerinden ta Tuna ... ,, d ~ 

il ogru var hızla at koştu -

'8 • • • 
u •urttı 

~golltr 
8
e, l 3 üncü asrın o~talarında 

. e dot llkanları geçip A \•rupa iç
' o "•~ da girdiler. Hıristiyan i· 

11 da(i~ bütün tarihinin en tehli -
' lci o t 'tlnı geçirdiği haldt>, garip

eıı ~keli dakikalan sonradan 
A"ru 'le unutmuıturl 
1-rda~ t&~ih kitapları, müteakip za· 
e~ "' ~~rk seferlerine dair birçok 
de, 12 ticı •nlatıtlarla dolu olduğu 
ti 41 d ddttli e vukua gelen ve çok da-
~ olan, Avrupa tarihinde göz-
01 ... l!lryacak, mUthit sonuçları mu
""llaı . 

l't1ta 1~kanı bulunan Mongol a-
tıııda <iaır, "Anal,, )erin şurasında. 

11 hııaııata intak pek az §ey yazılıdır. 
b'ı~ 0 kunacak kısaca birkaç not-

• l.t011 hcrncn hiç bir ıey yok gibi -. roı k 
iı b a ını, ancak bu kadar be -

"I, e:ı.ırakabilmiştir ı. 
,er ta "h" ' rı ı şeylere dair malQ -

mat edinmiş münevver herhangibir Av· 
rupalr, bu Mongol akınına dair bir şey 
biliyorsa, bildiği, olsa olsa şöyledir: o 
vakit yapamadıkları derecede, ~:mların -
yalıların koskoca ordularını durdurmuş 

ve Avrupa kıtaıında daha ziya:le iler • 
lemelerine set çckmiıtir ! Halbuki, bu 
tasavvur, tamamile yanlıştır. O zaman-

larda hıristiyanlar, ne kendi ataların -
da anlaşıp birleımiş vaziyetteydiler, ne 
de Mongollan yenmi~tiler: Asyalılar, 
çok kuvvetli ıelerek, ağır basmıştılar, 
bilakis! 

Ve efer tarih, esaslı surette tetkike 
tabi tutulacak olursa, şu haki1<at açıkça 

ortaya konulur: Mesela, Avrupalılara 
nisbctle çok daha zayıf olan Çinliler ve 
başka milletler, Mongollara ve Cengiz 

Hanın varislerine, A vrupalrların hiçbir 
vakit yapamadıkları derecede, onlanrın
kindcn çok daha kuvvetli, mukavemet 
göıtermiılerdir. Ve Avrupalıların bu 

zayıf mukavemetlerine rağmen, Mon -
gol binicileri, bütün Avrwpa kıtası üze
rinden akın akın geçip ta ilerilere doğ -

ru gitmcmişlerse, bunun sebebi, gördük
leri mukavemetten yıldıklarıdır sanı] -
masın. Daha ilerilere gidemeyişlerinin 
bambaıka bir sebebi vardır. Ve oldukça 

- 51 

şaşırtıcı bir sebep 1 

• • • 
1239 de, Mongol kumandanları Ba -ı 

tu ile Subotay, 250,000 atlı ~uvvetin -
de bir orduyla, Rusyada göı(indüler ve 
Volga nehrini geçerek, at koşturmağa 

koyulılular. O vakit, o arazi~e oturan 
40,000 aile. Macaristana kaçtı. Bu dört 
nala at koşturu~ karşısında, can kor -
kusu ile tirtir titriycrek, Rusyayı bı -
rakıp Macaristana sığındı! 

M ongollar, Rus arazisini istila etti -
ler, eski usulleri üzere gasp, yağma, tah 

rip, imha ile yürüdüler. Bıraktıkları iz, 
gene tüyler ürperticiydi. Moskova, Ki

yef ~ehirleri, ateşe verildi, harap edil
di. Rusyada, yalnız şimal tarafı·ıa yakın 
olan Novgorod Büyük Kinyazl:ğı, Mon-

golların taarruzundan tekbaşma masun 
kaldı: Çünkü, Mongol atlıları, çiyli ha
vada boydanboya bir bataklık hline ge

len bu arazi •ilstünde at koşturup, bu a
razi ahalisini de önlerine katarak, ko -
vahyamadılar. Step atlarının ayakları 

kayıyor, sürçüyordu 1 

Mongol ordusu, Novgorod Büyük 
Kinyazhğı arazisi masun ve mtistesna 

kalmak üzere, bütün Rusyayı, dört bir 
tarafa akınlar yapıp araştırdıktan ve 
karıştırdıktan sonra, Macaristan istika
metine çevrildi. Bu sırada Almanyayı 
ve garbi Avrupayı zapt ve istild etmek 
fikri yoktu ! 

Yol üstü Lehistanın O:.izerir:den ge • 
çilirken Kral ve zadegan ve tebaadan 
bir kismı, memleketlerinden u;aklaştr • 
!ar. Kaçamıyanlar da, saklandılar. 

Krakov şehri tutuşturuldu, .. Alev -
]er arasında görünmez oldu! 

• • • 
Brcsliiv şehri civarında, Silizya Dil· 

kası ile Bohemya Kralının askerleri, 
toplandılar. l\fongollara karşı koyma -
ğa hazırlandılar. 

28 martta, Mongol süvarileri Rati -
bor yanından Oder nehrini geçip, 31 
martta Breslav şehri önlerine geldiler. 
Mongollar, alev alev yanan bir şehirle 
karşıla~tılar. Napolyon Bonapart ordu-

su yaklaşırken. Moskovalılar, şehirlerini 
kendi cllerile kundaklamışlardı. Bu işin 
bir örneğini, işte 1239 da da, Breslavh
lar yapmışlar, bütün şehir ahalisi, ev -
terini tutuşturup, şehrin gerisine çe -
kilmeği, §ehri Mongollara peş1<eş çek • 
meğe tercih etmi§lerrli 1 

• • • 
Fakat. bu istikamette yürüyüş ya 

mayıp. tahmimcn 20 gün kadar Silizy 
da kalmak ve bu araziyi çölleştirmek! 
iktifa ettiler. Tam bu sırada, Bohemy 
Kralı Ventsel, ordusile, Silizyadan an 

cak 100 kilometre uzaktaydı. Dövüşm 
kabiliyetine g:ivenilebilecek, pek ce 
retli bir adam ... Fakat, Mongollann ·il 
zerine yürümemeği, bir taarruz yapmak 
ta nü, "yerinde rahat 1,, durmağı tere· 
ettiği anlaşılıyor. 

"Neticesi me1kuk., bir tecrübeye • 
rişmcktcn mi çekindi? Bu, ilk hatıra g 
len sebepae de, o zaman hıristiyan ale 
arasında ihtilaflar, ayrılıklar bulunma 
da, onun atıl durmasına sebep olmu 
olabilir. Bütün bunlardan ba§ka, Mon 
gotların o tarafa gtlmiyeceklerini sez 
rek, taarruzla, onlan kendi üzerine çek 
meği manasız bulmuş olması da, ihti: 
mal dahilindedir 1 

(Arkası var) 

.............. iiimiii~~--;;;;----.-.... , ....................................... ~ 
SATiE 

"- : AklalerJ müteharrik ziyadar 
~. Parlak bir havuz tekllf eder ••• 
~ ~İr ziya albnda hot manza ralı çiçekler .... 
~ rın zevkiyle tenlenen bir mealcen .... 

Fi elcinııuz için dayanılmaz bir cuibe ... 
~~•-Ya•tııiı'.it.akilı~itille~öd;enm;;;e;k~ta~rl;.i y~l;e_;3;2;5~LmlliıRİIAD-l•R•. ____ .. 

··~ ........ 
air J.._ 
ek "Qtç~ 
r ltar \> • dolayı paraya çevrilmc-

'0bM,_ trılcn iıkemJ b"f d e . --zı .ba e, u e ve e-
rtı\illdff 1 

ret eıya 16.4.937 tari
cuına .... 

gunu saat 12 den 

1 ili o .. .. 
Slincu icra Me~urluğun· itibaren Sirkecide Mecidiye Hamidiye 

caddesinde 24 numaralı mahalde açık 

arttırma suretile satılacağından talip 

olanların mezkur gt'.in ve saatte mahal
linde hazır bulunacak memuruna mü. 
racaatları ilan olunur. (V. P. S. 1320) 

Her ay olduğu gibi 

Tekrar ZEN G i N Gişesi 
Büyük ikramiyelerin membaı ol~u 

22046 No. 200,000 Lira Çakmakçılarda Pil Fabrikasında çalı
şan Beş ameleye verdi. Gene Z IE N GD N gişesinden 20.000 

Lira 10882' numaraya Felemenk bankasında Bayan Meri 
kazaodı. Yeni tertip biletler 1 liradan satılmaktadr. 
Adres: Eminönü valide Han Muhallebiciye bitişik 

Z AY 1 l 
Ziraat Bankasrnda~i 10525 numa • 

rait hesabıma ait tatbık mühürümü za
yi ettim. Yenisini yaptıracağımdan es- 1 

kisinin hükmü yoktur. 
Hasan oğlu Seyit 

(V. N. 21746) 

1 İstanbul pul müdürlüğünden 30-4 
-936 tarih 1910 sicil No. '>U ile almış 

olduğum pul satma ruhsatiyemi kay • 
bettim. Y eniıini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Fatih Tram••Y durak Y.-inde 80 No. 
lu dükkanda Hüseyin (V. N. 21739) 

KURUN doktoru 
Necaettln Atasagun 
Her gün 16,30 dan 20 ye kadar 

Lalelide Tayyare apartımanlarında daire 

2 numara 3 de hastalarını kabul eder. 

Cumartesi günleri 14 den 20 ye k~dar 
muayene parasızdır. 

SULTANHAMAM 
KEBAPÇI KARŞISINDA 

SahJbl: ASIM US ·:n ... · 
. ~ -

Pi PO PAZARI 

Neşriyat Direktörü: Refik Ahmet SevenıtJ 

'Yüksek 
~ilracaat: 

-Evsaflı -Dizel - (Mazutıu) Kamyonetleri 
Bankası binasında ikinci kat 38 No. ya] Galata Selanik 



Kuyruklu yıldız gene 
L E 

gişesine çarptı !.il 
·m ve hüviyetinin gizli tutulmasını arzu eden 

lıra kazanan talili müşterimin 1 ek KoJluqa 
ettiği buketle yolladığı me~tubun kıiişesi: 

TZ~~ 

..,. ................................................................................................... ! 

. . . . 

Maltepe Atış Mektebinde 
aslan Türk zabiti Bay 
HD!km<et 27430 biletile 

15,000 lira kazandı . 

• 

. ···························································· .................................... . 
200 bin lira kazana 

derdiği b 

Bu bun sureti aşağıdadır lutf en okuyunuz. 

Uğurlu yllm Tek Kollu Bay Cemal: Çok şanslı gişentzden H ~
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l inat edercesine iki sene bilet aldım. Son tertipte bilet lntf babını ~İ 
:I size bıraktım. Uğurlu e1inlzle siz bana bilet çektiniz ve bugün ~i 
H de tek kolunuzla 20©o<Q)O© lirayı sqyarak verdiniz. Sonsuz U 
;~ teşekkUrlerlml sunar; isim ve biiviyetlmln mahrem tutulacağı il. 
H hakkındaki sUzllnilzU tamamen tutacağınıza emin olarak dalma ~i 
i~ muvaffakıyetlnlzi dilerim. 12 / 4 / 937 H 
ii ı·mza :: 
:ı :: .. .. 
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IR M: iL 

ek Kollu Cemalden aldığı 
o. lu biletile 200,000 lıra 
cı keşide biletinin fotoğrafı 

Yeni t ıp biletleri için 
. son günlere kalmayınız! 

Eminönü köşede ftlo. 57 
Tek Kollu Cemal 2işesl sahibi 

CEMAIL. GOVIEN 
DiKKAT: 

Hiç bir yerde şubesi yoktur. 

. ~ 

. . ' 
. ' . : · ... ~ . ~ 

1 
Bu ismi unutnıayınız .. 

öyle yıldırımlar vardır ki, insanlara feli~c et değil, 
.Servet, Saadet, Refah getir:rlero .. · .. 

~ 

~ Be_l}oğlundlı lstiklô.l caddesinde, SaralJ sineması karşısmdaki 

Y,ILDI iM 
PiVANGO 

Talisizlikten şikayet eden binlerce vatandc.şı zengin ederek, €Ski taht ve tali 
nazariyelerıni kökünden yıkmıştır. · 

Nisan 936 dan Nisan 937 ye kac~ar bir sene zarfında 
iL iRiM Gi ESi i 
Yalnız lstanbul halkına kazandırdığı paranın 

' 

2,000,000 Liraya yaklaşmakta o duğunu size hatırlatnız. 
936 Nisan ayında 200,000 liralık büyük ikramiyeyi Tokatlıyan pastahanes;nde iki işçi kıza dağıtan ve geçen yılba~mdıı en büyük ikramiye olan 500 bin lirayı d:>lctor Or:a 
nidise kazandıran gİfemİz, bu sefer de Tarlaba§mda 15 numarada Apostol Dimitriyadis adlı bir vatamıdt1D11Za 200 bin lirza kaz:ındırarak arka arkaya eriıilıncz, önüne S 
rnez, bir tali rekoru lamıı§hr. 

Biletlerinizi mutlaka Y 1LD1~1 M gişesinden aldırınız 


