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Başvekilimiz · 
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"Kılıç kısa gelince •• 
Yazan: 

Kadircan KA~Ll --GUzel bir DaAıstan hlklyesl 

j Teklif eiliyor'!!.. 

Bir "Abdülhak Hamit 
müzesi,, kurahm! 

eılt\t, 
tılta..: _ıs (Huıuıi) _ Baıvekili _ dini.%., .diyen nutkunda Başvekilimizi ıc-

... ~•rı Yugoılavya dahilindeki 1 ıamladıktan sonra sözlerini fÖyle bitir

Büyük şairin ailesinden, Istanbu] 
belediyesinden ve Kültür · Bakan

lığınd_an dileklerimiz '-"lt/ devam ederek bugün Ka
llılirttıa • varmıılar ve çok büyük 
lieıedi) karıılanmıılardır. 

miştir. 
"Yaşasın modern Türkiye ve onu 

Abdülhak Himi
din Türk fikir ve 
san'at alemine doğu
ıu ne kadar büyük 
bir "hadise,. dir, bu
nu herkes bitiyor; 
öİümünün lıiitün bir 
miİleti matem içinde 
bİrakacak kadar hey
b~tli bir "hadise,, ol
duğunu da itte göz
ıirimizle gördük. 

e reisi miufirlere "Hoı gel -

yaratan Kamil Atatürk, yaşasın on•Jtı 
(Sonu: Sa . .f Sü. 4) 

En biiyiik §airimiz hakknıda hislerini 
ve 1uıtıral.arı-nı 90k kıwuetli mılata.n 

Dahiliye Vekili ııe Parti Gen.el aek. 
reteri B. Şiikrü Kaya. 

Dahiliye Vekilimiz 

Hamid hakkında 
Hlslerlnl ve hltıralarını 

anlatıyor: 

"0 sönmedi, 
yandı,, 

; 

Anlrara, 15 (A.A.) - Tilrklerin en 
büyük tairi Abdülhak Himit baldan • 
d.aô hialerini, dütüncelerini ve luatın • 
lannı Parti Genel Sekreteri B. Şükrü 

m.,,_.,..-.~lıl'iiiıııiMı.iı.-.~K.ai.T'ya ann aabab ~aQcak Uluş su.te
ır.dıt fU IU ..... ~: 

YUGOSLAVYA ·MEKTUPLARI 

Ugoslavyada sağhk 
kooperatifl9ri 

--~---~~ ..... - -

"thtiyarlıyorum .. diyordu. Seneler -
• ldenberi memleket muhabbet ve ıefkat 

- , Cümhurreiıinıden , 
eiı küçük ferdine 
k~dar Türk milleti, 
bUyük ölünün ar -

ka~ında tek bir kalp olarak teessür ve 
ı.~tırap ile çırpınıyor. Evvelki gün Maç
k~paluın önünde toplanan binlerce ki
tiden fırsat bulup apartımana girebi _ 

tenler arasında mavi gömlekli, temiz: 
alınlı, temiz ruhlu bir genç kalabalığı 

Refik Ahmet Sevengll 
(Sonu, 30 : 5 Sii, 1 J. 

· Gençli.k . 
Hamidi düri· 

heyecanla andı 
Üniversitede yapılan ihtif alde... 

büyük şairimizin san'atı 
tahlil edildi .. .. . . -

• kanatlannı açmıt onu her türlil ıstırap
tan esirgiyordu. Millet, onun üstüne 
titriyor, menhus fakat mev'ut akıbet 

bari geç olsun diyordu. Korkulan, fa -
kat beklenilmiyen kara hab"r çabuk 
geldi. Hepimizi matemli bir ıüktit aar
dr. Dı_şımızda ıükun, fakat derunumuz
da mahşer vardr. Onun tel'in (ttiği ·•Ü· 
kutu hiç ,evmediği ıitayişlerle biz boz
ıduk. "YANSIN NF.St VARSA KAt : ıı. 0ka~zluk sıkıntıSı çeken köl}lerimizde. 

• ıstediğimiz mü~im bir teşkilattır NATIN, LAKİN BU DERtN SUKÜT 
DtNStN." 

(Yazısı 2 inci so.yı/ad.4) 

1 
İeşil Cehennem 

1 

4
'"' En Yakın 

trkek 
Anlayan Kimdir? 

Mi?. Kadın Mı?. 
Bu hlklyede yalnız bu kellmelarln 
lahllllnl de ı ı ı ı en ç bir af kın 
bUtUn canhhlını da bulacaksınız 

Yazan : CAHIDE OSMAN 

2 
~hirli Sarmaşık t,,,,, . 

e,, nıuvaff ak zabıta romanı 
~aı romanı yalnız kadınlar, hastalar, 
il~ zler, miras yedi ve çocuklar de
,.• tatlı ıunıerlnl geçirmek için ae-
191 hate çıkan slyaallerda dinlenmek 

n Okumu, va beaanmıflerdlr. 
Çeviren : V 1 R G tJ L 

Bir iki güne kadar -ma1° 

Herkes hissini. hatıratını anlatıyor 
ve k~ndine bir teselli anyordu. 

Çok severdim, anlatbklannı yaz el. 
diler. Acı araımda pelci d-.ıiı hulun -
dum. Belki bu ona kartı 1'ünnet1ca.. iMl
vazifedir. Fakat rnenuunun IMİyiiJdüjii 
önünde hunun M kadar süç oldufunu 
daha yazmai• baflaricen anladım. Her 
teyi unutmuf Jibiyim, bir feY hahrlamı
yonım, ona layık bir fey hulamıyo -
rum •. 

Hcim.14, için Üniversitede yapılaıı ihti/aldc Fuat Köprülü. 
O, bizim hepimizin büyük pirimi.%- · · · (Yazısı 7 iııcisayı/ad.4) 

::~~7:.:;;:~;.i.~:;:~~~:~: YOLCU SALONUN DA 
O, az fakat oz ıoyler. ben çok dıkkatle 

ve zevk ile dinlerdim. Ben aaygı ve ıev- K b 1 d • 
gide kusur etmemete çalııırdım. o da a u e ı
iltifatıru ve teveccühünü benden esir -

gemezdi. Ben onu bütün Türkler gibi 1 t • f 
okumak öğrenir öğrenmez tanımııtım. e n a r 1 e 

Namık Kemal ve arkadaşlannm 

Midilli, Rados, Sakızdaki menfi~ h 1 ,, 
likleri veya memuriye:ıeri Akde- p a a 1 m I " 
nizlileri Kemale çok baglan119tı. O 1 
muhit münevverlerinin şiir, edebiyat, • • • t • 
siyaset ve felsefesi hep Namık Kemal- ışın ın ızama 
den "Bey merhumdan,, menkul ve • • 
mülhemdi. Söylenilen her ıiir, okunan gırmesıne 

her gazel Bey merhumun ya yazdığı, ya v b 
1 hut sevdiği idi. Onun m~n~ _küfür. ragmen ka U 

lerini yalnızca okumak bıle ıstıbdada • • • 

karşı bir hakaret ve_ ~ir hi~i. in~i~am- edilen tarıfenın 
dı. Bey merhumun ıyı dedıgı kotu ol-

maz, kötü dediğine iyi denilemezdi. fazlahgv ından 
Evlerde, mekteplerde, Ekremler, Hl. 

mid'ler okunur, ezberl~ni~, .Naciler. di: şı•kayetler 
le bile alınmazdı. Hamıdın eserlen 

e~?en ele_ ger.er. şiirleri dilden dile çogv ahyor 
duşmezdı. _ 

(Sonw: Sa. 4 BM. .J) 



2 - KURUN f6 NtSA"'N 1937 

- ~ YUGOSLAVYA MEKTUPLARI 

Yugoslavyada sağhk 
kooperatifleri 

Doktorsuzluk sıkıntisı çeken köylerimizde 
görmek istediğimiz mühim bir teşkilattır 

Mektuplan· 
mm birinde Yu· 
goslavyadaki Sağ 
lık kooperatifle· 
rinden bahset· 
miştim. Bilhas-

~ 

. ,.._ 

sa Türkiye gibi 
Anadolu vilayet. 
lerinde doktor
suzluk sıkıntısı 
çeken, sağlık şart 
lan geri olan 
memleketler için 
"Sağlık koopera. 
lifleri., denilen 
teşkilat alaka ile 
tetkik edilmeğe 

~eğer bir mevzudur. 

,.~ ~. "':?-~ -
-'!'~~~'r: .... 
I"""~ • ' -ii'P... "" ~~ . ..,..., 
~:'>=~ • .}-: ~ ""· .... -~ 
·--·- -~~-~"'V4?..~ J:.-:4 - _: 

Bir sağlık koopcratif i11de lwylil!ere bir hayvan 1uuJ. 
talığı ka'k1mıda izahat veriliyor 

Yugoslavyada "Sağlık koopera
tifi,, fikrini iptida düşünen ve bu 
fikri tatbik etmeğe başlayan doktor 
Koiç isminde L~r Sırp fen adamıdır. 
Doktor Koiç, Büyük Harb esnasın· 
da Sırp gönü1lüsü olarak bir fngiliz 
sağlık tC§kilatı içinde çalışmıştır. 
Gerek harb içinde, gerek harbten 

sonra kesif halk tabakaları arasın· 
da sağlık bilgisizliğinden ileri gelen 
büyük sefalet manzaraları görmüş· 
tür. Resmi devlet teşkilatlan ile bu 
türlii sefoletlerin önüne geçilemiye
ceği kanaatine varmıştır. Kendisi 
idealist bir adam olduğu için bu 
türlü nhvnl karşısında doğrudan 
doğruya ahaliye teşebbüs kabiliyeti 
vermek istemiştir. Böyle bir dü
§Ünce ile doktorsuzluktan büyük sı
kıntı çeken köylerde iktısadi koope· 
ratif usu11erinin sağlık i,Şine de tat
bikine karar vermiştir. lık tecrÜ· 
beler çok faydalı neticeler verince 
faaliyetini daha ziyade artırmış, bu 
uğurda o kadar çok çalışmıştır ki 
nihayet hayatmı da feda etmiştir. 
Fakat Doktor Koiç'in başladığı eser 
ölümünden sonra terkedilmemiş, 
kendisi gibi bir takım idealist dok
torlar onun açtığı çığırda devam et· 
tiği gibi belediyeler ve hususi ida
reler de. bunlara yardım etmişler, 
böylelikle Yugos1avyada yepyeni 
bir "snP.hk kurumu,, vücude getir· 
mişlerdir. 

Dün Belgradn otomobille bir bu· 
çuk saat mesafede olan Lazarevaç 
köyündeki "Sağlık kooperatifi,, ni 
gördük. Bu kooperatif teşkilabna 
merkez olarak intihab edilen 'köyde 
hastahaneye benziyen bir bina ya. 
pılmı§tır. Binanın içinde bir kapı 
ile iç içe geçilen üç odadan ibaret 
bir doktor dairesi var. Her ikisi de 
doktor olan bir karı koca oturuyor. 
Bundan sonra bir eczahane, bir a· 
meliyat odasr, her birinde üçer ya. 
tak bulunan dört oda, basit şekil
de bir röntgen makinesi dairesi,. bir 
konferans salonu, köylülerin içti· 
rnalarına mahsus ayn bir yer, son· 
ra gene köylülerin buğday ve ya
hut diğer mahsulat üzerine kura· 
cnklan kooperatif teşkilatlarına tah. 
sis olunabilecek birkaç oda daha bu
lunuyor. 

Lazarevaç sağlık kooperatifinin 
hududu dahilinde muhtelif elli köy 
vardır. Bu elli köy ahalisinin mec· 
muu 30,000 kişi kadar tutuyor. Fa· 
kat kooperatifi teşkil eden azanın 
adedi 1800 aile reisidir ki bunlar 
her biri vasati olarak beş ki§ilik bir 
aileyi temsil ediyor farzedilirse köy. 
lülerin üçte biri Lazarevaç sağlık 
kooperatifine dahil olmuş sayılabi. 
lir. 

Herhangi bir sağlık kooperatifi 
teşkil edebilmek için on kişinin te
şebbüs alması kafidir. Fakat en 
aşağı iki yüz ki§i aza kaydedilme· 
dikçe sağlık kooperatifi faaliyete ge
çemez. 

Sağlık kooperatifi kurmak için 
ilk zorluk bina yaprnak, ve buraya 
doktor bulmaktır. Çünkü bu teşeb· 
büs Türk parasile en qağı yirmi 

beş, otuz bin lira iptidai sermaye 
tahsisine ihtiyaç gösteren bir iştir .. 
Bu noktada Yugoslavya mahalli t 
idareleri (hususi idareler) köylülere 1 
yardım eder. Mesela yukarıda is
mini zikrettiğimiz Lazarevaç eağlı~İ 
kooperatifi binasını vücude getİr· f 
mek için hususi idare bir defada el'I 
li köy ahalisi namına teşebbüs alan 
kimselere 100,000 dinar teberrüde 
bulunmuştur. Bundan sonra on 
senede taksitle ödenmek üzere fa. 
izsiz 300,000 dinar ikrazda bulun
muştur. Bir taraftan da köylüler 
kendi aralarında para, eşya, erzak 
gibi şeyler toplamışlar, hulasa Türk 
parasile 30,000 liralık bir bina yap· 
tırmrşlardır. Bu binanın içerisine 
icabeden tesisatı temin etmişlerdir. 
her ikisi doktor olan karı kocayı da 
ayda iki bin sekiz yüz dinar (bir di· 
nar Türk l'aYasile üç -kuruştan bir 
az fazladır) vererek tutmuşlar, son
ra bir sekreter, bir odacı bulmuşlar· 
dır. 

' 
işte k·ooperatifin esası böyle ku-

rulmuştur. Doktorlar günde altı 
yedi saat hasta kabul ederler. Mü
racaat eden hastalar kooperatifin a· 
zasından ise hicbir ücret yermez· 
ler. Yugos!avyada eczahanelerde 
ilaç fiatlarına hükumet narh koy
muştur. Sağlık kooperatifinde ge· 
ne azalar için resmi fiat üzerinden 
yiizde otuz tenzilat yapılır. 

'Azadan olmıyanlar müracaat 
edecek olursa doktor hafif bir ücret 
alır. Eğer hasta doktorun yanma 
gelmez"de onu kendi evine çağırır•; 
sa mraa-at i'çiıı ·20 dinar, ondan 
sonr~k1~~~a:t1için de 115 dinar 

• E->" ,,,._] ,:- "" "' verır. ger aoıdoru çagıran aza-
dan olmıyan bir köylü ise o vakit 
bu ücretler iki misline çıkanlır. Sağ. 
lık kooperatifine aza olanlarla ol
mıyanlara kar§ı böyle ayrı şekilde 
muamele edilmesi köylüleri koope· 
ratife kaydedilmeğe teıvik eder. 

Her sağlık kooperatifi kendine 
kaydedilmek için hususi şartlar koy· 
muştur. Lazarevaç kooperatifine 
kaydedilmek için iptida bir defaya 
mahsus olarak 24 dinar alınır. Bun· 
dan sonra aza olan köylü aydan aya 1 

5 dinar verir. 5 dinarın Türk pa· 
rasile on beşle on yedi kuru§ ara· 
sında birşey olduğu düşünülürse 
sağlık kooperatifi usulile bir köylü 
şehirlerde bir doktor vizitesi derece· 
sinde bir f ednkarlığı bir senede der
uhde etmek şartile bütün yıl para· 
sız muayene olmak hakkını kazan. 
mı~ oluyor. Sonra ihtiyaç halinde 
ucuz fiatla ilaç tedarikine imkan 
buluyor dt-mektir. 

Sağlık kooperatifini idare eden 
doktor, azadan her aile için ayrı 
bir dosya tutnr. Bu dosya içerisin· 
de bu aileye mensup her ferd için 
ayrı bir sağlık karnesi bulunur. Bu 
karneye hastanın ne gibi hastalıklar 
geçirdiği lmydedilir. Sonra mektep 
talebe[eri ve doğuran kadınlar için 
de gene böyle bir hususi karne Y<l· 
pılrr. Bu türlü kayıtlar sayesinde 
hem kooperatife giren ailelerin sağ
lık vaziyetleri kolayca takip ~dilir, 
hem de memleketin umumi sağlığı 
hakkında tedbirler almak için isa· 

' 

• 

0-LI Nl'J N AKİfl!ER. İ 
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~ H4mfdin ha.kkındıJ yazıl.ar devamı 
ediyor: 

rını yummağı istememiş; hatta belki 
UY8Jln!IU!ı olm~z diye uyu,!llak isteme. 
diğini söylermiş ... Elbette ki ömrünfuı 
sonuna vardığını hissediyordu; bunun 
için de kalan günlerinin her saatinden 
her dakikasınd~ istifade etmek isti
yonnuo. İçinde, tatlıları arasında. bir 
çok acı hatıralar yaşıyan o kafanın, o 
bitkin vücudun hayata bu kadar bağ
lılığı, bir kahramanlık haHni alıyor. 

Haber: Nurullah Ataç 

Hamid öldil, fakat eserleri yaşıya.
cak... O eserleri hangimiz tanımayız 

ki? Hangimiz gençliğimizin en coşkun 
yıllarında en ilahi iksiri Hamidin şiir
lerinden içmemişizdir ki? . Bu sebep. 
ten değil mi ki, bugün saçlarına ak 
dilşmüş olan bütün bir nesil bir an ma,. 
ziye dönerek asil heyecanlarını araş
tınrken muhakkak ki bu aziz hatıra 
Ustündc duracak, Hamide ağlarken bi. 
ra.z da kendisi için ağlıyacaktır. · Abdülhak Hamid'in 

Yalnız şu var: Ilimidi ta.mamiyle 
anlıyor mu idik? Öyle sanırım ki bu

ölümü 
na hiç birimiz mutlak bir emniyetle Abdülhak Hi.rnid, her faninin ha.. 
"Evet!,, diyemeyiz. Çünkü o, dem olu- yatında ancak bir kere tecrübe edebi
yor ilahlar gibi konuşuyor, dem olu. lecıeği a.krbeti kimbilir naıul duydu. 
yor yıldırımlar gibi gürlilyordu. Böy- Ölüm ona ne verdi ve ondan ne aldı? 
le bir h~met feryadına hangi Kamu· Bunu bilemeyiz; fakat muhakkak o-. 
sun kelimeleri kafi gelebilirdi? Hangi lan bir şey varsa ondan bize, onun bü. 
dil, hangi beşeri ifade vasıtası bu fır. yilk adı yadigar kaldı. 
tınayı ve bu fırtınanın bin bir uğultu- Geçen sene. bir ziyaretimin sonun
sunu nakledebilirdi? Edemediği içindir d~ kendi~irıe veda ederken elini öpU· 
ki dünyanın en zengin dili olan öztürk yordum, EJimi, titrek eli ile tuttu ve 
çe bile orıa dar ve kifayetsiz gelmi~ti. kalbimin UT-erine götürdü. Elim, bu 
Nitekim bazan en kuvvetli, en zevk hayat saatinin üstünde, gözlerim o 
aldığımız şiirlerinde bile ışığa karışan saatin manasını veren gözlerinde bir 

ak§anıı kııleniıı ceıııtp tabyaW'~ 
şı ta.arr11:;a ba~Uımlmıştı. l'ii~ 
ruh· tarırrnz?a ve 'bil,ıiik bir 111 
iZerliycıı Tntaatımı:: i~aTeııin b:l 1 
sindeki kuvvetli tclörgu ile ÇC°.;flJ 

yal!lra gitdiler. ~1 
Şehirden gelen bir lıcyet ·~ 

mt.::ı istil•l>al ctmi~, şehir ve lı 
wmııkaı•cnıct işgal edilmiş~ 

gölgeler gibi bu1duğumuz ipham bun- kaç saniye kaldı. 
dandır ve bu ipham gelecek nesiller i. - Çnk tcmcmıi ederim lci, gene gö. ~U polis tc§ldlcitını askeri euer' 
çin şüphesiz ki daha ziyade çoğalacak- ~üriiz. ... edeıı Stalin 
tır. Fakat :ııe ziyanı var? Değil mi ki Şair, bu ~özü ile bana veda etmiıti. 
onun anlamadrğnnız tarafları bile en Hakikatte "Allaha ısmarladık,, diyen Sovyet Rusyad' . 
vuzuhla. anladığımız tarafları kadar · ben değilmişim. Sokağa çıktığım za... 
kelimeden evvel ~esle ahenkle kavra- ma.n ölen bir insanın yanından ayrıl. ,J 
nan bir hakikattir ... 

1 

mıeım gibi kalbim hüzünlü, gözlerim Gizli polis teşk//ıJde 
Son Posta: Ha.lit Fahri ya.şh idi. k ril' 

Akşam: ııaaan .Ali Yücel as eri ellere ve 
Son dersi - Stalin Sovyet Rusya gizli .pef' ,._ 

Gazeteler, Ab. Diplomat Hamid idaresini askeri ellere vermittıt· ;: 
dülhak Hamidin Size büyük pir Himidin bilinmL Kremlin sarayında yapılan ~!',""" 
son günlerde söy- yen bir tarafını, diplomatlığına ait bir konferanstan sonra Ogpu (gizli"';' . 
lediği beyitler a. hatırayı anlatacağım. Hamid, Abdül- idaresi Kızıl Ordu marc§allerifıd 
rasmda şunu da hamid .devrinde Londra sefaretinde gorof müddciumui Vi§inski ve b: 
zikrediyorla.I'dı: b8.§katipti. O sıralarda bir İngiliz harp kitler ba§kumandanlık yapmıt 
Tatlıdır ruz.it ~bi geJ!ıis~ millet;Ierarası ·hayatta mutad tevdi cdilmi§tir. ~· 

dovramn olduğundan, lst~nbul limanım ziyare- Eskiden gizli polisin 1cfi iJc~ 
Tatrmyqroon o llf!.· te gelmişti A\'Klülhıunid Yıldızdan bu nakalat nc:rnrrti.rıı• 2,.+ı.·mı- ,.... Ş, 

tıi>ı nok~anm · gem~ı. göı;:U~e §11\_lrte.ıımi§ Ye -derhal azicailerdk ttvkif olutı~~ • Yai d 
Emsalsiz bir be~ Londra .acfaırctimizden bu -gemin1n li.; gün e\"Vcl 'Orguya çckılırkcn tt1 

yit değil şüphesii1• ma,ndan uzakl~lırılmaşmı istemiş. O mumi Vişinski' ye hakare.tAınlı f 
ğu d . b* . bıılıl hatt.'\ bu manada sırada sefirimiz mezun oldu n a.n vecap vermış ve ınnetıcc, ,. 

..,,. sözlere birçok df. kendisine Hamid vekalet ediyorm~. 'hapisancnin birinci sınıf höcert 
1 Vanlarda, kitaplarda rasgelmek kabil- Hemen İngiliz Hariciye .nazırını gör: ~üçüncü sınıf höcercsine ,atılı:nıştıt· 
aır .. Fakat kimin .söylediği düşün\( mUş ve vaziyeti anlatmış. Nazır demiı ( Jy Expreaı) ,__./ 
lUnce o beyit, fevkalade bir mana alı- ki: 
yor. Abdillhak Hamid seksen be§ ya. "- ... Fakat böyle ziyaretler, dost. H b . a tof 
§Inl geçmişti; hayatında acmın, jztı- luk tezahürleridir . ., a eş J mpar 
rabın her tilrlüsünü, hatta kara sefa- Hamid BU cevabı vermiş: s . ·ı . otffı 

;Jeti görmilştü; son aylarında takati "-Fakat bu zivaret kendi donan. Urtgeye gt mıg 
•lfalmamıştı, ancak yardımla ytirüyebi. masından bile kork~n bir p:ıd1şaha: ya,. ?ıUllcller Cemiyeti assaınbl~ 
• • ·111• 

l)iyordu. Bütün bunlara rağmen dün- pılıyor da ... ,. !anıp Habeşistanm ltalyaya 1 ,r_ 

l
yaaan, hayattan soğumamış, ölümü Ve İngiliz gemisine derhal liman· tanınmasını hazırlıyacak bil" )C f d 
pir kurtuluş diye beklememiş; gözle- dan ayrılması için emir \'erilmiş., lırsa, Habeş imparatoru ne Y~ it 
fletli hüküm vermek imkanı hasıl Kendisi bunu. ·bir diploma.si muvaf. tır? İstikbal hakkında..1'i tas3' ~ 
ôlur. fakiyeti olarak anlatır ve bol bol gü- nedir? Ncrde oturacaktır? 1~ 

lerdi... Son defa ~ıkan bir havadl~1~ Sağlık kooperatifi bir kere böyle ınus: Prof. Ahmet ŞükrU Esmer Habeş impartoru Suriyedc yer 
'kurulduktan sonra köyde diğer İs· 
tihlak kooperatiflerinin kurulması Geçml• Kurunlar tercih etmektedir. d,)I il 

Bununla beraber, Londra 
da kolaylqır. Çünkü sağlık koope· :ı.... .. el,..isi Dr. Martin derhal bil' 
ratifine aza olanlar ayni zamanda 16 Nisan 1918 ~ ~ ıe 

neşretmiş ve Necaefain böY 1,l:' istihlak kooperatifine de aza olur- BATUM ALINDI tıws~v 
lar. Gene sagylık kooperatifi ko"y. savvuru olmadığım ilan e 1 1s.4.s4 tarihile Kara.1'gWıı umumi- ''Daily Telegraph .. gazete9 ' 
lerde baytar yokluğunu da karşılar. d,en tebliğ olunmu§tur: ratorun; nilesile birlikte s~tıı tı' 
Seyyar baytarlar köy köy dolaşırlar. Batum elimize d!i~·tii. Kalcııin 1ıari. de bulunduğunu ,.e h3.15. Mııte 
Sağlık kooperatifi binası kinde se· ci f.!tihk,imlarmı adım adını mü.dııf<UJ miyetinin lta.rarmı beklemekte 
nede bir defa bir sergi açılır. Bu 
sergiye her köylü o sene içinde ye-
tiştirdiği dikkate değer mahsullerin 
nümunelerini getirir; yahut kadın
lar el işlerini korlar. Sergiye geti
rilen eşya arasında açılacak müsa· 
bakaları kazananlara mükafat veri
lir. Daha sonra kooperatif binası. 
mn salonunda konferanslar verilir. 
Köylerde abdestaneler yapılması 
teşvik edilir. Köylüye çift Ye binek 
hayvanlarile tavuklarının yerleri na
sıl hazırlnnacağı ve bunların nasıl 
beslenecekleri tarif edilir. 

Yugoslavya köylüleri bu türlü 
sağlık kooperatiflerinden çok istifa
de görmektedir. Onun için hüku
met bütı:esinden şimdiye kadar bu 
maksat i .. in be§ yüz bin dinar v.cre. 
rek köylülere yardımda bulunmu~
tur. Bu, Tiirk parasile yüz elli bin 
lirn lrndar bir tahsisattır. eu saye. 
de bugün Yugoslavyada yüz. on he§ 
~ağlık kooperatifi teessfü~ etmi,tir. 
Bu kooperatiflerin her biri birçok 
köylerin vaziyetlerini ı~lah i$İn uğ. 
ra§maktadır. 

ASIM US 

eden düşnu:m geri atılmak ı:e ıs.4.3.; ğunu yazmaktadır. 



Şehfr Meclisinin Nisan 
• 

'Fit ıçtinıaları dün bitti 
~'lnid'in ev kirası olmak Üzere 
ılı "' . gında verılen para bundan Dün Ankaradan geldi; 

ailesine verilecek 

Bayan Tavsend 

bugün gidiyor 
Harbiumumi esnasında KQtülamar • 

3-KURUN 16 NiSAN 1937 

Y olen salonunda kabul 
edilen tarife pahalı mı? sonra 

J1tin ~ nıeer · 
taç et ~lı l8i .dUn saat on dörttef re tahsis edilecektir. Buralarda başka. 

lbı!ıı ~ "ekflı_ Bay Necip Serden- sanat ve i~ yapılm.ası, buralarda mes-
bir ilr.t ~nlıgında toplandı. BUL ken ve yatakhane bulunması memnu-

da Türklere esir olan müteveffa general • • • f • • • . ""' f • f 
Tavsendin karısı Bayan Tavsend, An- lŞln ln lZQmQ gzrmeszne ragmen lQ 

. lflak~Unakaıe kabul edildikten dur.,, . 
l'?i~ oy~ki İngiliz Cemiyeti Talimatnamenin bu maddesile dl. 

karadan şehrimize gelmiştir. ./ l l ..., d •k "" f d •t • 
Bayan Tavsend, Ankarada Reisi - J QZ Q zgzn Qn Şl age e l zyor 

\~ ittUı aıt n_ıektep blna.sınm ilk ğer maddeleri kabul ol~~~· .. 
---....... ·~ d4 &l. edılmek üzere satın a- H8.J eski başmemuru olu Suleyman 

ı ()ltıuı. lr bütçe encUmeni maz- Asafın mirasçıları aleyhine açılan da.-'8'6 du, kabul edildi. • varun takibinden bir netice çıkmıya
~re ll'lektep binası 7500 lira.. · cağı hakkında ka.vanin encümeni ma.z. 

· ' Paraaı iki senede ödene. batası okundu. Belediye hukuk işleri 
~il~ müdürlüğil takibinden netic~ çıkmıya-
'°kabı ~a K~cukta. Na.k- cak bu ,t:ibi da.valann meclıse gelme
)\ 'dakı bir binanın da 6000 den bir karara bağlanmuı hakkmda 
kt.ep 'çıı lsr ve bu:-ada b ir ilk bir karar Jstiyordu. Kavanin encünıe. 

t. bii..2qltıaaı da kabul edildi. . ni bu i~U:ği ye~de bulmıy~ kab~ 
ııı...._ ~r Evinin <rtda tah · t etmemışti. 1'feclut de encUmenın noktaı 
"""'il•~ "'il U c• sısa m. . Tak.b. d 
~.:'"iı ta. açık bulunduğu, bu- na.zannı tasvip etti. ı ın . en sarfı 
~111f!t 't\tı ';Unumiyeden yapılacak na.zar _olunacak davalar meclısten ge-

~ tııu f.eatinı teklif ediliyordu. Bu çecektır . . 
~ ~~~~k görüldU. Bundan sonra Ölü Süleyman ~ veresesi da.va
\f;ı'f "ôı eclıyc reisi Bay Muhittin üs- s~nm takip edilmemeıııınc karar veril. 

~ifte atlra.k ayağa kalktı. Şöyle dı. 
. ....., ~· bulundu: Karakulak ve Smn~eş memba. su-

1 ~ ı._ illi bir .. .. . ]arının Behir hududu lçıne alm.m.Mma 
~ ~bett· 'tıarlık olan buyuk Il<ı.. Belediye Sular idaresinin 936 yılı 
,~ ~· .1!1"htcrcm. meclisiniz bil!nçosu kabul edildiktl'n sonra celse

' ki:~ bede~:~ .olmak üzere ~- ye on dakik~ fasıla. verildi. İkinci cel. 
de ~et . ' oorıyordu Hatıra- sede her iki celsenin zaptı okunar k en t-Oa '--dc:T. • • • a 
' . • 1ı<ık r ·!A; "?''n ailesınc nisa~ devresi toplantılanna nihayet 

'IJ ~ '&aliyor,,, kında bır karot ver. verildi. 

cümhurumuz Atatürk tarafından ka -
bul 1eferinc nail olduğundan pek çok 
mütehassistir. 

Dün Aidayı ziyaret etmiş ve koca -
ıırun esareti esnasında bulunduğu evi 
gezmiştir. 

Bugün İtalya vapurile şehrimizden 
ayrılacaktır. 

Seyrlsefaln idaresine 
alt evrak 

Eıki seyriscfain idaresinin deniz yol
lan olmasından sonra eski defterler ve 
kayıtlar tamamile mahzene atılmıştı. 
Bu kayıtlar arandıkça bulunamamakta
dır. 

Birkaç sene evvel İrana gönderilmek 
üzere Trabz9n limanında çıkartmak ü • 
zere vapura yüklenen bazı sandıklar 

kaybolmuştu. Bu husustaki ıdava güm -
tük ihtisas mahkemesinde devam et • 
mektedir. MahKeme, vaktile yapılan 

muam~lelerin tahakkukuna lüzum gös
termiş, fakat kayıtlar bulunamamıştır. 

Öğrendiğimize göre mühim bir ye • 
kun trşkil eden Seyrisefain idaresine 
ait evrakın bir kısmı tasnif edilerek sak
lanacaktır. 

be /~il ~~ • w İstanbul ~bir meclisinin dünkU 
flftıı lıOuz bir latanbul çocııgu toplantısında. verdiği karar üzerine 
~~~ ;;:1''~ 01.cın büyü~ ölü- şehir meclisi birinci reis vekili Necip ----------------
~ ~ il:cre§e~ır 11am.ma. ta::aye~~ Serdengeçti, ikinci rei~i ,.ekili Tevfik 1 Polls haberleri \ 

~ Oder,'flı.., r h"!jet ~ı.cnı....., Türe, azadan re• am Cemil Cem ve 

~tıiıı b Refik Ahmet Sevengilden mürekkep Çalınan 100 Lir a 
. tid u teklüi hemen kabul o- bir 11eyet dün ak§am Maçka.pala.sa gi- Bayram sokağında 36 numarada o-

'.l'~'ck heyetin eeçilme!i re. derek Abdülhak HA.midin refikMı Ba- turan Fatma adında bir kadın polisr 
~· 'tı\.\chavale edildi. yan Lüsiyen'i ziya.ret etmişler; mecli. başvurarak ayni evde oturan Hayga • 

ltı tabi l'lem~ ,hoı-.... i.uıalôthcı- aln ~Ur ve taztyctini ve 1kaınetg!- noıun evde bulunma'dığı bır sırada çek· 
~ 'olacakları sıhlıt ahklm hmm kira.sının esk~i gibt Yerilmesi mecesini açarak içinden (100) lirasını 
(ı~ ~\'lnin lanan talimatname hak hakkındaki karan bildirmişlerdir. Ba- çaldığını iddia etmiştir. Haygonoı ya
~ll. ~c" en~~in müt&t:asr yan Lüsiyen, Cümlıurreisinden itiba. kalanmııtrr. 

"il ~~ ~ınncı maddeyı §u ren bütün milletten gördüğü derin ve v AGON ARASINDAN GEÇER -
~~ ilaf.a .fek l§ti: samimi alaka1an dolayı duyduğu min- KEN _ Devlet Demiryollarr Haydar -

l"erı- er, eekcrleme ve helv:ı. neti ifade etmi_ ... İstanbul 8ehir meclı·-b. •. ·• .....,.. ka ~ pap elektrik JUbesi memurlarından Na-
, -"l';ı.lara 'rgir b inalarda kuru-

1 
si az1lar::na teşekkürlerinin bHdirilme. fi vagonlar arasından geçerken üç par-

\, hu tıanat ve meslekle. sini istcmi~tir. mağı tampon arasında kalarak yaralan-
Y i)" ~---------- mıJtır. 

/j ayet yolJarJ 1 idman .,enli/l/eri. İ"İn BADEM TOPLAMAK iSTiYEN 
@IJh .._____ Y ÇOCUK - Şehremininde Dcnizaptal 

·•e/l'lı ·ı DUn Vlllyette bir mahallesinde oturan Naim adında bir ı 
il l el işaretler toplantı yapıldı çocuk komşusu Sultanın bahçesindeki 

dı... ~~ıı •·ı:ı . OJlacak bldem ağacına çıkarak badem toplamak 
~ ' t 19 mayısta yapılacak idmaa !l.enlik _ v •• 

ltıı. ) ) 1~İnde :s·· .. k • istemiJ, fakat Sultan çocugu gorerek ü-
~~tç Olı.ı uyu çekmece - Ha· leri p:-ogramını hatırlamak ü::ere i_çti - zerine taş atmış, yaralamrştrr. Sultan 
~ ~~t~tc aaraıt olarak yapılacak ve maa çağırılan komisyon dün vilayette yakalanmıştır. 
1~tttıtrt oıane · Silivri vilayet hududu- vali muavini B. Hüdainin ba~kanhğın _ OTOMOBİL ÇARPTI_ Sular ida-
~I ~"'- Yollara da beynelmilel da toplanmııtır. resine ait 311 numaralı şoför Salimin 

~ıı lti:~c ~~l1a~~· Bu içtima.ia hı,;lkevi haıkanları. ma- idaresindeki otomobil Cibalidcıı geçer • 
·~l'f tında an Sanasaryan hanı- arif müdürü. mektep müdürleri, fede • ken Nadide adında bir kıza çarparak 

'diıllı, . n l 3,972 liranın burala- rasyondan mümessiller bulunmu1tar • yaralam1•tır. Şoför yakalanmıştır. 
•ın k . . d i$ 

mıştır. ır. 

"Seb 
.. ~-~il ze Halinde 
~. )•t T 1t\ct,. •trlnovvel 

•I •rab 1 il s )•p 1 a ar e 
--~ ·'h~, ~· ' •cak 
tr •}'c t •nin ik' 
L c~ b· •tir,,i 1 •ene evvel yapılan 
, 11 trç0 lc: Yeniba •-

baı\ İndirın 1-.an tetkik edi -

~
!t'rıtııı 

1 
a hale gcı eler yapılmııtır. Bun 

~l\ OQ, •ebı ecek meyva ambalaj
ltir faııa 01 e arnbalajlarmın da ı so 

· marna lf tıdc srna karar verij _ 

İtibar nakliyat te . . 
llılact~n claraba ~rınıevvelin başın
lıf r. ları ve makinelerle 

~•t ıdar 
ll hınan .~1•r elinde 

"'ıı.ı . "'hvıner 
tr ~lc: tdaretcr el. 
\ttlib cı_l'ttıın ,_ tndc bulunan tah • 

"e \r ~'la b" 
lt tthlit e~aletine 1

: ~arnan zadm-
lla11.1 .tdılrniıt· bı~ırı1meııi vela-

ll ... ıa.z. ır. 
~ ~· c büt 
, lıtaı~~bntn Jı!el~rinc konan dü -
~ll1-ta)'c \r cJcaıc ~ı •eneleı c ait ol-

ı... •it bir ı· tinden sorulmak • '1. ııtc i t "'al.. s enmektedir. 
~~ " 111'1 

· bt n~ııu li ~n ihtifal 

Görüşme neticesinde murif mildü _ 
rü ile halkevi batkaıılarrndan bir kıs • 
mının bulunduğu tali bir heyet aynl
mıştrr. Bu heyet gelecek çarp.mba gü • 
nü toplanarak bir proğram ha.zırlıya • 
.cak, sonra umumi bir toplantı yapılarak 
bu proğram gözden geçirilip kati ıekil 
verilecektir. 

Kamyonet kazasının 
kararı değişmedi 

Kurban ba)Tamının ikinci günü ak
şamı Mecidiyeköyle Şişli arasmda o
lan ve jandarma Süleyman Bekta.şm 
'ölnıesile neticelenen kamyonet kazası 
nm meşhud suç kanununa göre yapı. 
lan duruşma.smda, üçüncü ceza, Mika,. 
ili bir sene, Ca!eri, sekiz aya mabkfun 
etmişti. Kararın Mikaile ait kısmı tas
dik edilmiş, Cafere a.it kısmı ise lehi. 
ne olarak bozulmuştu. 

Üçüncu ceza, dünkü celsede ıiakZ? 
tetkik ve neticede ettkl karannda. ıs

rar etmiştir. 

Motörler soyan 
Sirkeci ve Eminönü civa.mıda.ki ba

zı motörlerden paltolar aşmna.kta.n 

Yalovaya rağbet 
Bu sene Yalova kaplıcalanna fazla 

rağbet celbetmek için idare birçok yeni
likler yapacaktır. Köylü h anıamr, üç 
kardeşler gazinosu. tuhafiye dükkanı 
müzayedeye çıkarılmıştır. Kaplıcada 
bir gece kalmak istiyenlcr için ucuz bir 
tarife hazırlanacaktır. 

TUtUn Kanununda yapılacak 
deiil•lkllkler 

Tütün kanununda yapılması düşü -
nülen bazı değişiklik uzun tct!<iklerden 
sonra tesbit edilmiştir. Hazırlanan pro
jede tütün ekenler için olduğu gibi alı
cılar için de birçok kolaylıkları ihtiva 
etmektedir. 

Fransız Daylnler Vekili 
Ankaradan döndU 

Bir müddettir Ank"rada bulunan 
Fransız dayinler vekili B. Döklozye dün 
şehrimize gelm1ştir. 

Kendisile konuşan gazetecilere, 
''Ankaradan resmi mahiyette müzakere 
yapmadım. Hususi tcmaslcırda bulun -
dum. Parise gidiyorum. Yakında tek -
rar geleceğim,, demiştir. 

DUn gelen seyyahlar 
ı~ t lhtır •lkevind 
~~\ aı l'a c bu g•ce Ha "t suçlu Mehmet, Sultanahmet birinci 

tadır, ... ı>ılacaktır. Pr~gram ~~. 
Dün Tcofil Gotye vapurile §ehrimi -

sulh ceza.da. 2 ay 2 gün ha.pis cezası. ze ı 70 tngili~ .'>'.e Fransız seyyahı zcl-

na mahkOm cdilmi§tir. . . 1 miştir. 

Senclcrdenbcri şikayet edilmekte o.] 
lan yolcu salonu hamalları meselesi, 
nihayet kat'i olarak hallcdimiştir. 
Türk ve ecnebi vapurlarından çıkan 
yolcular bund:ın sonra hamallarla hiç 
münakaşa yapmıyncaklar, eşyalarını 

hamala teslim ettik ten sonra numara
larını alıp salona çıkacak ve orada bü
tün eşyaiarını hazır bulacaklardır. 

Yolcu salonunda :reni yapılan teş. 
kilat şudur: Bütün hamallara bir çe
şit elbise giydirilmiş ve her birine bir 
numara verilmiştir. 70 hamaldan 68 i 
Galata yolcu salonuncla sekizi Sirkeci
de bulunmaktadır. Hamalları birer bu. 
çuk gündelik alan dört postabaşı, ile 
beş tahsildar .ikişer gündelik a lan ür 
kolb~ı. limandan maa.~ alan bir gu~ 
rup amiri ve diğer müfettiş ve memur 
lar kontrol etmektedirler. Hiç bir 
ham:ı.l kat'iyyen bnh§ifi dalıi ols:ı para 
alamamaktadır. Toplanan paralar her 
hfta kendilerine taksim edilmektedir 

Bir hamalin vazifesi şudur: Yolcu-\ 
nun elinde kaç paket \•arsa her paketc> 
kendi numarasından birer tane bağlı., 
yarak paketleri salonda gene kendi 
numarasına tahsis edilmiş yere geti
rip koymak. 

Bütün bu iyi taraflarına rağmen 
tarife cok pahahdır. ~sya tarifesi: Bir/ 

,,,. l 

H•&&&L&&
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"' Maliye, lktısat vchaJctlcrllc <ih anı nıu· 
hascbat murahhruılarından mürekkep bir he
yet llmnn fdorcsl geçen s('ne bllanı:osunu 
tetkik ctm('kte ldf. BllAn~un tctkkl hafta 
sonunda bltccclt ve heyet Anknraya döne 
ccktlr. 

• tskAn umum mlldUrtl Cevdet bu sabah 
şehrimize gelmiştir. Trakyl\ya gldceclttlr. 

• Slvo.:ıta Deli İlyıısıa Hu~tafa karısı 
Zeynep bir batında dört erkek çocuk doğUr 
muştur. 

• Harp sanayii efradına Uç ay sonra \'C 

ytlz kuru~u g<'çmcmek ~nruıe yevmiye veri 
lec"l{lir. 

• 1ktuınl vekili Celtıl Bayar deniz mliessc 
sclcrindc tctkilto.t yapmak ilz<'re iki Uç ı;tınc 
kadar şchrfnıizc gelecektir. 

" !nhlsnrın Tekirdağ şarap fabrikası "n 
modem tesisatla t.altvlye edilerek yüksek 
Jtalltcsi ş:ıraplar lstlhsal cdilcccl<tlr. 

ıo 'NitUn inhisar kanununda tndllı\t yapı 
Jarak h:ızırlanan proje Vckı'.ılctc g6nc!rrl1· 
mJı;ıUr. 

"' 16 ynşındn s~nlha ııdlı bir kızı kandıra 
rak bckrinl izale ettirmekten stıçlu Sabahn 
Un muhnkcmcslne dUn de gizli olarak devam 
edilmiş Saba.hııtın tahliye talcl:il reddedil· 
miştir . 

:cı Karndenlzdc görlllcn ııcn;erl mnjinlcr 
eım butıınamıımı~tır. 

• ôltim vakalnrı hı r ha(ln mııhalli sulh 
hakimllğlne1 hildlrilcet'ktir. 

• ., Soyadı kanunu ınııclblncc alınması icap 
eden pııra e,..zasını vermlyenlerln cczalnnnın 
hapse çevrilme.si takanilr etml~tlr. 

• MUtekalUcr istlhltaldarından fazla al· 
dıkları parnlar gibi borçlannı ödemedikleri 
tal<dirdo maa§larınd:ı.n kesllecclttlr. 

• Şirketi Hayrtyenln HııUçte yaptırdığı 
yeni \·apur ağustosta l§llycccktlr. 

* Motörle nakledilirken çalınan Na7.llll 
fabrilmsına alt ma.Izcme tamamen bulun
mı:ştur. 

.;r Polis Mısır çar§ısında otuz kişiye altın 
diye tenekeden dlf geçlrrn dolandıncı bir 
diş ltalfaııını lll'amakladır. 

ıe: Stimerbank ikinci bir rlemlr fabriknsının 
kurulnuuıı için tetkikler yapmal,tadır. Yeni 1 
fabrıka çok zengin demir cevherlerine malik 
bulunan Kayseri civarında Karu:ta yapıla
caktır. 

Konferansa davet • 
Bc1iktaş halkevinden: 
Beşiktaş halkevinde 17. 4. 937 cu -

martesi günü akşamı Dr. Fahrettin ta
rafından (Sari hastalıklardan korunma 
çareleri hakkında) bir söylev verile • 
cektir. Halkevi temsil grupu tarafından 
da (Kızıl Çağlıyan) piyesi gösterilecek
tir. Halkın ve üyelerimizin evimiz idare 
memurluğundan davetiyelerini almaları 
lazımdır. 

,.. 

bavul, çanta ve sepetler 20, balöt, yol· 
cu sandıkları, valiz 30, b:ılya, çamaşır 
sandıkları 40, yüz kilodan fazla eşya. 
dan 50 kuruş alınmaktadır. 

Bir Lercüman, ecnebi yolcuların ta
rifeden şikayet ettiklerini söylemi~, 
şöyle demiştir: / 

- Bir kiloluk bir baletten de 20 
kuruş almaktadırlar. l~lindc on on beş 
parça bulunan bir yolcu her paket i
çin yirmi kurug, valiz, bavul için 30 
kuruş vr,rmcktedir. Çok pahalıdır. Eş. 
ya vapurdan çıkarılıp birkar. ad!m i
lerdcki salona götürülüyor. Bu kadar 
kısa bir yol için bu kadar p::ıra.r alm
mamnlıdır ... 

Diğer taraftan en mühim mesele 
yüz kiloctan fazla e~yaların \'aourdan 
çıkarılmasmd'.l göriilmcktcdir. Hamal. 
!ar sırtın hir. bir cı:;ya rıkarmarhkların
dan yüz kilodan fazla bir clcnk olurs:ı. 

vinçle rıkarmak mecburiyeti hasıl ol
maktadır. 

Tarifeden evvc:>l hamalların yolcu
Jatdan pazarl•kla daha fazla para al
dıkları. hat ta ka\·ga ettiklc>ri görül
mekte ve ekrcriyn !cc llOlis müdahale 
etmekteydi Yeni f:ekilde jı;ı tamamilc 
intizama girmiı:ı olmnsınn rağmf'n fi. 
yatların fazlalığı !5İkayeti mucip ol
maktadır. 

Bir nzucize! 
Çocuğun otomobil basa
mağında garaj a kadar 

gidişi ! 

Kasımpaşada Bahriye caddesinde 
geçen kanunusaninin otuzunda bir ka
za olmuş, şoför Refik'in sürdüğü oto
mobil, Güllü "isminde bir Çıngene ka
dınını çiğnemişti. Bu tedbirsizlik, dik. 
katsizlik, SC'yrüsefcr nizamlarına ria
yetsizlikle öJümc sebep olmak dava
sının duruşmasına, dün ıkinci cezada 
baı;lanmış. şahitler dinlenilmek üzere 
duruşma bırakılmıştır. 

Davacı yerinde kadının kocası ha
zırdır. Bıı feci \'ak'anm dikkat uyan
dıran bir ciheti de, kadının kucağın
ki bir buçuk yamndnki cocuğunun, 

çarpışta otomobilin basamağına fırla. 
ması ve orada kalıp, kaçak soförlc 
birlikte Şişhanedeki gara ·a kadar ye
re düşmnden gitmesi ve şoförün coru
ğun hiç mi hiC' farkına varmamasıdır! 
Şoför otomobili garaja çekip gittikten 
sonra bir ,,yaklama. h-ıitcn garaj sa
hibi h-an Aleksi çocuğu görmüş, po
lis, vaziyeti öğrenince, ~oföriin izi ü
zerine diişmüş \'C ~uçlu yakalanmıştır! 

Mal~hliıniyeti kalile
şell Velzbi Şaid, 

lıapislza11ede 
Bcşiktaşl:ı Ortaköy arn..sındn, 1934 

haziranında bir alq~am üstü, yanında 
bir kadın buhınarak, hususi otomobi. 
!ini varhızla EÜrcr ve yarı~ ederken, 
Osman Bekir is'mli bir askerin oliimii
ne sebep olmaktan suçlu ~adr:izam Sa
itpaşazadc Vehbi, lstanbul asliye ii. 
çüncü ceza hal-yerinde bır sene h:ıp~c 
mahk(ını olımıc:tu. 

Son safhada yeniden tc\ kif edilmiş 
olan Vehbi Sait hakkındaki bu mah
kumiyet knrru·ı, temyizce tasd k edil
miş ve mahkfım, tcvkühanedcn hapis. 
haneye götürülmüştUr!. 

Belediye Mccari MUdUrU 
vazifesi başmlfa öldü 
Belediye mccari şubesi müdürü Bay 

Celal evvelki gün dairesinde r:alışırkc~ 
birdenbire fenalaşmış. Alman hastane • 
sine kaldırılmıştır. 

Bay Celal hastanede birkaç saat son
ra vefat etmiş, cenazesi dün kaldırıl • 
mıştır. 
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SON HABERLER ı Hatay'da askeri ma 
nevralar yapıhyor ·~ . -• ~· 

Mussolini Hitler'le 
görüşmeğe gidiyor 

Bundan evvel Avusturya Başvekili llal
yaga gideceh; sonra da diğer Alına11 
nazırları ita/gaga gelecek .. 

Viyana, 15 (A.A.} - B. Şuşnig ile 
B. Guido Schmidt, 22 nisanda Vcnc
dikte B. Mussoliniyc mülaki olacak
lardır. 

Roma, 15 (A.A.) - Havas ajansı 
muhabirinden: 

!yi maltimat almakta olan maha.fil. 
13 • .Mussolini'nin Vcnedikte B. Şuşnige 
mülaki olacağı günün ferdasında yani 
bu ayın 24 ünde Hitle.r'e mülaki olmak 
üzere Almanya.ya gitmesinin muhte
mel olduğunu beyan etmektedir. 

Bu maha.fil, B. Mussolini'nin bu zi. 
ya.reli sırf B. HiUer'in 1934 senesin
deki devlet adamı arasındaki görüş
melerin mevzuunu İtalya ile Almanya 
beyninde mevcut dostane rnünascbeL 
lerin teşkil edeceğini ilave etmektedir. 

Diğer taraftan bu mahafil, bir ta
kım Alman siyaset adamlarının bil
hassa B .Von Neurath ile B. Göbbelsl 

:ve B. Göring'in halihazrrda. Alman İ 

mesai cephesi !iefi B. Ley'in yapmak. 
ta olduğu gibi 1talyaya resmi ziyaret
ler yapacaklarmı tahmin eylcmckte
dirler • 

ılltlLA.KATIN TARIJII DAI/ı1 
BEI.1LI DEGIL 

Roma, 15 < A.A.) - Yabancı gaze
te mümessillerine salahiyettar ma
kamlardan verilen ceYaba. göre, B. 
Bitler ile B .Mussolini arasında vukua 
gelecek bir görü§menin tarihi heniiz 
tesbit edilmiş değildir. 

M.a.mafih, B. Mussolini'nin B. Hit. 
lerc iadei ziyarette bulunmasının pek 
tabii olduğu tasrih edilmiştir. 

ll!USSOLINI AUıTAN NAZIRILE 
GôRtlŞTtl 

Roma, 15 (A.A. l - B. Mussolini 
dUn öğleden sonra Dr. Ley'i kabul et;.. 

ıniş ve kendisi ile yarım saatten fazla 
N ' gorUşmüştür. 

ispanyada her iki 
hükumete suikast! 

1ertibat hazırlandı; siyaset adamı 
bulunmıyan bir hükumet kuracaklar 
Londra, 15 (A.A.) - Daily Teleg. 

raph yazıyor: 
Öğrendiğimize göre Valencia. ve 

Bur,...os hükfunetıcrini ortadan kaldıra
rak bitaraf bir askeri komite teşkil 
etmek maksadilc bir komplo tertip c. 
dilmiştir. Komitenin vazifesi memle
keti sulh ve salaha kavuşturmak ola
caktır. 

Yeni hükumetin reisi olarak Ma.drit 
müd:Lfii General Miaja'nm ismi ileri 
sürülmeı-tedir. Bu plan, ecnebi mcm. 
lekctlerde bulunan bitaraf İspanyol 

politikacılan. maliyecileri tarafından 

t:as:>.vvur edilmiştir. 

Bunlar, her iki tarafın generalleri 
ile daha şimdiden gizli surette temasa 
gelınişlerqir. Bu planın esası, general 
Franko ile Largo Caballero'nun elle
rinden iktidar mevkiini almaktan \'e i
çinde hiçbir siyaset adamı bulunımyan 
bir hükumet te.skil etmekten ibareL 
tir. Komployu tertip edenler, lspan~ 
da boğuşmakta olan iki taraftan biri
nin tam bir muzafferiyete nail olma. 
sının ancak lspanyn.nın harap olma.sile 
mfunkün olacağı ve bu harabiyi "Be
yaz,. veya "Kızıl,. tedhişin takip ~c
ceği ınütalea.sında bulunmaktadırlar. 

Fransa Faslıları teşvik edi)1ormuş 
Londra, 15 (A.A.} - Daily Tele~

Taph gazetesi vis amiral Usborne'ın bir 
raporunu neşrctmektedir. Bu rapora 
göre Fransız - İspanyol Fası budu -
dunda ve bilhassa Uezzan yakınlarında 

Fransız kıtaatı t<lh~it edilmiştir. Fran -
sızlar Faslıları nasyonalist hükumet a -
leyhine kışkırtmaktadır. Fak&t şim:iiye 
kadar pc)t az muvaffakıyet elde etmiş -
lerdir. 

Tesis sermayesini 
ucuzlatmak • • 

ıçın 

iktısat Vekaleti11in verdiği mühim kararlar 
Ankara, 15 (A.A.) - iktısat Veka

letinden: 
Tesis sermayesini ucuzlatmak mak· 

sadile almm·ş olan aşağıdaki prensip 
kararı alakalıh:nn bilgisine sunulur: 

1 - Teşviki tıanayi kanunu!'ldan is -
tifadesi kabul edilmiş sanayiin tesis ve 
tevsii için lüzum görülecek tesis malze
mesinden çimentonun kliring veya ben
zeri anlaşma mevcut memleketlerden 
ithaline müs~ade edilecektir. 

BUtUn Halke~lerlnde 

Hamid ihtifali 
yapılacak 

Ankara, 15 (A.A.) - Ha.ber aldı. 
ğımıza göre bUtUn yurt içinde en de,. 
rin bir tecszürle lrn.rşılanmış olan Ab
clillhak Hamid adına 21 nisan çarşam. 
b:ı. günü b:itün Halkcvlerindc bir top
lc.ntı yapılacaktır. 

Edebiyatımızın en yüksek şahsiye
ti o?an Hi'ımıdın hatırasını taz:m ve 
taziz için mevcut 167 Halkevinde ya. 
pılacak olan bu toplantılarda. büyük 
şairin hayatı ve şahsiyeti etrafında 
konuşmalar yapılacak ve cc....erlcrinden 
muhtcıır parçalar temsil edilecektir. 

2 - Alal:ahların "gir,. karan hü -
kilmlerine tevfikan müsaade istihsali 
için 1ktısat V ekiletine müra::aat etme -
lcri lazımdır. 

3 - Müracaatın ''gir .. kararı ve te§
viki sı:nayi Jrnnunu hükümlerine tev • 
fikan yapılması icap eder. 

4 - Bu prensip kararı Anadolu A -
jansı ile neşri tarihinden itibaren tat -
bik olunacaktır. 

Şehir Tiyatrosu 
Ankarada büyük 

rajibet gördü 
Anka:-a, Aldana ve İzmirde temsil -

ler vermek üzere turneye çıkan istan • 
bul Şehir Tiyatrosu Ankarada çok bil -

yük bir rağbetle karııtanmı~trr. Dün de 
yazdığımız gibi, halk yer bulmak için 
tiyatroya tehacüm etmektedir. 

San'atkarlar Ankarada Yeni Sine -
mada ve:-mckte olduklan teır:s'Jlerini 

bugünlerde bitirecekler ve /\danaya 
hareket edeceklc:-:lir. San•atkar1arla be
raber Ankarada bulanan rejfaör B. E.r· 
tuğrul Muhsin b-.ıgiin ş::hrimize gele
cek, birkaç gün kaldıktan sonra /\dana
ya gidecektir. 

Ankarad~ 

Bayrak Kanunu 
Nizamname hazırlanıyor 

Ankara, 15 (Telefonla) - Bayrak 
kanununun tatbik ~eklini gösterir ni -
zamname projesini hazırlamak üzere bir 
komisyon kurulmuştur. 

Komisyon Dcniı: Komutanı yarbay 
Faik'in reisliğinde Milli Müdafaa Ve • 
kaletinden binbaşı Mitat, Gümrük ve 
inhisarlar Vekaletinden levazım müdü· 
rü B. Cevat, Dahiliye Vekaletir:den Em
niyeti Umumiye şube müdürlerinden B. 
Şükrü. Hariciye Vekaletinden protokol 
dairesinden B. Kudret, Sıhhiye Vekale
tinden doktor B. Remziden mürekkep -
tir. 

Komisyon c;ahşmağa başlamış ve 
ilk hazırlığını bitirmi9tir. 

önümlızdeki sah ~ünü yapılacak 
toplantıda proje son şeklini alacaktır. 

Projelerile, polis, sağlık, posta, güm. 
rük \"e kızılay için hususi bayraklar ka
bul o1ı.:nmakta, bunların ve fors, flama, 
flindralarm §ekilleri, eb'atla:-ı, ci.naleri. 
çekili' ve indirili! zamanlan ayrı ayrı 
tesb:t olunmaktadır. 

Türk - lngiliz 
Ticaret ve Mallye 
Şirketi kuruldu 

Ankara, 15 (Telefonla) - Merkezi 
Ankara olmak üzere bir Türk - İn -
giliz ticaret ve maliye korporasyonu 
limitct §irkcti kurulmuştur. 

Şirketin sermayesi Sümer Bank ve 
Eti Bank tarafından temin edilecek -
tir. Banka Türk - İngiliz ticaret ve 
kliring anlaşmasına bağlı protokolun 
dördüncli maddc5inde yazılı hususlarla 
Karabük ıdcmir ve çelik fabrik;ıları te -
siaatı için Br;:saeırt kumpanyası adına 
yapılacak tediyeleri kar!lrhyacak ve ma
den, kereste alım satımı ile mcıgul ola· 
caktır. 

Köy egitmenlerlne 
kura açıhyor 

Ankara, 15 (Telefonla) - Geçen 
yaz çifteler çiftliğinde yerleştirilen eğit· 
menler için Bursa ziraat mektebi çift -
liğindc bir kurs açılmaktadır. Kursta 
Ankara köylerinde bu kış vazifelerini 
muvaffakıyetle başaran öğretmenlere 
bağcılık. meyvacılık, sebzecilik, ipek -
böcekçiliği ve diğer bazı ziraat san'at -
ları gösterilecektir. 

Dursa ziraat mektebi muallimleri ta- ı 
rafından idare edilecek olan kurs bir ayı 
sürecektir. 

Kombinalar için 
makineler ahntyor 

Ankara, 15 (Telefonla) - Bugün 
Ziraat Vekaleti. kurulacak zirai kom -
binalar için alınacak ziraat alet ve ma-, 
kinelerinin pazarlığını satın alma ko -
misyonu huzurun-da yapmıştır. Pazar -
lığa yirmiye yakın yerli ve ecnebi fir
ma i~tirak etmiştir. 

KöylUnUn t,ını kolaylaf
tırmak için 

Ankara, 15 (Telefonla) - Ankara 
vilayeti köylünün iılerini kolayla§tır • 
mak üzere bir müracaat bürosu kur -
muştur. Bu suretle, köylli işini takip et· 
mek için vilayet merkezinde kalmıya -
cak, köyüne derhal dönecek ve verdiği 1 
istidanın neti:csi kendisine köyünde 
bildirilecektir. 

1 
Zayi mülkiyet hakları 
Ankara, ı 5 (Telefonla) - lktttat 

1 
V ekillcti mılli ve b?nelmi~el sa.nayi 
mülkiyet haklarının bunay~e daır' o
lan kanun projesinin hazırlığı bitmiştir. 

Proje bugünlerde Başvekalete veri -
lccck. 

Yazhk Kadın Elblsesl 
Sergi al 

Ankara, ': (Telefonla) - İsmet 
paş<t kız enstitüsü sipari~ atelyesi di 
rektörü mütehassıs Bayan Dikzcr Pa
ristcn getirttiği modellerle yarın saat 
15 de bir yazlık elb:se sergisi açacak
tır. I ~odcller canlı mankenlerle te§hir 
edilecei-.-tir. 

Sergi için §ehr:imizin tanınmış bir 
çok aileleri <lavet olunmu§tur. 

Hadise çıkarmak için 1 ürklere koff 

tahrik8ta başladıl8 Çok aşırı 
Halep, 15 (Hususi) - Bir haftadır 

Belan dağlarında askeri manevralar 
yapılmaktadır. Fransız tebaası olan 
memurlar ve halk askeri elbiseler gi
yerek bu mancvraJara iştirak etmek
tedir 

·ıe ı• 
rinde silah arama bebane!1 s}tsJ' 
lcr devam e°!1ektedir. Bu ın (J 

Selcdcr ve Üçoba köylerinde ift 
tırmalar yapılmış ve iki a'' ç 

.. t\eıı 
lunnıu§tur. Ta§ınma!ı kan-ı1'1 
nu olmıyan bu eilillları ta.t 

Manevralara iştirak eden askerle- evlcrı yağma cdilmia. ma.ıııu-ııı' 
rin b!r kısmının garnizonlarına döne. yed olunmuştur. ,J 
cekleri, bir kısmının da Belanın Gezbel Bu köylerde maznun ı.aS11 

mevkiine çıkacağı ve orada uzun mild- Türk ellerine kelepı;e vurul~ 
det kalacakları bildirilmektedir. ı.ı' 

Iskcnderunlu erzak müteahhitleri divamharbine sevkolunnıU~ 
bu vaziyetten memnundurlar. Şimdi· lah aramak bahanesiyle J< ~ 
den asker ezakmı nakil için kamyon.. Glrll çıplak soymaktadrrlal'· ~ 
lar kiralamışlardır. tahrik!ta Türkleri hadise ç 
AŞIR! TAHRiK.ATA BAŞLAD!LAR te~vik için baş\-urmaktadıtlsf• 

Şam, 15 (Hususi) - Türk köyle- ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~---__,, 

Dahiliye vekilimiz 
(Vstyanı 1 incUle) 

GaJa.taaarayda. Tevfik Fikret edebi. 
yat dersine onunla başladı. Ondan im· 
tihan olduk. Fikret i~in Türk edebiya
tı öğrenmek demek, Haınidi bilmek 
demekti. "MUALLA BiR DERiNLiK 
:jlRI llAJt/D, ŞIRI VECDAVER ... ,, 

Darülfünunda gençlik ara.smda Tev. 
fik Fikret'in, Cenab·m F.iirlerini bilmek 
bir zevkti, bir meziyetti. Fakat Abdül
hak Himid'i bilmek ve okumak bqlı 
başına bir haysiyetti. Biz onda yalnız 
§iiri, edebiyatı değil, felufeyi ,kiyase
ti de öğrcnmeğe çalışıyorduk. Tabiatın 
kanunlarından gelen zulme bile kahir 
ile hücum eden. tabiatın kuv 
\'Ctleri üstüne çıkacak bir hnm 
le ile ha.kaızlığı krunatm yü
züne hakaretle çarpan yüksek duygu
lu ve yüksek hayııiyetli bir iruıan .... 
"HERKES INSANLIKT A HERKES
LE YEKSAN,, diyebilen ve t.Umlıuı wı 
kadr:ni o vakit herkese anlatan büyük 
bir vatanperver, büyük bir demokrat 
diye seviyor ve okuyorduk. Çirkinliği, 
kötülüğü, ölümü ve beşeriyeti muzta
rip eden maddi ve mane\•i elemleri ve 
hayatın takazalarını sevmiyen bu şair 
tabiaUen ölüm ,.e iıtırap dilenen bazı 
şairler ve ~iirler g!bi hasta, ezgin, bit
kin ve bedbin bulwıuyorduk. 

O, hnyata. Yatana bağlı canlı 
bir varlıktı. Bizim onda kavuştu· 
ğumuz felsefe kudret, kuvvet. ha
yat ve neııe f e1sefesi idi. Bu felse
fesini akide haline çıkarnu.~. yiH:sek 
ve derin bir ha:ısasiyetle binbir şe
kilde terennüm etrniç~i. 

o. zıtlarla dolu bir a~ 
mahıer idi. Bu fair filoıo~ 
hayat telakkilerini bile k ~ 
haa büyük bir mazeret bilircJ ~ 

Cumhuriyet senelerinde ~ 
ve Mecliste çok bulu§ur "'e bil 
§Urduk. ideallerimizde tatıl, ~ 
lik vardı. Vazifemde betıJ 
teşci ederdi. Ara sıra meP 
telgrafla§mlık. Hastahğırrı~ 
teessifane müteessir oldurn j 
tırımı sormuştu. Geçen ,eJJ 

hatsrzlığmda çektiğim tclgrJ' 
iltifatlı ve teveccühlü cümleJef 
dıktan sonra aranmadığın°') 
unutulduğundan ıikayetler 
cevap verdi. 

Şikayetinde haksızdı. BtJll~ 
ra kendisine söyledim. Er1 
gün ölümünde ve cenazesitt";, 
tün milletin gnııt,..,.~iği ...... '.], 
candan aldkalara §ahit ols~ 
bilir o mümtaz te~ssümÜ -~ 
ma genç ve zinde zekasile,,Y~ 
sıJ zıtlar dolu zarif ve ntJJt 
cevap bulur ve söylerdi. ,> 

O, bizler için gözleri ~· 
derin bir girdap, gözleri ·ı.1 
yüksek ve muhteşem bir ~~ 
Kuvvetiyle, zaafiyle, kudrfP~ 
miyle, kem3Jiyle nokııaniyle ~ 
insandı, fakat büyük bit / 

Yine Filaetten mülheır'~ 
diyebilirim ki, o , ecramiyle, ~ 
biyle, avi.limiyle, ıitare •'fi 
siyle kendi kendine yaırysJ.1 ~ 
nan bol ı~ıldı, bol hararetli 
neş~i. Sönmedi, yan~ 

Başvekilimiz 
i 

Vslyanı 1 incide) ( 
eşsir mesai arkadc:şları İsmet lnönü ve 1 
Rü~tü Aras.,. 

Bu aözJeri müteakip mızıka Türk 
milli marşını çalmı~tır. 

B. İlmet İnönü, bu nutka sırpça ola
rak cevzp vermiı ve demi~tir ki: 

"Bay reis, arkada1jım ve ben, samimi 
kabulünüzden dolayı derin bit surette 
mütehassisiz. Ben ve dostlarım yeni 
Yugoslavyanın kalbin:Je bulunmakla 
bahtiyarız. Irkımızın an'aneleri, kah -
ramaniığr diğer bütün insan faziletleri • 
nin üstünde takdir eder. Yugoılav mil
letinin milli seciyesine kar~ı olan hay· ı 
ranlık ve bağlılığımız bu suretle daha 
iyi anla~thr. Yı:şasrn Altes Royal naip 
Prens Pol. ycı;uın aziz dostum Milan 
S toya tlinoviç ... 

Bu nutku sürekli alkr~lar taklp et -
mi~tir. 

Tü:k misafirler 15.30 da Mevridlerne 
varmı~lar ve orada da heyecanlı teza -
hüratJa kar!ılanmışlardır. 

Tiirkiye Başvekili maiyyetiyle bir -
likte şehrin tayyare meydanını ziyaret j 
ctmi~ ve iki saat kadzr tevakkuftan 
sonra Saraybosnaya hareket etmişler -
dir. 

IIARtCfYE VEKfLtMtZtN 
BEYANATI 

Belgrat, 15 (IItnusi) - Hariciye 
V ekilimiı: "Politika,. gazetesine bulun
duğu bir beyanatta ~öyle denıi§tir: 

''Gerçek., bizde. Balkan Antnntın
da, yeni hiç bir ~ey olmamr~tzr. Ban. 

şı arzu ediyoruz, iatiyoruz; '" I 
dccciiz. Batıd3. çok ibtil&tlsl 
Biule kirruıe bunları isteıni>-ot· 

BULGAR BAŞVEKiLi AN(Jf) 

GELECEK f 
Sof ya.:itn bildirildiiine ıöt': 11" 

hükumeti Belirad döniifü tsırı'cııt 
yü kar§ılamağa hazırlanrnalct'lc' 
kiye Baıvckili ve Hariciye .,e 

d • 1 (öı(• ya a bırlı:aç saat kalacak a ~ 

Sof yada iyi haber zlan n:a?ı~ f 
lendiğine göre, tsmet tnörıiltı 
yı ziyaretini müteakip, yaı ııı;i 
sonuna doğru Bul~r Ba~~t 
i\·<:nof da resmen Ankara>'1 
eJe:ektir. 

KC>3eivanofun bu z.rı~s~f 
İsmet İnönüne ihsas ettiğ1 

tedir. ~ 
ırnseivanof, YugosıavY 11ı 1 

clç:sini de kabul ederek, bir S 

görü~müıtür. O); 
Diğer taraf tan. Bulgar '/ ~ 

ri ;ürası da bugün içti.ıtfa~ t 
miştir. Büyük bir ehernrni1e 
bu ictimada. Bulgari5tanf11 ~ 
siya;i taahhütler altına g~ # 
lainden mütevellit •:~.ıı'/ 
edileceği tahmin olun~ ~ 

ri'' "' MISIRDA nüfus ta~ 
tir. Yeni tahrire göre, l'tfl-.... ~ 
15 milyon 904 hin, Kahit'P'"' 
bir milyon ~07 bindir. 
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Nadi Ahmed 
Hakkında sahte rapor 
verilen ihtilas suçlusu! 

(tJatyanı 1 incide) 
zorıuklt 
~'l?tda Y~rarak ıairin tabutunu yazı 
"ecelin h ııyaret etmiı. sonra dini bir 
desııer,lr:eyecanı için'dc Bayan Lüsiyene 

b,~~. ~ir TUrk ameleıiyim, Abdül
tl!Jı 'l'ilrlcıdı~ Yalnız bıraktığı karısı bü
dtıfır; be .mıUetinin muhafazası ~ltın • 
fiıı ~d nım eviınde ve bUtiln Türkle -
ftt'difiıı· e llygı ile yer bulabmrsiniz; 
~it tiz il zaman istediğiniz kadar kal-

" tre geliniz 1 
~,llti .. 

~l!ıı ?tta t ~uyUk ıairin yaslı refikası, 
lııı.ııı h ç apalaııtaki apartımanda ıairin 
luc lçi,n;IYetle saran milthi§ bir bo§ -
lerı, ~ ~ bıraktığı salonda ya§lı göz -
do111 cı,, ı ırıe bakarak ve sesi minnetle 

ı'ttııtak bunu nakletti. 

~lıııidiıı bul Şehir Meclisinin Abdülhak 
li. '4yc

1 
kırıateınzede zevcesi hakkında

-~ ararını bildirmek üzere Mec
~~t~ iÖnderildiğimiz apartımanda 
l{ Çlıt '• rımdan ayrıldıktan sonra bir 
~dİ!l ~t kadar kaldım ve Abdülhak 
~~rı le •vasını yeniden yaşadım. Aile 
~-·~ il •dınlar ve erkekler içeriki sa
~t İSiııaYan. Lü~iycni yalnız bırakma
'tııt ~ru&elıp ~ıdiyorlar, ben odaları 

Ölllıı·· Ilı. içınden bu kadar büyük 'bi Un çıktığı evde kendimi muh -
1~ Cibt ~~rih galerisinde ıdolaşıyormu
I ltte ııaediyorum. 

: ,>..,,ıu dar koridorda fillenkli, ölçil -
bi ~~ •d.ıınlarla sevimli bir hayal 

:•ttı, t ' ~ıyaret!iilerini büyük bir ne
tlııı,tte eıyı etmek i~in kapıya kadar 
ş11 

1•rar ederdi. 

~aYdınlık küçük odadaki dörtköıe 
~a~~ r~lllek yerdi; ıofra baıınd:ı o -
t~ ~ol~rı daima tercih ettiği sallanır 
t~tf t" ~. eıki yerinde duruyor; bU -
d._ ~, ) Urtıuı takımların, büfenin üs -
~l~rl!ı arım metro aralıkla duran şam
:.~licj .. :Utevekkil manzaraoıı hüzün 
t!"dtlt\ b ele bunla11dan birisinin üs -
~,~~ )j~Ynunu bir tarafa e~mi' uzun-

111"11 d Ilı rnurn .muzt~r;f\ hil". ,..ı.,i 
\Pt 'rvi~i:ıi hatırlatıyor. 

~dt 'lfhayet ı'•t b.. .. b' ·11 lltıı ıı oY?ı ~ e utun ır mı eti ye-
teı ılı&ı 0~tan o müthiı trajedinin oy -
iııu ~UlUnc,"· ?lüm hakkındaki en gü
~ tiler~ .. lerı, duygulan, feryatları, 
~~. 01 lup?elcri ve inanışları hay -
t~lı ct~ büyük adam, işte bu köşe -
\'tiııı ~z karyolanın içinde sessizce 
~ t!''bf <ll~Pa~ı .. ve bi: ~ostunun söyle
~"P'-ıırp mü oper gıbı karşıladı. Şim-
' «u~ ~aryolanın üstünde katlan
~~ fj0::1t~l~r, iki kapısı açık bal • 
)~ l'ıt\tp tıçıne doğru uzanıp giden 

· () eler· tılııd ~,111 1• ağaçları hüsranla sUzU-
ıı~ lt\u n °rtasınldaki masanın üs -
d!11 "'; tl~~atam katlanıp Ustüste ko -

' tf 
1
•.eler var: Abdülhalt Harni-

Ydığf elbise, en son kullandığı 

pardesü, en son kravatı. şu robdöpm -
brr, beriki başka bir elbiseıi ... Gardı'op
ta da sır.malı sefirlik elbiseleri var. 

Bur•dan geçilen yan odaya ait ha -
tıralarım gözümün önüne geliyor: Şu 
Amerikan yazıhanenin yeri eskiden öte
ki köşede idi; kendisi yazıhanesinin ~ 
nünde oturmuştu, ben bu köşedeki kol
tukta onu hayranlıkla ve yarı kendim -
den gcçmi§ bir halde ôinlemiştim; bir 
başka geliıimde de §U tarafa oturmuş • 
tum; bir başkasında ... 

Amerikan yazıhanenin kapağı ka
palı. Türk edebiyatına şaheserler ver -
miş olan muhteşem ve güzel lıaş artık 
üstüne eğilmiyecek olduktan sonra bu 
yazıhane niçin açılsın? 

Yazıhanenin üstünde Lüsiyenin ço
~ukluk resmi, daha birçok çocıık ve ka- . 
dın resimleri duruyor; AbdUlhak Ha J 
midin çocuklarına, torunlarına ait fo -
toğraflar. Yazıhanenin dayandığı du -
varda şairin babası Hayrullah Efendi, 
aziziye fesi, dolgun siyah sakalı, hey -
bı:tli çehresile bakıyor; bunun üstünde
ki kalabalık resim büyUkbaba Abdülhak 
Mollanın kurduğu Tıb Fakültesinin açı
lış merasiminde alınmıştır. İşte Molla. 
kendisi de mükellef ıarığı ile yan du • 
vardaki serçevenin içinden beni süzü -
yor. Fakat biraz da bu tarafa, kapıdan 
girince sağdaki ıduvara bakmayacak mı
sınız? Etajerde sıralanan Türkçe, Fran· 
sızca, İngilizce kitaplar arasında l§te şa
irin kendi eserleri de var. Etajerin üs -
tünde Namık Kemalin elyazısiyle Ah -
dülhak Hamide hediye ettiği fotoğraf, 
duvarda Füzulinin Azerbaycan Neşri -
yat Heyeti tarafından bastırılmı§ ha • 
yali bir resmi, daha yukarıda SUley • 
:nan Nazirin çerçeveli ağrandisman fo
toğrafı ... Duvann beri yanında asılı bü
xük çerçeveli resim ne kadar enteressan
drr: Paristeki Mektebi Terakkii Oıma
ni'nin fesli talebeleri bir arada ... Yetiı -
kin gençler, en önde ve aralarında lda 
talebeden henüz on bir yaşında Abdül
hak Hamit ... Demek ki yetmiş beJ se -
nelik bir fotoğraf. 

En çok dikkate ıay!n olan hazine 
şu kapalı duran Amerikan yazıhanedir. 
İnatçı kilidi itina ile açıyoruz: Abdül -
hak Hamidb elyarısiyle uerlerinin 

Sekiz klU:> f u nuvasına 
Bayan Llisiyen, vaktile bu albümdcrı bu Pazar devam edilecek 

bahseı:ierken kocasına karşı hayr~ Milli KUme haricinde kalan sekiz 
ve meth duygularını, bu suretle de gai! 
tennek fırsatını bulmu§: klübün aralarında tertip ettikleri mü-

• • sa.bakalara bu pazar Şeref stadında 
Beyefendiye timdiye kacar hıçbir ~devam edilecektir. 

çirkin kadın eli dokunmamı<:.tır 1 • Gu'' .. ilk k 
:ı ""' nun arşılaşması saat 12 de 

Demişti. lstanbulspor - Süleymaniye arasında 
~ • • yapılacaktır. Lik maçlarında yeti§emi· 

y~n bu iki takımın karşılaşması gU. 
nun en enteressan maçını teşkil etAbdülhak Hamit bütün bir tarüi 

tir; Türk edebiyatındaki inkılabın ha{ 
rikulade yüksek ve muhteşem tarihi.4 1 

Ona alt en küsük bir hatırayı ldahl 
dağıtmadan o'duğu gibi saklamak irfan 
ve vicdan borcumuzdur. Bir "Abdülba'Ji 
Hamit müzesi,, kuralım. Bunun için 'de 
ailesine, İstanbul belediyesine ve Kül' 
tür Bakanlığına rica ediyorum: 

1 - Bayan Lüsiyen, Abdülhak Hl -
midin bıraktığı her ıeyi şimdilik oldıf .. 
ğu gibi saklamalıdır. 

mektedir . 

Sekiz klüp arasında İstanbulspor
lulaı: k~w~tıi bir müdafaaya SUley. 
manıyelılerm golcu bir hUcum hattına 
sahip olduklarından bu iki kuvvetli 
hattın çarpışması oyuna çok zevkli 
ve heyecanlı Ba!ha.lar temin edecektir. 

!kinci mUsabaka Beykoz _ Eyüp 
arasındadır. Topkapıyı 6-3 mağlup 
eden Beykozun Eyübe kargı da iyi bir 
netice alması beklenebilir. Fakat lik 
maçlarında Ç •• ok muvaffakiyetli ovun-

2 - Şair müstakil bir evde otunnuı tesadüf .J 

olsaydı orayı satın almak ve oldugvu ..!i. lanna ettiğimiz Eyüplüler 
... Beykoz için daimt bir tehrk 1 b'l ' 

bi eşyayı yerliyerinde bırakarak bu evi cek vaziyettedirler • 1 e 0 a 1 e-
müze yapmak en doğru iş olurdu; Ma9: Ü üncü mlisab k . 
kapalasın bir dairesinde bunu yapmak ç d a a Hılal - Topka. 
mümkün değildir· şu halde İstanbul B&-: pı ·ara asTm ka. yapılacaktır. Bu karşılaş-

. ' · Abdülh' · t.. j ma a op apının daha agwır basacagıv 
ledıyesi inkılap müzcsınde u: t:ah • a·ı b'l• 
H •... b. • ld -~' \ mıne ıe ıır. 
amıt 1çın ır daıre ayırma ı lr; Jaıt1ft G.. U il 

çalışma odası bugünkü tertip ile ayn~ . un n son rn sabakMmı Vefa -
• • • • • • • • ·3 • :Aiıadolu takımları yapacaklardır Lı'k oraya na kıl edılmelıdır; şaırın ıç.ınue , 

öldüğil karyola, istirahat ettiği kolful[ ~ maçlarında Vefayı gafil avlıynrak yen 
• • W• • • •• ,:-~ · meye muvaffak olan Anadol 1 b ve gıytdıgı elbısclerı de bu mureye ..:at- . u arın u 

d 1 1 d Abd"lh k Hamidin eserle- ' maçta. alacakları netıce bakalım ne o-m ma ı ır. u a « I ? 

rinin kendi elya~ısiyle olan müsvcd~~ ~ acaktır · 
terini muhtevi defterler cilt!etilip 1)\). Yalnız 80~. zaJnanlardn Vefa takı. 
müzede bir camekan içinde teşhir olu. • "~mdan en ~uhim elemanların ayrıl
malıdır. Şairin çocukluğun~an itifudl ~ ~ıklarma. ?aır spor muhitinde kuvvet.
muhtelif çağlardaki fotoğraflannaii · lı bir §8.y~a vardır. 
başka cenaze merasiminde çekilmit ~ Bu ş~yıamn ne dereceye kadar doğ. 
lan resimlerden hazırlanmış bir albilı_n r· ıı: oldu~ malum o~n~akla beraber 
de bu müzeye konulmalıdır. ' bız, eskı bir spor tarıhıne sahip olan 

.. • . • . Yeşil beyazlıların pazar günkü maça 
3 - Abdulhak Hamıt hır buçuk Y:M- f hrr zamn.nki kuvYetli kadrolannı mu

dır ''Kanuninin civdan azabr,, is~ hafaza ederek çıkmalarını temenni e
manzum bir piyes yazıyordu: oğlu şeii. aeriz. 

zade Mustafayı öldürten padişahı t~ Galatasaray - Fener ma 
lil ve temsil eden bu eser, Hece ve Ar~! B I T 

0 
K deı • ÇI 

birçok vezinlerin birlikte kullanılmaır 
1

· ' Mi ·rK; ı. 
suretiyle vücuda getirilmiştir; iki per - 11 ilm.eına.çlarındari Gala.. 

1 

deliktir; tamamdır. Büyük §airin en son i t i 
eseri olmak ve seksen altı yaşına rağ ! ş a re er: 

~- ,_, ,_., men hala diri ve sağlam olan bir büyük - =-

Adıt Tıb işleri umum müdürlilj 
başkatibi Raife, geçende bir sahte r. 
por meselesinden iııten el çektirilmi 
ti. 1htilas suçlusu be:ediye tahsilda 
Nadi Ahmet hakkında Adli tıb me 
since deli olmadığı yolunda rapor \ 
rildi~i halde, başkatihin suçlunun 
!iliğine dair 5 taklit imzalı sahte 
rapor hazırlryarak, ~.Yrrcezaya g· 
derdiği noktasından müddeiwnumil' ,, 
çe tahkikat yapılıyordu. Tahkikat b 
miş, fezleke yazılmış o1makla bera 
bu husustaki kanuni mera.sim hallol 
narak. tahkikat, henüz ilk nihai ne 
ceye ı·arınış değildir! 

Bu Nadi Ahmedin, ihtilastan d 
ruşmasına ağırcezada dün devam ed 
miştir 

Duruşma, ''Maznunun muayenes· 
dair tıb işleri ll}CC!isindeki rapor ö 
ncğinin celbine ve maznunun vekil 
yin etme.si için mehel verilmesine,, k 
mıştı. Dünkü celsede, rapor örneğin 
daha gönderilmediği anlaşılmış. te 
yazılma.sı kararlaştırılmıştır. Diğer 

arftan ihtilas suçu delili dipkoçanl 
nın getirtilmesine de karar verilmi 
tir. 

Dünkü celsede belediyeyi a vuk 
Rami temsil etmi§, Nadi Ahmedin te 
kil ettiği avukat Rifat da hazır bul 
muştur. 

aa Nisan 

Size çocuğu düıündUrecek hafta

nın baılangıcıdır 

ta.sa.ray - Fenerbahçe maçı 18 nis 
937 pazar günü saat 15.30 da Fen 
bahçe stadında yapılacaktır. 

2 - Maç hakemi Adnan Akın. y 
hakemleri Feridun Kılıç, Samim Tal 
dur. 

3 - Tribün 501 duhuliye 25 
tur. 

4 - Altay tarafından 
poaW!?'t jşletilecektlr 

mlisvcddeleri dcfterler ... Başlıklı kağıtları, 
kartları, hokkası, kamıtkalemleri, kendi
sine gelmit mcktupfar, nasılsa bunların 
arasına karışmış ödenmiş bir elektrik 
faturası ... J{armankarışık bazı kağıtlar, 
resimler, def terler arasınaan iki fotoğ
raf çekip çıkarıyorum: Şaire ''Makber,, i 

dimağın faaliyetini ifade etmek itiba ~.. Fabrı·ka dam y t· t· k 
riyle fevkalade mühimdir; Kültür Ba ~ ya a e iŞ 1 r m e 
kanlığının bu eseri satın alıp bastırma~ 
edebiyatımıza hizmet ve A~dülhak ıf1! 
mide hürmet olur. ,. 

Refik Ahmet Sevengll 
ilham etmiş olan ilk karısı Fatma Ha- ----------------
nım, Londrada evlendiği İngiliz kansı Japon lmparatorUOUD 
Ne11i Hanım ... Fotoğrafın arkasındaki kardeşi Londrada 
kur§Unkalemle yazılmış Nelli kelimesini 
tanıyorum: Benim yazım... On üç yıl 
önce üıtadın hatıralıırını V AKIT'da 
tefrika ederken kliıesini çıkartmak üze- i 
re aldığım ve sonra geri verdiğim fo -
toğrartan biribirine karıştırmamak için 
bu ismi oraya ben yazmııtım; hala si -
linmemiş. 

Binbir ufak tefek hatıraya bir ma -
bette mukaddes eıyayı ziyaret eden bir 
dindar huşuu ile ve onları incitmekten 
çekinerek okpr gibi temas ediyorum; 
zira daha üç gün önceye kadar, ancak 
o harikulade mısraları yazmış olan el -
ler bunlara dokunabilirdi 1 

.. Adam yetiştirmek!., Bunu ar· 
tık mutad hayatımızın bize hatırlat· 
tığından bnşka türlü, tamamen 
yepyeni bir manada anlamamız la
f Zımdır. 

ltiyadlanmızın hüküm sürdüğü 
bir yerde adam yeti§tirmek kolay
(fu. Adeta iş itiyadları babadan, 
nadan oğula saçların rengi, deri

ferin şefaflrğı gibi intikal eder. 
Mutad hayatın asla kımıldanma

C:lığı, itiyadların değişmediği yerler· 
<le insanlar yapacakları işleri anala 
nnın karnında öğrendiklerini sana· 
cak kadar yeni bir§ey öğrenmeden 

' hayata veda ederler. Nesilleri biri
lbirinden ayırmak cidden müşkül· 
dür. 

Böyle bir muhitte insanların iıe 
Jbağlanması büyük cchitler, büyük 
ihtimamlar istemez. 

Sadri Er tem 
Fabrikalar açılıyor; iptidai i 

§artlan içinde çah~an insanlar dah 
karııık bir hayat içine giriyorlar. 

El iıçiliğinden, mütekasif işçi 
gruplarını çatısı altında toplıyan i§• 
çi hayatına atrhyoruz. 

* * • 
Yeni hayatın icabları yalnız ma· 

kineleri satın almak, yüzlerce mil· 
yon lirayı mihaniki kuvvetler hali· 
ne koymak demek deği]dir. Onu 
en çok dayanıklı bir §ekilde ve en 
verimli tnrzda kuJlanmak da lazım· 
dır. T rpkr modern orduda silahla. 
rm korunması gibi ..• 

Askerler silahlarım severler. On· 
lara çocukları ve kendilerinin bir 
parçası gibi değil daha fazla krymet 
verirler. 

O~anın arka taraftaki köşesinde bir 
etajerin üstünde dUran ve kadife kaplı 
Oir kutuya benzeyen albümü alıp açı -
yorum. Gözlerim, dimatım, hafızam ve 
hayranlık auygulanm için bedii ve muh
teşem bir ziyafettir bu: Abdülhak Ha -

Nitekim biz, uzun süren a~ırlar 

~
• çinde adam yetİ§tİrmeyi birinci 

, planda bir mesele saymadık. Çün-
kü kurulmuş olan itiyndlar içinde 
If adamları kendiliğinden orta}"a çı
kıyordu. 

Modern ordulardaki malzeme 
sevgisi, silah tıevgisi ve medeni 
malzemeyi kullanmaktaki maharet 
gibi bir mahareti de fabrikalamnrza, 
bilhassa Anadoluda kurulan fahri· 
kalarımızdan beklemek, yeni bir 
fabrika ruhu halketmek gerektir. 

• • • midin tanıdığı kadınlar ... 

kuponu 
Bu kuponu gazete ıııarealne s-etırenJer: 

l - KUçUk llAnlannı paruı% bastınrlar. 

2 - Kurunun hekimlerine paraSYz baktm. 
ltrlar. 

Jngiliz kralının taç Jiyme rneruiminde 
bulunmık üzere Japon imparatorunun 

kardeti Prenı Şiıibo ile kansı Londraya 
plmiılerdir. 

Radyo Müsabaka Kuponu 
-47-

ısım: 

Adre• s 

• • • 
Fakat bugün hayatımızda bize 

en yakın deği§me, itiyadlarımızda· 
ki inkilaptır. 

Bu inkilap, yeni bir hayata, ha
yatın şartlarına intibak için zaruri 
olarak meydana çıkmaktadır. 

Kalıp ve kıyafet itibarile değişen 
bir memleket, şimdi de elindeki iş 
vasıtalarını değiştirmektedir~ Şim· 
diye kadar basit ziraat vasıtalarile 
çalışan insanlar, bug\in artık ileri 
teknikli makineleri kullanmak mec
buriyetinde kalmı§lardrr. 

Memleket bu vasıta değiştirme
yi büyük sermaye sarfederek, bü. 
yük emeklerle elde etti. Ve her gün 
biraz daha ileri tekniğe kavu§uyo
ruz. 

Dünyanın her memleketinden 
daha ziyade bizim memleketimiz 
ileri tekniği iıletecek, koruyacak 
insan ruhuna muhtaçtır. 

Türk fabrikalannın tabii koru. 
yucusu, İ§cisi fiilen köylülerdir. 

Köylüde teknik maharetini artır• 
mak, ve makineyi sevme ve koru. 
ma zevkini vermek Türkiyede ya. 
pılacak etüdlerin en mühimmi ola. 
caktrr. 

Bu noktadan devlet müessesele
ri ve büyük millet tC§ebbüslerini ida 
re e~~n müesseselerin yeni bir ps~ 
koloJı halk edecek, yeni itiyadlar 
yaratacak bir laboratuvara fabrika 
elektrik ve ham madde kadar ihti: 
yacı vardır. Çünkü makineye ruhu 
ancak onu kullanan yeni insan ve· 
recektir . .. - ~ · 



6 - KURUN 16 NiSAN 1937 ·. 

Fransızlar Bluriıun diktatörlük 
ilan edeceğinden endişede Rer Gün Bir llifi.Aye 

Radikal partisinde 
neler konuşulacak ? 

Kllıç kısa gelince ••• 
iki gün sonra Fransanın bugünkü siyasetini 

tayin edecek bir toplantı yapıllyor 

Muhalif gazeteler, hUkOmetln esas cumhuriyet 
umdelerlnl muhafaza edemediğini; memlekette 

iki tUrlU ölçU bulunduğu~u söyllyorlar 

Paris, 12 (Hususi) - Radikal par~ 
tisi geçen ay birçok içtimalar yapmış
tı. Bunların en mühimi bu ayın on se
kizinde toplanacağı bildirilen ''Radıkal 
gençliği,, içtimaı olacaktır. Radikal 
partisinin beş binden ziyade azası bu
lunacak olan bu toplantıda Sarro, Del
bos ve partinin diğer liderleri konuşa.. 
cak; Fransanın bugünkü siyaset ile ·-
Partinin iştirak ettiği hükumete ve 
muhalif sağlara karşı mevki ve siya
setini tayin edeceklerdir. Bundan baş
ka 23 mayısta radikallerin tertip ecle
ceği büyük bir merasimde Hcrio'nun 
siyasi bir nutuk söyliyeceği de haber 
verilmektedir. 

Buranın yarı resmi siyasi mahf el
Jeri bu toplantılardan Halk cephesini 
alakadar eden ve bu cepheye tesirini 
gösterecek :mühim neticeler çıkacağı
na kail bulunmaktadır . .M.alUm olduğu 
üzere Blum kabinesi parlamentoda baş 
Iıca radika11crin kuvvetine istinat et. 
mektedir. Binaenaleyh radikal ve ra
dikal sosyalistlerin ittihaz edecekleri 
kararların herşeyden evvel tesiri ka
bineye sirayet edecektir. 

Parls matbua.tmm tahminleri ka
bine için pek nikbiruı.ne değildir. Hat
ta "Halk cephesi,, nin bozulmak Uze
re 'bulunduğu haberleri almış yürümüş 
bir vaziyettedir. Andre Miloau "Nou. 
Yelle Siccle,, gu.ctesindc son günlerde 

Parti toplmıtumıda söz söyliyccek 
liderlerden Dclbos 

ların yegane tasavvuru Blum'un.siya
si işlerine hayran olmamalarıdır. Ka_ 
naaUerinde istiklal sahibi olmaları hü
kfuneti hiddetlendircrek pazar günkü 
içtimaları menedilmiştir ... diyordu. . 

l.iüsavatın pek ziyade tevessü et. 
miş bulunduğu Fransada Blum hükti. 
metinin takip ettiği şekillerden cüm
huriyete tehlike gören Fransız efkarı 
umumiycsinin hükumet aleyhine dön
memesi kabil değildir. Şimdi böyle 
tehlikelerden ve Blum hükumetinin 
bir gün ansızın kızıl diktatörlük ihin 
edeceğinden bile balisedilmeğe ba.şa\d_ 
mıŞtn~. 

yazdığı bir makalede Halk cephesinin -r-T"--,....,....,.-..-_,....,_ ................ "'"-_~..:...:.: 
dağılmasının pek yakın bulunduğunu Sekizinci temsili 

Y etilay Kururnundan: 
17 nisan 937 cumartesi akşamı Fran

sız tiyatrosunda san'atkar Şadi ve ar -
kadaşları tarafından ibnirrefik Ahmet 
Nurinin sekizinci piyesi temsil edile -
cetkir. 

Biletler Fransız tiyatrosile Şehzade
başında Ferah sinemasında satılmaicfa
dır. Üye ve ülkü severlerimizin bu tem• 
sile onur vermelerini saygılarımızla di
leriz. 

Kartal yuvası dağlarda savaş ha
zırlığı vardı. Çünkü bir gün önce 
yalçın yamaçları bir kertenkele hr
zile tırmanan bir atlı ~u haberi ge• 
tirmişti: 

- Mosokflar buraya geliyorlar. 
Solak caymı geçmek için köprü ku
ruyorlar. 

Şeyh Şamil hemei bütün köy
lere haberler salmış, yiğitleri çağır· 
mıştı. Ayni zamanda kendi yanın
da bulunan üç yüz kadar atlıyı bir ' 
yıldırım gibi düşman üzerine sal· 
mak, onu oyalamak istiyordu. 

Sabahın akıca karanlığında ta§
hk ve sarp köyün minimini mey· 
danhğında atlar hazırlanmıştı: Bun
ları koca kalpaklı, pamuk kaftanlı, 
sahtiyan pabuçlu çocuklarla şal ör
tülü genç kız ve kadınlar tutuyor
lardı. 

Erkeklt!r kıldarını biliyorlar, 
tüfeklerini dolduruyorlar, tabanca· 
larına kurşun koyuyorlardı. 

Köse Danyal da iki aydanberi 
ilk defa ata binecekti. Çünkü son 
savaştn bir süngü ile yaralanmıf, 
güçlükle canını kurtarabilmi~ti. 

Danyal o zamana kadar otuz ka
dar savaşa girmiş, hepsinden sapa· 
sağlam çıkmıştı. Son sava§ta yara
lanısının bir tek sebebi vardı. O da 
Mo;kof süngülerinin pek uzun olu· 
şu ve· onlara göre kısa olan dağlı 
kılıcının düşmana güçlükle yetişe
bilmesiydi. Eğer Moskof askeri O· 

nun iman tahtasının yanıba§ından 
süngiiyü soktuğu ve sırtından çıkar
dığı zaman Abdülmüslim yeti~me· 
seydi şimdi Danyal çoktan ~u kar· 
şıki yamaçta bir karış toprak altında 
kaybolmuş obcaktı. 

D.;myal kendi kendine kararını 
vermi§tİ: 

. - Uzun süngüye uzun kılıç!... 
Başka çaresi yoktur bunun ... 

Gözlerini açar açmaz demirci 
Musal . Haci'yi çağırtmış: 

- Benim kılıcımı yarısı kadar 
daha uzat! 

Demişti. 
- Oğul, bu aklını beğenme

dim. 
- Benim başına gelen senin de 

başına gelseydi beğenirdin ! 
- Başkaları niçin lüzum görme· 

di?. 

haber veriyordu. Sosyalistlerin dahili 
rnbıtalarının sarsılmasının tehlikeli 
bir vaziyet göstermekte olması da bu 
haberin ehemmiyetini artırmaktadır. 
Hükumet için en büyük tehlike henüz 
tahakkuk etmiyen ve belki de tahak
kuk etıniyccek bulunan sosyalistlerin 
dahili sarsıntısından ziyade radikal 
sosyalistlerin Blum kabinesi için ala
cakları durumdan ileri gelebilir. İşte 
bu durum için o kadar muhtelif riva... 
yetler almış yilrüm~ ki partileri ara
sındaki rabıtaların takyiyesi için iki 
partinin radikal ve radikal sosyalist 
partilerinin liderleri 8.zalnrını toplayıp 
izahatlar vernıeğe mecbur kalmı§lar
aır. 

Projekslyonla konferans . - Benir.ıkini görünce hepsi de 
öyle yapacaktır. • 

Şehremini Halkevinden: 

Bugün saat 16 tla gençlerden Samim 
Oktay tarafından güzel san'atlarda te • 
kamül ve İtalyan rönesansı adlı (pro -
jeksiyonla) bir konferans, saat 17 de 

1 
Mes'ut Cemil tarafından münakaşalı ve 1 

muhtelif parçalar dinletilerek ikinci bir 1 
konferans verilecektir. Herkes gelebi ·ı 
lir. 

- Sen bilirsin. 
işte 'imdi Danyalin elinde bu 

uzun kılıç vardı. 
Onu ilk defa gören Abdülmüs· 

limdi: 

- Vay, o nedir elindeki? 
Danyal kılıcı sıyırdı ve elinde 

sallayarak parlattı: 
- Artık Moskof siin7üsii bağ. 

Yu.a.ıı: 

. 
K ad l rca n 

K A FLI 

Dajiatan hikayesi 

nma ulaşmadan ben onların_kafala· 
rını uçuracağım. 

Abdülmüslim bu sözleri sanki 
duymamıftı. 

Bir kahkaha koyuvermiı: 
- Sen onu savuruncaya kadar 

çoktan ~teki dünyayı boylarsın 
Danyal!... Silah dediğin mümkün 
olduğu kadar hafif va kullanıtlı ol· 
malı ... 

Demi§ ti. 
Danyal bu kahkahaya kızmı§tı: 
- Eğer bizden olmasaydın, he-

le canımı sana horçlanmuaydım 
timdi kimin ltılıcı daha kuvvetli ol· 
duğunu gösterirdim. 

Abdülmüılim, Danyalin omuzu. 
na bir yumruk attı ve sevgi ile gÜ· 
lümsiyerek cevap verdi: 

- Onu dütmanlarin bOyunla
rmda denersin. Hem de pek ya· 
kında ... 

Şamil beyin gür ıesi duyuldu: 
- At bini... . . 
()n yediden seksene kadar üç 

yüz dağlı, bir tek zemberekle fırla
tılmış gibi kut· tüyünden yapılan 
yüksek eyerlere oturdular. · 

Şeyh Şamil binmemişti. Yeşil 
çimenlerin üstünde ayaklarını biri· 
birine kavu turclu ~ \,qını iidi ve a
vuçlarını gölc.e açarak. fiüriyet için 
dövüşen dağlılara Allahtan zafer 
diledi. 

Dua bittikten sonra o da ata 
bindi ve atlılar dimdik yamaçlarda· 
ki daracık· ve kayalık patikalardan, 
derinlikleri baş döndüren uçurum 
kenarlarından ~şağı inmeğe batladı
lar. 

• • • 
Moskoflar köprüyü geçmeğe haf· 

lamışlardr. · · 
- Dağlılar bir yildmm gibi yetitti

ler. • Şimdi ağızdan dolma tüfekle· 
rini ateş ediyorlar; biraz sonra ya
mactan kopardıkları iri taşlan fırla. 
tıy~rlar, yahut yalın kıhç saldırı-
yorlardı. · · • 

Üç yüz dağlı, otuz bin Moskofa 
karşı dövÜ§Üyordu. 

Solak çayının coşkun suları va· 
kit vakit kızarıyor, yaralı veya sağ· 
lam düşman askerleriıı.in köpükler 
içinde çırpındıkları, yahut sürük· 
l~nip gittikleri görülüyordu. Geri-

Radikal ve radikal sosyalist partisi 
mensuplarından orta tabakadan Bur. 
jüva. kısmı daima sosyalizmden kork
maktadır. Bundan başka sosyalistler
le komünistlerin tam bir anlaşmasın
dan da pek fazla çekinmektedirler. 
Bu arada bu iki parti arasındaki mU
nasebetlerin çok srklaştrğı ve bazıları
nın fikrince bu partilerin birleşmeleri 
muhakkak görülmektedir. 

Herkesi öldürmek istiyen adam \ 
Binaenaleyh lböy1e bir vaziyete mu

kabele için radikallerin §imdiye ka
dar takip ettikleri yolu değiştirip Halk 
cephesinden ayrılmaları ve 'bu suret
le Blum kabinesini düşürerek yeni bir 
vaziyet ihdas etmelerine ihtimal ve.. 
rilmektcdir . 

Radikallerin hilkfunctc muhalif cep 
heye ~eçmesini arzu eden Fransız mat
buatı bugünkü sosyalist hükfunetinin 
cilmhuriyetin müsavat ve hürriyet gi
bi esasi umdelerini muhafaza edemi. 
yecek bir mevkic düştüğünü Fransa
da şimdi artık iki türlü ölçü iki türlü 
metod bulunduğunu söylemektedirler. 

"Cümhuriyetçi Gençler birliğinin,, 
geçen pazar günü yapacakları topla.'1-1 
tınm hUkfunet atraimdan menedilme
si de bir kısım matbuatın pek şiddet
li ve acı b r lisanla hUkfımete hücum
larına sebep olmuştur 

OhE..crvation gazetesi ~u Yesile ile 
yazdığı bir makalede "Galiba artı!\ 1 

yalnız ihtilalcilcric Maksistlerin içti. I 
ma. haklan vardır. ''Cümhuriye~iler 
birliği fa.şist teşekkülü demektir. Bun-1 

Beş buçuk saat etrafına ölüm saçarak 400 
kilonietrelik bir mesaj ede iki kişigi öldüren, 
üç kişiyi de yaralayan Andre deli mi idi?. 

Fransada son derece müthiş bir 
hadise olmuştur. Bir adam, otoma. 
bile binerek be§ buçuk saat müte· 
madiyen etrafına ölüm saçmış, ve 
bu müddet zarfında katettiği 400 
kilometreye yakın bir mesafe için
de iki ki~iyi öldürmüş, üç kişiyi 
yaralamıştır. 

Theurier Andre isminde olan bu 
adam cinayetlerine evvela gece saat 
2 de Pariste başlıyor. 

Kız karde§inin aşıkım öldüren 
Andre evin kapıcısını da yaralaya
rak, bir otomobile atlyor ve Paris· 
ten uzaklaşıyor. 

Paristen 132 kilometre mesafe
de olan Gen'e geldiği zaman saat 
iiç bur uktur. Katilin babası bura
da bulunmaktadır. Andre burada 
babasını öldürüyor ve babasının 
metresini yaralı)'._or. Ölüm otomobili yoluna devam 

etmektedir: Dört saat sonra Vichy· 
ye gelen katil burada - öldürecek 
bir tanıdık bulamadığı için! - oto· 

· mobilin şoförüne ateş ediyor ve bu 
kurşunlarla kendisi de yaralanıyor. 

Katil şimdi hastahanededir. Bu
nun bir deli olduğu muhakkak. Ken 
disi de ifadesinde bunu isbat etmek· 
tedir. 

Andre §Öyle diyor: 
.. Öldürmek, öldürmek, öldür· 

mek istiyordum! Büyük bir buh· 
ran içinde idim. Bütün etrafımda
kileri öldürmek istiyordum ve bun
dan büyük bir zevk duyuyordum.,. 

Andrcnin, bu cinayetleri işlediği 
~aman sarhot olduğu da görülmÜ§· 
tür. Bundan batka, üzerine gelen 
bu deliliğe, okudu~u fena polis ro· 
manlarmın seh«;l? ol~uğu ~ i~eı:_i_sü
rülmektedir. 

de ve dağlar arasındaki va 
üste yığılan müthiı bit k 
vardı.. Yamaçlardan yuvar 
kocaman taılar bu yrğınlaflll 
düttükçe çığlıklar, küfürler. 
luyor; yüzlerce, hatta b 
tüfeğin yaylım atC§i cevap ~ 
du .. 

Moskofların uzun namhı 
fekleri. uzun ve dört köıe 
süngüleri burada korkunç ve. 
tılı bir ölüm ormanı halinde 

On kişi yıkılıyor, yirmi 
da boğuluyor; fakat bo 
yerlerini elli, altmıı kiti al 

Moskoflar yalçın yamaçla 
ru, tepeden yağan kur§un 
sağanağına; vakit vakit bati 
ran keskin ve sert dağlı kıh 
karşı durmadan ilerlemeğe 
yarlar; yava§ olmakla berabe 
becermeğe başlıyorlardı. 

~yh Şamil de beyaz sa 
şurasına burasına uçrıyan k 
daha heybetli bir hal almış i . 
de dövüıüyordu. Kuzu derı 
kalpağının üstüne sanlmıf o 
nit ve beyaz sank onun uza~ 
le ayırd edilmesine yardım edi 
Onu böyle gören dağlılar, 
daha çok cofuyorlar; diif 
man vermiyorlardı. 

Birisi bağırdı: 
- Oraya bakın! Ardım 

riyorlarl. 
Baktılar ve birkaç yüz 

nehiri geçerek yamaca at ıü 
rını; arkaya sarkmak ist 
gördüler. 

at! 

Şamil emir verdi: 
- Abdülmüılim, 

Bu cesur adam, yalnız 
il,. o tıu•f,. knıtu. 

Danyal da onun yanmdii 
son yarasının öcünü çoktan 
tı ama Kazaklara karıı daha 
bir kin besliyordu. 

Yamaçta çatıttılar ve K 
yüz geri ettiler. 

Fakat Moskof piyadesi 
yerlerine geçiyordu. Gene 
namlulu tiHeklerin uçların 
mı, olan dört köte oluklu 11 

süngülere karıı dövüıecekler 
süngüler iki§er üçer sıra • 
korkunç bir ölüm tarağı gibl 
yordu. 

Danyal büyük bir cesare 
atıldı. Uzun kılıcını sallıyo 
günün.~zanmasından önce 
dakinin . kafasını usuruyord 
defasında da : 

- Abdülmüslim gene 
yor musun? 

Şimdi gevezeliğin zamanı 
Fakat itte bir süngü A 

limin göğsünden girdi. . 
Danyal, kendi dü§manıl 

ıırken bunu görmüş, yar 
muıtu. Abdülmüslim, ond 
dım istiyeceği yerde Danya 
sesleniyordu : 

- Hele bak, kılıcım 
ama, dilediği yere uzanır 1 

Bütün kuv,•etile kart 
Moskofun omuzlarile kulak 
sından geçmek Üzere sa.Uaclıı 
yetiştiremedi. 

Bir daha salladı. 
Gene ulaşamadı. 
Moskof da baıına gel~. 

bilmiş; süngüsünü dürtfll\J 
duğu gibi tutuyordu. Ner 
bu yedi canlı dağlının bıa1' 
ve ağzından kan bo§8naca 
lacaktı. 

Abdülmüslim kılıcını 
üst üste sallamı§, birıeY 
mıttı. 

Danyal, bu inadçı adı
türlü yardrmma gidemiyo . 
kat ona vaktile söylcdiklet' 
zamanında hatırlatmaktan 
dini alamadı: 

- Hani yetişirdin? 
diğime geldin mi? 

Bu sözler, cesur dağlıY8'.., 
fon süngüsünden daha 
mj§ti: 



'f-xmtUN 16 NiSAN 1937 

Gençlik 1
. Böcekler cambazhanesinde birgün 

H a m i d i· d ü n' 
.heyecan la .-and. ı 

Gülle kaldıran sinek 
Üniversitede yapılan ihtifal de 

büyük şairimizin san'atı · 

"t Pireler ne zaman yemek pişirecek ve Kaplumbğaalar 
ne vakıf şarkı söyliyecktir ? 

a·· 
tahlil edildi 

Nevyork hayvanat bahçesi dok· 
torlarmdan Amerikalı mütehassıs 
Ditmors ıayan hayret bir tecrübeyi 
henüz tamamlamıı bulunuyor. Ale. 
iade bir kara sinegi, kocaman bir 
böceğin sırtındaki iskemlede oturur· 
ken, bir canbazhane pehlivanı gibi 

bı:J. 1.IJ'ük § • • • Abd"lh k H"' -'<Qlıı •1. aırımız u a a· 
~~k ~~~Ü bütün yurt içinde bü- . 
·~ide urle karşılandı. Gençlik 
iOttelln karıı sevgi ve saygısını 
48 ~tek Üzere öliimünden hemen 
~ladı. 8Bnr~ büyük bir ihtifal haı 1 

llİver . u ıhtifal dün saat 1 7 de , 
llılrn11t sıtc konferans salonunda ya-

~ır. 
"e . t tam d" . 'b O . l teıten· . ortten ıtı aren nı· 
~ııı.ı d ln b~nlerce dinleyici alan 8a· 

Çııiao tnaga başl&dı. Saat dört 
~k h'icldiği zaman salonda otu. 

n . ıç bir Yer kalmamıştı. 
il. .. ~ı\'e . 
~flJiıı raıte konferans salonunda 
~bıı!tk başlamasına beş dakika 
hı..tıı_le en koca salon, bahçe, mer
~~ Ve bütün yollar tamamen 

tııııı. ~ dolrnu§tu. Konferans sa· 
~~tı-eeiı~eğe muvaffak olamıyan 
1.: ~'l>ıl dınleyici de bahçede, içeri
"'ll ~)'an merasimi radyo ile takip 

iki Ordu. 
~4)~ ~t kadar süren ihtifali ha· 
lj~dirıicnçler her gelen vatanda~a 
~la rcarnini taşıyan birer roze· 

tına takıyorlardı. 

. '~ASIM BAŞLIYOR 
~er! tam beşe doğru Üniversite 
'rıa salonunun içine bakıldı· 
~kn b.ü~ük bir kalabalık ~öz~ 
e '1 bi.iy·ta ı~ı. Biraz sonra, Hamı
"~~ 0 ~~ ~ır portresi siyah tüllerle 
~ korır \lhı olarak salona getirildi; 

h~tıanc~ans kürsüsiinün arkasında 
liı..~l'Iİ\' u.vara as:ldı. 
~ 'kti1'ı.~e talebesinden jt~nç bir 
~%c..ı ~rauye gelerek, merasimin 
aa "trd·rnı hazır bulunanlara ha· 

;ieıı1l'l 1 ~ten sonra istiklal marıı 
lba.~ç~~e ba§landı. 
~lt\ı ~~ hep bir ağızdan istiklal 
~ Cftite~~Ylcdiler. Daha sonra O. 
~~' •a 1) Edebiyat fakültesi eski 

~lira~ av Profesör B. Fuat Köp· 
it() \lyc geldi. 

ıc p~ÜLO SÖYLÜYOR 
~::--Su~: b da d ~.~il ~.un, urada, ha ün 

min olarak aöyliyebilirim ki bebek 
yaıadı. 
Mihnctkeşi barı mahşerim ben 
Mevta gibiyim muammerim ben 
Yarab onu sen elimden aldın 
Aldın onu lakin isterim ben 

diyecek kadar bebekti. Senli 
benli konuştuğu T ann bflı .. ~d.ı~r 
değil miydi? 
Maslım ki razdır bükası 
Masüm ki handedir likası 
Gehvaresi şadümanı matem 
Bazicesi inkılabı alem 
l'.fas~m ki yoktur intihası 
San kendisi kendinin Hüdası • 

Hamidin vatanperverliği, aıkı, 
iokılibçılığı, filo~.>fluğu ve bunla· 
n bir arada yuğuran kuvvetli deha
sı bebekliklerinden doğmu§tur. 

Her büyük ıairin ruhunun bir 
kö~ıinde muhakkak bir beşik sal· 
lanrr. Şair ya bebeğin, ya rütdün 
ta kendisidir •• 

İtle aziz Türk gençliği, ölüm 
gözlerimizin önünde böyle bir kij. 
nab Y.tktı. 

Hamit kadar yükgek bir fani az
dır. Ona ağlamak değil; gıpta et· 
mek 18.zundır. 

Likin kabil mi? Ketke her dü
§Ündüğümüzü yapabilsek. Güne
şe haykırmak istiyoruz.,, 

B. Ali Nihattan sonra B. Iamail 
Habib kürsüye geldi,, O da Hami
de ait kıymetli hatıralarından bahs· 
etti. B. İsmail Habibin sözleri Jid· 
detle alkışlandı. 

İsmail Habibten· sonra Mithat 
Gcmal söz aldı ve şairle nasıl tanış· 
tığım bir ıhitabe §eklinde ·irad•etti. 

MlTHAT CEMALiN SÖZLER! 

"- Hamidi ben 33 yıl evvel ta
nıdan. Sizin yaımızda idim. Si· 
zin timdi oturduğunuz sıralarda o
turuyordum. O zaman Hamit Av· 
rupadan 1stanbula gelmitti. Çam
lıcada idi; Avrupalı büyük bir fi. 
lozof: "Büyük dinler dağlardan çık
mıfbr.,, diyor. İtte Çamlıca tepesi, 
Hamide eserlerinin gökten indiği 
dağdır. 

Beni bu dağda Aabdülhak Hi . 
mide takdim edeceklerdi. Himit
ten bu ziyaretin müsaadesini alm1t 
ve zamanını kararlatbmuıtım. Fa· 
kat bu saadete inllnamıyordum. Ha
mide gideceğimiz gün, inanamadı· 
ğım o gün geldi. Bu sefer Üskü-

mahir bir surette gülle oynamağa tq· 
vik etmiş ve oynatmııtır. 

Dr: Ditmors, tamamen bir at can· 
bazhanesinin benzerini vücude ge -
tirmek istiyordu. Ve orada, bir peh
livan, saplı güllelerle nasıl oyun 
yaparsa bunu sinege yaptırmağa ka· 
rar vermi~ti. 

Bittabi sinek için yapılacak gül. 
' le de, onun cüssesine göre olacak 

tır. Derhal faaliyete geçti: 

SİNEK GOLLF.SI NASIL 
ŞEYDiR? 

Sinek için hazırlanan gülle, cid· 
den merak verici bir şeydi. Küçük iki 
mantarı giizelce yontup küçülttük
ten ve üzerini zımpara kağıcliyle 'ta
mamen yuvarlak bir hale getirdik· 
ten sonra, genç muavini Andinin 

görünce İçeri kaçtı. Kalbim çaıph. J 
Hamidi gönnüştüm. Yalnız mısa. 
firlerinden niçin kaçıyordu. Onu 
kumral nnmıtbın; halbuki esıner· 
di. Bu karanlık gözler Makberi ya. 
zan adama ne kadar yak:ıfryordu. 

Bizi alt katta bir odaya aldılar. 
Sonra öğrendik ki odaya kaçan a· 
dam Abdülhak Himidin akrabum
dan ve tedavi edilmek üzere aelen 
ihtiyar bir adamcağızdı.,, 

B. Mithat Cemal bundan sonra 
Hamitle nasıl tanıştıklannı anlatmı~ 
ve sözlerini §Öyle tamamlamıttrr: 

Dün Hi.midi Ünivenite gençliği 
elinde tatıdı. Baktmı; Himit yük. 
aelmitti. Cenaze top arabuma koıı
du; o timdi ordunun kalbine ema· 
net- ediliyordu. 

Kendi kendime dü9ündüın: Bir 
insan öldükten sonra tüpheaiz bun
dan daha bahtiyar olamaz. 

Cenazenin ii&lünde Atatürkün 
albn çiçeği bir metale vakarile 
yanmaya batlanııftı.,, 

Bundan sonra Mithat Cemal ye· 
ni rejimin insanı nasıl bahtiyar eden 
bir rejim olduğunu ve Namık K~
malle, Fikrete yapılan cenaze me· 
rasimlerini anlattı. Bu arada dedi 
ki: 

.. 
yardımiyle küçük mantar gülleleri 
bir saman saça geçirdi. 

Böylelikle ufak bir gülle mey • 
dana koymuılardı. 

Bundan sonra, sinegin oturma· 
ınnı temin edecek küçük bir iskemle ı 
hazırlamak meselesi geliyordu. 

Küçük bir tahta parçasından oyu· 
larak çıkarılmı§ ve yarım parmak bo· 
yunda bile olmıyan mini mini bir 
sandalye yaptılar, bu sandalye bü -
yük hattıüstüva böceklerinden biri • 
nin sırtına yapıştırıldı, 

Yuvarlak sağrısı ve omuzlarına 

SON SÖZLER 

Bundan sonra talebeden Nusret 
Safa, cEdip Türkmen, Jbrahirn 
Mithat söz aldılar; en sonumln B. 
Zeki bir söylev verdi. 

ZEKİ ERATMANIN SÖZLER~ 

Tıp Fakültesi talebesinden ı.~ki 
Eratman da tunları söy.Jedi. 

Milli heyec.anlannız kükrem:ı 
bir yanardağ gibi!. Dün bir miJie. 
tin ıahlanan heyecanını Allahm ge· 
nit aemuı istittp edemezken, bü~iin 
münevver bir kütlen;.n ilahi duygu
larını ve milli heyecanlarını bu dar 
ve gittikçe daralan kubbe nasıl ;s. 
tiab edecek ... 

Himidin nurlapn ruhu bu dar 
kubbenin neresine atiacak ... 

Arkadaılarnn beni affedin. Untl· 
tuyordum ki bir Türk gencinin k~l· 
bi, Hamit ribi ölmezler için bir Tü: k 
aemumdan daha geri~tir. Hamidin 
ruhunu bu dar kubbe istiab edemrz
ae Türk gençliğinin kalbi açıktır ... 

Arkada~lamn durutunuzdan ha· 
kı,mızc:lan belli, beJJi ki çok h.-yjlll. 
ca~lısmız. Mateminiz büyük, dny
gula.rmız mukaddestir. 

Hamit belki zamanmda ve betk> 
vakitsiz öldü. Fakat turası var !-<i: 

~~ Uyük ,efimizden en kü
~ ~ k..dar bizi müteeuir eden 
~ ~ liinıidin, bu büyük ölü· 1" \as>ı.~•lırumı anmak için 
~~ ~.""'11nıf bulunuyoruz. 
~'•Uetinin tarihte bir de ka
~ ~~. Vardır. Türk milleti 
~~erini hiç bir zaman u· 
~ lai, ~dara bağlı kalmayı 
~et, ~ıar edinmittir. l!te bu 
. ~ ıa·· dınnı ananesine sadık 
İti 1~.oateriyor. 

. dar vapurlanna güvenemiyordum. 

"- Namık Kemalin cenazesini 
üç hamal kaldırdı. Bu devir istib
dat devridir. Fikretin cenazesini 
köy odaamı doldunnıyan bir zümre 
tatıdr. Bu devir de Metnıtiyel dev· 
ridir. Hi.midin tabutunu bir ko
lunda inillet, bir kolunda devl~t 
tutarak kaldırdı. Bu devir de Cum· 
huriyet devridir.,, 

Onu tatlı uykusundan uyand?l'!ni\· 
dan aramızdan alan Azrail m•.ıhak· 
kak ki Hi.midi insanlıktan ve bir
den kıskandı. Ve muhalckıo.k ~; 
manevi dünyada bir boşluğu doldur· 
mak ve onft hazırlanan büyüklük ta· 
cmı başnıa geçirmek için bu kadar 
acele etti. 

)~ ~ lanı bir nealin yapacağı n .,, illa batarabilen bir ıahai-
n~ · F' ua t b 
~Q~lltll'k_ aÜ ~ndan sonra toplantı· 

tı. 2:u Doçent :AH Nihat' a 
Q,~ 

l'r '•......_ ~liAT ANLATIYOR 

)~ohtn lar Vardır ki yapchkla· 
~. ~. bir ur. lnaanlar vardır ki 
~ ~~~Yt.ler Yaparlar ve ölür· 
k..ı"" ,,e ın b --t..:- • ~_ ... ._.. .. , d" azı ~uı sıma-
~· Ve 111.'tükten sonra da ya. 
~)' Ve ili~ 'Yel bu tümre için
~i't deiiJ. Y~t bu zünveler için
t- ko\onıar~~ıııat hayattadırlar. 
~. tl{en de . ır: H&midi topra· 
~~, .~iinku ~·hır teselli buluyo. 
'llit ~tiııtden . urk milleti bir kere 
~)~ ir fan· ıntikiUrı almıttır. Ha. 
'>ıı, !, lt llı~r~!r;1ak için ya,adı, bu 

J.f~- . oldu. Ne mutlu 
~~ ·;1\•t bir 
'.~ .:ıf ~fer &eınbol" .d. O- l 
t~ l!ttiL ue ne dalı . • u ı ı. 
ı.(~~ q) etti aıbı ahndan a
"'til evı~dl1ı · Gerek çağdaşları 
lıtı.~~ler. rı on1.1 bir dahi olarak 

1 
-.~ •t, tur1c . 
~ ' ~bek Y1.1rdunun bir şü- 1 
~ ~~1 tB doğdu; hayat ve ı 
~ te!Qj •Yan. Lüsy~n Ha. 1ı P etnııyeceğıne e-

Cünkü ~ni tepeye götürecek olan 
bu vapur mutlaka batacaktı. Her 
nasılsa o gün böyle bir kaza olmadı. 
Çamlıcadaki kötke gittik; içeriye 
girerken alt kat odalannm birinden 
resmine ben7.iyen biri çıktı. Bizi 

Bundan sonra merasime son ve-
rildi. 

MEŞHUR REKORCULARI 
TANIYOR MUSUNUZ? 

Senede bir milyon 
22,000 defa 

Dünyada rekor kırmııı insaları ta
nır mısınız'! Bunların başında Ford 
gelir. Bu adam 1903 scnesindenbcri 
23,000,000 otomobil yapmıştır. Son za 
manlarda ise senede 1,000,000 otoma. 
bil çıkarmaktadır 

. 
lngilteredc son za.man!arda. ölen 

Aitken isinıli bir papaz, biltUn haya
tll\ca 22,000 defa vR.zetmiıştir. 

Diinyanın en çalışkan adamların. 

dan birinin Fransız ressamlarından 

Dore olduğundan şüphe yoktur. Bu a. 
dam yirmi dokuz sene içinde 42,000 
muhtelif resim yapmıııtır. Ve bu re--

otomobil çıkaran F ordt an başka 
"'11.0Z eden nrıpas da var .• 

simler, gelişigiizel değil, ince teferru
atı havi kıymetli resimler 01.muştur. 

Yaptığı resimlerden bazılarını, her 
hangi rcs:'!am belki bir haftada yapar -
dı. Fakat onun günde dört tane ka.dar 
çıkardığı oluyordu. 

Yeni rekorda lngilterede :Muls isim 
li kadın tarafından kırılmıştır. Bu ka-ı 
dm 68 çocuk btiyUtmüştür. Bu çocu'
lardan yir.m:si kendisinin çocuğu idi., 
On ''edisi ikinci kocasının çocuklar&• .. 1 
idi. Mütebaki <:ocuklara da yalnız ba. ı 
kıcıhk etmişti. Bu kadının kız.. 
!arından beş tanesinin biitün çocuk
ları yetmiş taneyi bulmuştur. 

bu kocaman hattristiYa böceği, si· 
nege nisb.etle, üzerindeki semer ile 
bir fil gibi duruyordu. 

Bütün bu anlattıklarımız, bitta • 
bi sinemada daha büyültülmü§ ola • 
rak gösterilmektedir. 

SlNEK GÜLLEYİ ÇEKEMiYOR. 

Sineği yakalamak güç birşey de· 
ğildi. Fakat onu, böceğin sırtın
daki iskemleciğin üzerinde kalması • 
nı temin etmek hayli zordu. En in· 
ce ipliklerle onu oraya raptetmek si· 
nege zarar veriyordu. 

Uzun boylu tecrübeden sonra, 
basit bir sureti hal, işi bitiriverdi: 

Sinegin kanatlarının, böceğin sır
tındaki iskemleye değdiği yere biraz 
kola sürdüler. Ve onu böylece ye
rine adam akıllı yapıştırdılar. 

Bu sırada, ince sinek gülleleri, 
aincgin mütemadiyen çiftelemekte 
olan bacakları yakınma tutuluyor • 
du. 

Sinek kendisini iskemleden kur· 
tarmağa çabalarken, yapı~kan a· 
yakları, kiiçük mantar gülle ile te· 
masa geldi. Onu derhal yakaladı ve 
manivela gibi kullanmak istedi. 

Bunda muvaffak olamayınca, 
sinek yuvarlak güllelerinden birini 
tuttu. Ve ayaklarını o gülle üzerin· 
de aşağı yukarı, adeta bisiklet peda
lı çeviriyormuş gibi oynatmağa ba§
ladı. 

Bunun neticesi olarak gülle, ev
vela bir tarnfa döndü. Sonra, si • 
nek diğer bir taraftan yakalamak 
için ayağı kımıldandxğı sırada gülle 
bir daha ve tamamen döndii. 

Sinek, ara vermeden bir daha 
hamletti. Ve b udefa yeni bir tara
fından tuttu. Akabinde, gülle tek
rar döndü. 

Bu e.!nada sinemf)ya çeken mu· 
avin, sinegin elbette hareketi böce -
ği yü1ütmek istedi. Fakat aksiliğe 
bakın ki, resmi çekecekleri sırada, 
böceğin inadı tuttu. Bir tarafa yan· 
ladı. Ve katıt gibi durdu. 

Sinegi taşımak istemiyordu. 

ACIR SIKLET HAL TER 
ŞAMPiYONU SİNEK 

Dr. Ditmors ve genç muavini 
Andi. bu oyunu tekrnr ettiler. ikin· 
ci defoda da. böcek, ayni nokta'la 
durdu. Ancak dört mutclif defa 
te~ebb\.is ve teşvik ettikten sonra · :r: 
dır ki, iri böcek, ki.i iik canbazha· 
nenin dnircsinde is•e ilen ~ekilde ve 
is• enildigi yerden yi.irümeğe ba~la
dt . 

Bu e.snada, sırtındaki sinek, "a
ğır sıklet Halter şampiyonluğunun,, 
er 8 n,·=rn lıııyret numaralarım yapı . 
yordu. 

Sineğin bu hareketlerinden son 
' 'e pek heyecana di.işen genç muavin 
Andi, tela~la makineyi çeviriyor, 
metrelerce film alıyordu. 

nu anda, mucize nevinden bir 
şey oldu~ 

Böcek, canbazhane dairesinin 
öbür yanındaki çılhş yerine kadar 
gitti. Ve orndn sanki hakiki bir 
canbazhancymişdc, halkın alkıt!arı· 
nı toplamak üzere son numarasını 
yapıyormuş gibi. elleri üzerinde 
ve arka ayakları havnda olarak dışa
rıya öyle çıktı. 

Andi bir harika nevinden numa
rayt da filme aldı. 

Şimdi bu film, Amcrikada gös
terili) or. 

Bununla birlikte küçiik hayvan· 
!arın hayatına dair birçok meraklı 
sahneler filme çekilmiştir. 

Ancak, bilhassa sineklerin can· 
bazlığmı temsil eden bu ve bunun 
gibi diğer filmlerin çekilmesi için 
fazla masrafa ihtiyaç vardı. Zira; 
filmi rekiyorsunuz, bozuluyor. Y c
nidcn çekmek lazım geliyor. Hakiki 
ve şuursuz bir sahne çekebilmek i· 

(Lt,.lfcn sayı/ayı çeviriniz) 
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Doktor Beneş'in 
Kadlrcan KAFLI , ... efri ka: t9 

Organa gözlerinde şeytanca bir gülümseyişle 
sesini yavaşlattı ve manalı manalı sordu : 

Belgrad görüşme eri 

- Françeııko, gelen adamı içeri al 1 
Kapitano Oryano kamburu önüne 

kattı ve kalenin deniz tarafındaki iki 
katlı büyük ve güzel binaya doğru yü
rüdü. 

Çekoslovak matbuatında 
nasıl tefsir edıligor? duğu için Zaharya sanki ondan şüphe- ı Zaharya Antonyoya baktı: 

lenmişti. Sordu: - HaydJ git artık ... Yarın gene fÖ· . . 

Kapıdaki zırhlı ve mızraklı iki as
ker, yilzbaşının geldiğini göl.":.ince se
lam durdular ve yol verdiler. 

Bir avludan, koridordan geçtiler. 
oymalı cevizden bir kapr önünde, to -
kalr pabuç, uzun çorap, kısa pantalon 
ve dar bir ceket giyen orta yaşlı bir a

dam vardr. 
Oryano sordu: 
- Messir burada mı? 
- Evet, Kapitano 1 
Kamburu işaret ederek iliive etti: 
- Bekliyordu. 
Önce zabit girdi ve kamburu da sok

tuktan sonra baş eğerek selam verdi. 
Kar§rda sandık kakmalı geni~ bir 

koltukta ık bir adam oturuyordu. A
yağında parlak ve tokalı pabuç, bacak. 
larında uzun Ç"Orapla dilim dilim ve 
renkli bir kısa pantalon vardı. Balon 
gibi glşirilmiş olan cakctinin yakası 

çerçeve danteldendi. İnce bıyıklar, sivri 
ve kUçilk bir sakal, küçük gözler, be· 
yaz ve yumuşak elleri ... Martin Zahar· 
ya işte bu adamdı. 

Oryanoya döndU: 
- Teşekkür ederim. Gidebilirsiniz!. 
Yan tarafta oturan iki zabit yerle -

rinden kalkacak oldular. 
Fakat Zaharya onlara: 
- Kıılrmz! Yeni haberleri siz de öğ

renirseniz faydalı olur! 
Dedi. 
ZP.bitler oturdu. Bunlar da. Sinyor 

Zaharya gibi, fakat biraz daha sade gi· 
yinmişlerdi. 

Zaharya kambura sordu: 
- Ne var ne yok Ant-onyo? 
- Sinyor, hırsızlık yüzünden beni 

ne zamandan beri azarladrnrz ! Bugün 
artık buna hakkınız yok. Fakat bu ha
beri de size vermeyi hi!f · temezdim. Zi
yaru yok, siz gene beni azarlamış, 

hatta kapıdan kovmu~ olaydımz ! 

Cineviz Sinyoru merakla sordu: 
- Bu fena ıhaberi lbir an önce almak 

ve ona göre davranmak isterdim. Beni 
bekletme! 

- Aydın oğlu Mehmet Beyin ikin
ci oğlu Umur İzmir Beyi oldu. Bugün 
yukarı İzmire geldi. Akşamüstü kule
lerde görülen kalabalık onunla arkada~. 
lariydi. Yanında Aydın Beyinin en ye
tjşkin kumandanları var. 

Zaharya güldü: 

- Allah belanı versin! ben de birşey 
söyliyeceksin sandım Antonyo ! ... Adını 
işittik. Cesur bir gençmiş.. Fakat ne 
yapabilir? Ötesi var mı? on sekiz ya· 
şında bir çocuk ... Ben de sandım kl bü-
yük bir§ey var ... Dilerdim ki Mehmet 
Bey oraya on sekiz yaşındaki ağzı cı:it 

kokan oğlunu göndereceği yerde ken -
<lisi geleydi!. 

Antonyo'nun canı sıkıldı. 
Zaharya soldaki esmer ve uzun za. 

bite döooil : 

- Marko Kornaro ! buna ne der -
!iin? 

- Size hak veririm Sinyor! 
Zaharya şimdi diğer zabite dönmü~

tü. O da orta boylu, tıknaz, dik bıyık
lr ve parlak bakışlıydı. Limandaki filo
nun Amiralı bulunuyordu. Sessiz <lur. 

çin hazan y~zlerce metre sellulope 
ziyan ediliyor ki, bu şüphesiz bir 
masraftır. 

- Sinyor Karlo Molini acaba bu - rüıürüz..... Prag, 7 Nisan - Ayın üçünde 
nun hakkında ne dUtUnüyor? Yoksa bi· Fakat kambur aatıcı boynunu bük· Belgrad görüşmeleri nihayete er -
zim dediklerimizi yanlı§ mı buluyor? müş, elleri biribirine kenetlenmlı:ı oldu- mi§ ve Küçük Andlaşma resmi teb· 

Cineviz Amir<\h kuru bir sesle ce- ğu halde yerinden kımıldamıyordu. liğini neşretmiştir. Ayın dördünde 
vap verdi: Zaharya bir§ey hatırlamı2 gibi doğ. ise, Çekoslovak Cuinhurreisi Dok • 

- On sekiz yaş harp adamı olmak ruldu. Masanın çekmecesini açtı. Ora- tor Reneş, Belgrada müteveccihen 
ıçın az değildir. Yanında Ayd n dan k-:içilk ve kara bir torba çıkardı. yola çıkmıştır. Onun için bugünkü 
Beyinin en Y.aman kumandanları da bu. Antoyoya doğru attı. Antonyo onu gazeteler, adı geçen iki meseleye 
lunduğuna göre Umur Beyin tecrUbe - havada yakaladı ve yerlere kadar eği. büyük bir yer ayırmaktadırlar. 
sizliği de kalmıyor, demektir. Her an ]erek Sinyoru selamladıktan sonra ka. Pravo Lidu gazetesinden Jan 
uyanık bulunmak, hcrgün kuvvetlen· pıdan çıktı. Vanek diyor ki: 
mek lbrmdır. YUz:ünde avını yakalıyan bir tilki. Küçük Andla§manm kurulu§un-

- Sinyor Molini hergeyi böyle bü - nin sevinci okunuyordu. dan Belgrada kadar giden yol, Kü· 
)'Jk görUr.. • • • d çük Andlatma politikasıdır. Dok· 

Ona yakla§tt \•e elini omuzuna ko - tor Bene•in bu defa ziyareti ise, 
I -JO- :r 

yarak devam etti: andlaşmanm hakiki kuvveti, kabi-
- Lakin ben sizin bu haberinizi lKl TARAFLI liyeti, aağlamhğı ve bağlılığı için 

fena bulmuyorum. Bu sayededir ki en Şimdi Antonyo her zamandan daha inkar olunmaz bir delil teşkil ede· 
küçük tedbirleri bile 'Unutmuyorum, do. çok dUçünüyordu: cektir. Küçük Andlaımanın Avru· 
nanmarı her defasında sapasaglam ge- - Şimdiye kadar ancak UçyUz yir. pada Büyük Harbten kalına kötü-
ri getiriyorsunuz. Haydi artık dinlene· mi yedi altın kazanabildim. Eğer Za- lükleri ve Hataları tasfiye bakımriı-
lim. Yarın baskın planı üzerindeki son harya bir baııkınla yukarı tzmiri de ele dan, şimdiye kadar başardığı eser· 
konu§mayı da yaparız. Umur Bey bizim geçirirse bana iş kalrruyacak. En kısa ler, cidden ehemmiyetlidir. Birliğin 
elimize geçerse Mehmet Bey onu kur- zamanda hiç olmazsa bin altın yapmak banileri ve bugünkü Avrupa politi· 
tarmak için hiç bi11eyi csirgemiyecek - için her ikiİinin de yerlerinde ıaymalarr kaaına faal bir şekilde iştirak eden 
tir. Kaleyi alacağımız gibi bu uğurda lazım. Hele bu parayı yapayım da on- kimseler bu eserden dolayı pek hak-
harcadıklarımızr da onu elinden aldığı. dan sonra bağlasalar curada durmam. lı olarak iftihar edebilerler.,, 
mız aclama ödetmek görülmemiş birşey Venedik, gözlerinin önilndc can. Lido·ve I:füty şöyle diyor: 
olacaktır. Il'tnıyordu. oraaa korkusuz ve karlı "Andlaımanın Belgrad görü,me-

Geri döndü. Antonyoyu gördü ve bir iş tutacak: Genç ve güzel bir kızla leri esnasında, Yugoslav - İtalyan 
çıkıştı: evlenecek. ömrün:.in sonuna kadar rahat anla§masile liuıl olan vaziyetin ve 

- Daha ne duruyorsun burada ? yaşıyacaktr. andlatmanın kollektif müdafaa ıis· 
Mademki ba§ka diyeceğin yok!... Türk kalesinde ancak dört beş yUz temini ne suretle ve ne zaman genİt· 

- Söylemek fırsatrnr vermiyonu - kişi bulunduğunu pek iyi biliyordu. leteceğinin mevzuu l>ahsolduğunda 
nuz, Sinyor!. Buna karşılık Zaharyarun askerleri fÜphe yol<tur. 

- Sen hep 'böylesin zaten 1 Teker son zamanlarda iki bine çıkmıştı. Üç devlet batalnlan, umumi va-
teker çıkarırsın l hepsini birden önU- Peşrev Beyin de bir an önce gelme- ziyetin nİsbeten· düzeldiğini görerek 
mUze dı.ikilp de ktsa kesmezsin. Söyle 1 sini çok istiyordu. O zaman har,P daha: durumun İnki~fmı beklemege ve 

-Yukarı İzmire yeni kuvvetler ge- ate§lenecek; her il<i tarafa satacağı h~- İtalyanın 'Orta Avrupa ıiyasetini 
tlriliyor. Pe~ı·ev Bey bu i~ için Birgide herler daha çok para getirecekti. KüçÜk Andlaşma ile yakmli§maya 
kalmış bir iki haftaya kadar gelecek. Cuğa Beyi baskından önce herhal. kadar iÖNrüp göfürmiyeceğÜıe bak 

- Bu iyi bir haber değil 1 de bir defa görmeli ve uyanık davran- mağa karar vennitlerdir. Bu iti-
- tyi bir haber olmadığına ~üphe malarrnı söylemeliydi. Acaba şu iki barla Antoneıkonun kollektif mü· 

yok. Fakat iyi olmryan haberleri vak- gün içinde oraY.a gitmek imkanı buluna- dafaa paktı hakkında söylediği söz· 
tinde almak çok iyidir. bilecek miydi? yoksa baskın karan ler çok şayanı dikkattir.,, 

Zaharya zorla gt:ililmscdi: Umur Beye haber verilir korkusiyle Za- Nedelni List gazetesine göre, 
- O da doğru! ba ka ne var? harya tarafından oralara hiç kimsenin Relgrad ğörÜ§meleri, Küçük And-
Antonyo ba ka birıey olmadı~mı gönderilmemesi dü~ünülür müydü? laşmanm canlı ve bareketli bir ha· 

anlatan bir jest yaptı. Kalenin deniz tarafındaki 1<o:iç.ük ve. kikat olduğunu göstermiştir1 And-
Zaharya biraz dtişünceliydi. basık odasına giderken etrafını hiç gör- la§mn, kargaşalıklarla dolu olan 
İki kumandana dönerek sordu: müyordu. ,bir ?.amanda, eskisinden "daha kuv· 
- Acele etmek lazım geliyor. Bas. Birdenbire omuzuna bir el indi: ,·etli, daha sakin, ve daha baglı 

kını önümiizdeki cuma gecesi yapamaz _ Bu ne dalgınlık Sinyor Anton _ bir manzara arzetmiş ve üzerine ku-
mıyız? Umur Beyi §a§ırtacak birıey 0 • yo? rulduju prensiplerini daima müda. 
1 b faa edecegwini gö~termistir. 
ur u... . Başını kaldırıp baktı. • 

Cuma gecesine iki gün daha vardı. Kapitano Oryano ile karşılaştı. Kiiçük Andlaşma, Avrupanın 
Kornaro cevap verdi: o · 1 · .ı ta en eski ve en tabii mmtakavi paktı-ryano goz erınue şey nca bir gü-
- Ne kadar çabuk olursa o kadar lUmseyi§le sesini yavaşlattı ve m.analı dır. Bclgrad görÜ§mcleri, onun 

iyidir. manalı sordu: gittikçe artan ehemmiyet ve kuvve· 
Molini de tasdik etti. '( Arknıtı vrır) tini, en, manidar bir şekilde izhar 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ etmi§tir. Bu netkekrle ·memnun 
olmak gerektir. 

Zahire borsası Kılıç kısa gelince 
1 - İTHALAT - Buğday 327, çavdnr 

l20, nrpıı. 120, un 105. B. Peynir ı 3/ 4, yu • (6 wcı ,ırıayıfadan devam) 
lat 30 1/ 2, buls-ur 53, Mısrr 60, fasulye 2, _ O d kolayı var. 1 t ' 
sus:ım 18, nohut 12, tıttık ı 314 ton. .. l nun a · f e 

gor 
İHRACAT -1c fmdık 9 tiftik 9 1/ 4 ya· D' b " dı b "'r l 

pak l / 2 ton. ıye agır ve ag ına sap a· 

2 - SATIŞLAR: 

Buğday yumuşak kllosu 6 kuruı;: 18 pa • 
radıın 6 kuruş 26 paraya kadar, buğday sert 
kil03U 6 kunııı 18 paradan 6 kuruıı 20 para -
ya kadar, arpa kilosu 4 kuruş 13 paradan 
4 kuruş 25 parany kadar, çavdar kilosu fi 
kunı§tnn 6 kuruıı 2 paraya kadar, atyon k1· 
losu 460 kuruştan, susam ltllosu 16 kımı!J 20 
paradan, yapak Trakya kilosu 67 kuruşta.n. 
yapak Anadol kilosu 62 kuruştan, 55 ku • 
I'U,'Ja kadar, U!Uk kilosu 132 lmru§ 20 para· 
dan. 

3 - Tclgrıı.flar: 14/4/937 

Londrn mısır Laplata nisan tahırilll kor
tcrl 27 §ilin kilosu 3 kuruş 83 ıa.num. Lon • 
dra keten tohumu IAıplata nlııan tahmlll tonu 
lS sterlln kilosu 7 kuru§ 91 aantim, Anvcrs 
nrpn Lehistan nisan mayıs tahmlll 100 kllo
ı:u 13i B. frnn'k kilosu 5 kuruş 81 santim. 
Livcrpul buğday ~nyıs tnhmlll 100 llbresl 9 

nan süngünün sapından tutarak 
kendine doğru çekti. Ucu şimdi 
sırtından çıkmış, l\1oskof askeri de 
bir adım kadar yaklaşmıştı. 

Abdülmüslim klıcını son defa 
savurdu. 

Bir baş taşlar üzerinde eeke seke 
nehire yuvarlandı ve başsız bir göv
de sırt üstü düştü. Süngüyü ~öğ
sünden çıkarıp atan Abdülmüslim, 
Danyala karşı zaferle gülümsüyor· 
du. 

Pıyano konseri 
Şehremini halkcvinden: 
Evimizin Ar kolu 17 nisan l 937 cu

martesi günü saat 21 de piyano konseri 
verecektir. Üyelerimizin davetiyelerini 
halkevinden almaları rica olunur. 

Venkov'a göre Roma politika
sı na11ıl Küçük Andla§ma aleyhine 
çevrilemezse, Küçük Andlaşma po· 
litikası da ltalyan politikası aleyhi
ne dönemez. Son senelerin getir· 
diği tecriibeler gÖl!'ltermiştİr ki, istik
bal barış kin muhakkak surette · el
zem olan Orta Avrupa anla$mcısmı 
temin için Roma ile Küç\i l~ }.._..,dlc:ş
manm beraberce 5alışmaları icabet· 
mektedir. 

Prager Presse, "Belgrad tezahü
ratı,, ba§lıklı başyazısında, neşre
Ciilen resmi tebliği · tahlil ettikten 
sonra diyor ki: 

İşte Dr: Ditmor , bu masrafı çı
kartmak üzere diğer hayvanların ha· 
yatlarma dair filmler çekmiş, onları 
satm1ş ve bundan kazandığı para 'l filh ki • şUln 9 lS/ 8 peni kilosu 6 kuru§ 68 sanUm, 
ı e . a ka meraklı ve hayvanat 1 Şlkago buttd:ıy Hartvlnter nıayıs tahmlltl KURUN doktoru 

"Resmi tebliği kııaca gözden ge
'çirdikten sonra Küçül: Andlatma· 
nm ıon .toplantısmda müsbet bir fa. 
aliyet arzettiğini görürüz. Andla,. 
ma, bir taraftan kendi kuvvetile, 
diğer taraftan da elastiki programile 
bantın temelini şağlamlandırmağa 
çalışmaktadtr. Resmi tebl\cin he
yeti umumiyesi Belgrad konferan· 
smın bir merhale değil, fakat - kon
seyin bütün toplantılan gibi - ba· 
rıt yolundaki mütemadi ve ta§maz 
faaliyetleri için kuvvet toplamağt 

husmııyetlerini gösterir bir film olan bucıe!I 137 5 ıs acnt kilosu G kuruş •o l!lliltim. . k 1 sınc oyunlarını filme almıııtır. Vınlpıık buğday Manltoba mayıs ta.hmlll bu-, 
Amerikalı doktorun şidıdi pire- şell Hl S/ 8 srnt ltllosu 6 kuruş 57 aantım, 

lere yemek pişirtmek ve kaplumba- mımburg ıc fındık Giresun d"rhal tahmil 1001 
ğaJara şarkı sö 1 k '"(7. • w• kilosu 165 R. mnrk kllomJ 83 kuruş 56 san•j 

. Y. etme ow"ıe.:ecegı l tim, Hnmh•ırg iç fındık Levan derhal tah -
ve)lltn1an 8,eslı fılme alacagı soylen- mil 100 kilosu 165 R. mark 83 kuruı 56 aaı:• I 
mclefe'dir, Um. ' ~ 

Necaettln Atasagun 

Her gün 16,30 dan '20 ye' kadar istihdaf eden bir "mola,, teıkil etti. 
Lalelide Tayyare apartımanlarrnda daire 1 ğini göstermektedir. 
2 numara 3 de hastalarını kabitı eder.! "Bu içtimaların tipik araz!J1dan 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye kadar biri de, Küçük Andlaşmanm par· 
mua>:ene Earasızc4r. . .. • çalanacağı ve:r:a herh'angi bir §ekilde 

' muvaffakiyetsizliğe uğnyac&ın' 
.min eden şayialardır. 

"Fakat bu yalan peygarrıbt 
andla!manın ne parçalanac:aittl

1 

de muvaffakiyetsizliğe uğrJYS 
tahmin ettikleri için, andla~ 
bir takım uydurma niyetler • 
yorlar. Bu niyetler tahaklcU~ 
ği zaman da te§Ckkülün ''ıa 
tesbit etmi! oluyorlar. h 

"Şurası muhakkaktır ki,. . 
şekkülün kendine mahıuı bıt • 
tenninolojisi vardır. Ve bu t 
noloji, ancak o teşekküle 
sempati duyanlar tarafından 
labilir. Küçük Andlaşmanııı t 
nolojisi, hak, vazife, aııJ 
lere hürmet, Cemiyeti 
menfaat birliği mefhumlanrtı 
eder. Bütün bu mefhumla!• 
üç devlet birliğini ve onun b 
vazifelerini tasvir etmeğe I< .. 
Ancak böyle birteyin bütün el 
yı tamah göziyle mütalea edeJ1ı 
çük Andlaımamn sedler 

yerde mücadele şekilleri icad eY 
ve cümlenin emniyeti üzerİtle 
rulan binaları yılanak istiyenle 
rafından anlaşılmamasına ha,,re 
memek lazımdır.,, 

Ayni günkü ~azeteler, Cı.ı 
reisleri Doktor Ben .. cin o a, 

~ "ı 
Yugoslavyaya hareket edeceS 
hemmiyetle bildirmektedirler· 

6 tnrihli gazetelerin esas 
zuu, Cumhurreisi Beneşin 1<

0 

Yugoslov devleti nezdinde ~'° 
• ziyaret- v.c k ndisine orada 'i3 

heyecanlı istikbaldir. Bu -111 
hakkında neşriyatta bulunan l 
telerden bazılarının mütaleJ'. 
aşağıya naklediyorum: 
Oi ;zdama li ı yzüdü taomao 
lardan daha kıymetli olduğuııl.I 
a eden Narodni Politikaya gôr 
rek daimi konseyin görüşmele} 
rek B. Doktor Beneşe gösteri e 
mimiyet ve hürmet Küçük p.tı 
manm ne derece sağlam bir tc:~t 
olduğunu isbat etmittir. 

Ceske Slovo diyor ki: 

"Çekoslovakya ile m~vcııl 
anıınevi dostluğun YugcılaV'.t1 
tinin ruhuna ne kadar derin ı ll 
her §evden belli oluyordu •. , 
Prens I aul'ün ve CwnhurreJf ·{ 
sözleri çok parlak bir ıurette 1 

etmiştir. Her füi devletif. t 
politikn5•. dürüst bir i! birlıs1J1 
nad etmiş ve ikisi de sekit ! il· 
ele cet;n bir yol yürümü§lerd • 
istikbalin ml\zi kadar muvaffı 
li olacağından hiç §Üphe etırıi>'0 

Prngcr T ageblntt, Prager p 
Nerodny Listy. Prtıvu Lidıı 
gazeteleri d~ hemen hernetl ta 
tonda yazdıkları halde Die ~,· 
zetesi, yani Sudet Alrntl11 re 
orgam, Cumhurreisinin .ı))111' 
r!en bnhsden •yazmm b<ışırıB f 
r:::yi kuymuştur: j 

"Belgrad ziyaretinin netİ'eJ 
Prens Paul, ÇekoilovakYt11' 

yo~, ·~' 
Gazetenin bu mühim h; b f 

bu kadar kısaca \'e müsteh: 0rı 
kilde hulasa edivirmesi, b.ııt ~ıf 
koslovak matbuatında barıt 
fial uyandırmıştır. 

7 taril~li gazetel~r, . ge11 ~j 
tor Bene§ın yaptıgı zı)'t!lre 16~ 
söylenen nutuklardan, ~L\1'~ıe 
şanlardan ve umumiyet itıb"' ,ti' 
goslav milletinin ynptığı s?111tı 
zahürattan mütehassis bıt 
bahsetmektedirler. 

Venkov diyor ki: ge, 
"Belgrad t.ezahüratJJ1111 ,.ji 

de büyük bir kuvvet ve ene ~11 

mektedir. Hiçbir tebli~Cı ı 
revizyon ve hic bir tenkidı 0 
vücµde getirdiği b:ığları 1,<~ 
müktedir değildir. Yugo.S o-' 
bu hakikate inandıklan ~ 



.Genç kızfarı İğfa·ı ed.enlSilôhların tahdidimeselesindeanlaş1;~:~,
1

~:~~;:de 
yeni _bir din . GELECEK HAR 

köt•• 
t ll maksatlarla aldatılmak is-
be~e._n. güzel bir kız geni dinin 
"1un. rezaletlerini açığa vurdu 

~-· •=-=-=====-====o;:=~~ır 

c5nin Avrupa ve Amerikada 20,000,000 müridi bulunan 

111 
reiai istese lngiliz krallannm saraylarından daha 

ı~t'!enı aaraylarda oturabilinni§. Şimdilik yalnız bir 1 

otonıobili; bir de tayyaresi var! j 

; ar•-NC\)ork N· • • 
'«I}\ Çt)t • ısan - Geçenlerde J ya beyaz ayırmaz. Örf ve milliyet 

~~ N~ an bir dini skandal, yal- tanımaz. Hepsine ayni gözle ba
)\a~Cli~t~k aha~~sini ?eğil, ~ütün kar. Dini, sevgiden ibarettir. Bu 

ıe ~ t<i' l't tnuteeaııır etmıt ve beygamber de değil bizzat Mesih
~l\ c~1Y0r: Filhakika dini cep- tir. Hiç birşey vaadetmez, yalnız 

"1,.~ ~~i~•Yetsiz olan bu aldat· icra eder. Cenneti vardır. Bu da 
'-~ \'c h erı çok genit mikyasta, Harlemde mevcut diğer binlerce ev-
i~ .. ~,~ CSapsızdır. ler gibidir. Adresi: 20 cenup 115 
~t :- civannda Harlem'de sokak Harlem'dir. 
~ ~n bir siyahi ba§ma top· Mesih, bütün dünyaya sulh, 
~ll!lı \'c ~a kendisine "Mesih,. manevi sulh, muhabbet ve saadet 
lıac ~llnit ve yapmadığı re- ilan eder. Bugün bütün Amerika, 
fi~ıtn., he ııtır. Skandal "Siyah Avrupa ve Afrikaya dağılmıt 20 
t lld'ltı\ by~ muavini olan Çon milyon mensubu olduğu nazan dik
~~ l>c ~ •• u rneıhebe mensup olan kate almırsa herifin muvaffakiyeti

~ tiıı ~le} bir Amerikan kızını nin derecesi pek iyi anla~ılır. 
~~ ~~larla .iğfal etmesi üze- Mesih'in para ile bir münasebeti 
~t~ ~6t 1~ çıkmııtır. f smi De- olmadığından mensuplanna vergi 
tt~ll ~.0ı.an güzel Amerikalı da gibi birşey tarhetmemektedir. Mas
~~ kapaklı rezaletleri zahı· raflarını nereden tedarik ettiğini 
~-- 1§hr kimse bilmez. Lüks bir otomobili, 
~1~ ~IHIN ANASI bir arabası vardır. Sekiz: mevkili 

·~~t 
17 

bir de tayyaresi bulunuyor. Eğer 
::~ tO l Yaımdadır. Batma isterse lngiliz kra1larmm sarayından 
'~ J./ c anlatmıftır: daha muhtctem bir sarayda ikamet 
~ ~tıı Und'u Loa Ancelosta bu edebilir. Fakat küçük evi ile iktifa 
~ bi; Up olanlar tarafından ya· etmektedir. 
~ ... - .ıı~lantıda tanımı§ ve ken- Bu adam buraya nereden gel-
L ~. <lUI> olrnu!tum. Çon. iki· mi§, evYelce ne yapıyormuı~ Bu-

~ d~a.Yr halas edecek yeni nu kimse bilemiyor. Bunu elli se
.er old ~ak için "seçilmiş,, ne evvel Amerikanın garp eyaletle-

ekttı. ~ Ugumuza dair beni ik- · rinden birinde gördüklerini ve o va· 
'.. 'c'lj)l'l'\ n de tecrübesiz ve !ev- kit 70 ya~mda bir adam olduğunu 

k~k gibi maceralarm ne ~imdi ise gençleşerek ancak elli ya
~~;un~diğim için Çon'un ımda gör~ndi.iğünü söyliyenler bile 
tlc\ ~dak· bırçok defalar gittim. var!. Heı;ıen bütün mensupları 
llıı, 1 hallerin ve münase- Mesih'in ebediyen ya§ıyacağına, fa-

. ~~r ~Yiy~~la hiç bir alakası kat hiç bir vakit daha fazla ihtiyar· 
't ,)' tqj . gormekte gecikme· lamıyacağma k:ıni olmuşlardır! 
Sj~l "defa evine gittiğim SAADETiN ESRARI 

. ht> IAh., m muavini beni Meşih, kendine sadık olanları 
~tc ~erıj Meaihi ( l) doğur- eYinin bir odaşmda kabul eder. 

~ı.-.. 'rk~Çt,riye aldı. Sonra ha- Hunlara foziletten bahseder ve mcz· 
~~ltı. da§lanndıım hazlarına hcbinin esaslı prensiplerini izah e 
"'Ih.' t~ı\.onıın dini hayatı alet der. Ayni odada mensupları türkü \. ~ ~~h Yaptı.iimı ihbar etme· l'.'ağmrlar, oynarlar, eğlenirler. 
~~~'trı· ~t ettıler... Mesih vaad',rle uğra§mazl Verdi-
~ 1:)~1 An ıhban üzerine i~e el ği dersleri hemen tatbik ettirir! 
.,.}'~"'lli'ttıirı nc~loa müddeiumumisi Yalancı Mesihin prensiplerinin 
~~ 'ft~l ..... ,.btitün teferrüatile or· temeli ··eski zuum ve itikadları ter-
~ Çıı.. ·•ı-.sına b ld w kederek insanın bütün arzulannm ı.: 'ih._~14qku .h tnec ur o u~u-
~ ~,)cn.1 ~r edilen rezaletin serhe,,tçe tezahürüdür. Bir kimse 
~~ ~ 1 •• dın. sahiplerinin irti. ancak bu usul ile A1lahın arzuları· 

t ihı:'t ~l'uz bınlerce skandalın na mutabık hareket edermiJ . ., 
,.. ~ ~~1?ı tetkil ettiğini, di- Fakat bu Allah da kimdir I Biz-
t ttıı,7 l l\"ı ~lYcnleri de mutlaka zat kendisidir. ..Siyah Mesih., tir. 
}*~.-·llftir. a .;ernc riyasetine teb· Ayni zamanda bu itikadda mede

niyetin yalancı prensiplerini terke-
. atı Lı ..... MEStH KlMDlR? derek binlerce sene evvel yaşıyan 

)' ~ •• , 1 insanlar gibi ya§ıyabilen her insan 
Qıı~'l>kr ~t li Yaıında bir siyahi· da ilahtır. 
~ditında ey)0 rk §İrnendifer is- Yalanci Mesih. mcnsuplarma in-

' r. ı; Ça •tan siyah hamal - sanın iyi olarak doğduğunu ve eski 
~ hl'lti<ii, cF hali, her tavrı on- sade hayata dönmesi lazım olduğu
~~ki M ~kat siyahiler ara· nu söylermi~. 
~.... ti acti esıh hudur. Dünya. Hulasa koskocaman Amerikada 
ri. ·~ k ren v . l 1 d L 
'<Q', J tttdi.id· e ınsan ara tev- dal budak salrp sene er enoeri din 

~ttla ır. Ulüvvü cenabı kiı-vesi altında hatır ve hayale gel
t arasında 8iyah ve· medik rezaletler yapan bu açık göz 

~ di. D. hilekar bu defa yakayı ele vermit-
t"-nüd~~d ve Prag a- tir. Artık rezaletlerinin hesabını. 

~~! - ~·· Polıtikasma bağlı sandal yada verece.k ... 
ltı "'4tl s ıız • 

. ~~~ ı:~rmda yapı· 
\i~~ ~ ·-~r, herhangi 
~~ ~r:inde de ~r rüya, bir 
g;~. ~ ıhtilil hiuini 
~ ~~lte ikia~. de 

· le~~ •• _z:man once 
~ ...... ~danım. 
~ ~.~ deri.; , bu iki 

ı ,,;~, aak..!~ anlıya. 
~-.~.mil-

b." ~ ~ hayatlarm-
~ ' -ı:l'lll tnki).!!L 

' ao can-

1 LAN 
tatanbu.l vilayetinden: 

1 - D~ni:ı sınıfına mensup eratın 
ıubede toplanma ve sevk günü 16 nisan 
937 ve bu ırnıftan'bedel vereceklerin 15 
nisan 937 günü akıamına kadar kabul 
edileceği. 

2 - Piyaıcle., gümrük. jandarma ve 
muzika smtflarınm toplanma ve sevk 
günleri 21 nisan 937 ve bu ıınr!tan be -
dellilcrin de 20 n!aan 937 akpmına k.ı
dar alınacağı flln olunur. 

', ~ tetcr_,.lınlnn . 
ı-· · 1'aaı.~1arı. · Belrnd P AR A 

~~~t~.e ha1- Çek~lo- 1 Dün ve Y ann K.itaplanndandrr 
"~· K eaaaı uze-,, 1 teyid eden ilk Fiyatı 25 kuruttur 

Dünyada müthiş bir sahne olaca 
lngiltere bu sene için inşasına karar 'l1erdiği 48 bin 
tonluk drednotlardan sonra 70ve80bin toızlu!c devasa 

deniz canavarları gaptırnıoga hazırlanıyor 
Londra Nisan 9 (l lususi) -

Büyük devletlerin bilhassa. İngiltere, 
Japonya . ve Amerikanın korkunc 
bir şekilde silahlarını artırm:ığa d; 
vam etmeleri büyiik ve yahut kü<iilı 
harp gemilerinin hangisinin tercih e· 
dilmesi lazmı geldiği hakkındaki me. 
seleyi halletmiş görünüyor. Senelcr
denberi mütehassıslarını düşiindüren 
bu mesele nihayet büyük teknelerin 
tercih edilmesinde karar kılmıştır. 
Bilhassa lngilterenin her biri 48.000 
tonluk dev gibi iiç büyük kruvazör 
in~ etmeğe karar vermesi Vaşing
ton ve Tokyoda büyük tesir uyan
dırmıştır. l lattil resmen başka me
seleler için Londraya giden Norman 
Dayis'in deniz silahları meselesi için 
de büyük Britanya hi.ikumetiyle mü
zakereye girmesi ihtimalinden de 
bahsedilmektedir. 

Londrada deniz anlaşmasına gö
re ancak Japonlar muharebe gemi
leri toplarının 406 santimlikten aşa· 
ğı olmasını kabul etmedikleri tak
dirde 35,000 tonluk gemiler in ~a· 
sı kabul edilmiştir. Japonya muha· 
lefette devam ederse o vakit Amerİ· 
ka birisi Atlantik, diğeri uzak şark 
denizlerine mahsus olmak üzere iki 
donanma yapmağa mecbur olacak
tı. Panama boğazr büyük gemile· 
rin geçmesine müsait olmadığından 
Amerika Japonya ile mi.isavi tonda 
kalmasını temin için ayrı ayrı iki do· 
nanmaya malik olması kabul edil
mişti. Fakat şimdi vaziyet bütiin 
bütün değişmiştir. Japonya şimdi 
45,000 tonluk gemiler inşasına baş -
lamı~ 46.000, 47.000 tonluk gemi
ler yapmağa hazırlamyor. Bunlara 
koyacağı toplar da 46 santimlik O· 

lacaktır. 
Diğer taraftan lngilterc 35,000 

tonluk iki drcdnot inşasına başla
m1ştır. Bunların toplan 356 santim· 
lik olacaktır. Bunlardan başka İn
giliz hükumetince tasdik edilen 1937 
in§aat programına göre ayni tonaj. 
da üç dridnavut daha yapılacaktır . 
Eğer Japonyanın yeni gemilere ko
nacak topların çapı hakkındaki ih
tilaf devam ederse bu sene yapıla -
cak üç lngiliz drednotunda esaslı 
değişiklik olacağı bunların 3 S veya 
37 bin tondan çok yukarı 48,000 
tonajda olacakları lngiltere Bahriye 
nezareti tarafından söylenrnektcdir. 
Bu gemilerin her birinin 406 santim. 
lik 1 2 topu bulunacak ve zırhlan da 
üç katlı olacaktır. Süratleri saatte 
31,5 - 32 mil üzerinden yeni gemile· 
rin nihayet 42 ay zarfında ikmali i
çin çalışılmakta olduğu da görülmek
tedir. 

Bu gemilerin tahrip ve imha kuv
vetleri şimdiye kadar görlilmemiş bir 
kuvvette olacaktır. Dünya bugüne 
kadar ne böyl'! bir kuvvet görmüş 
ne de böyle bir kuvvette gemilerin 
lüzumunu hissetmişti. Bu gidişle 

İngilizlerin öniimiizdcki seneler için· 
de 70 veya 80.000 tonluk inanılmaz 
derecede büyiik ve cehennemden be. 
ter alevler saçan, tahmin eclilcmiye· 
cek cesamette mermiler yağdıran 
herşeyi ilk temasta yakıp , yıkıp im
ha eden gemiler yapmağa b<lçlıva· 
cnklarına şaşmamak lazımdır. Bü
yük Britanya Bahriyesi şimdi ynp
tırdıkları ile iktifo etmiyerek bunları 
düş\.inrnektedir. 

Japonyanın hemen bu lngiliz ge. 
milerine mukabele edeceği ve hatta 
İngiltere ve Amerikadan daha bi.iyi.ik 
gemileri in~asına başlıya.cağı da mu· 
hakkaktır. Japonya, İngiltere ve 
Amerika deniz kuvvetleri ile kendi 
kuvvetlerinin sade olma~ınm kabu
Hinü ısrarla istemektedir. Gecenl('r 
de Japon nazırı bu müsavatı~ .Ja -
ponyamn milli haysiyetine taalluk 
ettiğini beyan etmişti. 

Böyle cesim gemilerin in~asma 
başlanması bir vakit tayyare korku. 
sundnn büyük gemilerin ü"!erindcn 

dışarıya çıkamıyacaklarma dair hü
küm siiren nazariyelerin de ehemmi
yeti olmadığını meydana koyacak • 
tır. 

Bugiin İngiltere, Japonya ve 
r~irleşik Amerika hiikfımetleri gibi 
dünynnın en büyi.ik deniz kuvvetle
rine malik olan devletlerin böyle bü
yük gemilerin inşasına başlamaları 
büyi.ik gemilerin damin büyük rolü 
olduğunu ve tayynrc ' ·:cumlarınrn 
biiyük gemilere tesirlerinin ehemmi
yetsiz kaldığını ı;üstcrmcktedir. 

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : ::: : : : : : : :: : : : : : : ::: :::::::: :: : :: ::: : : : E 1 

~i Cengel kitabı il 
H ~ .. .. H Rudyard Kipling'de fi 
:: dilim :.?e revjren: !! .. , .. 
!! Nurettin Artam ii :: :: ... .. fi lngilız edebiyatının şahc~erleri g 
:: arasında olan bu eser Ulus ncş- :: 
!! :: :: riyatı arasında çıkarılmıştır. :: 
!: :: 
:: : : :: : : : : : : :: : : : : ::: : ::::::: ::: : : : : :: :: : : : : : : : ::: ::: :: ::: :ı 

AJ tık 
3 n~Mt 
G B;\ lılc 

Yıllık 

KURUN 
.;1BONE TA/?,/FESI 

!llı•mlel.cl l'lkmlckct 
ı~·lndı• dışında 

rno 275 
4CO 750 
7:i0 ltOO 

1400 2700 

Tnrlfcslndcn llnlka::ılnr için ayda olllvır k•ı
ruş dUşUIUr. Posta blrlı~lno g'frml;:en yer 
!ere ayda yetmiş be er kuruş zammedillr. 

Türl.ll l'nlıı her postıı ml'rl<ez.lnde 
IH'RL~n nbcnf' yaz.ılır. 

Adresini de~l§tlrcn aboneler 25 kuru§ 
oderlcr. Göndcrmlycnlcrln ndreslE'rl 

der,i tlrllm z. 
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~=Cunluı< ICCJN ve VP. 
RADY~ TERCUME KULTf_..,. 

8 u irfan hazını....-
.. -- Programı abone olmak 1~111 
oCLE NEŞRİYATI: 
Saat 12,30 Pllkla Tilrk muslkisJ 12,'iO 

Havadis. 13,0S Muhtelif plak oe:rfyatı. 14.00 
Son. 

AKŞAM NEŞRiYAt'I: 

kolavhklar 

....... 
Memlekette okwna 

Bir düfün 1Japı/arak kırk 
çift evlendirilecek 

Saat 17.00 İnkı!Ap dersleri Univcraite -
den ııakleo Recep Peker tarafuıdan. 

Saat JS,:JO P1Ak1a darıı musikisi 19.'JO 
Spor mtisababelcrl E§re! Şefik tarafmdan, 
20,00 rllrk mualkl heyeti, 20.30 Ömer P..ıza 
tara!ın•lan arapı;a söylev, '20,45 \'edia Rıza 
ve arkıuSa.,lan tarafmdarı TQrk muslkel ve 
halk farkılan, aaat ayarı. 21.15 Orkestra: 

yaymak ve kitap tedariktıd 
laıtırma.k makaadile Dilıı \'C 

rm kitapları için her~ 
rişli ve pratik bir abone ı,ı 

nulmUftur. ı inci kit~~ 1 
kitaba kadar olan on cil~ 
serinin abonesi 636 kurl1:'~ ... ~ 
nun 236 kun.rşu peşin verıUt 
dan sonra her ay bir lira Ayrıca üzüm ve incir bayramları da tertip ediliyor 

Saat 22.~ Ajana ve borsa haber1erl ve 
ertesi gUnQn programı. 22.30 Ptft.kla ııololn. 

opera \"e operet parçalan. ıs .oo Son 11 inci kitaptan 20 int'İ 
kadar olan on eiJtlik 2 iıtd 
abonesi 504 kuruştur. 204 
pe.'.}in \'erilir ve ondan saati 
bir lira ödenk. 

İsmir (Hususi) - Fuar lı::omiteıi bu 
ıeneki fuarda atraksiyon işine her se -
nekinden fazla ehemmiyet vermeğe ka
rar vermi§tİr. 

Bu cümleden olarak fuar esnasında 
takarrür edecek bir günde kırk _çiftin 
evlenme töreni yapılacak ve buna fuar 
düğünü adı verilecektir. Kırk çiftin şe-

refine fuar komitesi tarafından bir su
vuc tertip edilecek ve bunun masrafı 
fuar komitesi tarafından yapılacaktır. 

Bundan başka da çiftlere bazı ucuzluk
lar temin edilecektir. 

Aynca bir gün üzüm, incir bayramı, 

bir gün tütün ve bir gün de palamut ve 
ve zeytin bayramı yapılacaktır. Bilhas
sa üzüm incir bayramı incir mahsulü -
nün bmirc ilk getirildiği zamana te -
sadüf ettirilecek bu mahsullerin hmire 
gcli§leri emsalsiz bir surette tcs•it ohı
nacak ve o gün halka ufak paketler içe· 
risinde üzüm, incir tevzi olunacaktır. 

TRAKYA PAVYONU 
Trakya Umumi mü!ettişliğfaden En

ternasyonal fuar komitesi başkanlığına 
gelen bir telgrafta fuardaki Trakya 
pavyonunun bu yıl Trakya mahsulleri -

Satış Kooperatifleri 
Teşkilat ihracat mevsimine 

kadar yetiştirilecek 
1mıir, (Hususi) - üzüm ve incir rileeek kutuluk keresteler için Ron

mmtakalannda. ihracat mevsimine ka- manyaya gitmiş olan İzmir üzüm ku. 
dar teşkil edilecek olan satı§ koopera. rumu müdürü Bay lsmail Hakkı Ve
ttüeri için tetkikler yapmak Ü7.ere :Ma- ral bugünlerde lmıire dönecektir. Ku
nisaya sidcn 1ktısat Vekaleti iç tica- tuluk kereste mc~les.i, halledilmiştir. 
ret umum müdür muavini Bay Sal&- Bu sene de kereste buhranı gibi bir 
bittin Cubruk. şclırimizc dönmµştür. ,·aziyetc kal'iyycn meydan verilmiyc. 
Bs.y Salihittin, Manisa havalisinde cektir 
t.eı;kii edilecek satış kooperatifleri için Satı§ kooperatifleri teşkilatı için 
yerinde tetkikler yapmıştır. Veki1ct yapılmakla olan tetkikler, Bay İsmail 
tarifeler müdürü Bay Muhib de Öde- Hakkı Veralın avdetinden sonra hazır
m\:_'iQ git.miatir. Orada incir satı5 koo- la.nacak bir raporla İktisat Vekaletine 
ı ~-atifi ~kili için tetkikler yapacak. bildirilecek ve oradan gelecek emir Ü· 

tır. ı zerine tetkitata resmiyet ·verilecek ,.e 
Romanyadan bu sene tmıirc geti- satış kooperatifleri işe başlıyacaktır. 

Çanakk'alede 1 Kültürparlıta 
Mimar Sinan günü Oda pavyonu 

Çanakkale, (Hususi) - Büyük 6000 lira sarf edilecek 
Türk sanatkarı Koca Sinanın 349 ıİzmir, (Hususi) - tzmir Ticaret 
uncu yıl dönümü Halkevinde büyük ve Sanayi odası btitC'.esi hazırlanarak 
bir kalabalık ile kutlanmıştır. llbay, tasdik için İktısa.t Vekciletinc göndc
Müstahkcm Mevki Komutanı Gen~- rihnişt. Bütçede oda için Kültürparkta 
ral de bulunmuşlardir. Kiiltür dı- iıışa. edilecek lzmir oda pavyonu için 
rektörü, Sinanın hayatı ve izerleri blitçede on bin lira ayrılmıştı, bütçe. 
konulu ilmi bir konferans vererek nin tasdiki gecikti21 için pavyonun 
büyük sanatkarın dehasını tebarüz inşasına. başlanamı;orBu. Oda. reisliği, 
ettirmiı, Sinanm sa~at. ve tekn.ik pavyon in.~.aatmın gecikmesine mahal 
~ın~n .. ~c~~cn ınce~.cn1!'~!!· kalmrunak üzere pavyon tahsisatının 
kultu~ dırc~torun~n bu .~~n ıçm sarfına mezuniyet istemişti. Vekalet-
yazdığı (Mimar Sınan) ııırı ortao. ten gelen emirde ( 6000) liranın bu iş 
kuldan Bayan Ycışar tarafından çok için §imdiden .sarfma izin verilmiştir. 
güzel ve heyecanla okunarak alkrş-
tanmJJtır. 

Tören bir aaat sünnÜf, tören- Jzmirden kısa haberler 
~en sonra şehir orkestrası taraf rn
Clan çalınan güzel havalar clinlcnil
ntl§ ve dans edilerek geç vakte ka
'dar cğlenilmiştir. 

Çanakkale mezarlık
larını ziyaret eden 

seyyahlar 
Çanakkale, (Hususi) - Kaptan 

(Corç Bul) un idaresinde 8161 tonluk 

İngiliz bandıralı LeL1:iya vapurile 4 i5 

lngiliz gelerek yolculardan 61 tanesi 

Kilye limanına çıkmış mezarlıkları zi

yaret etmi§tir; 370 yolcu da Trova 
kıyılarnu gezmi§lerdir. 

Köy muhtarları kursu 
lıçelcrdc açılan köy muhtarları ve 

İzmir (Hususi) - Haber aldığıma . 
göre hükümctçe. Ege mıntakasının ku
tuluk kereste ihtiyacı için yüz bin İn -
giliz liralık serbest döviz müsaadc~i ve
rilmiştir. Bu döviz ile 32 bin metre mi
kabı kutuluk kereste getirilebilecektir. 

• Verem mücadele cemiyeti, !dispan
ser faaliyetini genişletmeğe kuar evr
miştir. Hastalar dispansere her gün öğ
leye kadar müracaat ederek muayene -
)erini yaptıracaklardır. 

• Ziraat V ckalctindcn vilayette gelen 
bir tami.-ndc köylerde Kav::k fidanı e -
kilmesine itina edilmesi bildirilmiştir. 

Ayrıca kavak fidanlarının nasıl ekile -
ceği, bakım usulü hakkında bir de ta -
rifname gelmi§tir. Kavak fidanlarırun 
Ziraat ve belediye fidanlıklarır.da nasıl 
yetittirileceii hakkında da mufassal iza
hat verilmi!tir. 

katinl"'ri kursları ha.sarı ile devam et. ---------------
mektedir. Merkez köyleri için Çanak- : D r. •••••111 
kale Halkcvindc a; rlacak olan kursla- N 1 ş A N YA N 
rın müfredat pr03'famı kültür, tarim 1 

ve baytar dircktörle: i tarafından ha. 1 Hastalannı hergün akşama kadar 
Zirla.ıı,ı:wLktadır. Bu kumlara da 20 ni- Beyoğlu, Tokathyan oteli ~·anmda 
sanda başlanarak on gün içinde bitiri- 't.:ektep sokak 35 numaralı mua-
!~cek, kursta muvaffak olanlara f:im. yenehane!inde teda\•i eder. I 
Qıden b3.$tuıla.n §ahadetnameler veri- Tel: •0843 
lecektJr r . - -- . -- - ... - -

nin teşhirine yetecek bir §elde ifrağ e • -
dileceği bildiriimiş ve bunun için yeni Tayyare piyangosu tallllle-
bir plan gönderilmesi istenmittir. rlnden biri lzmlrde 

lŞBANKASI PAVYONU 
İ! Bankası fuarın biiyük antresine 

yakın en iyi bir yeri alarak üzerinde 
50-60 bin lira aarfetmek surctile mü· 
kcmmel bir pavyon inıasına k.uar ver· 
miş ve mühendıtlcri bu mak!l.ı.tla şehri· 
mize gelmiştir. Bu pavyon fuarımızın 
başlıba~ına bir ziyneti olacaktır. tı Ban· 
b::a pavyonunun inş:ısına y~kmda baş
lanacaktır. 

Son haftaki 
soğuklardan 

lzmir, (Hususi) - Tayyare pi
yankosunun son kqidcainde en bü· 
yiik ikramiye olan 200.000 liralık 
biletin bir hamili İzmirde bulun· 
maktadır. Bileti satm alan B. Bay 
ram isminde bir z:attır. 

Kendisi, talih ku~unun başına 
konduğunc!an bihaberken bilet bayii 
B. Bayramı anyarak bulmuş ve 200 
bin liranın kendisine isabet ettiğini 
te~ir etmİ§tİr. 

B. Bayram parayı alır almaz der
hal İetanbula gidecek ve itini g~nİ§· 
letecektir. 

21 inci kitaptan JO unCll 
kadar olan on ciltlik 3 üııcll 
abonesi 532 kuru~ur; 232 tJ 
peşi n verilir. ondan sonra 
bir lira verilir. 

:.a inci kitaptan U inci 
kadar olan on ciltlik 4 ürıdi 
abonetıi 520 kuruştur: ~ 
\'erildikten sonra her ay bir 
denir. 

Manisa bağları Göz Hekimi 1 
Dr. Şükrü Ertan 

Mühim zararlara Cıılıloi!u Nııru.....aniy• .... no. , , 1 

4 ı inci kitaptan 51 ind 
kad.ır olan on ciltlik !5 inci 
abonesi 488 kuruştur; 188 
peşin verilir ve her ay bir 1iıf 
nir. 

50 kitaba bırden abone-,.. 
tiyenler ~in 8 lira wrtP""".ı 
tap1arm tamamrnt alır -
her ay 3 lira ödiyerek 6 
saplarını kapatırlar. 

Uğradı (Cajaloflu Ecuncsi yanında) 
Telefon. 2Z566 

İC"Jnir, (Hususi) - Son ha.fla için- ••••••lli••- 51 inci kitaptan 60 ııncl 
kadar olan 6 mCJ serinin 
436 kuruştur. 196 SJ peıfO 
ve her ay bir lira ödenir. 

dc soğuklardan b:ı.ğlar mühim zar.ar
lara uğramıştır. 

Mani.~-ı havalisinde bağların. ao
ğukl<ır ~iiT.linden yüzde 70 zarar gör. 

düğü E~hrimi~ Ticaret odasına bildi

rilmişt.ir. Bağ asmaları üzerindeki fi

lizler soğuktan tamamile müteessir 
olmuştur. 

Aldığım malitmata göre. Ormanö. 
nü, Kocnkumlar, Gülbzy, Aı:malık, fü:ı. 

racaahmet, Çulfur, Tepe, Bayt~. Has

tıma.r mevkilerindeki bütün bağlarda 
bu zarar vardır. Ala.§ehir bağlarında 

da zı.rar olduğu haber almmı.etır. Müs 
tahsillcr, endişe içindedir. 

btanbul 4 ıüacii icra memurluğun -
dan: 

936/ 339 
Abone olmak için •"/ 

yı.:.-duna müracaat edilmeJiclY' 
Telefon: 24370 lsta.nbUl-

Bir borçtan dolayı mahcuz olup pa -
raya çevirlimesine karar verilen motör 
yağları ve benzinleri ve gemici Jevazımr 
gibi vesaire peıin para ve açık arttırma p;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iii'. 
ile satılacağından birinci arttırma Dr. /hrahim E1d 
16--4--937 tarihine müsadif cuma gU - • · "" Birinci sınıf Çocuk HasuJIY 
nü saat 10 dan itibaren satılacağı ve sa- mütehuaısı 
tılmadığt takdirde ikinci uttırma 24-4 
-937 tarihine müsadif cumarteıi günü Haseki ve Çocuk~ 
saat 10 dan itibaren Galatada yağ ka - · asistanı -
panıoda 91 No. lu mağazada sattlaca • Aksaray Millet Cadd.esi f'IO. 

ğından talip olanların hazır bulunacak Her gün saat 9 dan 18 c 
memurumuza müracaattan ilan olunur. hastalannı kabul eder• 

(V. N. 21776) 
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11 ;.,. KURUN '16 NtS"AN 1937 
''liıu har hlrpıer l:>aşlad.r ( 

~ 0rdu Ue ~an,. Mönkenin kardeşi, bir 
1.., tadaki l!ı· at Uzarıne yutUdU. O, bu

istJsordu. ~ 'I'ilrkleri mağlüp etmeği 
ııtuklddes e gariptir, ki bu harp, 
~re Yapıl rneınıeket,, i kurtarmak 

hassa onların bu ''Kudretlilerin en 
kudretlisi .. ni, ya.zdıfı yazıla.rla1 bo-
yuna meUıediyordu ! " · -

,,1 l21abiyetını anaı ~lr "Haçlılar seferi,, 
.--ı ~· dı .. v ır !d:on . Kubll!y. Mongolista.rı ıteplmnden 

oluyordu d gol Ordusunun seferi, nasıl JI A •• k 11 k ••t' J •• / T/' b •ı A u.z&klaşıp, payıtaht yaptıfı Pekindeki 

I ~;,ııh~st~b~~~i::~d:ı~::!~n~ lV.lOn e, QS erce,, 0 Ulle .. n.U l Qlj ve sarayında kendisini reh1.vete kaptır-
" .. , ıyarıdı! M k R l R _ .. l ..___., mı§ olmaııma, r,evk ve Mfayı itiyad e. 
.ı.a • ' t ~· - d f dinmiş bulunmasına rağmen, bu a.ra.-

~f 1:__:;aul~~."uu~aükkanh,arp1 Mlö~nkrdeenı·dbareiri- ar o o Oee • ırıs ll}Qll ını re e da harple hiç meşgul olmuyor, sayıla.-
""•v'll ~ vı a 45 mazdı. Bilakis, cedleri gibi dört bir 

~e, ~ ônke, Cine yapılan bu se- de fazlaca nüfuzu vardı Edindiği bu ta pek çok uğraşmasına hacet kalma. · yana ordular yolluyordu! 

'lklrulan bir hücum merdiveni nüfuza göre, pek çok uğraşmasına. ha.. - 83 dan, bu neticeyi elde edebilirdi, ihti- Kubilly:ın generalleri, Ki&mirde ve 
'da:rını trnnana.rak, sura aUa.- cet kalmadan, !Kubilly, htristiyanlığı mal! Benf!aldc dövüştüler; Ca.va ve Suma.t. 
~ ~ it !'andı. Atladı, dövüşürken , kabul edebilirdi! bulamam, doğrusu! Hele mukni birce· şu halde, neden menfi neticelenen raya sefere çıktılar; Annam, Tonkini 
11-"'<ı;e aleeinin duvarlanndan bı"rı· vap? Hiç mi hi,.. ! · i i tettil S"bi ı:~ \'\u-u M.a.rko Polo, bu hususla meşgul ol- :ıt bir teşebbüsten sonrn bu işin peşini ve I\:oşınş n za.p er: 1 rya.nm 
~~uıı ~:üp öldü. Bu Mongol im- madı da değil. İmparatoru, hıristiyan. KufıilAyın bu sinsice, kurnazca, t bıraktı? İhtima.J, bu zorlayış ürerine avcı kabilelerini baskına uğrattılar; 
•~ etı ı.Ud .·mu, ceddi "Kudretlile. t,. 1 k if d ed d Afrikanm bir kısmını istilA ettiler! ~,.,. 1\ retlıei lığı kabul ctmeğe ikna. hususunda bir na"""ı I a e er barid cevabı, ken- hüküm ar gaza.be geliverir, diye ~c-
d ~11 ettiD; . . ,, nin, Cengiz Hanın · d · h t a 

U! o• gıb1 "askerce., bir ölüm ol. teşebbüste bulundu. KubilA.y, kendisi- disine, ceddi Cengiz Hanın ruhundan kın ı .. ve ya u a, bu misyonerlik işi-
ne 3unu sordu: intikal ediyordu, adeta : Din meselele- ni pek öyle candan benimsemedi! 

\t" • • • - Peki, ame. neden hırlstiyan ola- rine karışmaktan ve karıştırılmaktan Marko Polo, Hükümdarın misafiri 
b;ı. O?ıken· ., Eğ h · ti l ~ k b 1 kalmakla, onun bol bol Htifatına ııaı·ı 

ü stelik. b ir Mongol amirali, bUyUx 

bir donnnmayla ve 100,000 askerle 
Japonyaya gönderildi; çUnkU. Ja
ponlar, Cizyeye bağlanmak istek.. 

sizliğile ayak diriyorle.rdı. Onla.rd&n 

ı...._hı:ı de ~ halefi "Ulu Hakan,. Ku- yım. er ms yan I6. a u ede- hoşlamruyan eski "Arzın efendisi,, nin 
"O 11010 

;ı1~de meşhur seyyah Mar- cek olursam, prenslerim gelecekler ve Mongol ırkının eski imparatorunun olmakla iktifa etti. Ve hakikaten, sonu 
toı iıtı~ ekındeki saraya, bu Mon. hıristiyanlığr kabul ederek kendimi ruhundan! Sanki onun ağzından çıkan gelmiyen il tifatlarla mesrur oldu, Pc. 
~alile, ~torunun "Mahremi esran,, vaftiz ettirmeğe saik. bu hususta amil bir cevaptt, bu cevap! kindeki ~~~~~da! Bu ecnebi seyyah. 
bı;e kaıd Baf'ır olarak, orada birçok ne olduğunu soracaklar şliphesiz: Se- saray sa 1 ının pek hoşuna gitmişti; 
'ıJ ~r 1 

\'e devletin vaziyetine dair bcp ne? Bu neden icabetti? Durup • • • saray ve memleket, .... Saray ve mem-
para koparmak, ancak kendilerini zo.. 
r a çekmekle kabil olacağı kanaatile, 

bu yolda tediplerine girişildi. Fakat, 

bu donanma, 4Illiralle ve 100,000 as. 
kerle beraber, bir tayfuna uğnyarak, 

Sarı suyun dibini boyladı! 

'bi~ hır ~8.1.dı. Eser, hayranlık ifade dururken ne maksatla. bir Mongol im- 'Marka Polo, Kubiliıyı h~istiyanlı. leket de ne? Saraylar ve memleketler 
ııı elftıı b 1'7.dad?'. Bu hayranlığı, t es- paratoru hıristiya.n dinine girdi? Ba. ğı kabule ikna teşebbüsünde bulun- sahibinin! Kubilay, misafirini el üs
~ "e l'~ eserı, hayli şöhret kazan- na bunu soranlara ne cevap verebili- ll!akla beraber, bu cevabı alınca , te- tünde tutuyordu, kendisine "Mahre. 

.._-.. na da hayli §Öhret katmış k şebbUsünü bir daha tekrnrlamadr. Tek mi esrar,, edindiği bu yabancı,,,ı. ya.-
-..CUtr! rim, dersin, ey Mar o Polo? .J 

l 
rarlasaydr, mu\'affak olabilir miydi? nından ayırmıyordu Eh, ).!arko Polo 

~ko p • • • Kubilfı.y gülümsiyerek, ilave etti: Bu Mangal imparatoru Ü7.erinde hayli da onun itimat ve iltifatına. layık ol-
~ olonun, Kubilayın üzerin- - Ben, onlara verecek bir cevap nüfuz edinmiş bulunmasına göre, hat. duğunu gösteriyor, Mongolları \'e bil. 

(Arkası oor) · 

'Wi@IJ!imlr&itlW•' a o R s A 
&tltıtfııı • .. •• = 
~•llcs~§hur ve cadde veya Numarası Muhammen 

~ttı.-prı'.d... sokağı.... içer- Dışar-
4~ 'il den. dan .. 

• tU a Zemin ka- 11 72 
llııı. \' llcıf ha-.... tında ... 

'• 
,, •• 12 70 •• •• ,. 

" 13 74 ,, .. 
" ,. 

,, " .. 
" 

,, 14 68 
•• .. 

7 .. .. ,, .. 
~ .. •• 3. 4. 1~ .. 

tttcrıard a. Sarı demir 57 - 1 

~~ 
tamii ha-
Timinde .. "'tt, \ı y. Çenber so- 4 - 8 

~ 
~ .. klğmda ... 

tbnimed -
das camii 

1ıtudd harimi ... 

Cinsi 

Mağaza, 

,. 
,, 
.. 
" 

Mağara ve 
depo. 

Bir oda. 

Ahıap odaı 

Oda. 

. 

\ 

kirası ... 
Lira K. 

90 

90 
90 
90 
35 -- 330 

3 

2 

2 

'l'ttk eti icar: Teslimi tarihinden 93 8 senesi nihayetine kadar. '-
~. \'ıı1c,~d gölü civarında Mandıracı çayırının 937 senesi 200 çayır~tu. 

a Yazılı mahaller kiraya ve rilmek üzere açık arttırmaları uzatılmış -

~~- late1tı·1 
"tt ı ı er p • 

•~rıb ey paralarıle beraber 19 
uı Vakrflar Baımildürlüğü 

Nisan 937 pazartesi· günü saat on beşe 
binasında akarat kalemine gelmeleri. 

(2112} 

kolayhklar 
\~ıdaki hizmetlerden birine ihtiyaçları olanlar 

ır Telefon . 
Bir mektup 
Bir Kart 

" 

Bir adam göndererelC . . • _ 

4 K ı~T bm.t P1.R OPüttG A·1

~to A 

SERVİSİ 
01eu ~~~nnııza hizmet olmak üzere apğıdaki hususlarda 

~k, itle . ~un olacak kolaylıkları kendileri gibi dütünüp halle
~ -.. M.,bijnı RÖrecektir: 

..._ tati Ya, efya vesaire aabnak veya almak ittiyenler, 
3 talipP, 1tnuhasip, hizmetçi, &§Çı, İtÇİ istiyenler ve bu hizmetlere 

-.. I(' 0 anlar • l'li:!:' la~ıhk ev, apartıman, dükkan, mağaza ~rayanlar. Ki
g ........ l>era k, kiraya vermek. Almak veya sabriak istıyenler, 
6 ..._ Ot~ \'e':lnek veya almak iatiyenler, 
, ..._ R.ac1y obil almak ıatmak veya iıletmek istiyenler, 

..._ lercu0 
almak satmak veya tamir ettinnek iıtiyneler. 

hitnıe~e . e~innek veya tercümf'ler yapmak iıtiyenler bu 
İçin (Vrını kolaylıkla ve emniyetle çarçabuk görebilmeleri 
~I AKIT PROPAGANDA SERViSi) nde bu itlerle 
~Ü"'ca ]hnak üzere aynca bir büro vücuda getirmittir. 

at arda hiçbir kayıt ücreti alınmaz. 
Vakıt Propaganda Serviai 

Vakit Yurdu Ankara Cad. lıtanbul 
Poıta kutusu 46 Telefon 24370 

Telgraf - Propaganda Vakit 

us. 4 • 937 

llhalannda yıldn lf&rt•tU olıuılar, llze 
r18de IDU.h>f'Je CÖnılıltordlr. H.akem!ar 
uaı l'..! ıJto ıoıııaııı, ..nııt r15atJanıır. 

PARALAR 
• Ster'.Uıı 
•Dolar 
•Frank 

621 - Pezeta 
125 - •Mark 
ll3 - • ZloU 

28 -

• Liret 
•Belçika Fr. 
•Drahmi 

12.; - • Pecıo 
84 - • IAy 
21 - •Dinar 

14-
52 •• 

• tmçreFr . :m; .... Yen 
•Leva 
•Florin 
•Kron Çek. 
• Şllltı AVUI 

23 - • Kron Inec 82 -
66 - • Altm l0i5 -
7l'i - •Banknot 252 _ 
23 -

ÇEKLER 

• LOııdN 621 • Vlyau 4 ~iO 
• N•T70flı o 7902 • AladJ'ld a 12a 
• P&JU 17 80 • BerUD 1 96:,0 
• MU&Dcı 15 01'5 • V&ı'fO" 4 1610 
• Brtıbel 4 69 • Budapeftt 8 9855 
• Atlna 881642 • Blllu11 107 7292 
•Centnt 8'66.i • Beıı:rao 8441 
• sor,a 64 09 • 1'okohama 2 76 
• Amaterd&m 1 4430 • Moelro•a 2i 
• Pnl 22 6800 • 8tnkholm S 1235 

ESHAM 
it BanhıJ 2! MI 
AJıadoıu 23 To 
~jl .-
Şlr. Rayrty -

• Merku Bank tı~ -
U. Blıorta 

• Bomoııu 10 76 

t•tlkrazıar 

• 1931 T.Hor. J 20 76 

• • • • D 2035 
• • • • m ~ 

llttk.Dabllt 96 
• Er1en1 ltUk 100,-
1m A 1ı1 .-

• S. Enruruııı ~ -

mm,.., 
•Çimento 14 00 

0b)'OD Del. 
fŞlvlr Del. • -
BalJa .-
ı,&rk llL ~.. -
Teletoa 

Tahviller 
IClektrUr 

l'ramY&J 
Rıhtım 

Anacıoııı J MI -
Alladolu D !0,-
4nıwoıu m ·-

.. lılUmc-aaıı A 4~ 90 

CUMA 

Takvim 15 Niıan 
Cumarıe.t 

17 Nisan 
S Sefer 

~18 
18 ~ı 

==--===--=! 4 Sefer 
GQa dol'UfD 
GuD bat.lfJ 
S.bab Dam&SI 

oııe naması 

Cklnd1 DIWl&SI 
Akp.m nam&lll 
Yetm D&malD 

1nıalı 
'l ıl m ıeçaa sbJtrt 
YıJm kalan ,uıııert 

.!li 19 
18.50 
480 
1~ 14 
ı.'5.:19 
ıs su 
2U.25 
3.32 
IC6 
259 

4~0 
1214 
r .'5.59 
18 51 
2027 
3,:ıo 
107 
258 

~ 1> 1 ıncı sn f Cilt • "r•ngı ve cııQer 1f,zohrevl hastaı kıar mutahassısı 

~ 
..,.. 1.,,.,. c....ı,e• k•,..••ı Na. " 

Teıetonı ••••• 

~ Pazar ve Perşembeden başka hergün 
:!> 15,Il - 21 e kadai hastalarım kabul eder 
'fi_ aaıı gOnlerı paraaıa 

Gümrükte eşya satışları 
lstanbul Gilmrilğil Başmildürlllğilnden: 

Galatada Koca Muıtafa caddesindeki 5 11yılı aatıJ ambannda bulunan ipekli, 

pamuklu mensucat, manifatura, cam eıy a, hırdavat, attariye, demir eıya, maki • 

nalar, tuhafiye, kokular, kantariye, eczayı tıbbiye ve emsali eıya 12--4-937 gü· 

nünden itibaren her gUn aaat 13 den aa at 18 e kadar pazarlık ve artırma ıuret· 

lerile ve PC!in para ile satılacaktır. 1stekl Uerin bu elveritll sitı§lardın iıti!adc et

mek üzere muayyen gün ve saatte anbar daki aatıı komiıyonuna ıelmeleri ve is • 

teyenlerin satılacak eıyayı her gün göre bilecekleri ve evvelce ilim yapılıp da Re

§adiye caddesindeki aatıf salonunda satıla cağı bildirilen cıyanın da ayni anbarda 
kurulacak komisyonca aatrlacağı ilan olu nur. (2072) 

· Devlet Demıryolları ve Limanları· işletme . ! 
• < ' 

· · · :· Umum idaresi ilanları · 

Muhammen bedeli (3173) lira olan Dinamo ve Otomat kömUrleri 28-5-
1937 cuma gUnü saat 15,30 da kapalı zarf usulU ile Ankarada idare bina11nda 

satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (234,23) liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin cttigi vesikaları, Resmi Gazetenin 7-5-1936 giln ve 3297 No. ıu nü! -
hasında inti§ar etmiı olan talimatname dairesinde alrnmıı vesika ve tekliflerin? 
ayni gUn saat 14.30 a kadar komisyon resiliğlne vermeleri lhımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara da malzeme dairesinden, Hıydarpa§lda 
tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır1 (2065) 
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, 

Neden 
'A_spirin ·? · 

Çü~kü .... ASPİRİN senerer
denberi her türlü soğukal-

1 

gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen 

sına dikkilt_ediniz, 

... markaj 

. pegoğlu VakıflarDirektörlüğü ilanları. 
w 

Kirahk emlak 
Cezayirli Gazihasan pap vakfından Büyükdere ve caddesinde 54 N. lu dük

kan. 

" 
... 

" " Kasımpaşalda kayık iskelesi 41 No. lu 
mtifrez arsa 

Taksim, Ayazpa13, Selimehatun sok ak 1 No. lu ev. 
Yukarıda bulundukları yerlerle mev kileri yazılı vakıf mallar 31-Mayıs-938 

ıonuna kadar k iraya verilmek üzere açık arttırmaya konmu§tur. İsteklile -
d n 23- N isan-1937 cuma günü saat 14, 30 da Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğü Aka 
rat kc:.l:minc gelmeleri. (2062) 

Dr. Suphi Şenses 
idrar yolla~ı ha stahkları 

mütehassısı 

Beyoğlu Yıldız sineması kar
şısı Leklergo Apt. Muayene 

4 ten sonra 

1 Cumartesi fakirlere paruız 
Tel.: 43924 

İstanbul üçüncü icra memur-luiun
dan: 

936/ 2944 
Bir Borcun temini istifası için aa -

tdmasına karar verilen muhtelif cinı ev 
eşyasının birinci artırması 19--4-937 
pazar tesi g ünü saat 16 dan 11 ye kadar 
% 7 5 ni bulmadığı takdirde ikinci ar -
tırması 26-4-937 tarih pazarteıi gü
nü ayni saatte Bebekte yalı boyunda 70 
No. lu evin önünde icra edileceği ilan 
olunur. 

Z AY i 

22 teşrinisani 935 tarihinde mem' -
lekete gideceğim esnada mührümü za
yi ettim ve bu mühürle hiç bir ferde 
borcum olmadığı gibi ve ileride bu mü
hürle senet zuhur ederse kat'iyyen ka -
bul etmiyeceğimi gazete ile İlan edi -
yorum . 

Beyazıt Cümhuriyet caddeti 45 nu· 
maralı dülckinda sakin Kemaliyenin 
Hezar köyiinden Koca ı\tehmet oifu 
Mustafa Uslu. (V. N. 21782) 

OSMANLI BANKASI 
1 L >. N 

Osmanlı Bankasxnın Galata, Yeni -
cami ve Beyoğlu daireleri, HAkimiyeti 
Milliye Bayramı münasebetile 22 Ni -
san 1937 (öğleden sonra) ve 23 ~iaan 
193 7 tarihlerinde kapalr bulurıacıktır. 

Sahibi: ASllıl US 
Nesrlyat Direktörü: Refik Ahmet Sevenrıı 

Devlet Oemiryoll~rı . u ·mumi 
Müdürlüğünd 

Saflık heyeftmizce yapılacak muayeneleri neticesi hizmetimize 
çıkmak, Türk tebaaıından bulunmak ve 35 yaıını geçmemek §artile 
Ankarada ~ııtınlmık Ü.zere iki re11am ile iıletmeler ihtiyacına ıöre 1 

rülecek: mahallerde iıtihdam olunmak üzere 6 ıube ıefi ve 15 kısım 1 
·tc alınacaktır. 

Re11amhk ve k1sım ıefliği için Ankarada Yol dairesinde, istanb 
darpap itletmeıinde, tzmirde de tıietme merkezinde 28-4-1937 çar 
nü müsabaka imtihanı yapdaca'.ctrr. Ancak şube şefi olarak alınacakla 
hanları •ayni ıünde yalnız Ankarada yapılacağından bu istekte olanlar 
yen olan günde bizzat Ankara.la Yol cdaireıine müracaatları lazımdır. 
olarak alınacıklarııt yükı~k tahsil görmÜ§ olması lazımdır. Mühendis 0 

tihınıı.z alınır. diğer talipler ve Nafia Fen Okulu mezunları arasınd 
yapılır. , 

Kmm ıefi ve reasamlık i:ntihanına gireceklerin en aıağı tahıil 
dır. Nafia fen okulu mezunları bu hizmetler için imtihansız alınır. Diğ 
ımda yapılacak imtiha

0

nda san'at okulları ile lise mezunları tercih edilir 
lerin ldile~çelerine aıağıda gösterilen ve">aiki de eksiksiz olarak ilift 
ıeç 26--4-1937 tarihine kadar doğrudan doğruya adı geçen 1ıletıne 
lülelerine ve Ankarada yol d~irui Reisliğine müracaat etmiş bulunma! 
tir. Bu tarihten ıonra yapılacak müraca tlar kabul edilmez. 

1. - Diploma (vqa Noterlikten suret). 
2. - Hizmet vesaiki (En son ve eıvclki hizmetler için), 
3. - Poliıten tasdikli iyi ahlak belgesi. 
4. :..._Hüviyet cüzdanı (nüfuıtan tasdikli). 
S. - Askerlik vesikası (A,kerliğini bitirmiı olmak veya alakası b 

mak ıarttır.) 
• Şube tefi olanlardan yüksek okul mezunlarına bidayette 97, yü 

mektepten mezun olmakla beraber yabancı bir memleketten yüksek b 
diploması bulunanlar 130 lira ücretle hizmete alınır. Ve tatbik olunan e 
iresinde terfi eder ve zam görürler. 

Kıaım şefi ve ressam olarak alınacaklardan yüksek tahsil göre 
liıe veya muadili meslek okulu mezunlarına 67, orta tahsil gö:enlcre S 
ret verilir. Garp lisanlarından birini bildiği ayrı bir imtihanla belli olanl 
rece daha yukarı ücretle alınabilirler. 

Hizmetimize gireceklerin terfileri Ye ,görecekleri otomatik zamlar 
için tatöik ol~ının kanunu mahsuı hükümlerine tevfikan yapılır. 

Ankarada kendilerine vazife verilenlerin alacakları mesken bedeli 
ıöıterilen ücretlerden hariçtir. (853) (1967) 

r-~~ 
. . . 

·çok. Mühimdir 
OKUYUNUZ 

KURUN 've HABER gueteleri : okuyuculannm faydaları · 
yapbjımız teklifi hüanü kabul ederek: 
1 - Her türlÜ İhtİIUa töre doktorlar 
2 - Dits!ler t 
3 - Eczacilar, 
4 - Erlı:ek ve kadın berberleri, 
5 - Terziler. 

ile !'kUilaftnı tanqtırmay• hizmet i~ini ferviaimize ,•ennİ 
Bu metıuliyette bulunanlardan arzu .edenler bu gazetelerin 
TORU, DiŞÇiSi, ECZACISI, BERBERi ve TERZiSi olarak 
aeınt okuyuculanmıza tavıiye edilecektir. 

Gelebilenlerin bizzat ve me,:;u\iyetleri fazla olanların me 
la en kısa zamanda· mürauatlannr ric:ı ederiz. Bu müracaatla...clJ 
hıma tekilleri kendilerile birlikte teıbit edilece.ktir. 

• ~ ·' .. · . V akıt P.ropqanda Servbi 
VAKiT Yurdu 

· Ankara Caddesi - lıtfınbul 
·Telefon: 24370 

Kocaeli \1lla,·eti Dainıi 
• 

Enciinıenindr 
/' r'- :• .. -- ;- ı - f. ~·:;ı_r c yc1 u~uıı 1 : .J G:7 - 50 ' toi b ci 

d1 mu~1tdif p;;ır~alıı.rcia şos: le.mir•tı m-: vcut altı lıin l iıalık tahs satı 
nhidi fiat üzerinden Nisanın 28 inci Çar§amba giinü saat on bette 
yapılmak üzere açık eksiltmeye konulm uştur. 

Muvakkat teminıtt (450) , liradır. İıteklilerin ihale saatine kadar ,,e 
veya vilayet nafia müdürlüğünden alınmış fenni ehliyet veıikaaı ve mu,,ı( 
minat mektubu veya banka makbuzu ile vilayet makamına ~artname ve 
fiat cetvelini görmek iıtiyenler!n de vil.iyet Nafia müdürlüğüne mUrac•• 

cıoz4) 

Fatih eulh hukuk hakimliğinden: 

1 37/ 48 . 
v ereseıi tarafından vasiyetnamesi -

nin açılması için mahkememize müra -
1 

caat olunan Cerrahpafa Mühendis ıo _ 1 

kağındı 7 uyıh hanede mukim iken 4 
niaan 937 tarihinde ölen Ahmet Cevat 
Kuduri oğlunun vasiyetnamesi 18 ha . 1 
ziran 937 tarihinde aaat 10 da •çılaca
fından ölünün alacık ve borçlarının ve 
iddiayı veraset ~enle~in iki ay zarfın - 1 

da mahkernemi%e Yeuikleri ile müracaat 
ları akıi takdirde muamelei kanuniye . 1 
si ifa kılınacağı ilin olunur. 1 

· • (V. N. 21774) 
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Tüo ve para.tifo hutalıklarına 

tutulmamak için tesiri kat'l, mu
afiyeti pek emin tar.e aşıdır. Her 
eczahanede bulunur, . Kutuım: ~5 
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