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General Franko'ya 
karşı isyan 

Haberler mütemadiyen devam ediyor, 
fakat Jngiltere pek inanmıyor 

Frankonun isyan çıkan yere gittiği de bildirildi 

Yeni bir boZgun sonunda 
Ihtilô.lciler Malaga'y a kaçtılar 

Londra., 31 (A.A.) - İngiliz gaze-1 bütün haberlerin mahiyeti şUpheli
teleri general Franko kampında giıya dir. çünkü İspanyol komünistleri hiı.
iayan ve suikaatler meydana çıkarıl- disenin ehemmiyetini izam etmeye ça
dığına, 1spanyol Fasında Tetuanda yüz lı§ıyorlar. Bilhaasa 1spanyol ajansı 1n 
kadar 11ubay ve askerin kurşuna di- giliz maha.filinde bu nevi haberler 
zilıdiğine ve ker.a AJguirasda 40 kişi- yaymıya uğrqıyor. 
nln idam olunduğuna dair haberler Difer taraftan Londradaki !span-
neeretmektedir. yol elçiliği de nasyonalist topraklarda 

İfçi partisinin gazetesi olan Daily umumi bir isyan çıkmak üzere olduğu 
He:ra.ld, Burgos, Va.lladolid, Sa.laman- intibamı uyandırmak istemektedir. 
ka ve Seillada bazı hadiseler olduğu- FRANKO TETUANA GiTMiŞ 
:nu ve tevkif at yapıldığını yazmakta- CebelUttank, 31 (A.A.) - Teyidi 
dır. mümkün olmıyan ve fakat tahkiksiz 

Londrada beyan olunduğuna göre, de reddedilemiyeoek olan şayialara gö-

lktısat Vekilinin mülıim be_qanatı 

Ereğli Kömür Şirketi 
~~5 milyon Liraya satın ahndı 
Fransaga ve müstemlekelerine 

kömür satacağız 
(Yazısı 4 üncü aayıfada) 

"8 E L L E T E N,, 
Türk kültür hayatına 
doğan bir yıldız 

TDrk Tarih Kurumu'nun bu mecmuası Ataturk'Un 
TUrk kUltUr UnUn benllllnl kurtarmaı çln hasretti§ ı 

zaman ve mesainin •eçkln bir eseridir 

Yazan: 
---.----------ASIM us----------....1 

(Yazısı, ı incide) 

re general Franko İspanyadan Tetua
na hareket etmiştir. 

TEVKIFAT YAPILIYOR 
Londra, 31 (A.A.) - Cebelütta.nk

tan Reutcr ajansına b ildir iliyor: 
Bugün Lalineada mUhim şahsiyet

ler arasında müteaddit tevkifat yapıl-
ınışbr. . 
SU/KASTI RAZl'RLIY ANLAR BiN 

Ki~/ iMiŞ 
Cebelilttank, 31 (A.A.) - Dün 

Tancadan gelen İngiliz ve ecnebiler Te 
tuandaki suikastçıların 1000 kişi ka
dar oldulflarını 11öylemişlerdir. 

--~-=-------------..-------

Osmanh lmparatorlu§unun 
son sadrazam ve 
, nazırlarından 

Mareşal Ahmet 
izzet öldü 

Mareşal Ahmet !u.ct'in düıı öğle
den s~nra vefat ettiğini haber aldık. 
Cenazesi bugün öğleden sonra Moda
daki eYinden kaldırılacaktır. 

Osmanlı jmpartorluğunun son yıl
lnnnda Harbiye nazırlığında ve Sad
r:.zambkta bulunmuş olan Mareşal 

lzzet Van mutasarrıfı Haydar Beyin 
oğludur ve 1864 senesinde .Manastırın 
Nasliç kasabasında doğmuştur. 

1887 de Erkanıharp yüzbaşılığile 
mektepten çıkmış, iki sene sonra Al
manyaya gi)nderilmiş ve dört sene son 
ra lstanbula dönerek ertesi sene Bul
garistana, 1896 da da Yunan muhare
besine gönderilmiştir. 

(Sonu Sa. 4 Sii. 3) 

Bugün 

ı Nisan 
Telgraf adresi: Kurun • İstanbul 
Tele!. 21413 (l'azt), 24370 (idare) Aldanmayınız 

, 
Gazetemizin sall-
cılarına yardımı 

Bu def aki ikraıniye. tertibi
miz de müvezziletinziz, için! 

Gazetelerin okuyucuları için türlü türlü m~~afat tertip 
ettiği görülmüştür; fakat gazete ile · okuyucuyu . biribirinc 
ul-atmin müvezzi veya tütiincü bu mükafat, İkramiye, 
hediye tertiplerinde hemen daima unutulmuı gibidirler. 

1ıte bugün de biz arrf satıcılarımız için bir mükafat 
usulü koyuyoruz. 

Mükafatımızı almak için iki küçük ve kolay prtımrz 
var: 

1 - Gazete satıcısı olmak, .. 2 - Buna mahsus koy
duğumuz kuponu toplamak. 

Müvezzilerimiz bu kuponu bugün gazetemizin ba~lığı 
yanında bulacaklar ve bunu keıib alacaklardır. 

Kupon gördüğünüz gibi kiiçiiktür ve sayrfa çizgisinin 
Üstünde kalan bo~luktadır. Kesildiği halde gazetesini kol· 
leksiyon yapın ciltliyenler için bile bir kusur teşkil etmez; 
hususile hemen hep kendimiz için ve kendi elimizle yap
tığımızı bu defa da kendi müvezziimiz için yapmayı elbette 
ho§lukla karşılarız. 

Görüyorsunuz ki bu defaki mükafat tertibinde ne zihin 
yonnak var, ne bir talih oyunu denemek 1 Verilecek emek 
sadece kuponu toplayıp matbaaya getirmekten ibarettir. 

Müvezziler, savısı ne kadar olursa olsun, bu kuponlan 
alrp VAKiT matbaası vcznC!ine getirirlerse kendilerine 
mükafat olarak: 

Kup.on başına 20 para, 
verilecektir. Tutarını alan satıcımız bununla kendi diledi· 
ğini bizim mükafatımız olarak alır. · 

Bu mükafat §İmdilik İstanbul satıcılarımız içindir ve 
umarız Kİ tertibimiz ho~larına gidecektir. 

Müvezzilerimiz, buna 1 nisımda ba$ladıfrmızıt bakrp 
(Puvaıon da.,,-ril Nisan balığı l yapıyoruz aanmaemlar: 
Kuponları her gün şaat 1 O dan 12 ye, 14 ten 16 ya 
kadar idaremize getirenler bedellerini hemen alabilirler. 

-

• 

Üsküdar - KadıklJg ve havalisi Halk tram
vayları Şirketi umumi h ey eti diln toplandı 

Bir senede aiti milyona; 
yakın yolcu taşındı 

1 •• 
Usküdar ve Kadıköy tramvay- . 
Zarı Anadolu yakasında umran :s 
hareketleri uyandırmıştır 

Halle 
0 

taramvayları Şfrketi miülü:rü ve mu.. ~ 
rahhas chısı B. Necmettin Srıhir, yu. 
1.."4rıd4: Vs'l.-iidar ve Kadıköy tramvay. 

larınd..an biri 

(l"a..:ısı 10 uncu 8<J.yt/ada) 
t 

öğreniyor Başvekilin mühim -----------------------------------~----------~~~------- s 

Yeni müfredat prog- bir.nutku ııe . 
k . . Demır ve çelik 

ramı me teplerımızde fabrikalarımızm 
nasıl tatbik ediliyor? temeli atdıyor 

(YG.1ıaım i'tnci aayıfada okuyun.uz) -Dördüncü lll4yıfada-

r=::::::::::::::::::::=:::====:ıiinı:::::m::·:::· :nmıım_ma._ _______ ol 

~ Dişi lbll~ 
il (Perlsin en kötü kadını) 
a: 
ii Heyecanh facialar ve ibret aahnelerlle dolu il haklkt bUyOk zablla hlklyesl 

H Beşinci sayı/amızda okugunuz . . 



·-&O.~ 1"*'4YPl 

"B E L L ET E N,, GONT:JN AKİSLERi 
Türk kültür hayatına 
doğan bir yıldız 

TUrk Tarih Kurumu'nun bu mecmu••• AtatUrk'Un 
TU .. k kUltUrUnUn benlljlnl kurtarma için hasrettıaı 

zaman ve mesainin seçkin bir eseridir 

Yazan: 
,__ _____ ASIM us-------' 

Hafta içinde Türk irfan alemi 
yeni bir eser ile ziynetlendi: (Belle· 
ten). Türk tarih kurumunun ya -
ym vasıtası olarak basın hayatına 
giren bu eser üç ayda bir kere bil 
hassa ilmi tetkikler, ve5ikalar, ilmi 

erler, bibliyografya ile entellektü
el memleketin muhitini aydınlata
caktır; Sonsuz bir genişliğe malik 
olan Türk tarihini izah ve tensik e-

bu ilmi eserin kıymetini inkar etmi
y9ruz. Fakat (tarih encümeni mec· 
muaııı) ile Türk tarih kurumunun 
neşrine ba§ladığı (BelJeten) ar:lsın
daki tekamül derecesine bakınca o· 
kuyucunun gözünde imparatorluk 
devri ile Cumhuriyet devri arasında 
zihniyetin ve büyük mesafer.in ade
ta canlandığını söylemek istiyoruz. 

(T arih encümenini mecmuası) 
decektir. tarihin ilk çağlarında kol ve kürek 

(BeJleten) ilk sayısının başın - ve hava kuvvetiyle denizlerin en· 
da maksat ve .gayesini okuyucularf\ ginlerine açılarak dünyayı keşfe çr-
söyledikten sonra bu ~dm nereden kan yelkenli kadırialardır. Tarih ku
aeldis;n} ve nasıl seçildiğini de an
e e· rumunun çıkardığı (Belleten) ise 

latar_a_k Türk tarih kurumunu kuran büyük Okyanuslar içinde bir taraf-
tan yo1 aldığı halde diğer taraftan 

ve koruyan Atatürk onun toplu 1 f telsi~ te gra aletleri ile di.inyanm 
ve tür)ü yazılar serisine BelJeten a- h k.. · d h il · · er OfC8In en arzın meç u erınt 

dmı verdi. Niçin~ Çünkü ( BeHe- keşfe gid~n son sistem gemilerd:r. 
ten) kelimesi (Bulletin) sözünün (Belleten) in ilmi kıymetini eserin 
anasıdır.,. basılışında gösterilen dikkat ve' iti. 

Diyor .. Ayni zamanda bu ifa. na bir kat daha artırmıştır. Bilhas
denin bir hakikat olduğunu, F ran • 
sızca denilen bu kelimenin anası sa {lsmail Hakkı Uzunç.arşılıoğhi) 

nun Karanian oğulları devrine ait 
Türkçe kaynaklardan geldiğini say- vesikalar ile doktor (Şevket Aziz 
falar dolduran bir ilmi tetkik ile an Kansu) ve (Remzi Oğuz Arık) ın 
)atıyor ve gösteriyor ki ( Bulletin) 
sözünün Fransızca dilindeki rnanaltı· Alaca Höyük hakkındaki tetkikleri-
n genel olarak (bir şey belleten, bel- ne ait vesikalar ve resimler gerçek • 

li eden, bildiren, ortaya ç.ıkaran) 
ten takdirlere layıktır. 

manalarında toplanmaktadır. Türk. (Belleten) e bu adı veren biz-
çe (Belleten) sözünün manası dit zat Atatiirk olduğunu biraz evvel 
bundan ibarettir. lki §ekilde görü- kaydetmiştik; Türk kültürüne mil 
len bu iki kelimenin hem kuruluş • !etler arası ilim aleminde yeni b!r 
lan, hem manaları bir olduğunu gör- benlik veren bu eserin hemen sayfa
düktcn sonra artık (BuUetin) sözi1- sıPla gene can veren de Atatürkdür. 
nün kaynağını Türkçeden ba§ka bir Onun için (Belleten) in sayfalarım 
dilde ve (Belleten) den batka bir çevirirken Atatürlt'ü o samimi sofra. 
sözd~ aramak-elbette doğru olmdz. sının başında ve kara tahtanın kar§ı· 

Bu tetkikten 'aonta Türk tarih sında yüksek dehasının ve ilmi bu. 
kurumu Asbaşkanı Bayan Afet'in lu,Iarmm hayranı olan Türk bilgin
( Gerilla hakkında iki hatıra) sı ile }erinden her giin ayrı bir ilim gru
Yozgat saylavı Celal Arafın (Tari· buna ders verir ve Türk kültürüne 
he geçmiyen bir kahramanlık ve bü- yeni iıtikametler çizer bir vaziyette 
yüklük menkibesi) adlı yazılan gc- görüyoruz. 

Minarede Othello olan 
adamı 

Yugoslav şehirlerinden birinde, bir 
müezzin ezan okumak için minareye 
çıkmış; yüksekten bakıldığı zaman ge 
niş bir manzara görmek k:lbil olduğu 
gibi, bu geniş manzara görmenin fena 
neticesi de oluyor: 

Minaredeki adam, pek uzakta olmı
yan evinin bahçesinde karısının bir ya
bancı ile gizlice görüştüğünü görüyor. 

Bunun üzerine, kıskanç bir Othello 
kesilen adam yine onun gibi, karısı

nın ve karısınm dostunun katili olu
yor! 

ltalyada el sıkma yasak 

ftalyada el sıkmak adeti yasak e
dilmiştir. Birkaç senedenberi parti 
sekreterliğinin sokaklara yapıştırdığı l 
lanlarda şöyle yazılıdır: 

"El sıkmak adeti kalkmıştır. Her
kes biribirini Roma usulile (kolunu 
kaldırarak) selamlıyacaktır.,, 

Mussolini Trablusa giderken ken
disile beraber gelen gazeteciler Trab
lustan ayrılırken Mareşal Balbo onla
ra Allahaısmarladık demek için yak
la§ıyor ve ellerini sıkıyor. Onun, Ro
ma usulüne muhalif hareket etmesine 
&aşan gazeteciler bunun izahatını yine 
kendisinden. alıyorlar. 

- Trablusta ,eski Romalı SCipion..: 

un bir heykeli var: Galip generaller-( 
den birinin elini Bıkıyor. 

Orada bulunan parti sekreteri: 
- Beri Trablus valisi olsam, bu 

heykeli hemen yıktırmm: diyor. 
Balbo itiraz ediyor : 
- Hayır! yıktınnazdın. 

- Neden? 
- Çünkü, sen umumi vali olursan 

ben parti sekreteri olacağım. Parti 
sekreteri olunca dır Jlk işim el sıkma 
uımlüne tekrar müsaade etmek ola-
cak ... 

Mare§a)in bu sözleri orada bulu
nanların çok hoşuna gittiğini söyleme
ğe lilzum yok CL'İntransigeant) 

Mary Plckford Amerlkaya 
dönecek mi? 

Sinema artisti Mary Picford birkaç 
gün kalmak üzere Parise geldi. Sine
ma dünyasından ayrıldıktan sonra İn· 
gilterede bulunan artist istikbal hak
kında projeleri olduğunu, f aka.t hen Uz 
bunları bildiremiyeceğini söylemiştir. 

Artistin tekrar Amerikaya dönUp 
dönmlyeceği merak edlliyor. · 

Senele~ce uyuyanları 
Uykuya dalan ve senelerce uyan. 

mıyanlardan bahsedilmiştir. Bunların 

en me§huru Thenellea ismindeki ka
dındır: 1883 de uyumWJ ve 1903 de 
yani tam Yirmi sene aonra uyanmış.. 
tır! 

3imdi Şikagoda yeni bir "Uyuyan 
kadın,, olduğu haber veriliyor: 

Mis Patricia ismindeki bu kız bu
gün otuz yedi yaşındadır ve. bet llene
denberi uyumaktadır. 

Böyle senelerce uyuyanlar, şüphe
siz ki, tam bir uyku halinde değil: Me
sela, yemek yiyor, su içiyor, tabii ih· 
tiyaçlarmı görüyor. Fakat, yalnızken 
dini bilmiyor, gözleıainl açamıyor, la
kırdı konuşamıyor ve yemek yer ye
mez hemen dUşUp uyuyor. 

Bir nevi uyku haatahiı olarak 
anılan bu hutalığa. doktorlar :hemtz 
bir çare bulamamışlardır. 

Günlerin peşinden : 

Aşktan insan delirir mi? liyor. Daha sonra profesör (Re,id Memleketin yüksek işleri üzerin. 
Tankut) un, profcaör (Zıya Özer) deki derin alakasını hiç bir gün ek· 
in, (lsmail Hakkı Uzunçarşılıogvlu): Gazetelerin gündelik zabıta vakaları arasına sık sık aşk cinayetleri ka· siltmiyen, mesela bir Hatay mesc· 

un, Profeeör (Şemsettin Günaltay) lcai çıktığı zaman yalnız bir devl~t rqıyor. Bunların çoğu BJk yüzün-len kıskançlık neticesidir. Bir iki gün 
(Remzi Oğuz Ank) m, doktor ve milJet reisi gibi değil, ayni za _ evvel gene böyle ·bir cinayet vakasını okuyunca Parisli bir gazetenin ge· 

(Süheyl Ünver) in tetkikleri sırala manda mes·uı bir hiikumet reisi, biı çenlerde açtığı bir anketi hatırladım: "Aşk yi.izi.inden insan.ölcbilU ıni?., 
Jlıyor. dıı bakanı, bir diplomat, icabında bir Anketin mevzuu budur. Cevapların mühim bir kıamı a,k yuzünden in-

Bu yazılann herbiri orijinal bir uker, hatta bir gazeteci gibi çalııan, tiharı bir karakter meselesi görüyor. Fransız akadell".J.si azasından Maurice 
et, ayn birer ilmi tetkiktir. otururk'en çalışan, gezerken çalışan, Donnay da en doğru dlarak bu fikri buldu. 

Bunlar hakkında bir fikir edinebil- her yerde çalıtan Atatürk ybrulmak Fakat bize kalıraa bu bir anket mevzuu olacak derecede karııık. an· 
mek için de mutlaka (Belleten)" i bilmiycn faaliyet kapasitesi ile ya. laşılmaıı zor birteY değildir. Zira atk yüzünden, dediğimiz gibi, hemen 
alıp gönnek lazımdır. hancı unıurların birçok taarruzuna her gün bir tarafta bir cinayet oluyor. Aşk ihtirası kıskançlık -§ekline gi .. 

(BeJleten) in bu ilk sayısını uğramış olan Türk kültürüne d'! riyor, bundan ela katiller ve cinayetler çıkıyor. Halbuki a~k yüzünden bir 
gördüğümüz vakit bizim hatırımıza kendi benliğini kurtnrmak için d:ıi . adamı öldürmekle ölmek arasmcla bir fark var mıdır? Kıskançlık yü .. 
gelen şey meşrutiyet devrinde (Ta· m1ı bir zaman ve mesai hissesi ayı· zünden cinayet, ne ilerisini, ne gerisini hiç düşiinmeksizin a~ka varmak 
rih encümeni) tarafından çıkarıl . rır; lıte yeni çıkmağa başlıyan (Bel. için engel görünen bir hayatı ortadan kaldırmaktır; aşk yüziinden ölmek 
DUf olan mecmua oldu. imparator· lctcn) bu yoldaki çalıtmalarm seç- i!le ortadan kaldırılamıyacak bir engel karşısında kalan aşka mağlup ol. 
luk devrine ait vcaikalar netrec:len 3cin bir eeeridir. maktır. Bu cinayetlerin her iki şekli (cinnet) de birleşir 1 Cinnet İae 
---------------------------~-in~n~nilcnmahluk~ineclı~nhlm~~ ~in~ ~y~nl~n k~m~ı 

umarasız hamal, Galata 
rıhtımında çıi-ılçıplak 

soyundu! 
Koşarken yakalandı, yaptığı, 
edebe muhalif görüldü, Meşhut 
Suç Kanununa göre ceza yedi! 

Galata rıhtımında bir vapurdan C§· I retle rdebc muhalif harekette bulundu
~ıkarmak istiycn hamal Ali, numa -\ ğu sabit görillr.lÜ§. bir gün hafif hap • 
ı: olduğundan, polisçe menedilin • r;e konulmasına karar vcrilmi§tir. 

e, yeis ve hiddete kapılmış, "lıcn 1imdi 
e yapayım? Ekmek parasını nHıl çı -

karayım?,, diye bağırıp çağıru<:k, clbi -
itlerini yırta yırta, soyunup dök .. nmüş
tlL Çıı'll~ıplak bir halde, rıhtım-ia koş
mağa batlamq, bunun üzerine ıüç hal· 
il yakalanarak, Beyoğlu adliy11inc ıö
tlrülsnUttilr. 

MtJhut ıuç kanununa ılre derhal 

~""" dun&JIDUı ne~CIİD.dea 1na "' • 

Halkevlnde konferans 
Eminönü Halkcvir: :len: 
Bu yıl için düzenlediğimiz seri kon

feransların on ikincisi 1-4-937 per • 
şembe ıünü saat 17 ,30 da evimiz:n Ca
ğ~loğlundaki merkez salonuııc.!a Bay 
PrbE. Fahrettin Kerim tarc:fmdan (K~l
tlir ve T~rbiyenin marul ruhiyattaki 
yeri! mevzuu üzerinde vtrilecektir1 • 

demektir. 
Su halde anket sualinin: .. Aşk insanı öldürebilir mi~ .. tarzında değil, 

"A§k insanı delirtebilir mi?,, şeklinde olması daha doğrudur. Bu suale 
de en salahiyetli cevabı ancak Doktor Mazhar Osman ver~bilirl 

Hae•n Kumçayı 

Dışcırdon işitilen gitrüıtü briM: 
- Yaşa be kocacığım! Ne oesur cufanumı! Kalktıı ne yapacak.snı, 

- Kapının ar1oa8ına B<JMığı d.alyıy_~m.. 

Bernard Shav 
bayram 

sevmezmiş! 
İngilizlerin meıhur nükte adamı 

Bemard Shav bayram günlerini hiç 
aevmezmit ! Gülüp söylemeyi ae • 
ven bir adamın bayramı aevmemeai 
biraz tuhaf görünür tabii. Fakat, 
öyle İtle. 

Gelelinı onun böyle olut\DlUD 
ortaya çıkardığı fıkraya (malUnı ya, 
Bemard Shav hakkında söylenen 
fıkraların çoiu da uydurmadır. Fa
kat, belki bu ıef erki uydurma deiil· 
dir): 

Geçen Pukalya günü bir aktör 
arkadaıma rutgeliyor. Aktör ona: 

- Bu akf8Dl gidi yonun, diyor. 
· \. Arkadatmm Paskalya tatiline 
çıkacaimı anhyan Bemard Shav, 
onWı tiyatrolardan birinde oynan· 
makta olan piyesini kastederek: 

- Unutma, diyor, eserini de al 
beraber götür! 

Bu ıuretle, arlmdaımm •rmi 
fP1'1mediiini anl&bnrs olduilu Pi

bi, bayram tatiline çıkan muliarrir 
ile de alay etmİf oluyor. 

DUnyanın en gUzel sesll 
kadını 

Bu Amerikanvari Unvanı görüp de 
yeni bir Amerikan artistinden bahse
deceğimizi zannetmeyin. ''Dünyada 
şimdiye kadar insan kulağına en iyi 
gelen, en tatlı, en mU~ik, en saf ses .. 
hakkını me~hur sahne san'atkarı Sa
ralı Bcrnardt'm sesine \'erilmişti. 

26 martta aıumUnün 14 üncü ~ıld<S. 
nümü geçen büyük san'atkiırın rir ha.. 

tttuını a.ıılatıyQrlar: 
''Phedre,, piye8inin temsilinden son 

ra., adeta ha.kiki bir f a.ciadan çıkmıe 
gibi ~di ve duyduklarını §Öyle ifaCJe e
diyordu: 

''lztırap çekiyordum, ağlıyordum, 

yalvarıyordum, bağırıyordum ... Bütün 
bunları ,hakikaten ya§ıyordum... lztı
rabım dayanılmıyacak şekilde idi...# 
GC>zyaşlarım yüzümü ateş gibi yaka.. 
rak akıyordu ... ,, 

Hakikt ıwı'atkarın reçetelıini arı• 
yanlar bu reçeteyi Saralı Bernardt'Jl1 
BÖzlerinde bulabilirler sanınz. .. 

1 Yeni Eeerıer 1 
ARKITEKT 

Bu aylık Derıinin 73 Uncü aıy111 in· 
tiıar etmittir. (ARKtTEKT) k& aayı 
ile yedinci intiıar yılına &irm§tlr. Mi
mari, Şehircilik ve pllıtik ur'atlardan 
bahseden bu Derıiyi tıvıiye ederiz. 

Koneer ve konfer•n• 
Şitli Halkennc!en: 
Yann ıece ıaat 21 de Halktvimiz• 

'ele Galatasaray tiecsi öğreg,enlerinden 
K. Gilrcan tarafından (Hayatımızın ça• 
reııiz dertleri) mevzulu bir konferans 
verilecek, bayan E. ın .. 1 ve aıkaclaşları 
tarafından Türk musil;i :ıindtn acçkin par 
çalar çalınacak; ayrıcl bir tlc piyano 
konseri verilecektir. 

DAVET 
O•küclar Kızıla)' ıubesinden: 
Kızılay Üsküdar kaza kongresi 4 ni· 

tan 937 pazar &ünü ıaat 10 da Doğan
cılarda Halkevi salonunda toplanacı -
ğından üyelerimizin onur vermelerini 

dileriz, ,· 

' 
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Fikirler.._ ve :nsanlar ! Şap hastalığı var 

Sağlam kala 
1Ju darmadağırı satırları dostum 
Osmarı Ccmal'c ithaf cdi,-orum. 

Vilay et hud11d1111da 
sıkı bi r hontrol 

tesis edildi 
İzmit ve Adapazarı civarında birkaç j 

köyde görülen şap hastalığı ile mahal· İ 
lindc şiddetle mücadele edilmektedir. ı 

Gençliği okumaya teşvik için 

Yeniden kitaplar yazılıp 
tercümeler yapılacak 
Muhtelif vi~ayetlerde birçok 

kütüpaneler de açıhyor 
Yazan: J Nurullah Ataç Diğer taraftan belediye ve iıükümet 

baytar1arı da İstanbul vilayeti lıudu • 
dunda sıkı bir kontrol tesis r.tmişler -
dir. İzmit ve civarından gelen ç::tal tır· 
nakh hayvanlar doğrudan doğruya Ka
raağaç mezbahasına sevkedilm ~l:te, bu· 
rada ayni bıçakla kesilmektedir. 

1 n~iliz mn Amerikalı mı~ bil
mıyorum, Albert Jay Nock 
isminde bir muharririn şöyle 

bir sözünü okudum: ··Kafa da miy
de gibidir. Asıl ehemmiyetli cihet 
onun içine ne kadar şey koyabildi
ğimiz değil, onun ne kadarını haz 
medebildiğidir.,. Şimdiye kadar cok 
söylenilmiş olmasına rağmen yin; de 
doğruluğunu kaybetmemis tekrar 
edilmesinde fayda olan bi;• söz 

. Oku~~~ları kitaplarla rriüt~~a
dıyen . ogunen, kütüphanelerinin 
azamet• al tında karşıları d k. . 
mek istiyen adamlar va nd a ınDı .~z-

da onl r rr. un· 
ya ar kadar tatsrz hic bir şey 
tasavvur cd 1 ~ 
cahil ld wemem ··· Hatta onlarm 

ünk·· 0 ugunu da söyliyebiliriz; 
ç. u onlar kitaplard ........ 
nın n k d an, ogunme· 
la c la ar boş olduğunu bile on· 
mamış ardır. Vanitas vanitatum ... 

Bernard Sh • b" d" · d b' ow un ır keme ı· 
sınbecd ır Bulgar kadını muh:ı-
re en d.. • f w. o nen kocasına: "Git· 
ıgın yerlerde bizı· b" k .... h miz ld " m ır utup nne· 

sorar o .~gunu söyledin mi?.. diye 
kıza : .~ayır!,. cevabını :ılınca Ja 

d r · halde biz bu kitapları 

l
ev .e ne diye tutuyoruz? diye söy 
enır H ·· 1 d · b er Yerde okudukları kitap· 
k~d an .?~sedenler 0 Bulgar kadını 

ar g.ulunçtür. Onlar da. tıpkı 
onun gıb· k" k 'h . ı· 1• ımseye söyleme · ı tı· 
J:::. 1 kalmayınca, okumağı bırakır· 

Birkaç kişi tanırım. yirmi bin, 
otuz b' l 'dd" eder ın ci d okuduklaı~~ı .. ı m 

ler. Buna bir insan omru pek 
>{- i'IC7.l Otuz bin gün seksen yıldan 
dazlu. eder!. .. insanın biitün hayatın· 

a b!n cilt okuması çok büyük bir 
1<lt · nlun 1'.i dünv.--ıda hin 
]

1 d;'k\lffltış adamlar pek azdır. Gn-
~r a ancak muallimler, münek

bdlcr gibi okumağı kcndilerİ'ne 
meslek etmiş olanlardır. Yoksa 
göz m\i dnyanır? kafa mı dayanır? 

Bir giin Rus romancılarının 
birinin hic bir eserini bilmediğim· 
den bahsetmiştim. Binlerce cild o· 
kumuş olanlarımızdan biri: "Yahu' 
dedi. sen bunu nasıl itiraf edebi
liyor;un? Herkes ne der? .. O zn
man nnladım: yalnız <tdedin ne ol
duğunu bilmcm~kle kalmıyormuş. 
herkesin ne diyeceğini düşiiniip bir 
kısım kitapları da, daha el siirme
den, okuduğunu farzcdiyormuş. 

1\ lanıafih bunlar tabii şeylerdir: 
asalete itibar edilen cemiyetlerde 

'kendilerine birer comtc'luk. mar· 
quis'lik icad edenler bulunduğu gi- 1 
bi okumaya itibar edilen devirlerde 

de kendilerini olduklarından iıliın 
göstermeğe kalkışanlar elbette çı· 
~ar. Onları hoş görmeli, hatta söz
lerine inanmış gibi bir tavır takm
mahYtz. Dünyada bir insan oğlu
nu sevindirmekten daha iyi ne var
drr? !1özlerine inanmadığınız bir 
«dmnın, sizi aldattığını sanarak al-
dand " d b.. ··k b" 1811'\ görmekten e uyu · ır 
:dvk olu, mu? Hem, doğrusu o 

amlar '" l 1 d"kl . • k 
d 

.ıa an ~öy e ı crının pe 
c forkın..ı w• • b" 1 

cild okud n degıllerdır: ın erce 
nun böyl ~!arını iddia ede ede bu
ikna etmi~l~ld~ğuna kendilerini de 
at getiren s·~ır. Asaletlerine kana· 

~ tc comte'lar gibi ... 
Aııalet z~Pcl .. 1 .. 

l 
· .ek crı ı c okuma zup-

pe en arasın~ i b . d 
'b d w·ıd· cnzeyı~ bun an 
ı aret egı u. A,. •1 81 zndeler, kendi 
sınıflarından olmıy.ınl 1 h k" .. .. arı nası a ·ır 
gorurlerse okurnuılar da k" b" . . .. kl al . es ·ı ta ı. 
rı ıle mure cep y ~tı.lar d k d" 

"b· 1 1 h k" ::r a en ı gı 1 0 mıyan arı a ır görür! 0 
lan cahil, bilgisiz sayar} . er... ~: 

d b·ı _,_ ar• çunku 
onların indin e 1 ın~. ög~ k . renme. 
ancak okumakla kabıldir. Halbuki 
c-kumeu!ı olmasa da hayata bak 

1 d 
ma. 

•ını bilen ınsan ar arasın a tecr:·b 
· • k'" b·ı '' e 

hl?rmüş bir zanaaktkara 1 &İsiz, ca. ı 
ıl derneğe hiç ha ·ı~ı~ Yoktur. O 

~Özii ile değil, kulcıgı ıle 0kuınu§.' 
tur. 

K
afa da miydeye benzer. Asıl 
ehen1miyetli cihet onun içine 
ne kadar şey koyabildiğimiz 

değil, onun ne k~da.nnı ha~ı_n~debil-
d· w·d·r Bu sözu bıraz degıştırmek 
ıgı 1 ••• l h . 1" . 

d kabildir: 'Ası e emmıyet ı cı-
h et nun içine neler koyabildiğimiz 
de wil onun nasıl hazmedebildiği-

eg ' · d k .. ·· k dir.,, Sağlam mıy e en otu y~me: 

1 · de öğütiip onlarla temız bır 
en b "ld·w· ·b· k n diri bir et yapa ı ıgı gı ı 

s:ğl~m kafa da, en kötü kitaplar· 
dan da istifade eder. 

Biiyük Ru.s romancısı Dosto-

yevski su Parıs esran romanını ya•,. s . h zan Eugene ue ye ayranmış, ona 
benzemek istermiş. Bunu düşün
dükce bir takım kitaplar için : "~n 
··yl • ~evleri okumam! ciddi eserle-:-
o e :> .,, • l ··ı w• okurum!,. dıyen ere gu ecegım tu-
tar. Hayır, insan her çeşid kitabı 
okumalıdır. Dünyanın belki her 
isinde peşin . hük üm . bir kere tetkik 
;tmediğimiz §eyleri körü körüne be· 
ğenip yeyn. beğen~ernck hiç şü~· 
hesiz fena hır §eydır. Fakat peşın 
hüküm bilhassa kitaba karşı mana· 
sızdır. Hani eskiden bazı adamlar 
vardı : · ·saz şairinin biri ..... demek 
onların indinde ağır bir hükümdü, 
yani halk şiirlerinin onlara benzi
yenlerin muhakkak bayağı olması 
lazımgeldiğini söylerlerdi ... Şimdi 
de onun aksi hal görülüyor, saz 
şairi olmak başlı başına ve kafi bir 
meziyet sayılıyor. Böyle peşin hü
kiimlerlc hareket edenler kitapları 
anlnmamnğa mahkumdur. 

Her tarzın, herşeyin güzeli, in· 
sanı zenginleştireni olabilir. Sergü
zest romanı, polis romanı diye hor 
p,ö~cltiğümüz kitaplar arasında bile 
bize in san hakkında d erin hakik11t 
ler ö~reten sayıfalar bulunabilir. 1~. 
onları hazmedecek miydenin, yani 
ltafanın sağlnm olmasındadır. Za· 
trn okuyacağınız kitaplarda, sizde 
esasen bulun:rndan ba~ka bir §ey 
buhtnclc:nğmı mı sanıyorsunuz? ... 
Yoktur demiyorum: fo.kat insan her 
~eyde :mrnk kendine uygun, kendi 
nnlıynl>i lcceği ~eyleri gör\ir, göre
n:ezse v:h~;der ... Kitap bi7.im ken 
d~ ke~dunıı:.ı nraınnmıza bir ve~ile. 
dır. Bız ne :sek okuduğumuz kitap 
da odur. ) oksa kitabın mutlak su
rette iyisi kcitiisü olmaz ... 

1 Poll! haberleri 1 

<lazoz şişe.sile kavga 
GazJıccşınctlc Mehm,..tpaşa akaret

lcrin<le 25 numarada oturan amele Şük

riı ile Bayra~ .a~aGında. kavka ı;ıkmış, 

her ikisi de lıırıbırlcrini gazoz şişdcrilc 
yaralamışlaıxlır. 

SARKINTILIK - Yolda giderken 
Sami kızı Sühaya sarhoş olarak satkın· 
tılık eden Hasan isminde birisi yakalan· 
mıştır. 

ARABA ÇARPTI - Taksimde Har 
biye sokağında Marmara apartımanın • 
da oturan Foti Tarh:başmdan geçerken 
2058 numaralı yük arabası kendisine 
çarparak yaralamıştır. 

lnglllz tayyareciler 

Bu kontrol hastalık tamamen orta · 
dan kalkıncaya kadar devam edecektir. 

1500 öğretmen 
Tabiat Bilgisi honf e
ranslarında diin 
hazır bulundu 

İlkokul öğretmenlerine verilmek· 
te olan mesleki konferanslara de· 
Yam edilmektedir. Dün de Antal
ya kiiltür direktörü B. Kemnl Ko.y•l 
İstanbul Üni,·crsitcsi konfernns sa· 
lonunda tabiat bilgisi mevzuu etrn· 
fında bir konferans vermiştir. Kon
fC"ransta 1500 öğretmen hazır bu. 
lunmuş ve konferans büyi.ik bir a
liıka ile takip edilmiştir. 

B. Kemal konferansında evvetı 
yeni müfredat programının tabiat 

bilgisini alakadar eden kısımlarını izah 
ettikten sonm 4 iincü sınıf ünitesin· 
den (Bir lokmn ekmek nasıl yapı
lır?) ünitesinin talebeye izah şeklini 
anlatm1s, ondan sonra tabiat bil· 
gisinin hayvanat kısmında nasıl ça
h~ılacağını, talebelerin tuttukları 
müşahede vazifderi üzerinde yapı· 
lan tetkikleri göstermiştir. 

Zehirli gaz kursları 
açıhror 

Zehirli gazlarclan korunma komis . 
yoım diin vali muav:oi Bay llüdainin 
rciş_liğinclc topl::nmış, açılac;ık kurslar 
hakl:ında müzakerede bulunmı.:şı ur. 

Halka zehirli gazlardan korur.ma şe· 
killerinin öğretileceği bu kurslar bir 
haftaya kadar açılacaktır. 

Kadıköy Su Şirketi Um umi 
Heyeti toplanamadı 
Kadıköy su şirketinin heyeti .ımu -

miyt' toplantısı ekseriyet olmadx~ı için 
geri bırakılmrştrr. Şirket meclisi idare 
azalarından Day Menaşe satın illır.ma 
müzakerelerinde btıhınmnk üzere diin 
tekrar Ankaraya gitmiştir. 

Kömür sergisin i tanzim 
edecek mütehassıs 

Ankarada açılacak olan Beynclmılc1 
kömür sergisinin tanzimine milden tet· 
kik enstitüsü genc:l müdürü Bay Reşit 
Gl"ncerin memur edildiği ve kendisine 
kolaylık gösterilmesi iktısat V cl,aJeti:ı • 
den vilayet ve belediyeye bilc!lrilmiştir. 

Yeni Polonya 
Konsolosu geldi 
Yeni Polonya genemi kom:olosu B. 

Rychlovicz şehrimize gelmiş, dün sa -
bah vali muavini Bay lli.!:laiyi ziyaret 
etmiııtir. 

El,mek nark ı 

Belediye nark komisyonu toplanmış. 
ekmek ve francala narkını on beş gün 
müddetle muteber olmak üzere ipka et
miştir. 

Ruam muc adelesi bitti 
Birkaç gündür memleketimizde bu

lunan ve evvelki gün Ankaraya gidip 
gelen lngiliz kadı~1. tan:~reci Ledi Loç Dört aydımberi devam edc:ı hay -
berabcrincleki fngılız yuzbaşıs' Konin- vanlardaki ruam hast;ılığı mücarielesi 
gam ile birlikte clün Bükre~c dönmüş - Eona ermiştir. Bu müddet zarfında se . 
Jcrdir. kiz binden fazla hayvan muayeneden 

M il 1 b U geçirilmi~tir. Bu kadar çok hayvanda 
Şehir ec s ug n tesadüf edilen hastalık ise hiç mesabe -

toplanıyor tindedir. !ki sene sonra tekrar r:ıuaye· 
Şehir Meclisi bugün ~aat on dört ne yapılacaktır. 

Kiiltiir Bakanlığı gençliğin muh· 
telif sahalarda tetkikler yapmc.ları 
'"e aynı zamanda kendilerine oku· 
ma zevkini osılamak üzere esaslı 
tedbiı ler alm;3n karar vermiştir. 

Gen le-:-in muhtelif sahalarda ya· 
zılmış Pdebi ve mesleki eserleri oku
mnları için azami kolaylıklar yapı
l::ıcn:-;:Lır. 13irçok ,.jJ;\yetlerde yeni· 
den ınıntnka küti.iphaneleri tesis e-

dileceği gibi mevcut kütüphanelerin 
eserleri de zenginle,tirilecektir. 

l..1iuer taraftan gençlere ucuz ve 
maliyet fio.tmn olmak üzere Devlet 
matbaası taruf ından kitaplar bas1ln· 
c.:ktır. Bu kitaplar muhtelif ilimler 
iizerinde olacak, icnb edenler ya· 
hancı dillerden de dilimize cevrile
cektir. Bakanlık bilhassa telif ne!}· 
riyala ehemmiyet verecektir 

F atf hte eroin imal eden 
kaçakçılar mahkôm oldu 

Rıza Şebekenin elebaşılarından 
mahkumiyetinin bir senesini 

Tef ennide geçirecek 
Fatihte eroin imal etmekte il:el" 

yakalanan knçakçı şebekesinin mu· 
hakemelcri dtin dokuzuncu ihtisas 
mahkemesinde bitirilmis kncakc!· 
lar ınahkfım edilmi$lerdi~. • • 

Diinkii celsede ~maznunlar mÜ· 
dafoada bulunacaklardı. Maznun 
Rıza müdafaanamesini yazılı olarak 
vermişti. Burnd-.. diyordu ki "Beni 
eroin kaç;akr;ısı c,.urak huzunınuzn 
getirdiler. Halbuki ben zavallı bir 
eroin ıniiptclası gencim. T abanc.ı 
taşıyan adam katil olamıyacağı gİ· 
bi eroin kullanan da eroin ko.s:akçısı 
olmaz. Polis ikinci şubenin rapor· 
!arı ile bir vat:ulda~ mal)klım edile· 
ınez. Benim h<'-kkımda ~erilen ifa
delerin kanuni hiç bir kıymeti yok· 
tur. Polis tahkikatı ci.iriiktür. 

Ben eroin kullan~ak mecburi· 
yetinde idim. Çünkii ancak bu su· 
retle hu <:irkin yuvayn sirebil 0 cek 
tim. Bu suretle iletide ,·aki olnca!.
samimi ihbarlarla memleketime, va· 
tnnıına hizmet edecektim. Ben bir 
kar: eroinci değil, b~iyük işler r l· 
pan şebekelerin iç yiizlcrini aydın· 
lcıtncaktım. Fakat buna vakit bı
rnkmadılar. T3eni takdir etmeleri 
·e hiikumt't ajanı saymaları lazım· 

dır.,. 

Rızadan sonra maznun Ahmet 
yazılı miidafoanamesini verdi 
Ahmet de: 

··Bu i~1erin yegane faili krç.ıkcı 
Hızadır. O. bu fiilleri meslek itti. 
haz etmiştir. Bana iftira ediyor 
Cebime eroin koyup yakalattı. Mrı
sumum. Beyhude zindanlarda in
lctmeyiniz . ., diyordu. 

Ahmetden sonra eczacı Y orgi is 
ticvap edildi. Y orgi: 

- Ben on senedir eczacılığı bı· 
raktım.. Boşta koldmı, seksen ku· 
ruş gündelikle çcılrştım. Eczacılık 
yapabilseydim si.irünmezdim. Be· 
nim bu işte hiç suçum yoktur. 

Bu esnada Rıza: 
- Yorgi kaçakçıların başıdır. 

dedi. Bigiinah olarak ben yanıyo· 
rum.. Evde bulunan Metler tam 
aletler değildi. 

Heis Rızaya: 
- Evinizde bulunan aletlerın 

eroin yapmnğa mahsus aletler oldu. 
ğu nnlaşılımştır. Ev basıldığı vakit 
masa üzerinde morfin ve afyon bu· 
lunmuştur. Polis istihbaratın ma... 
lfımatı dahilinde iş yaptığınız hak
kındaki iddianız da varid değildir. 
Polis bunun aksini iddia etmekte· 
tedir. Sucunuz Türk ceza kanunu· 
nun 203 Üncü maddesine uymakta· 
dır. Bir sene hapse, 200 lira para 
cezasına mahkum oluyorsunuz. An
cak 28 - 1 - 934 tarihinde seki· 
zinci ihtisas mahkemesinde bir sene· 
ye mahkum olarak mahkumiyetini7.i 
bitirmiş olduğunuzdan su('unuz te
kerrür ediyor. Binaenaleyh cezanız 
nrt1yor. Bir sene dört ay hapse, 266 
lira 60 kuruş para cezasına mahkum 
oluyorsunuz. Bir senenizi T cfenni 
kazas:nda geçireceksiniz. Altı ay 
eroin miiptelfısı olduğunuz için le· 
dnvi edilrceksiniz. 

Rızadan sonra Ahmedin bir s~ 
ne hapcc 200 lira para cezasına , 
Yorginin altı ay hapse 100 lira pan 
ceznsmn mahkum edildikleri bildi
rilmiştir. 

l\ioznun Emine ve Ayşenin kas· 
di cüri.imleri görülemediğinden bc
r;,et etmişlerdir. 

Feci bir otobüs kazası davasında 
~-----------------~ 

Şalıitler, di11le11 i ldiler, ı, iizleşfirildiler 
~---------------~ 

Ko.ragiiınrükle Acıçeşme tevak · 
kuf mahalleri arasında, ~oför Mii
heyyanm siirdüğü otobüsi.in nrka 
te!·erlcği kenarındaki saçtan çnmur
lucrun c:arpmnsı suretile a[ır suret· 
te yaralannrnk, vakn yerinde can 
veren yec!i yaşınc!a Yaşarın öliimii 
durusmosma, ikinci cezaclo., devam 
edilmiştir. 

Çocuğun babası Rifat. davacı 
yerinde bulunuyor. Şoför, kendisi
nin bütiin manevraları yaptığı, bu 
çocuğun başka iki çocukla beraber 
soldo.n birdenbire öniine çıktıklan

sac: çnmmluqa çarptığı şeklinde ifa· 
de vermi~tir.f 

Bn-ı if adclerden anlnçıldığın;ı 
r:örc. bu iic çocuk. ka.7..anın oldu· 
ğu p~~nrle"i giinii bir mGça yeti~· 
mek uzere. o civnrda e~<."k aramak 
üzere koşuşmuşlardır. 

[(a p p ara'ar 
Mevcut gümüş paralarımızın Suriye-: 

tlc kalpl:ırının imal edihnekte olduğu buçukta toplanarak ~uhtclıf meseıeıe - AfişaJ merkezi işe başladı 
ri müzakere cdecektır. Afişaj işlerini idare için be:eC:1ye mu· m. ınanevrn yapınca ikisinin sağ 

hasebesinde bir nfişaj merkezi kurul - kald•rıma geçtiğini söylüyor. 
muştur. Dün öelediye reisliği tarafın · Şahit olarak, o sırada otobüsiin 
elan btitün şubelere bir tamim gönde - İ"İnde bulunanlardan Basri, otel 
rilmiş. belediye afişaj memurluğunun kamarotu Zehra Ye otobi.isün bilet· 
mührünü taşımıyan duvar, el, ölii ilan · çisi Osman dinlcnilmişler, ifadele· 
lan ile afişlerin menedilmesini, t<ıhak - rindeki farklar iizerine yüzle,tiril
kuk memurlarına zabıta memurlarının ınişlerdir. Şoför Osman, saç ca-

Tramvay arabaları 
tadil ediliyor 

Dört ay evvel i~lemeyc çıkarılan ta
cil edilmi~ yeni tramvay arabasından 
iyi neticeler alınmış, bir buçuk :ıy ev • 
vel bir arabanın daha yeni şe:~ilde ta • 
diline başlanmıştı. Bu araba da onbe~ gU 
ne kadar sefere çıkarılacaktır. 

yardım etmeleri bildirilmiştir. • murluğun çocuğa değil, çocuğ~n 

hab-.r ahnmı<-tır. 

Bu iti\:.:ırla piyasa ile yakın.hn ali 
kadar oh•na-:-ak tedavülde kalp para 
görüldüğü takdirde hamilleri hakkında 
kanu.ıi tal:ibatta bulunulacaktır. Ayr& 
zamanda bunların asıllarına naıar 

gösterdiği farklar da tcsbit edileceğin 
den bu gibi paralar ele geçer geçmd 
hemen darph.:ncye gönderilecek:ır. 



An karadan 

Demir ve çelik 
fabrikalarım •z 

Başvekilin mühim bir nutku ile 
Cumartesi günü temel atılıgor 
~nkara 31 (Telefonla) - Mem· 

leket sanayi hayatında mühim bi:
hidi.e olan Karabük demir ve çelik 
fabrikalarmın temel atma merasimi 
ok parlak olacaktır. 

Merasimde bulunmak üzere 
Sümer Bank tarafından davet celi. 
len t 20 kadar davetli cuma günü 
(yarın) aaat 21 ve 22, 15 ele kalka· 
:caK iki hususi trenle, fabrikaların . 
lturu1acağı Karabük· e gideceklerdir. 

Ba;vekil ve beraberinde bulun· 
m8lt muhtemel olan Dahiliye, Ha· 
ncıye ve lktısat V ek 'lleri ikinci tren 
ile hareket edeceklerdir. 

Trenler ertesi günü (cumartesi) 
1aat 9 ve 1 O da Karabüke Yaracak· 

tır. Merasim tam 11 de başlıyacak
tır. BaJvekil, çok büyük bir ehem
miyet verilmekte olan nutkunu söy
liyccek, lngiliz büyük el isi ile 
ıirket mümessili ve Korabüklii bir 
kaç zat da birer nutuk ve&ecckler· 
dir. 

Heyet ve davetliler aynı gün ak· 
pmı Ankaraya döneceklerdir. 
BAŞVEKiL iKTiSAT VEKALE

TiNDE MEŞGUL OLDU 
Ankara 31 (Telefonla) - Ba~

Yekil ismet fnönü bugün (dün) ö :
leden sonra iktisat Vekaletine gele
rc1( geç vakte kadar mesgul olmuş
lardır. 

Adapazarı Türk Ticaret Bankası 

Türkiye Ticaret Bankası adını aldı 
Ankara. 31 (Telefonla) - Ada· 

pula,ı TUTk Tıcaret &nkası anonim 
ırketi umumı h yeti bugün Banka 

merkezinde aenelik adi toplantısını 
pmı ve kna bir fasıladan sonra 
vlcalide olarak toplanmı§tır. 

Fevkalade toplantıda bankalar 
kanununun nizamnamede tadilini 
zarun kıldığı maddeler ve ilavesi Ja. 
zmı gelen kısımlar görütülmüıtür. 

e iıdc toplantıda 936 senesi mua· 
meLlt abatına ait idare heyeti ve 
mürak pi r tnrafmdan hazırlanan 

raporlar okunarak aym seneye ait 
bilanço gözden geçirilerek zar ı ve 
kar tetkik ve tasvip olunmuştur. 

Bundan sonra, müddeti biten a
zalıklara eskilerinin ibrası suretilc 
intihap yapılmış, murakıp "e idare 
heyeti azalarının hakkı huzurları tcs 
bit edilmi§tir. 

Adapazarı Türk Ticaret Banka
sının ismi de, umumi heyetçe!, 
"Türkiye Ticaret Bankası,, olarak 
dcğiıtirilmittir. 

r ;==== ? 

Mffli ve Anadolu sigorta şirketlerinde 
Ankara, 31 (Telefonla) - MiJ. 

rea surans "iı keti bugün öğleden 
ra ls Banka ı bınasmda toplan· 

lf• id re meclisi ve mürakıplar ra
pon1 okunarak kabul edilmiştir. 

idare meclisi raporunda bu yıl 
hissedarlara yüzde 8 temettü veri
leceği zikredilmektcc:lir. Bu temet
tü 1 J ni nndnn ıtibaren iş Bankası 

=rre==·=== 

§ubeleri tarafından dağıtılacaktır. 
Anadolu tıigorta şirketi de bu

gün iş BankaıH binasmda toplanmış 
ve ruznamesindeki işleri gôrüsmüş
tür. 

Anadolu sigorta .,irkcti his~dar 
brma bu yıl beher hi :!e sendi icin 
150 kuruş verecektir. 

Yunan Krah Moraya gidip geldikten sonr.-

Başvekil Metaksas müh:rn 
bir nutuk söyledi 

AUna, 31 (Hu si> - Başvekil Me
tıalalu dün ısaraya giderek krala Yu-
11Uliatanm dahı r ve harici siyaseti 
~LD:mcııa izah t vermiş ve kralın Mo

ya yapacağı on be gilnlük seyaha
bUtUn tef rruatı kararla.ştınlmı§-

Kral ile Bqvekıl arasında yapılan 
milllkat eıınasmda hüldllnetin, 

1 davalara alt evrak ı' 
Ank ra, (Hususi) - Şl'ırayı Devlet· 

lan idari dava!ara ait olup mcr -

re gönderilece~inden 

lcri imza etm~k bu-

dilı~ri anJaıumııı ve itlerin ailrünceme -

atakadarlar4l tamim 

kral bu s yahaU rden döndükten son
ra, takip edcecgi istıkameti anlatmak 
üure Başvekilın Egenede sıyasi bir 
nutuk aoylemesi takarrur ctmı tir. 
Ga7.eteler bqında bulunduğu hüku
metin ıımd"den sonra Ywıanistanda 
takip edeceği rejimi g··stcrecek olan 
Metakuam nutkunun büyük siyasi e
hemmiyeti haiz olacağım yazıyorlar. 

Tilrkkuşunun geni 
faaliyeti 

Ankara, 31 (Hususi) - lnönii 
kampının temmuzda baslıyacak 
ikinci devre faaliyetine hazırlık ol
mak üzere Türk Hava Kurumu ge
nel merkezi lstanbul, lzmir, Bursa
da açılmış olan Türkku u şubeleri· 
nin ameli çalışmalanna bir ay evvel 
b31lamalnn için bugünden itibaren 
muallim ve planör göndermeğe baş
lrunJ§tır. 

Ayin saatlerinde 
Atina. 31 (Hususi) - Yunan Sen 

Sinodunun te1ebbU1U üzer!nc pazar ve 
yortu cilnlt.ri dint ayin saatlerinde kah
vehaneler ile ıeker·i dilkklnlarının ka -

Bu hafta 

HATAY'DA 
isyanlar çıkıyor 

Şam, 30 - Alakadar makamla· 
rm bütün gizlemelerine ve tekziple· 
rine rağmt-.,'1 memleketin birçok ta
raflarında silahlı isyanlar çıktığı 
musirren söylenmektedir. Bu İs· 
yanları çıkaranlar Dürzüler, Kürtler 
ve bir kısım Alevilerdir. 

Bu isyanların tenkili ve halkı ya
tıştıımnk üzere buraiara birçok kuv 
vetler gönderilmiş ve gönderilmek
tedir. Fokat gönderilen kuvvetler 
ekseriyetle silahlı çetelerden oldu· 
ğundan bunlar işi yağmacılığa dök
mekte, bu yiizdcn de va:ziyet gittik· 
çe vahamet kcsbetmektedir. 

l Azkiye holl:r arasında bariz ve 
giindcn güne artap bir memnuni· 
sizlik vardır. 

Küçük Antant 
Ask~rt btr anıa,ma 

yapıyor 

Lonclra, 31 ( A.A.) - Daily T e· 
legraph gazetesinin Belgrad muha
birinin bildirdiğine göre, Küçük 
An tan tın Belgradda toplanacak olan 
önümüzdeki içtimamın hedefini, 
Kticük Antant azası devletler ara· 
smda bir askeri pakt vücude geti
rilmesi tcskil edecektir. Bu pakt ile 
Kücük Antant devletleri, sebcbiy~t 
' erilmcmis bir tecavi.iz takdirinde 
biribirlerine yardımda bulunmayı 
teilhhüt eyliyeceklerdir. 

Be1 rad, 31 (Hususi) - Küçük 
Antant konse) i cuma ve cumartesi 
cünle.i çalı c ktır. 

lktısat Vekilinin mülıim beqanatı 

Ereğli Kömür Şirketi 
3,5 milyon Liraya satın ahndı 
Fransaya ve müstemlekelerine 

kömür satacağız 
Ankara, 31 (HU$uai) - Me:liain 

bugünkü toplantrsın:ia hükümrtle E • 
rcğli Kömür Şirketi arasında b;ı !İrke
te ait tesisatın satın alınmasına ait mu
kavelenin tasdikine dair olan kanun la -
libası müzak::re ve kabul edilmiştir. 

Müzakerelere esnasında ileri sürü -
len mütalealara kartılık olarak İktıaat 

Vekilimiz B. Celil Bayar mühim beya
natta bulunmuş ve ezcümle şöyle de • 
miştir: 

Ereğli Şirketi hepinizin bildiği ıe -
kil:lc Havza'da birinci derecede mevki 
işgal eden bir müessesedir. Bugün hav
zanın 3 4 üne sahiptir, denilel-iıir. En 
zengin damarları kendisinin imtiyazı 

veya ruhsatncmcsi dahilindedir. Tah -
min olunan ton mikabı 400 metre derin
liği ve umkuna naıaran 400 milyon ton 
ra<ldesindoiir. Ve bunlar satıhtadn. Bu 
ıatıb itlcndikten sonra daha ftpğıcla 

suyu geçtikten sonra nasıl bir manza • 

ra göstcreceğ"ne dair henüz köt'i bir 
fikrimiz yoktur. Belki ya zengin bir 
cevhere tesadüf edilebilir, vcy=üıat bit· 
mit olabilir. Ereğli Şirketi bugi!n da • 
hı iatihsalitı dclayısilc Uavzada birin
ci dc:-eceyi itgal etmektedir. St'nevi is
tihsal mikdarı 600.000 ton arasır.da ta· 
halüf etmektedir. Tesisat kuyuJ:m ve 
bütün lavaları: fabrikal:m, lim.,nı, ti -
mendifcri ve bütun aktifile 3,5 milyon 
Türk lirasına aatın almış bulunuyoruz. 
ttç bu)uk milyon lira mukabilinclc dev· 

lete intikal etmiı bulunuyor. Bu üç bu
çuk ~ilyon on ıenede ve on müsavi tak· 
tıitte bili faiz ödenecektir. 

Ve mukabilınde kCSmür vcrccei~ 

Kömürü de ~u ıartla veriyoruz: Suriye 
hariç olmak üzere. Çünkü Suriye bizim 
kömür piyasamızdır, nefsi Fransa ve 
Fransa müstemlekelerine kömür utıla· 
caktır. Bu suretle kömürlerimiz için de 
yeni bir piyasa temin etmiı bulunuyo • 
ruz. 

Havza kıymet itibarile nedir? Bu • 
nun herhalde akademik müzakereler • 
den politik münakaıalardan ziyade ma• 
hiyetini mütehassısların lisanına bırak
mak lazım ıelir. Otorite denilebilecek 
ve beynelmilel töhreti hm olan ilim • 
lere Havzayı teknik noktainazarJan tet• 
kik ettiMik. Ve bunların raporlan eli• 
mizdedir. Bize tavsiye ettikleri ıey mev 
cut itletıne sistemini brrakmak ve yeni 
bir itlctme sistemine dahil olmaktır. 
Havzayı üç üniteye ayırmak, fakat bu 
üniteleri bir elden idare etmek. Bunu 
yaptığımız takdirde bugünkü maliyet 
fiyatı üzerinden takriben iki lira kadar 
istifade edebileceğimizi bu mütt!ha11ı .. 
tar ifade etmektedirler. Havzayı Cüm • 
huriyet Hükumeti eline aldığr raman 
da istihsalitı 500.000 ton radrJelerinde 
ıdi, bugün 2 milyona vasıl olmuıtur. Ve 
bunun yansına yakın olan mikdannı 
harice ihraç ediyoruz. Evvelce harice 
ihraç mümkün değildi. 

20 Nrsanda Şirketlerin umumi lıeqet toolantıları 

Asilere zehirli E · b k d 1 · 
gaz gidecekmiş rganı a ır ma en erı 

Gelecek sene ifle11.ecelı tahmin olunagor Parıs, 31 (liusuw) - llumanite 
s~ esi dıyor Jd: 

Bu kontrol acaba ne zaman tatbik 
edılc k? Bu lrnntroıün tat.biki keyfi. 
y tııLn, 20 nisana kadar, yani gaz har 
bine ait kımyevi malzemenin asilerin 
elind kı 1 panya topraklarına girme
sine kadar, tehır cdılccğine inanmak 
ı t m .} ruz. Şurasını da kaydedelim 
ki, bu c nada, Ccrberedcki Fransız 

makamları, cumhuriyetçi İspanyol ~c
h1rlerindcki sıvil h:ılka mah~us gaz 
maskelerinin İspanyaya girmesine ma 
ni olmakta devam etmektedir. 

l\1areşal Ahmet 
izzet 

(Üst.yanı 1 iııcidc) 
1897 de Şam fırkasına, 1902 de Ce

bcldiiniz kumandanliğına, 1903 de Ye
m ne g ncl"'rilcn kuvvetlerin erkanı. 
harp rcislığine tayin edilmiştir. 1908 
de me rutıyctln ilanından sonra ken
dişine Er"nıharbi} e reisliği vt!rilmi§, 
sonra n kumandan 'ekili olarak Ça
talca mıid:ıfaa ındn <;alı mı§ ve Mah. 
mut ~cvl·ct Paşanın öldürülmesi üze. 
rinc Harb·y~ nazırlığına da geçmi§tir. 

1016 da Şa.rktah.i ikinci ordu, da
ha sonr da umum Kafkas cephesi 
lmm:ındanhğına tayin edilmiş, fakat 
istifa ctl rck bu kumandanlıktan ay. 
nlmı ır. 

Umumi Hamlen sonra Sadrazam
lığa g t".ril n Marc 1 Ahmet l:r.zet an
cak ... :; g· n d v m c 'en Sadr~z::ı.mlık
t n oo rn istifa etnti0 ir. 

u··~ r · ed n nra Dah•liye ve Ha
ri ir n z rhk'"r nda bulunmuııı, Dahi
liy n •rt iken Ankaraya gitıniq, fa. 
1 t t '.r r tstanbula dönerek yine im
paratorlu~ n Hariciye nazırlığını ka
bul etm' 

p h b:.ıl dur.ılm::ısına tç Veklt:-ti ka
r.;:r vermiştir. 

..=---.-~---

Ankara, 31 (Telefonla) - Er· detlcri bit~n ·ç.aza~~n yerine ye~ 
gani bakır madenleri şirketi bugün }erinin seçıl~esı~e. luzum olmadığı• 
saat on be~te şirket binasında top· na karar venlmıtbr. .. 

ıda 1i · aore ma lanmıstir. re mec sı raporuna e , : 

ld~re meclisi ve miirakıplar ra· denlerin itletilmeainin 1938 eeııen 
poru okunarak kabul edildikten son or~"!1a doğ~ kabil olacağı tah· 
ra meclis azaları ve murakıplann mm edılmektedir. 
hakkıhuzurları tesbit edilmiş, müd-

F rankoya karşı isyan 
(Üstyam ı in,cW..> 

Komplo. bir. ~aşçısı tarafından 
ihbar edilm'§tir. 

Zabit ve nefer olmak üzere 100 ki
§İ kadar ku!'§una dizilmiştir. Bunların 
arasında tayyare zabitleri de bulun
makta idi. 

Diğer cıhetten öğrenildiğ;ne göre, 
suikastçı'arın bir kısmı da Algeriasdn 
kurşuna dizilmistir. 

DOGRU tJECIL DENiYOR 
Londra, 31 (A.A.) - Reuter ajan

sın:ı. Cebcıüttarık muhabiri general 
Frankoyıı. karşı bir suika"t meydana 
çıkanlm13 olduğu ha!tkında.ld haberle
rin doğru olmadığını bildirmektedir. 
ASiLERiN YENi BiR BOZGUNU 
Ce~elilttank, 31 (A.A.) - Öğrenil

d "~me göre, Almeriadan gelen hUkfı
mct kıtaları Motril civarındaki asi 
kuV\'ctlcrino taarruz ederek bunlara 
büyük zayiat \·erdi~!erdir. 

Asilerin Malaga istikametinde ri· 
cat ettikleri bildirilmektedir. 
HUKOMETÇILERIN GERi ALDIK. 

LARI YERLER 
Andujar, 31 (A.A.) - "Havas ajan 

sının muhabiri bildiriyor: .. 
Dün saat 18 de milisler tarafından 

yapılan bir baskın neticesinde Alaca
lacejos ve Villa del Dugue kasa.bala
rı zaptedilmiı:ıtır. 

ÔTEKILER "YALAN,, DiYOR 
Sevil, 31 (A.A.) - Radyo ile nee-

rcdilen bir tebliğ, Pozoblanca civarın
da hükumet kuvvetlerinin bir muzaf· 
furiyet elde ettiklerine dair verilen ha.
beri kat'i surette tekzip etmekte ve 
Frankiat kuvvetlerin Aııdujar mmta
kasında ilerlemekte olduklarım ili.ve 
eylemektedir. 

ÇiNGENE KRALI FRANKOYA PA· 
RA VERMiŞ 

Varşova, 31 (A.A.) - Leh çinge
nelerinin ~efi Mathias Kveiz'in yaklJlııt 
lan kend'sinin hi çbir servet bD'a.knJa
dığım, zira servetinin btlyilk bir ~ta
mını ... neral Frankoya terketmJJ ol
duğunu bildirmektedirler. 

MADRiT BOMBARDIMAN 
EDtLtYOR 

Madrit, 31 (A.A.) - Dü.1 Madrit 
cephesinde tam bir ıilkunet Jıükcm sür• 

mü,tür. 
Saat 23 te ıehrin üstiiııde dolaf&ll 

asi tayyareleri muhtelif yerlere bom ~ 

balar atmıılardır. 

Mısırda Yun•lılar 
yUzde otuz .-tllz 

Atina, 31 (Hususi) - Bu sene 

pılan tahrirde Mısırda yaşıyan ecne

bilerin en fazlasının Yunanlı olduiu 

ve bugün ecnebi nüfusunun yilsde 11 
zinl teıkil ettiği anlzıılaııttır. Mılll' 

S A K A R Y A SfnPm11sında•••••l• daki Yunan kotonili b•thca Kahire 

nla) - Çanak
.. tedrisat mllfetti§i B. Davut 

STEF AN ZWEIG'in "'KORKU,, romanından muktebes ile İskendcriy.,tedir. 

Maarif dliıiUğUne; .Antalya 

adldUrlUğil bafıdhendiai B. 

.foel nana müdilrHlğUne ta~ edil-

G ı-ı N A H G E C E S •ı FramJZcab·ırlÖ~~tfilminite" y.ara. tanfevkalide Mımdaki Yunanlılar eanaylde de 
'-' ....... çok terakki etmişlerdir. Ebıebi fabri· 

GABY MORLA Y, CHARLES V ANEL ve GEORGES RIGAUD katörlerin meemuunun yüzde 32,80 m. 
Bü··· l .... yircileri C'l'H'll'~arlu. 

••••••••••••llliiiiiılllliiiıiiiiiİilİnii"-'J'iJloın.uli~711iii••••••••••••••llii•~ ni Yunanlılar tee1dl etmektedir • 



• • • s 
(Parisin en kö.tü kadıni) 

-1-
köt~~riyel Bqmpar, Parisin en 
bind b dını olarak tanınıyordu. Ce· 
b" ke eş para bulunmıyan yoksul 
ır ız oldui?u l d b . k .. r· 'd' b zaman ar an en o· 
~ 1 ı. Şaşkına döndürdüğü ailesi• 
nın Yanınd l 
d b . a zor a yaşadığı günler· 

en erı k' t'' h 0 u... Ve şimdi Paris gc· 
ce ayatrnın en k"t" k d o u a mı ... 

Talih onu b'l d..... h k'k · 
l ' ı mc ıgı a ·ı atı an Iyamad ... ' · 

batak) ... ıgr... parlak yı:ıllardan bır 
kat . ıga dogru götürüyordu. Fa· 

n 
Pntlak denebilecek günlerinde 

e zengi d ... 
d .. n a nrnlar onun ayagına 
uşrne · · k ?'1ıştı ! Hatta onunla evlen· 
m~ .1zılletine bile katlanmak iste
mışti erI 

k d Onu ne kadar okşamışlarsa, o 
a ar bozulmuştu. Cıvık bir ca· 

~u.~. Yaldızlı bir leke!... Gabri
j e} ın hayatı bir müddet böyle de-
"8J:1 etmişti ama, son zamanlarda 
Pde dara düştüğ\.i görülüyordu. Yıl-
ızı art k k d. · "1 ·· d H ı en ımne gu muyor u. 
. e~şey fenadan daha fenaya doğru 

ı•dıyordu. Dehşetli borç içindeydi. 
eci u tte paraya ihtiyacı vardr. 
k ~ c di.,.er tarafta 1rod denen azılı 

er c • bulunuyordu. 

İrod, Cabriyele tutkundu. Fa
kat lrodun Gabriyel üzerindeki nü
fuzu da gittikçe nrtmağa başlamış
tı. Şaka ve nnz kaldırabilecek de
\•irler çoktan geçmişti. :Ve Cab
iiyel, lrod haydudundan korkuyor
du. Çünkü, lrod da mühim bir pa
l'a ııkrntısma düşmüştü. Paris yer· 
altı ıneyhaneleri ormanında lrod 
para ~ kaldığr zaman, ·ondan da
ha tehHkeli bir mahluk tasavvur e
dilemezdi. 

• • 

Her ikisi de Gabriyelin garip 
surette döşenmiş apartımanmda 0 • 

turuyordu. İrod bir cinayet yap-

KURUN 
Parasız muayene kuponu 

iiususl doktorumuz Pazartesi gtlnlerl 
aaat on beş buçuktan yirmiye kadar ga• 
zcıtellılz idarehanesinde, Cumartesi günleri 
de e:uıı 14 t<'n 19 a l.adıır Llı.lcll Tayyare 
apart~anları ikinci c!ıılre Uç numarada 
dalına Cık ~U uyucuıanmızı yedi kupon ınuka• 

inde lıabuı eder. 
~CU'\ kuponun hastnlıklan doktorumuz da bu 

Oturur :edJ tane ini tıtrlkUrlp kendisine 
Cüıııcrt 0 • z cumartesi. salı, perşembe 
dcstndc ~\Jl2 aram AksAraydn, :Millet cııd· 
nyenchll:l a tp;ı '.l camii karşısındaki mu• 

I
• .:ı Çocuklarınıza bakacaktır 
ş . 
dokncrlarımız 

Ayni ~ekli~ <1t 
yuculnrımızm cıtı~r-~olttorıanmız da oku· 
tadır. Diş dol\tol'\ı rinc h:ızır bulunmak• 
Pnrmnkltapı İst.lkta,~\ız FnhretUn Dl§men 
rada pazıırtesl gtlııı ~1 dd"slndc 127 numa· 
fltnda butunduğlı C'lbı saat 14 ile 20 nrt:• 
el <!e Karn.l('dy :Mllhıtı~oktor Necatı Pak· 
numarad!ı salı ''e cuma c11ye caddesi ı-2 
!erde oku)'tl<'Ularıınızxtı ~nıerı nynf snat. 

da 1 "lllerlııe b k 
l:ır vo ufak tc vf!cr nı ;ı; n acaı..-

aııncnkı 
.Ayni zaınnna:ı Be llttaş lı-n :ı.rarr. 

dc~ı Erip apnrtım!llltndtı sUnn~v:ıy cad
F'idan muhtaı: okuyucuı l'tınız:n t-çl Emt 
la.nnı sunnct cdccekUr. çocuk • 

mağı düşünüyordu. 
Az sonra, Gabriycle dönerek: 
_ Sevgilim, dedi. Bu Culf de· 

nen herifi öldüreceğiz. O, her za
man bizim tuzağımıza düşer. Onun 
öldürülmesi, bizim elimize yirrrai 
bin frank kadar bir para geçmesi 
demek olacaktır. Bu para ile ka· 
çarız·ve işin içinden sıyrılırız! 

· lrod bundan sonra Gabriyelin 
ince bileğine birdenbire sarılarak 
şunl~uı ilave etti: 

- Fakat bu işte muvaffak ol
mamız veya olmamaklığımız tama· 
men sana bağlı bir iştir, ma petite. 

Gabriyel bu sırada birşey söyle· 
medi. iri, siyah gözlerile lrodu 
gözden geçirdi. Düşünüyordu: E,. 
ki aşıkı Gulf' u öldürmek ne demek
ti). Cinrıyet... Para... Başı dönü
yordu. Bu kelimeler birkaç defa 
beyninde bir şamp;mya sarhoşunun 
hulyaları gibi alt üst olar.ak do)a§tı. 
Nihayet, lrodım t~vikine kapılmış 
olacak ki onun k'.ollarma yıkılarak. 
ses çıkarmak~ızm, tasdik makamın
da başını sa11adı. 

Sonra dd!i gibi gülmeğe ba~ladı. 
Acaba bu, bütün Parisin en kötü 
kadını olarak tanmmr§ Gabriyelin. 
her kötüliiğüne ilave olarak, bir de 
İnşan öldürülmesini seyredeceğin· 
den mi geliyordu? · 

Her ne hal ise, karar verilmi§ti 
.. • * 

. ~rtesi g~nü Paristen Londraya 
gıttıler. Gıdcrken berabcrlerind .. 
hi_ç bir bavul götürmedikleri hald; 
iiç gün sonra tekrar Parise döndi.ik~ 
leri zaman bir de büyük sandık ge· 
tiriyorlardı. 

Aradan iki gün daha geçti. Gab· 
riy~l ile, gelecek cinayetin kurbanı 
Gulf aras.mda .tesadüfi bir buluşma 
planı tertıp cttıler. Gulf, Gabriyeli 
görmekten tasavvurun fevkinde 
hoşlandı. Vaktilc bu kadın için deli 
gibi clmomı~ mıydı. Güze1liği için 
canmı verebılecck kadar sevdiği kE\
dm, işte çı~agelmişti. Hem, tek
rar buluşmrıgı, ~craber yaşamağı 
teklif ediyordu. Üstelik bu ''saadet 
verici teklifin, bir içki ziyafeti ile ,, . 
kutlanmasını ıstiyordu. Bunlar red-
dedilir şeyler miydi? 

Fakat zavallı Gulf'u Gabriyclirı 
evinde bekliyen şey bir kutlama zi
yafeti, onu t~kip edecek saadet de
ğil de ölürndu. 

lrod isimli bir haydudun kıyaf e 

tine girmiş qlüm !. 
B 

1 
ölüm. ucuna ilmek ynpılmış 

bir i;le perdenin nrkasmda bekli-

yordu. 
Hmek, perdeye mahsus ynkm 

k 1 iskemlede oturan Gulfun 
onu mu~ ld 1 "k' d 

b 
tıldı ve sıkı ı dan ı ·ı a-

l oynuna a f .. 1 .. .. 
kika sonra da Gul o muştu. 

1

. iki suikastçı, gayet süratle h~re· 
k 

. l di Evvela Gabrıycl et etmış er · .......... . 
Gulfun mu'hteşem elmas yuzugunu 
parmağından çıkardı. Sonra çabucak 
maktulün ceplerini araştırdılar. A:r~ 
mlan ceplerde nakit para ol~r?k ıkı 
yüz frnnk bulundu. Fakat ışı~ ~a-

AynC'ıı AkssrnY !'erte\' F.:cztuıeaı Ya 
nıll']a ~52 numarııd:ı. doktor :-.urı l<uıi -
doktor ınun vereceği cnjekatyonı:ı.rın ~ 1 
h on mukabııına c. 

erini ele yedi kUP c Yapa • 
_. caktır. --""'~ 1 

ha ehemmiyetlisi, yazıhanesının 
annht~rlnrr da ele geçmişti. lrod he· 
rnen bu anahtarları aldı. Gulfun, 
mühim miktarda bir parayı yazıha
nesinde sakladığına inanıyordu. <: az~~-· - - ~ 

Artık lrodu Y.erinde tutmanın 

Dr. Horhoroni'niri 
camını kıran işçi! . . 

MahkQm oldu; suçu emni
yeti muhit görUldUOUnden, 

alıkonuldu 

Doktor Horhoroninin oturduğu bi -
nanın camını taş atıp kırdığı iddiasile, 
Cemal isminde bir yapı işçis~ Beyoğlu 
adliyesine getirilmiş, meşhut ıuç kanu
nuna göre yapılan .duruşması nctieeain
ıde, 15 gün hal\se, ı 5 lira para cezasına 
mahkum edilmiştir. Suçu, emniyeti mu
hil görüldüğünden, hakkında tevkif mil 
zekkeresi de kesilmiştir. 

Cemal, pencereye taş atıp kıristal 
camı kırdığını açıkça itiraf etmekte, 
sebep olarak da doktor Horh.,roninin 
yeni yaptırdığı apartımanında günde -
liklc çalıştığı halde, 11 O kuruş yevmi· 
yesinin verilmediğlni göstcmıe~tedir. 
Davacı doktor da, yapıda çalıprı işçi -
lerin doğrudan doğruya kendisinden 
para almayıp, bu işle vazifelenc!irilen 
kimse, ondan para aldıklarmdan. ken .. 
disinin bu hadisenin başka meçhul bir 
sebeple ve hayatına kast mahiyetinde 
yapıldığını sandığından bahsetmiştir! 

iki mefhut suç dava
sındaki kararlar 

Şehzadcbaşında şekerci Mehrnet A
linin dükkanında iki kavanoz dolusu a
k~:le şekeri çalmaktan Arif ve hacı isim
lerinde iki kişi, üçüncü sulh cezada iki
şer ay hapse, bir vapur kamarotu Nu -
rettin, kamarotu bulunduğu vapurdan • • 
muhtelif zamanlarda etya aşırmaktan 

birinci sulh cezada altı ay hapse mah
kum edilmişlerdir. Bu davalar, meşhut 
suçlar kanununa göre görülmüştür. 

"lstanbulun Sesi" dava
sında ehlivukuf 

Bir mUddet evvel "btanbulun sesi" 
mecmuasında çıkan bir yazıdan doJayr, 
müddeiumumilik memleketteki ınuhte -
lif sınıftan biribirleri aleyhine husume
te tahrik mahiyetinde yazr ne~redıldiği 
iddiasile bir dava açmış, yazıda iııimleri 
geçeı:ılcrden ''Cumhuriyet" gazetesi sa
hibi ve başmuharriri Yunus Nadi de. 
§ahsen davacı yerine geçmişti. ' 

!kinci cezada bakılan bu davada, da
va mevzuu yazının ilmi mahiyette olup 
olmadığının ehli "ukufça tayini karar
laştırılmış, Hilmi Ziya, Mustafa Şe • 
kip, Sadri Celal ehlivukuf seçilmişler -

di. 
· Dünkü celsede, Sadri Celalin bu mc

ıelode ehlivukuf sıfatını kabul etmedi • 
ği, gelip mütalea beyanından istinkaf 
ettiği neticesine varılmış, müddciumu • 
milik, iki ehlivukuf da kafi olduğunu 
söylemiş. fakat heyet, ehlivukuf heye -
tine üçüncü bir ehlivukufun d;ı katıl -
.ması kararile, duruşmanın dev.tmını 16 
nisana bırakmıştır. ' 

Taka• davasmda MUddel 
umumlllğln istekleri · 

Takas suiistimali duruşmasma üçün
cü cezada dün devam olunarak. mijdde
iumumiliğln bazı isteklerinin yerine ge
tirilmesi kararile, duru§manın devamı, 
21 nisana bırakılınıŞtır. 

Müddeiumumiliğin yeni ist..:kleri, 
şunlardır: Gümrük müfettişi Ali Ke -
malin şahit olarak çağmlmdsı; takas 
şahadetnamesi asıllarının nereJe oldu -
ğunun öğrenilmesi; hazinenin bu .işte 
maddi :ıararı olup olmadığının. varsa 
mik:larının gümrük idarc:sinde\1 sorul -

ması. 

imkanı yoktu. Gabriyeli, cesetle 
alakadar olması için evde bırakarak 
ölü adamın yazıhanesine doğru a· 
cele gitmeğe başladı. 

lki saat sonra tekrar ~eri döndii. 
Bu defo hiddet i-:indc idi. Gulf, 

.para saklamak utıulünü değiıtirmi~ 
mi ne idi} yazıhanesinde bir mete· 
lik bile bulunamamııtı. Bunun ne· 
ticesi olarak Jrodun hazırlamı~ oldu
ğu bütün planlar suya düşüyordu. 

Lakin Gabriyel. bundan o ka· 
dar tela§lanmadı. Şimdi elde ne var· 
sa onunla iktifa etmek lazım geli
yordu. Üstelik, mcşum cinayet prog 
rammm en kötü kısmı olarak, ce· 
sedi ortadan kaldırmak meselesi 
vardı. 

Para var, veya yok... Herhal· 
de öldiirülen adamı ortadan kaldır· 
mak icap ediyordu. İşte burada, 
lngil~ereden getirmi~ oldukları bü· 
yük sandığa sıra gelıyordu. 

(Bu meraklı hikaye yarın devanı 

edecekL· 

• 
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ltalya· "ispanyada çarpı
şan gönüllüleri geri 
çekmek istemiyor 

Grandi Ademimü.dahale Komisyo
. nunda bu noktayı· kat'i 

surette tekrarlan:ıış 

/ 5 pan ymla esir clii~crı 

Londra, 25 (Hususi) - Ademi mü
dahale komisyonunun evvelki günkü 
çok gürültülü ve şimdiye kadaı emısali 
görülmemi derecede gerginlik husule 
gı:tiren toplammnın akisleri ciüıı oldu -
ğu gibi bugün de pek hararetle devam 
etmekı~dir. Malum olduğu üzere mü -
zakere İspanya 'Bankasının altınları me· 
selesi ~imdiye kadar daima atiye talik 
olunuyordu. Bunun sebebi komi!yon a
zalarından bir çoklarının kanaa •ince da
ha müstacel mcaeelelrin halli icap ~t -
tiğini ve Sovyet murahhasının bu huısus 
ta herhangi bir müzakereyi kı=bul et -
mekten jmtina etmesi gösterilmiştir. 

iki gün evvolki toplantıda isı: Jtalya 
ve Almanya murahhasları eğ~r 1r.panya 
Bankasının altınları meselesilr. iki mu • 
lıarip t.;ı.rafa yapılacak iktısaıii yardım 

meselesi halledilmezse tspanyad:ı ki gö
nüllülerin geriye alınması hususunda 
hiçb:r müzakereyi kabul etmiyr.cekleri· 
ni ileri sürmüşlerdi. Bu teklifi Sovyet 
Ruıya murahhası yine reddetti. Bunun 
üzerine bütün ademi müdahale i~lerinin 
bozulması ve komisyonun dağılması teh 
likesi ba~göstedi. Bu tehlikcnh önii a
lınması için icap eden tavassu•~u yı:ıpı· 
farak paskalya yortularmdan son:-a o -
turup bu işlere bakmak üze;;e devletle· 
rin birer mütehassıs • murahhas tayin 
etmeleri takarriir etti. Bundan sonra 
İ&panyadaki gönüllülerin ger: Rlmması 
meselesi müzakereye başlandı. Bu me -
selenin müzakeresi İngiltere Hariciye 
Nezareti binasındaki komisyonun lıü -
çük daiı:esinde müthiş bir fırtına kopar
dı. 

Buradaki İtalyan muhabirleı i bu cel
seden bahsederken "bu fırtın dı hııva 

içinde on gündenbcri hazırlanr.ıakta o
lan :ftalyaya karşı hücum ba§lamıştı. Ö· 

hür devletler murahhaslarının bu .:ışi -
kar tecavüzlerine ve İtalyanın alç~l • 
tılmasına murahhasııiıız tahammül ed<'
mezdi. Bunun için cepheden çd: p:~tna· 
yı kabul etti. 1nı:iltcre. Fransa ve Rus· 
ya murahasları İngiliz ga"zetelerinin 1-

/tal yan generalleri 

mek için açık bir cephe hücumu yöptı. 
Murabhi\sımızın aldığı bu vaz:iyt>t.n tar
zı belki tamamile diplomasi kaidderinc 
muvafık değildi. Fakat cepheyı yarıiı • ., 

Diye gazetelerine telgraflat ~eitti -
ter. Bunlar İtalyan gazetelerinin çok 
karakteristik yazılarıdır. 

Grandinin komisyondaki beyanatına 
gelince: 1talyan diplomatı ftaly.:ı ile Al
manya ilk dakikadanberi göniilhiierin 
celbe taraftar olma'lcla ~raber acemi 
müdahale komisyonu reisi Loı d ~li -
mut'un gönüllülerin celbi nıestlesinin 

tetkikinin hususi bir komisyona gön -
derilmesine muhalif olduğunu söyledik
ten sonra .. mesele artık teknik karak -
terini kaybederek umumi siyaset vas • 
fına girmiştir. Bunun için faşist huku
meti bu vaziyet içinde bir daha gönül
Hilerin ecclbi meselesini müzakere ede
mez. Zaten böyle bir müzakerenin pra
tik bir halle iktiran etmesi de k;ı'bil de
ğildir ... demişti. 

İtalyan murahhasınm bu sözleri fır
tınayı koparmış ve Jngiliz. Fransız \'e 
Sovyet murahhaslan Grandiye şiddetle 
mukabele ederek itlyanın bu muhale ~ 
fe~nin Avrupada büyük kanşıklıltlar 
husule getiremiyeceğini ve ald·ğı mu -
halcfet \'aziyetinin bu hususa dair Ro
manın son tebliği ile tenakus teşkil et• 
tiğirıoi söylemişlerdir. Bunun üzerine 
tekrar öz: alan Grandi tek tek kelime
lerin üzerinde tevakkuf ederek "Özleri· 
ni şöylece tekrar etmiştir: 

''İtalya hükumeti 1spanyarfaki gö • 
nüllülerin celbi meselesi hakkın-la kat' 
iyyen bir müzakereye girişmiyrcektir. 
ttalya. şimdi tspıınyada bulunan gönül
lülerin kahramanca harp ederek milli 
hükumetinkat'i z:af erini elde etmeden 
İspanya arazisini terkctmiyeceğini ıöy
lemekle bütün Siyah Gömleklilerin his
siyatına zan ile değil tam.amile bilerek 
te~cüman olmaktadır.,. 

İtalya elçisinin ademi müdahale ko
misyonunda söylediği sözlerin hakiki 
manası işte bundan ibarettir. 

talyan askerinin kıymeti aleyhine sefer- K U R U N 
her oldukları ve şimdiye kadar hiç bir ---- -----
vakit görülüp işitilmemiş iftirıılt.rda: Hizmet kuponu 
bulundukları bir zamanda İtalya murah·' 
hasının hem de muzaffer İtalyanın böy
le bir çarpışmayı kabul etmekten kaça
-cağını zannediyorlardı. Fakat İtalya 

Bu kuponu s-ru:!'te idaresine 1;eUrenler: 

l - KUçUk llAnlarını parası~ bastınrlar. 

;z - Kurunun hekimlerine parasız b:ı.kttr.• 
lırlnr. 

murahhat1ı bütün bunlara cevap ;er-. __ ,... ____________ _ 

Radyo -~Üsabaka Kuponu 
-82-

isim: 
Adres: 

-
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Dikiş dersinde Ç-Ocuklo.r 

Yeni müfredat programı mektep
lerimizde nasıl tatbik ediliyor? 

Bir çay masası nasıl hazı.rlanır; 
ir düğme deliği nasıl dikilir? 

: Kız ve-erkek çocuklarımızın aile bil
lgisi derslerini bir arada görmelerin
, din büyük faydalar temin ediliyor 

Kültilr Bakanlığı ilkokullar için 
hazırladığı yeni müf rcdat programı

nın tatbikine bu yıldan itibaren bütün 
-Okullarda ·başlanmıştır. 

Yeni müfredat 1926 yılında yapı

lan müfredatla mukayese kabul edil
miyccek derecede mühim farkları ih
tiva etmektedir. Yeni müfredat prog
ramım vücuda getirmek üzere tetkik

r .Jıta rba-,lıyab. komisyon 1926 yılından-
.. ..memleketimizin her saha-

husule gelen değişiklikleri 

onune almış, sosyal, siya
hayatımızda vuzuh kazanan ve 

Parti programında hedef haline gelen 
prensiplerin kültür işile ali.kadar olan 
taraflarını yeni programa alma esası
m prensip ittihaz etmi§tir. 

İlkokullar öğretmenlerinin hemen 
İlkokullar öğretmenlerinin hemen 

1'8J'ısmdan f az.lasınm vesait itibarile 
fakir olduğu görülmüş, bunlara yeni 
kıymetlerin ve Pedagojik direktiflerin 
etraflı bir şekilde verilmesi göz önün
f.lt tutulmuştur. 

Yeni program prensip ve hedefler 
!tibarile çon zengindir. 

Programın en yeni taraflarından bi
risi \le kız ve erkek talebelerin birlik

okuduklan (Aile bilgisi) dersidir. 
Bu aenr şimdiye kadar ev idaresi ismi .... 

triüf& yalnız, kız çocuklara okutul-

müsaade istedim. Ricamı kabul etti. 
Bir köşeye çekilerek bir talebe gibi öğ 
retmeni dikkatle takibe başladım. 

BiR ÇAY ZIY AFET/ M/1 
Sınıfın orta yerinde bir masa var. 

dr. Masa üzerinde çay tabakları, çatal, 
bıçak, çiçekler! .. Baktığınız zaman bü 
yük bir çay ziyafetini andıran büyük 
bir intizam görecektiniz. 

Masanın etrafında önlerine bayağı 
göğüslükler takmış..mini mini çocuklar 
dolaşıyor. Masanın noksanlarını ta
mamlamakla meşguller. Sağ tarafta 
büyilk bir sema ver! Fıkır fıkır kaynı-
yor. . 

Öğretmen bana döndü: 
- Dersimizin mevzuu "Sofra Jıa

zırlamak,, tır. dedi. 
Sofra başında duran çocuklardan 

birine sordu: 
- Söyle bakalım Suat bir sofrada 

neler bulunur? 
Zeki ~ocuğun öğretmenin verdiği 

dersi çok dikkatle dinlemiş ve kavra
mış olduğu gözlerinden okunuyordu. 

"- Efendim bir sofrada toplu olarak 
şunlar vardır: Çiçeklikler, çatal, k~ık 
tabak, fincan ve masada yenecek olan 
bisküvi; saire ... 

SOFRA NASIL HAZIRLANIRY 

Diğer bir çocuk atıldı: 
"- Ef cndim bunların nasıl sofraya 

konacağını anlatayım mı? 

pastalar ve şekerlikler meydana çıkar. 
Şekerliklerin içinden şekeri almak için 
maşa vardır. Bu temizlik için muhak
kak lazım olan bir şeydir. 

ÇAY NASIL !Ç!LIRY 

"- Çok güzel yavrum; çay masa
da nasıl içilir? 

"- Masa yanına yaklaşılır; fakat 
d;ı.yanılmµ. Biraz yan tarafa. doğru 
dönülür.,, 

Çocuk anlatmasına devam ediyor
du. Y~vaşça başımla selam vererek sı
nıftan çıktım. 

Başöğretmen beni bu sefer aile bil
gisi dersi verilen başka bir sınıfa sok
tu. 

Bu sınıf diğer sınıfa nazaran da
ha kalabalık. Talebeleri selamladık
tan sonra kenara rekildim. Sınıfta bü
yük bir faaliyet ilk nazarda göze çar
pıyordu. Çocukların ellerine baktım. 
Birer bez parçası üzerinde bir ~yler 
dikmek ve sökmekle mef'.gul. Öğret
menden müsaade alarak bir tanesine 
sordum: 

- Sen ne dikiyorsun bakalım kü
çük? dedim. 

Koyu mavi gözlerini bana doğru 
<:evirdi. Büyük bir serbestlikle: 

"- Düğme deliği açıyorum efen
dim. 

- Peki düğme deliği nasıl açılır ba
kayım? 

Gözlerini öğretmenine doğru çe
virdi: 

1-le r G u·n. Bir :.llift4ge 
' •' ' • W • ". ' ~ ·, ' • "' ' a - 1( ... 

Unutma dalgalarıı 
içinde 

Geçen h:ırta Ca. 
hidin evine öğle ye
meğine çağu ılmış -
tım. Fakat ne tuhaf 
ki, eve Cahitten ön-
ce gitmişim. Sonra 

o geldi. Soluk solu
ğaydı. 

Beni, kan'5ı ağır • 
lamış, yukarıya o -
dasına çık;ırmıştı. 

Konuşuyorduk. 

Cahit girer gir -
mez : 

- Pardon, dedi. 
Geciktim. Fakat bi
zimkinin ıemıııiyesi • 
ni bulacağrm diye 
girip çıkmadığım 
yer kalmadı. 

Hep beraber ye
mek masasına geç -
tik. Cahit sözüne 
devam etti : 
- Karımın tabiatını 

bir türlü düzelteme -
ıdim. Nereye girsek 
mutlaka bir şey bt • 
rakrr. Eldiven, çanta, 
şemsiye, ufak tefek 
paketler ... Daha arar mısın .. Belki bü • 
tün İstanbulda, karımın bir şey unut -
madığı yalnız iki tramvay kalmıştır. Bir 
o kadar da taksi ... 

Karısı, itiraz eder gibi oldu: 
- Aman sen de, dedi. Bir defa çan· 

tamı bir otomobil içinde unutbm diye, 
artık işi bu kadar büyütmenin filemi 
var mı ya? 

Cahit sinirlendi: 

- Bir kere mi? Hangi bir kere? Se
nin bu idetini tanımadık bir biletçi kal
madr. Polis dairelerinde artık meşhur 

bir adam oldum. Oraya bir kere gittim
mi, komiser hemen karşıdan: 

"Maşallah, Bay Cahit, der. Yine bir 
şey unutuldu galiba. Nedir b~kalım? 

Eldiven mi, kitap mı, şapka mı, şemsi
ye mi, yoksa ..• Hem refikanız bugün • 
lerde o yeşil şemsiyeyi taşım•yor ga • 
liba. Fena da bir mal değildi hani. Za -
rif, güzel. Geçenlerde evde. biTimkine 
söylüyordum: (Bay Cahidin Bayanı. 

yeni moda bir şemsiye almış olacak) 
diye .. Tuhaf değil mi? Kadınların sevk
leri ne kadar çabuk d•ğt1f'yor! Ne kadar 
kolay bıkıyorlar bir şeyden 1 Çanta mı 

dediniz. Mavi derili öyle mi? ... ,. 

Cahidin çenesi durmak bilmiyordu. 

"- tıte, diye devam etti. Nereye 
gitsem. artık unutkan bir kadmın yıl • 
mak bilmeyen kocası olarak tanınıyo -
rum. Dün de güzel. altın kaplamalı sa· 
pı olan bir şemsiye unuttu bir yerde. 
Guya evlenmemizin yıldönü:nü diye 
kendisine hediye olarak vermiştik. 

Karısı sordu : 
- Buldun mu? 
- Buldum .. Ama girip çıktığımız 

' ' . ',,~ .. ' - .. ~ 

Nakleden: 

HiKME1 MÜN}R 

binbir dükkanı taradıktan sonra .. Ni • 
hayet yine poli• dairesine gfttfm. Bir 
taltsıde unutınuşsun. A.om1.eroen al -~-_, 

dık. 

Karısı: 

- Öyle ise gürültü yapmanı hacet 
yok, dedi. Mademki bulmuşsun.. Hem 
şimdi iyi hatırlıyorum; şemııiy~yi tak • 
side unutmuştum. 

- Fakat nasıl oluyor da unutuyor • 
sun canım. Bak ben de senin gibi, ya
nımda yöhremde bazı şeyler taşıyo • 
rum. Ben ıde bastonla, şemsiyeyle çrkı
yorum. Bir yerde bıraktığım oluyor 
mu? Bu, kadınlara mahsus bir hal ga
jjba. Onların kafalarında bir z.ayıflık, 
bir "az işler taraf,, olsa gerek .. Mesc • 
le burada. 

- Evet. Seninle de ayni kafayla ev
lendim. Evlenmemiz bunun hatasıdır. 
Sen zaten .. 

- Güzel .. Güzel nükte yapıyorsun 

am:ı, bu memlekette polis id.uesi ol • 
masaydı, işin neye varırdı? Sorarım sa• 
na .. Hiç bir sabah yok ki, senin şeyle • 
rint bulacağım diye oraya buraya bat • 
vurmayayım. 

mal[ta. idi. Yeni müfredat programın
~ }>ir aers, aile bilgisi namile yer al
DU§ ve kız erkek çocukların müştere
ken okuyabilecekleri, hayatta kendile
rinin en fazla karşıla.şaCA}lları müşkül 
leri gidermek için onlara bilgi ,·erecek 
bir ders haline getirilmiştir. 

- Peki söyle bakalım çocuğum. 
Evvela masaya örtü konur. Ondan 

sonra masanın ortasına ve muhtelif 
yerlerine çiçek vazolan yerleştirilir. 

Öğretmen sordu: 

- Ev,·effı bir dUğme deliği a!;mak 

için orası kesilir; sonra kenarları •----------- ---• 
le devam ed_iyordıı ... 

Cahitle karısı, az daha kavga ede • 
ceklcrdi. Neyse yatıştılar. <:ahit bir a
ralık, aşağıda, paltosunun cebinde U11Ut· 

tuğu sigara paketini almağa gitti. Ge~· 
diği zaman yüzünü tamamen 1'a,Şka bır 
üzüntüyle kırı§mış bir halde boldum. 
Yemekten sonra: 

Aile bilgisi nasıl okunuyor? Bir ilk 
ok lda bu ders verilirken bulunduk? 
Edindiğimiz intihalan aşağıya yazıyo-

Ienl yapılmıı; güzel ve modern te
ısaı.ı havi bir ilkokul İstanbul ilko

-Jrullanndan 44 üncü okulun önüncl~-
Jıim. Gen'ş merdivenlerinden yukarı 

- Çiçeğin faydası nedir? 
"- Sofraya güzellik verir efendim. 

Çiçekler konduktan sonra, fincan ve 
tabaklar yerleştirilir, onların yanına 

bıçak. çatal konur. Bu iş bittikten son 
ra bu sefer, orta masanın büyüklüğü
n~ ;-öre tnbaklara konmuş bisküviler, 

)'& çıktığım vakit okulun ba.şöğretmc- • 
Dl beni <'Ok candan bir alaka ile kar
fılladı. Kendisinden bir aile bilgisi der
inde bul··nmak üzere müsaadesini is-

tedim. E;,iyük bir nezaket göstererek 

'!buyunın,, dedi. 
Berab rce yürüdük. Bir merdiven

._ çıktıktan sonra bir sınıf önünde 
\!Urduk. BaEöğretmen kapıyı vurdu. 

·~~ıri'den "gir:niz,, sesini işittikten son
mnrfa. g rdik; ç:ocuklar yeni giren 

ir yaba.."'c.yı gürilnce derhal gözleri
çevirm; lerdi. 

- Gün aydın ço"uklar ... 
- Gün aydın ... 

muntazam surette dikilmcğe başlanır. 
Sözünü kestim: 

- Kenarlarını dikmcsen olmaz mı? 
- O zaman çöztilür; bozulur efen-

dim ... 
Sınıfta dikiş dikme faqliyeti kız ve 

erkek talebede büyük bir faaliyet-

Öğretmene sordum: 
- Erkek talebeler dikiş dikerken 

zorluk çekmiyor mu? 
"- tlJ< zamanlarda tabii biraz güç

lük çektlıer; fakat çocuklarımızdaki 
kabiliyet bunu pek az zamanda yendi. 
Şim1i kız rocuklarından daha güzel 
yarn'l yap?!]tıran. rökük diken. örme 
işleri ya~an c:rl·c'i ~ocuk1anmız var ... 

O~rctmcnc tc~c~tkÜl' ctle~·ck sınıf-

tan ayrıldım. r 
• • • 

Aile bilgisi dersinin kız \'e c:::-:;elt 
çocu'tlar:- b;rJi1tte oku~ulması i'-linin r.'liif 

redat programında ne katlar dikkatle 
ve ihtimamla vücuda getir'lrnig oldu
ğunu süyl:mek z"ittir. 

o ·rztmrn!cr;m:z:~ gelince; onlal' 
yeni programın rrmsip ,.e hedeflerini 
tam:tl"'\ ·1e k'l vr:-r.rş bir ,·aziyctte hiç 
bir mi.:şl~ü'ata ıığramad:ın muhite ve 
rocuklann fe\•'ycsinc uy-;1ın olarak 
prc-grarrı'ı muntazaman tatbik edi~·or-
lar, . 

- Sen de bizim tarafa gıdecekıin 
değil mi? dedi. Beraber çıkalr.n. 

Bayan Cahitle vedalaştık. Kapıdan 
çıkınca, Cahide: 

- ~n el~ k~clmn fazıa ils':i.inc v~m
yorsuı: de Hm. Ş~msi} eyi n'lildPIT' ki bul
d·cln artık o k;:::tlar ü:tclcrncr.ir. Jiızumu 

var mı y:ı? 
- C'l'":'Tl ü~retcmc<lik gitti, cliy~ ce-

vao vcdi. 
:.._ t.nlıyorum. F~kat senin yapt ğın 

ileri r,.itr.ırktir, dedim. Adeta s;ı~dctini 
tehlikeye koyuyorsun. 

Cahidin yüzüne hayretle baktım. tl· 
züntiisü cr:ikunu ço;,almı~tı. Dcrb bir 

göğfö g~çinli. 
- Vaktin var mı? dedi.. Seıut.lc b:r 

yere kadar çıkıvereli:n. 
- Nere ye ı;idc~l;-j 1? 

Cahit. bir utanma sıkıntısı ile: 
- Polis dliresine l:ad:ır, .!etli. ı:u 

Allahın belası §emsiyeyi, gelirken ben 
de t:ıl:s:de unutmu§um. Belki g~tirmit-



Radyoda l(irri1eri dinliyoruz? 
1ürk Musiki Heyetinden 

Bag Sedadın hayatı 

"Sazımın işıkıyın, onun 

' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

r 1 ""9• .,...., 
. ıt f NiSAN 1937 

1Türkiyede nekadar dev-
let hastanesi var? 

yüzünden hastalandım, Bir1Jıl içerisinde devlet haslanelerin-
elim tutmaz oldu,, de 200,000 vatandaş tedavi edildi 

Kolunda udu radyo binasından çı
Kıyordu. Kapıcının tarifine göre bu 
zat "Türk musiki heyetinden,, udi Se
dat olacaktı; Yanına yaklaşıp: 

- Sizinle görüşmek istiyorum, de. 

dim. 
- Buyurun l diyerek bir kenara 

çekildik. Gazeteci olduğumu, san'at
karlarla konuşmaya ba§ladığımı söyle
dim. Bu sözlerim üzerine üstadı bir 
tela;tır aldı sormayın! ... 

- Söyliyeyem efendim. bir şey söy
liyemem ... öteki arkadaşlarla konu~sa
nız? daha i.yi olmaz mı bilmem? 

.__ ........ . 
- Bendeniz hastayım l mazur gör

menizi rica ederim. 
Bay Sedat görüşmemek için beni 

kandırmaya uğra~tı. durdu. O susun
ca ben ba§ladım. Nihayet Şehzade ba
tında oturduğu evin adresini verdi. Ay. 
nhyorduk. Birdenbire cayıdı: 

-Efendimi siz konservatuvara teş
rif edin. Orada arkada§larla gfaüşür 
ken ben de birkaç söz söyli~hilirim. 
Nihayet o gece Bay Sedadı elden kaçır
dınııa da dün konııeryatuvarda yakala
dım. Sırasını savan Bay ~e~ad, yarı §i-

n Bay Sedada hitap etti: • 
u di bakalım; Cevap ver. 

- ,p.ay . b 
Elinde olsa Bay Sedat içtımaı ıra-

. . . daradar dı~rx ataeak. Çok 
kıp kendısını . . . 

~ l\ rini sinirli sınırlı oynat • 
tnkıldıgr, e ıe . 

d ıa•ılıyordu. Masanın hır 
maam an an :r 

k d b n diğer kenarında Bay Se· 
enann a e , h:e:.1...:_ "b" 

'da ve ben bir ClAwı il ı ao. t oturuyor 
ruyorum: 

_ Tevcllüdiinüz, 

- 298 .• 
- Nerede doğduntul' 
_ Konyıd.a~ .. 

pederin~? = J{onyada istinaf reisi Şakirdi. 
o dada bulunan Bay Dürr.i ı;öze ka-

rıtryor: 
- Size kimler derlerdi? • JT a ! bak 

aklıma geldi. Kadıpa§a zadeicr Jeğil 
mi? söylesene yahu 1 

- Nerelerde okudun ut? 
- Konya idadisinden mez:u,ıum. 

Biraz tereddüt geçirs-em, yahut san
atk!ra kar§ı biraz zayıf davranı;am tek 
bir sualime cevap alamıyacağım. 

- Musikiye nasıl heves ettiniz? 
- Yirmi yaşında vaııdım. Konya 

mevicvihaneıine gider: ayinlerle, ku -
di1J111erle usul me§kcderdim .. 

Hocalanm Halep Şeyhi Sadettin Çe

lebi, Neyzen Abdidededir. Usulden sonra 
uda heves ettim ... Elim biraz alışmıştı 
ki babam iatanbu1a nakli memuriyet et. 
ti. Ben d-e buraya geldim. 

---; istanbulda kimlerden ders al· 

drnrz? 
- Kanuni Hacı Arif, 

mil beylerden meşkettim. 
ıeltbildim. 

- Eserleriniz var mı? 

Bugün için: 
-.-..,;;... ..... --------

Tamburi Ce
Ve bu hale 

- Birçok saz semai eserleri, sirto, 
longalar, Anadolu şarkıları yaptım. 
Bunların yekunu 400 kadardır. 

- Son eseriniz? 

- Şölen, fırtına ... Fırtıqa saz esc-
riıdir. 1 

- Şöleni yaparken çok hastalan • 
dun, yoruldum. Yapacağım diye çok 
üzüldüm. 

- Hiç çaldırdmız mı? 
- Hayır! yaptıktan sonra anladım 

ki çok zor bir eser ... 
- Çalışma tarzınız? 

- Günde sekiz saat durmadan ça-
lışırım. Sazım arkadaşımdır.. Onunla 
hemhal olur, giderim. 

- Başınızdan bir macera geçti mi? 
- Hiç bir maceram yoktur. Yal-

nız son zamanlarda hastalandım. Elim 
biraz hayatiyetini kaybetti ise de ge. 
ne diizelmiye başladı. Bu da hep mu
siki üzerindeki çalışmalanmdan oldu. 

- Anadolu halk havaları hakkında 
düşündükleriniz? 

- Çok beğeniyçırum. Fakat bu ha • 
v_a~a.r İstımbulda okunurken çok değiş· 
tınlıyor. Sonra, yeni bir moda C<ıktt 

Bazı kimseler İstanbulda oturup Ana~ 
ıdolu havası uyduruyorlar. Ana • 
dolu havası yazıp bestelemek burada ol
maz nitekim burada yapılanlar okunur. 
ken de çalınırken de gülünç oluyor. 

Ba~ Sedaıdı biraz daha sıkıp söy-
letecektım. Tamburi Bay Du""rr· "fn . . ı ıo;e ı -
dadına yetıştı: 

- Efendim. Arkada .. ım rahat d d' d -s sız c ı. 

Yoksa ~n e Yardım eder, uzun uzun 
. söyletirdık. 

Bay St'dadın hakikaten rahatsız ol 
duğu görülüyordu. Kendisine veda e: 
dip ayrılrrken son sözü şu oldu: 

- Sazımın aşıkıyım. işte onun 
yüzlin6en hastalandım, elim tutmaz ol. 
du. 

Yekta Ragıp öNEN 

Türkiyede mevcut devlet hastaha- .,.,_,.. 

neleri hakkındi" şimdiye kadar neşr": ~~ 
..,,_. __ __. ........ -... ·-· .. -.. _,_,,...,.....,.. ....... ---~ -· '"°"'11m•c11;,.._ 

, ı, .... 
dilmiş toplu malumat yoktur. Halbukı .. ~ 
cümhuriyetin Sıhhat ve lçtimai mu- • 
avenet Vekaleti memleketin sıhhat iş- iJ ! ! ! ! 
lerini ciddi bir çalışma ve eşsiz bir in- : .. 
tizamla çevirmekte, bine.enaleyh şe- "" 
birlerimiz ic~inde sağlık durumu gün 
geçtikçe iyileşmektedir. Sıhat ve İçti
mai Muavenet Vekaletinin mesaisi • 
muhtelif sahalarda temerküz etmekle 
beraber bu sahalar arasmda en mü
himinin tedavi müesseselerine şamil 
olduğu muhakkaktır. O itibarla dev
letin elinde bulunan ve devlet para.sile 
idare edilen hastiıbaneler hakkında 
umumi bir fikir edinmek herhalde fay
dalı olacaktır. İşte bu kanaatle devlet 
istatistiklerinden istifade ederek kari- Niimune h.astahaııçsi 

lerim ize devlet hastahanelerine müte
allik aşağıdaki rakamları sunuyoruz. 

Evvela TUrkiyede 1934 senesinde 

Memurların sınıfları Devlet bütçesi-
ne dahil olanlar 

Doktorlar 715 
Eczacılar 33 
Sıhhiye memurları 1089 

Ebeler 13 
Hemşireler 06 
Sair memurlar 2 
Yekfui 2358 

Yahudilerin 
kurnazhğı 

Filistind~ muhaceret işile uğraşan 
makamlar geçen sene içinde bilhassa 
''Muvakkat zevceler,, meselesi üzerin -
de durmuşlardır. 

Avrupalı birçok yahudi kızları, ya
hudilerin Filistine girmesi hususundaki 
sıkı kayıtlar do!ayısiJe Filistinde tu -
tuJmamaktan korktukları için, Filistin
li yurttaşlarla evlenmiş ve bu suretle 
ayni milliyeti kazanmış oldular. 

Böylece Filistine gelip yerleştikten 
sonra, bu "mu"akkat zevceler", derhal 
boşanmak için müracaat bulunmuşlar -

dır. 
Bazıları, Filistinde bulundukları 

halde 0 zamanlar henüz Filistin va
tandaşlığına geçemeİniş bulunan, eski, 
sevgililerile yeniden evlenmişlerdir. 

Hükumetin neşrettiği bir istatisti
ğe o-öre 1936 senesinde 4445 Yahudi 
izdi;acı 'olmuş ve 2261 Yahudi boşan
ması görülmüş. Yani yüzde 50,9 nis
betinde bir miktar ... 

:Mühaceret ınakam.lan şimdi, bu 
gibi bir hile ile Filistine girmek teşeb 
büslerine karşı daha ciddi bir tavrr 
takınmaktadır. A.çıkgözlere fırsat ve-

rilmiyecektir. 
-Dai1y Exprcs -

mevcut olarak doktorlar· ve sıhhi me
murların miktarına göz gezdirelim: 

Hususi idare- Belediye büt- Yekun 
ler bütçesine çesine dahil 
dahil olanlar olanlar 

206 296 1217 
49 42 124 

96 118 1303 
95 305 413 
152 34 292 
143 123 668 
741 918 4017 

Bu cetvelde ilk göze çarpan eczacı
ların 124 kişiden ibaret oluşudur. O
kuyucularımız da pekala bilirler ki bu 
eczacılar yalnız Devlet hastahanelerile 
hususi idare ve belediye hastahanele-

rinde çalışan eczacılardır. Bunun ha
ricinde Türkiyenin her tarafında mev
cut eczahanelerde <;ahşan eczacılarla, 
ekalliyet, ecnebi hastahanelerinde ve 

Müessesenin ismi 
Ankara Nümune hastahanesi 
Erzurum Nümune hastahanesi 
Diyarbekir Nümune hastahanesi 
Sivas Nümune hastahanesi 
İstanbul Emrazı Asabiye ve Akliye 
hastahaneleri . 
Manisa Akliye ve Asabiye hastahanesi 
Elaziz Akliye ve Asabiye hastahanesi 
İstanbul Çocuk hastahanesi 
Heybeliada Verem Sanatoryomu 
Zonguldak hastahanesi 
Ankara Doğum ve Çocuk Baknnevi 
I<onya Doğum ve Çocuk Bakımevi 
Haydarpaşa Emrazı Sariye ve lstilaiye 
İzmir Emrazı Sariye ve !stilli.iye 
Erzurum Doğum ve Çocuk Bakmıevi . 
Adana Doğum ve Çocuk Bakımevi 
Kars Doğum Ye Çocuk Bakmıevi 
Malatya Doğum ve Çoeuk Bakımevi 
Çorum Doğum ve Çocuk Bakımevi 
Balıkesir Doğum ve Çocuk Bakımevi , 
Van Doğum ve Çoc:..ık Bakımevi 
Yekun 

hususi tedavi müesseselerinde çal1şan 
bir çok eczacılar da vardır. 

Yine• yukanki cetvelde doktorların 
sayısı 1217 olarak gösterilmiştir. Bu 
doktorlar, Devlet ve Belediye bütçesin 
den maaş alarak çalışan doktorlardır, 
Bu yekünun haricinde Ti.irkiyede ~r· 
best olarak çalışan yüzlerce doktor ve 
ebe vardır. Bunları da unutmamak li.
zımdır. 

1928 senesinde doktorlar ve saglık 
memurlannm miktarı 3344 iken bu 
yekun 1934 senesinde 4017 ye çıkmı§
tır. Aradaki 673 fark sıhhat hususun
da ne kadar büyiik faaliyet ileri gel
diğini göstermektedir ki, burası şük
ranla kaydedilecek bir. noktadır. 

Bu kısa mülahazalardan sonra 1934 
senesinde Tilrkiyedeki Devlet hasta
hanelerinde tedavi olunanların mikta.
rmı ha.stahaneler itibarile a.şağıya. alı· 
yoruz 

Yatırılarak Ayakta Yekun 

5569 64550 70119 
1024 7540 17564 
1817 10567 12384 
2005 18328 20333 

3675 3744 7419 

268 191 459 
166 1122 1288 

3075 22744 !5819 
490 490 

1223 3203 4426 

970 9542 10512 
625 7717 8343 
481 1981 2462 
880 4051 4931 
275 4617 4892 
493 9043 9536 
214 3484 3698 
255 5651 5906 
371 3831 4202 
415 3885 4300 
72 180 252 

24363 185971 210334 

Aylar Yatırılarak Ayakta Yekfuı 

I 36 8142 8178 
II 15 8485 8500 

Ta Y yarenin frene çarpması 

Bu istatistiğe göre 934 senesinde en J 

çok tedavi yapan Ankara Nümune h~c;. 
tahanesidir. Şliphesiz, Türkiyedeki has 
t:ıhanelerin en moderni ve büyüğü o
lan bu hastahane 70119 kişiyi tedavi 
etmiştir ki bu yckün oldukça ehemmi
yetlidir. 

III 
IV 
v 

12 .. 9949 9961 
24 11235 11259 
34 115i3 11601 

İnsan taııyan vasıtaların muhak
kak bir ka:ı:a yapması lazım sanki. Ga· 
.zettlerde Oıc:umadıruz mı? Londrada bir 
tayyare. bir trene çarpmış ... "Allah, al
lah. diyeceksiniz. Bu da olur şey mi?,, 

QJmUŞ işte. Londra • Mançester 
Ekspresi yüz kilometre bir hızla gider. 

k karşrdan gelen tayyare, lokanta en, . . 
na rarpınış, çarpı;ma netıcesm• vagonu :ı 

d~ lokanta vagonunun damı kopmuş. 

'(Tepesinden /,·ii/ô/u uçnw.ş bir n~ç~ya 

b 
. ı~a ıl('l·elair.) Fakat pılo-

cn:cmı~ o · "' . . 
dikkat bır manevrası netıce-

tun şayanı ~ . . 
. d t re,.·e b:r şey olmadıgı gıbı, 

ıın e ayya ~ · • 
f • d k'l de zarar gelmemış. 
çın e ı ere ı:ı 

* * 
Artık: "pilotun şayanı dikkat ma -

t b. "ne siz inanın .. D;ına ka-
nevrası., a ırı . 
lusa pflot bu hadiseyi, ''kaza,, nevı~den 
değil de ·bile bile yapınıştır. Netıcede 

kimsenin de burnunu kanatmamış olu
şu, ıırf kaza yapmak hevesinden gel. 
mektedir. Gökler bomboş ... Yollar ge. 
niş ... Yaya halk yok ... Ne yapsın zaval· 
1ı tayyareci? ... Hemen tayyaresinin bur
nunu aşağı doğru dikerek karşısına ilk 
gelen nakil vasıtasına bodoslamadan in
diriyor. Hem bunu, öyle ustalıkla ya. 
pıyor ki, kendisine ve çarpı-ştığına e. 
hemmiyetli bir zarar getirmeksizin, ge
ne yoluna devam ediyor .. 

"' * * 
Gökler; hava gemileri ve tayyareler

le alabildiğine dolup, oralara da ba _ 
lonlu birer seyrüsefer memuru gönder· 
mek lazım gelinceye kadar, sıkılan pi
lotlar, - mer'alardan kuzu kapmağa i. 
nen çaylaklar gibi • ikide bir yc-rlere 
alçalarak, toprak üstündeki arkadaşla
riyle gözle ka} arasında bir koklaşa. 

caklar gibi... 
Nakil vasıtalarının muhakkak kaza 

yapmaları esas olduğuna göre, göklerde 
buna imkan bulamıyan makinelerin, 
yerdekilerin akibetine hasret çekişi, 
daha bir müddet devam edecektir. Fa
kat gene memnun olmalıyız. Mesela 
İngilterede vukua gelen "kaza,, da, 
tayyare trene çarpmağa gelmeyip de, 
tren tayyareye çarpmak için yerinden 

oynasaydı! 
Bununla beraber, havada gidecek 

trenleri görmek zamanı pek uzak de. 
ğildir. Belki de bu trenleri tayyareler 
cekecektir. 
~ Londra - Mançester hattındaki tre. 
ne de, tayarenin süratle sokuJuşunu, 

ileride yapılabilecek bu gibi bir izdiva
cın ilk vahşi cilveleri saymak müm • 
kündür. Hikmet MÜNiR 

Bundan sonra 25819 kişiyi tedavi 

etmekle İstanbul Çocuk hastahanesi 

20313 kişi ile Sivas Nümune hast~ha
nesi, 17564 kişi ile Erzurum hastaha

nesi, 12384 ki~i ile Diyarbekir hasta
hanesi en hasta tedavi edenlerin ba

şında gelmektedir. Bir kaç tanesi müs 

tesna, diğer hastahaneelrde tedavi o
lunanların miktarı bin ile on bin ara

sında değişmeler arzetmektedir. 

Sıhhat ve İçt!mai Mu~wenet Mü

dürlüğünün, Türkiyenin her tarafına 

muayene ve tedavi evleri vardır. Bu 

evlerde 1034 senesinde ayakta ve ya

tırılarak t.edavi edilenlerin sayısını ay

lar itibarile aşağıya koyuY.oruz: 

Vl 23 11503 11526 

Vll 22 12057 12079 
VIII 17 11261 11278 
ıx 27 14558 14585 
x 13 12478 12491 
XI 12 12644 12656 

XII 14 11206 11220 
Yekün 24!) 135091 135340 

Devlet hastahanelerinden ve teda. 
vihanelerinden başka Türkiyede üç Ku 
duz tedavi müessesesi Yardır. Bu has
tahanelerde 1934 senesinde tedavi e
dilenlerin miktarını da sıralamak her 
halde faydadan hali olmıyacaktır. Yal 
nız. etraflı bir ınaliımat vermiş olmak 
i<;in teda \"İ edilenleri kadın 've erkek 
olarak ayni zamanda hastahaneler iti
barile a~mY.oruz. 
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:Yazan: Kadlr can KAFLI Tefrika.: 4 

Şövalyeler kasabanın önündeki yarımadaya 
çıktllar. Bir kısmı kasabayı yağma ediyor 

yakıyor ve . yıkıyordu 

I! 

kısımlarm hulasası : Hoca Sı:.ileyman Mehmet Beyin ya. 

Balkan bozgunundan 

... -~---lf. 
Yazan : Bir 1 ürk Subayı 

Hulasa kumandanlar daha hazer ( Ordu teşkilatına gelince, muharipler 
vaktinde ıcfer ınüşkülatını, harp ihtiya- mevcudü az, adatçe çok kolordular 
catını iyice öğrenmi~ olmalıdır. Bu teşkilatı - yüksek idare adamı kıtlığı 
kumandanlar hazer vakti harita üzerin- ve vesait noksanı - noktasından müna-

627 yıl önce Rados tövalye
Jeri Türk kıyı]anna hüctım • 
diyorlar. O taraflarına hü
kümdarı Saaa Bey en seçme 
kum~danı Aydın oğlu Meh • 
met Beyle bh-likte imdada ye
tiıiyor. Şövalyeler l'emi.lerine 
kaçıyorlar. Fakat Saıa Beye 
para vereerk Budrum'da ufak 
bir yer istiyorlar. Saaa Bey ra
zı oluyOt". Aydın oğlu Mehmet 
Bey itiraz ediyor ve denbp gi
diyor. Saaa Beyle tövalyeler 
Budrum'da verilecek yeri ta • 
yin ettikten sonra bet bin albn 
ödenmek üzere biri karadan di
ğerleri denizden yola çıkıyor -
lar. 

bütün evlerin penc~relerinden bir kaçı 
bat uzanm19, damlarda insanlar görün
müf, sonra yakın tepelere doğru bir ka
çı;ma ba9lamı9tı. 

nma 11okuldu: 1 
- Mademki yurdu yakıp yıkan dü§

manla anlaşmak, onlara bir karış da 

ıde bir iki santim kadar küçük ve kıy • ıip değildir. Bilakis mevcutları dolgun 
metsiz zannolunan, hazer talim ve tat- fırkalar, ordular teşkili ve fırkalar top 
bikatlarında cephanesi, nakliyesi iskan çusu bataryalarmm artırılması daha 
ve )aşesi, sıhhiye hizmetleri vesaire muvafık olur sanırım. 
si hiç nazarı dikkate ahnmıyan fırka ve 3 - MES'ULİYET VE ZAPTÜ-
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Kasabanın sokaklarında ve ktrlarda 
çocuklarının birini sırtına, diferini ku
cağına alarak ko9an anneler, hastaları
nı omuzlıyarak ıiden erkekler; ayak
ları tutmadığı için sürüne a•:irline uzak
la9an ihtiyarlar kaynaııyordu. 

Bir saat geçmemişti kf kasaba he
men hemen boşalmı§tr. 

Şövalyeler kasabanın önündeki ya
rımadaya çıktılar. Bir kısmı kasabayı 
yağma ediyor ve yakıyordu. Esirleri 
gemilerden çıkarmışlar, yakılan ve yı

kılan evlerin tatlarını yarımadanın ·en 
yUkıek noktasına ve berzahın ortasına 
taşımakta kuJlamyorlardı. 

Bütün gece karada ve gemilerde a· 
Fulke Villare amiral gemisinin ge- teşler yandı. Onların soluk ve titrek 

niş kıç kasarasmda, ipekten ve kızıl aydınlığında taş taşımak ve duvar ör
haçl~ süslü bir tente altında ayakta mek işi ~ıkı bir çahima ile devam edi
duruyordu. Sol elini sol tarafında ası- yordu. 
1I olan ağır ve uzun kılıcın sapma da.- Halk tepelerden evlerinin yanıp yı
yamış, kıyrlan dikkatle gözden geçi- kıldığım, yürekleri parçalanarak seyre-

p riyordu. Bundan başka ikide bir ge- diyor; yakın veya uzak köylere sığı
ş minin kUpeştesindel'l denize göz atı- nıyordu. 
n yor; hızlı gidip gitmediğini fnlamak Ayni zamanda Sasa Beye haber ver 

istiyordu. : mek üzere atlılar koşturmuştu. 
Gemiler hrzlı gidiyordu. Mehmet Bey. Sasa Beyden aynldık-
B;r çoğu Türk olan kürekçilerin tan so~ra en yakın köyde mola vermiş, 

altışar tanesi bir kürek başına otur- b~raberınde gelen atlıları saymıştı. Bun 
tulmuştu. Yarı çıplak ve paçavralar i- lar üç bin beş yüze ~akındı. Halbuki! 
çinde, ayaklarından geminin kalın ka- S~~ Beyin atlıları iki binden çok de
laslarına zincirlenmişlerdi. Yorgunluk ğıldı. 

olsa yer vermek istiyor, artık onun em
rini dinlemek borç değildir. Onun bu 
işi bitirmesine göz yummak da suçtur. 
Bir defa daha haber yollarız. Eğer yo
la gelmezse o zaman elbet cezasını ver
mek gerektir. 

Pek doğru söylüyordu. 
İleri gelenlerden, Hocayı dinliyenler 

1-ıemen hak verdiler: 
- Düşmanla anlaşan, karde·~lerimi

zin öcünü almıyan bir adam bu ülkede 
yaşıyamazl 

Dediler. 
Mehmet Bey Dündar Beye döndü: 
- En yakın tepeye gözcüler yolla! 

Şövalyeler ne yapıyor? Karaya çıkıyor 
lar mz? Yoksa gidiyorlar mı? Bize ha
ber versin! 

- Ba~üsKine ! 
Sonra ileri gelenleri toplıyarak epey 

ce konuştu. Herkes Sasa Beyin hü
kümdarlığım tanımamakta birleşiyordu. 

Mehmet Bey kendisi için: 
- Hükümdarlığı alnuya bahane ol

sun diye kavga çıkardl. 
Diyebileceklerini düşünüyordu. Bu

nun için de herşeyden önce Şövalyele
rin yeniden karaya çrkarak fenalık yap 
malarına dikkat etmiye, ayni zamanda 
Sasa beye haber yollryarak tuttuğu kö
tü yoldan vazge~irmeye karar verdi. 

(Arkan var) 

kolorduların sefer .zamanında ihata etli- RAPT -: Bunlar ordunun temel taş-
lemiyecek kadar büyük, dallı budaklı, ları, askerliğin hayat damarıdır. Mes-
kıthk kadar aç gözlü birer ~orkur.ç şek- uliyet korkusu olmıyan bir orduda zap-
le ve garip hale girdiklerini görmüt ve türaptm tesis ve idamesi, zaptüraptı 
anlamıt olmalıdır. Gene bu kumandan. yolunda olmıyan kıtalarla da harp ha· 
lar harita üzerinde dört nala hareket reketleri icrası kabil değildir. 
ettirilen topçularrn çok defa kaplum - Zaptürapta şiddetle ihtiyacı olan or-
badan daha ağır hareket ettiklerini, du, herkesi rica ve niyazla sulh ve ne-
hir iki keşif kolu ile elde edilebileceği zaketle değil. bilakis şiddetli ceza, ağır 
zannedilen en basit ma!Umatın , en iyi mes'uliyetle vazifeye davet olunmalı. !s .. 
siivari bölük ve hatta alayları tarafın • tisnasız olarak herkesten hizmet ve fe-
dan bile temin edilemediğini fiilen tec - dakarhk istemelidir. Zaten ateşler p:is
rübe etmiş ve hele hareketlerin tevhidi küren, binlerce adam yarahyan ve ı:>t
için muhabere ve muvaaa.la vesaitinin düren muharebe gibi bir mücadele sa
lüzum ve ehemmiyetini pek güzel tak_ hasına cebrüşiddetten ba~ka ne yakısa
dir etmiş bulunmahdır. bilir? Nezaket, o ancak salonlara m~h-

2 - Te!lcilit ve tedıizat : Milletin sustur. Bu noktanın izahı için, iki muh 
kabiliyeti ve mülkün umranı derecesiy- telif emrin şuracıkta iza\..mr lüzumlu 
le mütenasip olmalıdır. Bu hususta görürüm: 

hcrş~yden evvel topçu smıfı dikkatimi. Burgaz hattında ve faik Türk kıta-
ze çarpar. Yollarımızın hali ile arazinin ları karşısında akşama kadar sebat ve 
mütehammil olmadıkları, sabır hususun mukavemet eden bir Bulgar fırkası ku-
kıymet ve ehemmiyet vermiştir. mandanr pek mühim zayiat ve telefata 

Kadanaların yerli beygirler kadar uğradığından dolayı ertesi günü mu-
ınütehamil olmadıkları, sabrr hususun. harebeye devam etmenin m:.imkün ola-
da m:mda ve öküzlerin - ağır hareket mıyacağını başkumandanlığa bildirerek 
etmelerine rağmen • pek mühim hiz - emir ve talimat istemi~. Bunun üzerine 
metler yaptıkları, katırların kanaatkar Bulgar başkumandanı şu emri gönder
ve sefer meşakkatlerine daha rnüte - miştir: 

hammil bulun-dukları, arabaların bil. "Orada öleceksiniz. lcabederse en 
hassa yağmurlu mevsimlerde hiçbir işe son neferirıizin kemiklerini de orays 

n 
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ve ağrıdan kırışan alınlarından ve şa- ------------------------------

yaramadıkları sabit olmuştur. Bina. gömeceksiniz. Fakat bir adım geriye 
enaleyh binekler için yerli • beygirler, dönmiyecekıiniz. Yarın düşmana cep• 
ağır ve hatta sahra bataryaları için ih. heden yapaca.ğım taarruz sayesinde 1j. kaklarmdan terler akıyordu. Sırtları 

ve oTP\lzla.rı da ıslaktı. Vücutlarında 
yer y~ mor çizgiler, kan sızan yara
lar görülüyordu. Bunlar yetmiyor
muş gibi, başlarında gezinen izbandut 
gibi gardiyanlann kalın köseleden ya
hut uçl~rı kurşundan. kamçıları çrp

n lak vücutlara bütün hızlariyle iniyor
du. 

Çünkü Fulke Villare emrediyordu: 

- Daha çabuk! .. 

Sonra kıç kasaranın ön tarafına 
yürüyerek geminin ortasına, iki sıra 
küreklerle kürekçilerin bulundukları 
güverteye bakıyor; zabitlere çıkışı

yordu: 

- Gene olmuyor: Nedir bu miskin
lik! Eğer istediğim hızı bulduramaz
sanız; sizi küreklerin başına zincirli
yeceği m ve bir daha çözmiyeceğim. 

Güvertedeki telaş artıyordu. 

Kırbaçlar yeniden şakhyor; §Urada 
r bir delikanlı ağzından burnundan kan 

bo9anarak güverteye yuvarlanıyor ve 
ölüyor; gardiyanlar ancak öldükten son 
ra zincirini çözerek zavallıyı denize 
fırlatıyorlar. Anbardan çıkarılan baş
ka bir esir onun yerine bağlanıyor. 

1 

t 

Şövalyelerin reisi çok acele ediyor. 

Çünko:.i onun şöyle bir hesabı var
drr: 

k - Sasa Bey kuvvetinin yansını kay-
betti. Artık bana kafa tutamaz. Bunun

k la beraber §imdilik ona birdenbire düş-
lı man görünmemekle pek iyi ettim. Ben 
rı bugün Budruma varır ve orayı ele ge-
111 çiririm. Sasa Bey karadan ancak yarın 
nı gelebilecek. Silahlanan halktan ve Meh
s( met Beyden uzaklaşacağı için büsübü

tün yalnız kalacak. Onu orada haklarım. 
Ondan sonra Mehmet Beyi yere ıer-

0 mek de güç olmıyacaktır .• 

m 

Budrumun ortasında ince bir berzah 
ve hu berzahın ucunda genişliycn bir 
yar mada vardır. Yarımadanın iki ta· 
rafı iki güzel liman halindedir. 

O g-:.in akşama doğru limanın ileri· 
sinde avlanan balıkçılar bu yarımada
nın ucunda ağlarını topluyorlardı. 

İçlerinden biri ansrtm yerinden fır
ladi: 

- Haçlılar geliyor 1 Haçlılar!.. 
Kimisi kayıklarla, kim:si de ince ber

zahtan yaya geçerek, kasabaya kaçıştı
lar. 

Bu ıhaber ortalığa yayıldığı zaman 

Loyd Corc yazıyor: 
''/spangol asileri kumandanı 
Franko'nun başındaki hale . 
çarpıldı; şulesi söndü, hele 
Almangadan hiç görülmigor, , 

Dünkü posta ile gelen Sunday Ex
press gazetesinde eski İngiliz Başveki
li Lloyd George İspanya harbi ve ora
da asilere yardım eden Almanya ve İtal 
ya hakkında §ayam dikkat bir makale 
neşretmiştir. 

Bu makalesinde ezcümle diyor ki: 
"Bugün iki Avrupa idarecisi var ki, 

İspanyada ademi müdahale siyasetinin 
bundan sekiz ay evvel ba~lamı~ olması
nı can ve yürekten diliyor. Bunlar 
Hitlerle Mussolinidir. 

Söylendiğine göre, Almanlar 'bütün 
bu İspanya işi_nden bıkmışlardır. Fran
ko, kendilerini inkisara uğratmış_trr. Ve 
bu işte beraber hareket ettikleri İtal

yanların pek parlak olmıyan faaliyet
leri canlarım sıkmıştır. 

Mussolini, Franko'nun muzaffer ol
masile hususi surette alakadardır. Mad
rit üzerine yapılan bu son hücum - ki 
Madritin zaptile neticelenecekti - ta
mamen bir İtalyan taarruz hareketidir. 
HJ.cum kıtaları, toplar, cephane, tay
yareler hep İtalyandı. Ve İtalyan ku
manda.sı altındaydı. Netice itibarile 
mağlubiyet de İtalyanlara ait olmuş
tur. 

Bu felaketiamiz bir şeydir. Çünkü 
ademi müdahale i'ine zara!Jl dokunacak 
yeni bir unsur araya giriyor demektir. 
Bu, İtalyan gururuna, soru sorgu gö· 
türmiyen hakiki bir darbedir. 

İyi tahşit edilmiş ve yüksek derece
de talim görmüş İtalyan fırkalarının 

hafif surette mücehhez ve harp için ye
tiştirllmiş bir İspanyol zanaatkar kala
balığı önünde otuz veya daha ziyade 
mil mesafe kaçmasını dü§':.inmek cid
den tezlil edici bir düşüncedir. 

İtalya, fuzull kavgalara meydan o
kuyacak vaziyette değildir. İktısadi du
rumu iyi ve refah verici bir halde değil
dir. Habeşistan teşebbüsü, İtalyanın v;. 
saitini hayli zorlamıştır. Ve .zorlamak-

ta devam etmektedir. Bu harp, İtalya· 
ya muayyen bir paraya mal olduktan 
başka, ticaretini de zedelemiştir ... 

İtalyan halkı, milli şerefin mevzuu
bahsolduğunu görünce, büyük fedakar
lıklar yapmağa hazır bulunuyorlardı. 

Acaba Mussolini hesabına Habeşistan 

seferinde çektikleri zahmetlere, Franko 
hesabına İspanya savaşında da katla
nacaklar mı? 

İspanyol faşistleri lideri Franko, 
kahraman bir sima olmaktan çıkmr~trr. 
Ba§mdaki hale bir parça kaykılmış ve 
parıltısı hayli sönmüştür. Hele bu hale
nin şa'şaasr Almanyadan hiç görülmü· 
yor. Franl.fo için İngilterenin de bazı 
sosyal mahafilinde duyulmakta olan 
takdir hisleri devamlı surette zail ol-

tiyat manda ve öküzler, nakliye vesaiti ze kar~ı olan tazyik hafifliyecektir.,, 
için de bilhassa katırlar en esaslı bir Buna mukabil yine ayni Burgaz hat-
uzvu teşl(i} etmelidirler. tında müôafaaya memur buh::ınan ve 

Her ne kadar yirminci medeniyet ricatile umum Şark ordusunun vaziyeti
asrında ecnebi orduları buh:ı.rh, elekt - ni tehlikeye düşürecek olan bir Türk 
rikli nakliye ve,aiti kullanır ve kuman- fırkası kumandanına §U emir verilmiş
danlannı otomobiller ve ihtimal ki tay- tir: 

yareler ile gezdirir iken bizim manda "Rica ederiz Paşa hazretleri. Hiç ol
ve öltüzler ile harbe gi·dişimiz biraz tu. mazsa karanhk basıncaya kadar asker. 
haf ve gülünçtür. Lakin toplarımızı, ı;ri dağıtmayınız,, 
cephane ve erzak arabalarımızı çamura Şimdi şiddetli olduğu kadar harp va; 
batırmak ve çıkaramıyarak a:.işmana ter ziyetini vazih bir fikirle ifade eden bi
ketmek acaba daha gülünç değil mi. rinci emirle meşkük olduğu kadar da 

dir. (1) kayıtsız bir surette verilmiş olan ikin-
Bunula beraber bir manda ve öküzden ci emrin mukayesesini okuyuculara bı-

kurtulmak araba ve otomobillerle harbe rakrrım. 

gitmek istiyorsak yoJlarm'ızı ' intizama Hülasa ordumuzda zaptüraptın te-
sokmaktan, dekovil inşasm1 öğrenmek sisi ve muharebenin en zor anlarında 
ten başka çaremiz yoktur. Süvari ıını{r- ·bile idamesi için katiyyen rr:ı:isamaha 
na gelince, masraflı olduğu kadar da ye- kabul etmez şiddetli bir kanuna büyük 
tiştirilmesi zahmetli olan bu sınıf ya ihtiyacımız vardır. 

esaslı bir teşkilat yapılarak ıslah .olun- 4 - TALİM VE TERBİYE: Bu da 
malı, yani eski Türk süvarileri yeti~ti- muzafferiyetin en mü!'ı :m bir esasıdır. 

rilmeli. yahut ihtiyar edilecek himmet Hususile pek ziyade bir meharet ve vu• 
ve masrafı, tayyarecilik ve telefonculu~ kuf ile tatbik ve icrası lazımgelen hali 
mesleğine tahsis ederek büsbütün sü- hazır ve istikbal muharebelerinde bu 
varilikten vazgeçmelidir. (Talim ve terbiye) keyfiyeti en büyük 

Redif teikilatına gelince, mıntaka u- şarttır. 

sulünün kal.ıu!ü laz1m ve muvafıksa da, Talim ve terbiye iki ktsrmdır: Bi
bu meselede iki noktanın nazarı dikka- rinci kısmı teşkil eden maneviyat ders
te alınması iktiza eder: Birincisi mu- lerile neferin mim gayret ve hissiyat 

inli ve muinsiz sınıfının ilgasile hizmeti lerile neferin milli gay:et ve hıssiyatı: 

askeriyenin umuma teşmili (2) ve her vataniycsi uyandmlmah. Plevne, Edir
kıtanın ikmal efradını bizzat yetiştirmiş ne, İ~~:odra r.ıüdaf:aaları, Dömeke hii
olmasıdır. İkincisi de milletin fıtri ' z'ni;ı şanlı hatıra tile kuvvei maneviyesi 
istidat ve harp kabiliyetinden istifade cumu. Çatalca muharebeleri. .. gibi ma
meselesidir: Mesela Çerkezlerin bini- artırılmalı (3) ve hassaten Rırkkilise 
cilikleri, Zeybeklerin silahşorlukları, sa- hezimeti , S3Hnik vak'ası, Bulgar vahşet 
vahi) ahalisinin deni.zcilikleri... gibi. !eri, Rum cinayetleri... gibi felaket ve 

( 1) Bu miitaleala r harp zama
nında birçok a~keri yollarımızın bugün
kü ip~idai ,ekilde kalın.uındaki tehlike. 
nin ehemmiyetini göstermek itibariyle 
mühimdir. (Kurun) 

(2) Bugün bu uıul tahakkuk etmİ§· 
tir ( K urun ). 

muştur. 

Mussolini'nin,' Alman diktatörü Hit· 
!eri, İspanyol dağ s11İıilelerine yapacağı 
bir diğer yürüyüşte, kendigine iltihak 
etmesini temin edeceğinden ıtüphe ede
rim. Hitleri'n kendisini meşgul edecek 
miktarda kendi dertleri var. Ve bu dert 
ler, yeni arkadaş Mussolini'ye Akdeni
zin, kontrolünü temin etmekle hc;llolu
nacak değildir.,, 

mezalimle· ordunun intikam hisleri can 
landırılmah ve bundan sonra kıtaların 

hizmet cetvellerine hiç olmazsa günde 
b:r saatlik (Ağlama dersleri) ilave e-
dilmelidir. (Arkası rnr) 

& 

(3) Ordumuzun manevi kuvvetini 
artırmak için maziye ait olan hu misal
lere sonra Umumi Harpte şehamet ve 
fedakarlık sahneleri, Çanak1<ale muha· 
rcbeleri ve muzafferiyetlerile mütare
keden' sonra Milli Mücadelenin harika .. 
ları, birinci ve ikinci İnönü muharebe
leri, Sakarya zaferi, en sonra büyük za• 

. fer kazanılmıştır. Milli mücadelenin 
muhtelif ıafhalan yalnız ordumuzun ,fa 
Türk milletinin benliğine ilanı itimadı· 
nı sarsılmaz c:crecede kuvvetlendirecek 
harikalar silsilesidir. (Kurun). 
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/ngiltere 
ne gibi 

ve ltalga gerginliğini 
sebepler doğurdu? 

Roma Mart (Hususi) - İtalyan 

ınatbuatı İngiltere ile İtalya hükumet. 
lcri arasında imzn edilen "Çcntlemen 
Agrcement,, imza tarihinden ancak iki 
ay kadar geçt:ği halde iki haftadanberi 
iki devlet aıasındaki münasebetlerin 
pek büyük bir gerginlik göstermekt 

d 
- e 

ol ugunu müttefikan tasdik edivorla 
Bu gerginlikğin sebepleri pek ;okt r. 
ık .. 

1 
~ ur. 

1 once talyanlar tarafından İ .1 . •
1
.h ngı tere-

nın sı a. lanma programına atfedilmek 
istenen cağlam milliyetçiliğin zaferi fik
ri pek az sonra tahrik sayıldı tla bizzat 
Du~e tarafından aşağıdaki şekillerde 
lngıliz matbuatına cevap .1 . ld R ven mış o u. 

l - oma • Berlı' 'h · · 'd . n mı verının şı -
detle takvıyes' ·ı 1 11 e talya - Almanya ara-
sında politika . . ve tatbıkatı usullerinde 
tam hır .. .. · goruş bırlig-i 2 - n·· "k ı· . t , uyu •a. 
şıs meclisinde bütün İtalyan milletinin 
askerlig-i ve h mu arebe kuvvetlerinin 
takviyesi 3 1 .1 .. • • - ngı tere nu(uzuna kar-
şı kolayca muhalefet edilcmiyec;ğini zan 
neden d" unyanm her tarafına propagan-
da yapıldı; Bilhassa bu propagandanın 
en .. goze $;.arpan bir kısmı olarak İtalya. 
nın müslümanlara dair bu gösterişini, 
Somali ve Afrikamn şimalinde mes -
kun olan itaatkar müslüman teb'asma 
bir bitap gibi telakki etmek istedikleri 
halde İtalyan gazeteleri bu hitabın İtal
yan hudutları haricindeki müslüman
lara da şamil olduğunu açrkça söyledi. 
ler. 4 - İtalyan matbuatının dostluk 
munhedesi yapılmadan evvelkinden da
ha fazla İngilizlere hücum etmelcri. 
S - Mussolini Libyadan döner dönmez 
İtalyan halkına söylediği nutkunda Ha
~eşis~an seferberliği csnasrndaki İngi
lızlerın hareketlerini !hatırfatıyor ve 
geleceği herhangi hir tehlikeye karşı 
hazırol emrini veriyordu. 

ltaly.anlar cephesi iki devlet ara • 
~ında yeniden haf gö&tenn bu gcrgir.- 1 
lı~.mcsuliyctinin en b:.iyük kısmını 1.n- 1 
gılı:: matb~~tı.ıa atfetmek isterken son 1 
gelen İngıl.z gazeteleri Mussolinin 
I~ibyadan müstlcclcn dönüşünü siyasi 
bır takım müşküllere atfcttiier. Bu 
İtalyanları bütün bütün fıskırtrr.ıstır. ' 

İngiliz gazeteleri Mus;olinin ~seya
hatini yarrm bırakarak dönmesinin es- 1 

babını Avust~rya vaziyetine, papanın 1' 

Almanyaya gondcrdiği tam:me ve Fe-

lemenk kralının Londrada m:.izakerele. 
rine atfetmektedirler. Ayni zamanda 
bu ahvalin İtalyan siyaseti tehlikder 
doğurduğunda ısrar ctmckt:~irler. l-Jal-
buki Cumali d'lta1i bu meseielerin 
on bir scncdenberi mevcut olduğunu 1 
yazarak İngiliz gazeteler:nin neşriya· ı 
tının esassız bulunduğunu söylemek • 

tedir. ı' 
İngiliz • İtalyan münasebetlerinin 

tekrar gerginlik halini almasına ve 
beynelmilel ufukta kara bulutlar beFr
mesine sebep olan şeyler işte iki tara
fın matbuatında görülen bu münakaşa
dan ileri gelmektedir. İtalya hükume. 
tinin İspanya i~lerine ademi müdahale 
meselesinde ve ispanyada bulunan ya
bancı muhariplerin geri çağnlmasında 
tutacağı yolun İngiltere ile İtalya a- 1 
rasmda yeni bir soğukluk doğurmasın
dan endişe edilmektedir. İtalyanrn 
İspanya i§leri ile alakasını keseceği 
tahmin edilmemektedir. Bunun en 
büyük delili daima Mussolinin efkarı· 
m ncşretmekte olan maruf Gaydanın 
yarım resmi bir yazısıdır. Gayda bu 
yazısında Fungonun yanında kanları
nı dökmekte bulunan İtalyanlar Avru· 
pa medeniyetinin namusu için çalış. 
maktadırlar. İtalya bunları geriye çe
kemez .. demektedir. 

İngiliz - İtalyan kılıç şakırdanma -
sının devam edeceği zannediliyor. Fa. 
kat bu kılıç şakırdılarının müsademeyi 
intaç edeceğine kimse inanmamakta
dır. Kralın tetevvücile meşgu! olan 
İngiltere şu günlerde bir harbe tutuş
mak ihtimali olmadı~ını Mussolini pek 
iyi bilir ve takdir eder. Fransaya ge
lince yalnız başına böyle bir muhare. 
beye atılmasına imkan yoktur. Ayni 
zamanda Fransa dahili sükununa ka
vuşmamı§tır. Vaziyet btlki İtalyan 
Jiabeş muharebesinin son günlerinde 
aldığı bir ; ekle girerek daha gergin 
bir hal alacaktır. Fakat en sonunda 
gene zavahiri kurtaracak bir ~ekil bu
lunarak muharebeye dayanmıy;caktrr. 

Biitün İspanya meselelerinin Mil -
letler Cemiyctincle müzakere edilmesi 
diişün:csi işlerin daha ziyade itidalle 
tetkik edileceğine delildir. Swlh icin 
} akın bir tehlike yoktur. ~ 

---------------

o uz yaşındaki 
d·? ev_en ı. 

kız 

Anıerika her türlü garibeler 
memleketi olduğu gibi onbeş 
yaşından aşağı 6000 anne 
bulunan bir yerdir de ... 

21 Aıl'ı.erikada 9 yaşında bir kızlıı 
h -b Y<ı~tlida bir gencin evlendikleri 
l '\.~r Vctilmişti. Bu garip h5dise 
: İ :ında, en nihayet daha vazıh 

a Bmat ıılmış bulunuyoruz: 

k 
u gaıjp izdivacın dini nikahını ı 

ıyan pap:... . . k d' .. l d .. -., vnzıyetı ·en ısının na-
sı .~~ru h;ılduğunu anlatıyor: 1 

Evlenl'lıck istiyorum!,. 
ti BuF sözü birçok ağızlardan işit
Y m. d kn~aEt, bir gün bunu b:::ına 9 
• aşın a ·ı ?\nice de sö le-di. 

Hayret ettim: y 

- Sen mi} Dedim. 
- Evet ded· I f ıa... ' 1

• icm de bu ha • 

Bu küçük kız 1. . k d' . 
ne m.. d "'- \'a ının en ısı · 

• usaa e vcrdicn · d .. 1 .. du l · b 'h c.•nı e soy uyor-
. şı u cı ct•cn t k'k k . tcdim • . . L et :ı · etme ıs-

'k· · Hnkıl.aten Am 'k d ı ·1 ya~ı d l en a a on 
d

.
1 

11' n a ev enmesin .. d 
e ı mi b' k e musaa e 
'Ya.Şnıl ır~? .. ktı.Jar vardı: On dört 

ı an kuçuk tam 60oo b 
unuyordu 1 a~ne u-

Bundan b k E . d k aş a nnıcenin ablası 

b
a er en evlenmişti ve h -~ 
eş ynşınd b 1 en uz on 

a u unmasına rağmen 

iki rocuk sahibi idi ... 
Ennice on iki ya~ında bulundu· • 

ğunu söylüyordu. Fakat aslında 9 
ynşmda idi. _Bununla beraber, yü
zü ve bünye:ıı onu on iki, on üç ya
şında göstcrıyordu. 

Ben bunla~ ~üşünürken içeri 
Charlic John gırdı. Bu, gt:nç ve 
gürbiiz bir çob~nd.r. 22 yaşında olan 
bu delikanlı Ennıcc ile seviştikleri
ni ve onunla evlenmek istediğini j 
söyledi. 

~ Iakikatcn bu iki genç sevişiyor
lardı. Küçiik kızın ailesindeki er
ken evlenme imkanlarını da göz ö
nünde bulundurarak, bunların bir
leşmelerini pek mahzurlu görmedim 
ve nikuhlarmı kıydım.,, 

Bekir Sıtkı 

Ta/hunla Salhım 
KUçUk hlk4yeler 
yakında çıkıyor 

• 

R a ihi 
-11-

A vrııpan11ı l(ay11atası 

K:ıradağ Kralı N:kita kızbr:ndan Lirini Rus Düka. 

5
, Petro Nikolayeviç. birini Ru'> Dükası Nikola Nikolaye. 

vic i.>ir diğerini halya Kralı 111 üncü Vittore Emma-
11ı:~1e dör~üncüsünü Battcnb::q::; Prensi, beşincisini Strp 
Kralı. Peter'le ev:endirdi. Büyıik Harpte İtilaf Devletkri 
ile birleşti. 191 i d~ l:cr.di b<:§ın l L:r sulh ınu'l.hcdesi im
ı:;: ladr. sonra tahtınd:ın inc1irildi ''" mem kkctı Yugoslav-

yaya ilhak edildi. 

Yaş meyve ihracatı Gaziantep le 

Şehrin su derdi 
hallediliyor 

Sümer Ban ın da iştira-
. . . 

Belediyeııın yenı 
kile bir şirk t uru acak 

çalışmaları 

Gaziantep, (Hususi) - Bii_tçe· 
sini 165 bin liraya çıkaran Gazınn
tep belediyesi, şehri imar için de
vamlı surette ç<ılışıyor. Geçen yıl
larda vi.icude getirilen eserlere bu 
sene yenileri de ilave olunmu§tur. 

Sarbay Hamdi Kutlar, enerji sa· 
hibi: hizmeti seven kıymetli bir 
zattır; Antebc mamur bir çehre 
verebilmek arzu~ile durmadnn uğ· 
ra~ıyor. Bütçenin bu yıl iki yi.iz oin 
lirayı tecaviiz edeceği anlaşılıyor. 

Belediye; Sıhhat Bakanlığının 
planın:'\ uygun şekilde geniş bir 
mezbaha. 73 di.ikkanlık bir et ve 
sebze hali, bir bağırsakhane, top· 
tan mevve ve sebze satış p~zarı, 
günde {iç bıH;uk toı: buz çıkarabi
lecek kudrette ve soguk hava depo
larını muhte, •i bir buz fabrikası yap 
tırnuştır. Ve bunlardan yılda yet· 
mi~ beş bin lira ,·nridat temin et-

mektedir. 
B~lcdiye 1400 metre uzunlu· 

ğunda b·~'var ~çmı~. abide, asr~ me· 
zarlık inım etınış. pazar yerlerı tan
zim oluı~ınuş. nyar saati ve canavar 
düdüğü dikilmi~. Kültür ve Hü

kumet caddderi asfolt döşcnmi~. 
ôbide parkı yapılmı:;, şehir imar 
plfın \ 'C hnritası t~n:ıaml.anınış, direk: 
ci \'C bıckıcılar ıcın hır pazar yen 
~cılmış. ~ ~chir yüzlerce lamba ile 
t~nvir edilmiş. temizlik için iki a-

razöz r-etirilıniş ,·c. 1 2? sandık kon· 
mu!!, beJcdiye d;:ıırcsı esaslı suret· 
te tamir olunmuş. cenaze otomo· 
bili celbedilıniş, çocuk bahçesi , .e 
nile parkı yapılnı:ş, Kayaklık ve 
l\llehen mesireleri lcşcir cdilmi~tir. 

Belediye. 1 ·1 kilometre ınesüfc-
1 

deki membadnn demir borularla şc· 
hire su akıtmak için belediyeler ban 
kasından 250 bin lira istikrazdn bu

lunmtı!'! ve su tesisatım bir Tiirk şir
ketine ıı;ihale ctmi~!İr. işe ba~kmdı. 
Antep bu yıl sonuna kad<'r temiz 

suya k~v~şmuŞ ~!n~.aktı;. Bu: ~eh· 
rin czelı hır derdı ıdı. halk pıs ku
yu ve ho\'UZ sulnrındnn kurtulacak· 

tır. 

Ynhz lağıın teşkilatı çok nok-

sandır. Buna ehemmiyet verme]~, 
<'ok karanlık ofon sokakları tenvir 

~ylemck \'C temizlik işlerine daha 

büyiik bir intizam Yermek, bazı 
ankazı kaldırmak ve pislikleri a t

mak. mesire yerlerini diizeltmek, 

buh·a.rı asfolt dö .. emck '\'" hayatı 
ucuzlatma çnrclerini aram<ık 1 5.zım· 

dır. 
Me crret 

lznıir, (Hususi) - Bu sene yaş tır. Yakında bir broşür bastınlar:k tev
üziim ,.e sebze ihracı için esaslı suret- zi edilecektir. Akropolün on beş bin ki
te çaltşılmağa ba.5larunıştır. Haber al- ~ilik tiyatrosunda İstanbul Şehir tiyat
dığımıza göre, bu iş Sümerbankm dn rosu üç temsil verecek ve bunların l:.la • 
iştriakiyle kurulacak bir şirket tarn- tik oyunlardan olmasına itina cc'ilecek
fından yapılacak, muhtelif yerlerde de tir. Kalkan ve cirit oyunları, ok atma. 
150 ton nınl alnbilecc.k soğukhava ter- değnek kaldırma gibi milli sporlat da 
tibatını hn\ri antrepolar kunılacaktır. yapılacaktır. 
Bu antrepoların projeleri 1ktısat Ve- Programa göre bir gün Bergama • 
kfıletince hazırlanmıştır. Yakında faa- nın ç3m ormanlarile meşhur otan Ko • 
liyetc geçilecektir. zak yayHisma gidilecek. çamlar altında 

Yaş Uzüm Ye incirin iç ve dış piya- eğlenilecektir. Burada meşhur I!cngi 
sa)~·n gönderilmesini ve satışını üziim ve <lağlı oyunları oynanacak ve fıstık 
lurumu ıdarc cClecektir. ·11hım, yaş toplamada kullanılan (Keye) l<>r'e yük
Ye kuru Ege mmtakası mahsullerini sek agaçlann birinden diğerine geçme 
satmak iç:in şimdilik Ankarad:ı bir sa- oyunları yapılacaktır. Bir gün ç.kıt li: 
tış yeri açmasını düşünmektedir. mam olan ve Bergamanrn tarihi iskclcsı 

Elma ihracatı işlerilc de. İş ve Zi-ı olan Çandarh ve dikilide deniz !'ğlen • 
r:ıo.t bankalarının kurmak üzere bu- celeri yapılacaktır. 
lunduklan bir şirket uğraşacaktır. Bu 1 Adana Türkkuşu şubesinde 
şirkete. bir Çekoslovak firnı:ısr da iş-1 Tiirkkuşu Adana şubesi, gü"lılcn gü
tirak etmek istediğinden. bu talep tet- ne faaliy~tini artırmak~adır. 
kik edilmektedir. 1 Filen açılmış olan Tü_:kkuşu A<la~.a 

1 iirllof is 11z ücliirü işe 
başladı 

şubesine ~imdire kadar yuze yak.n mu
racaat v~ı dır. Bunlar içinde sıhhi mu • 
aycnelcri t ı:mamlaııarak vücutleri uçu
c:uluğa civcı+ıli talebe adedi 74 Ü bul ~ 

h:mir, (Hususi) - Tiirkofis İzmir mııştıı:-. Tnlebelr.r haftada iki gün na
~ubcsi mücliirlüğiinc tayin edilen s:ı.bıl: zııri clcrs göriıyorlar: kendilerine yek -
Bcrn ataı>elwmersiyalimizi Bay Ccmnl nesak talim tuluml;:rı yapılmış~ır. Bu 
~iy~, pazar ?'linü 1s.~an~ı'.l yoliylc şch-ı gençlcrimi" crasındJ ıG tane de l:ız ta
rımızc gelm.!3 ,.e dun ı~ıne başlamış- Jcberniz vardır. 
tır. ~=-=--=~caı~=-=====ııl*~::mı-=ıı-' 

T .. k r· '• -ur ·o ıs nıiidürü, Ankarada bulun- ı 

Nekadar devlet 
lıastaızesi var? 

du;jtı. müddetçe. üzüm standardizasyo- ı 
nu nızarnnamcsılc mc.5ı;ul olmu!'ltur. 

izmirde yeniden 400 köy 
okulu yapclacak 

İzmirde kiiltür clirektö~liiğii·~ce ha· 
zırlnnm::ıkta olan beş Y,•llık köy o1<ul in-1 
şaatı programı, tarr.ar.ılanmıştır. Fro~ra 

ma göre, vilflyetin muhtelif köyleıin..:e 
in~a edilmesi Iazımgelen okul mi:cd.m 

1 

( 400) dür. Bunların bir kısmı. :ni.~te · 
rck köylere o.it olacal:t r. Eirıbi ıc- ya -
kın l.öylcrin r.mtav.ıss t i ir ye. i.ıJc bir 
mek:ep y;:pı!acak. il:i vcv ı ıiç köyün i 
çoc ·ıı:la rı, bu mek•epte okuyacaklardır. 

Du ol:ullar, ihtiyaca ve köyleı in nü
fus ,·aziyetine göre, bir ve;·a iki devre
li, yani üç veya beş sınıflı olacaklardır. 
Programı:ı beş senede tamsırncn tatbi -
kine çalışılacaktır. Bu mümkün olmaz
sa dtı veyn ~eı.li senede tamamen tat
bikine çalışılacaktır. Köyle okJ1 inşaat 
pror,ramı, vilayet umumi mecltc.i riya -
setine verilecel: ve mecliste kül•ı~r biit· 
çe.,inin müzakeresi esnasında okuna '" 
caktır. 

Bergamc:ıda şenlill 

(1 iııci sa.yıfcul.mı devam) 

Hastah ... n"'krin Erkek Kadın Yekun 

ismi 
lstnnbul ]228 648 1876 

Sivas l47 GG ~43 

Diyarbc~dr 41 16 5i 

Yckün 1416 760 2176 

Şimdiye knc.iar sırnlr.dığınuz. Dc,·lct 
hnstahancl ı inclr, muayene \'C tcd:ıvi 
cvler:nde ..-e Daüll.elp lcdavihn.nelcrin
de tedavi edilenlerin umumi yekünu 
:>47850 dir. Şunu hemen kaydetmek 
liu:ımdır ki, bütün Türl:iycde 1934 ro
ne:;inde y;,ı,1nız :J 17.853 kişi tedavi edil
miş değildir. Çiinkü, Türkiyenin her 
tarafındn.ki belediye, cc.ncbi, cl:a.lliyct 
hastaha-:ıelcrilc husuri tedavihnnelcrdo 
bakılnnlnr bu ycktm:ı. dahil d!>~rildir. 
Devlet hastnhnnc1erinin haricinde olan 
bu hastahaneler devlet tarafından idıv
re cdi1cn hasta.hanelerden daha çok
tur. Bu itibarın hem bu hastah:ınelcr
de hem de belediyelerin dispar1serle
rindc tedavi edilenlerin miktarı, Dev
let h"stah-:ıvelerinde tedavi edilen has· 
laların yekununa ilive edildiği zaman 
r.ı.kn.-ı bü~ ük bir '§üksekl:k göstcrc
ce!•lir. 

NACI Al'RAL 
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Bbalannda J1ld.n lf&J't:W ol.ıuılar, tıze 
rtade muamele göreıı.lerdlr. Kakam!aı 
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Istanbul Tramvay 
Şirketinden: 

1937 yılının Şubat 
ayında 'fr&mvay 

1 arabalarında bulu
nan eşyanın müfre

datlı ltstes1: 

Bay Bayan kullamlmr~ çift 
ve tek eldivenler. 
Bay Bay<ın cift ve tek ayak· 
kaplan. ~ 
Bay Bayan kullanılmış çift 
ve tek şemsiye ve bastonlar 
Bay Bayan kullanılmış eş
ya, c·.rrak ve şapka çantaları 
Bay Bayan kullamlmrş ~if t 
çorap 
Bay Be.yan kullandm!Ş bo
yun atkm 
Bay Bayan kulbırlmrş iç ça-
maşm 

Bay Bayan kuJlanılmış 
lca, bere ve k:u.ke:.lci·. 
Kol saati bilezik 
Kağıt, kitap, defter 

j Cehet, pantcıbn 

şap-

1 

Y e::ıc~~ kıbı 
G .. ı··1 '·ı k . oz uK, tesouı, s;. ·ı, sıgr.ra.· 
lık 

Hu·da•:nt 
Mekulat 
Dolmn kale;n, şmnga, 

tograf makinesi. 
fo. 

Adat 

153 

15 

50 

51 

5 

11 

14 

27 
2 

28 
2 

19 

8 
10 
16 

Üsküdar - Kadıköy ve lıavalisi Halk tram
vayları Şirketi umumi heyeti dün toplandı 

Bir senede aiti milyona 
yakın yolcu ·taşındı 
Üskütlar Kadıköyü ve hav:ılLs; Halk 

Tr :nıvayla:ı Türk Anonim Şirketi his
se::lal'lan umumi heyeti dün B;:ığıaı ba • 
şındıı §İrket merkezinde e:aat on buçuk
ta reis vekili avukat Bay Necati Ya -
hm'm başkanlığ ı altında topl~nlllı §tır. 

Topl:ntıda hül:umet adına U.ıfia Ve -
kalcti Şirketler başmüfettişi Ray Sü • ı 
ruri Dcvrirr.er, komi:;er B<lv İhs:ın ve 
Tr:ımvc::y Şirketi müraldbi - B.ıy Ziya: 

Taner de bulunmustar. r 

Usulen kongre katıpleri sr;ç;idikten 
sonra 1936 e;encsi hakkındaki ın~;,3j rii
poru, mürakip raporu. bilanço ve kar ve 
zarar he:;ı::pları okunmu~tlır. 

E · büyük hisscdarl:ırdan ola"I Va -
kıflar umum müdürlüğü namr,ıa ~elmiş 
olan İstJnb~J Vakıflar başmiklür:i Bay 
H fö::amettin şirketin mesaisinin bütün 
teferrüatile hb:;cdarlara bild;rilmesini 
memnuniyetle teici.kki ettiğini SÖ} !emiş. 

id<!rc heyetinin ve bilhassa mu.-~bbas a
z:ı Bay Necmettin Sahirin çahşrr:alarmı 
takdir v:: teşekkü:-le karşıladığr:ır ilave 
etmiştir. Diğer hissed.:rlar da burıa iş -
tir~k etmişlerdir. 

Reis vekili Ba7 Necati Yalım idare 
meclisin:: gösterilen itimada te~ekkür 
etmiştir. 

Btından sonra raporlar ve hesaplar 
hissedarlar tarafm:ian tasvip ve kr.bul 
edilmiş, idare meclisi azası ibra olun -
muştur. 

tramvay şebekesinin birçok kimselerin 
Anadolu yakz.stnda yerleşmelerine ve 
böylece oralarda umran hareketlerinin 
..-iicude gelmesine sebep olduğu anla§t• 
hyor. 

Şirketin ge!ien sene içindeki umumi 

rr:a~r:ıfları 323.138 liradır. Buna muka· 

bil geçen s::neki varidatı 358.847 lira • 

d ır. Netice itib:?ril:: varidatın :n~sraftan 

35.7De Ji:·a fazla oUuğu görülüyor. Bu

nunla berab::r Üsküdar, Kadıköy ve ha· 
v::ii: i 1-faik Tramvayları şirk-:ti geçen 
senelerd~ İstanbul belediyesinin kefa -

letiie mühim bir borca girerek Anado

lu yal;asm<la yeni hathr yaptırmııtı. Bu 

hatların im;asın:faki fayda tahakkuk et• 

mi~ bulunmakla beraber ~imdilik hasıl 

olan nridat §İ;k~ti:ı bu tes;s:ı.tt:ın mU -
t::vellit bor::unu kJrşılıyat;.Jec~k vazi • 
yette tleğilJir. 

Onun içindir ki mühim bir kıymet 

te~kil eden yeni tesisat nazarı dikkate • 

c:.lmarak • ~irketin sermayesinin tezyidi 

mütalea edilmiştir. Bu cihet gelecek 

toplantıya kadar tetkik edilecek ve bir 

h:ıl şekli bulunacaktır. 

Şirketin müdür ve murahhat azaşı 
B. Necmettin Sahirin iyi çalışması ve 
iyi idaresi bilhassa tc:.kdir ile k.uşılan • 
makta.dır. 

tıı, :;c:.:si 2 5 bin lira olmak üzere • S. En:urum O:-, • l\!ilmcssll A 4i: 80 
E!ektrik ocağı, kavanoz 
Bez ve kumzış p~rçafan. 
Gramofon plağı ve oyuncak 
Ua:; ve b::>y~. 

3 
2 

20 
3 
6 
8 

N:z:amname mucibince idare heye -
tinden müddeti ı:.;ten üç azanm yerine 
yenilerinin intihabı lazım gelmekte idi. 
En büyük hissedarlardan olan Vakıf • 
lar namına gelmiş olan İstanbul Vc:.~ıf
l:tr başmüdürü B. Hüsametti11 ve yine 
en büyük hissedarlar.dan olan İstanbul 
belediyesini temsilen gelmiş olan şehir 
meclisi azasıntl:m B. Hayda' Uzel itlare 
heyetindeki münhalc müddeti ;.,itmiş o
lan azadan B. Necmettin Sahiı 'in tek -
rar intihabım teklif etmişler, ve diğer 
hisseclarlamı da b

0

una iştiraki ile B. Ncc 
mettiıı Sahir idare heyeti a=:alığına se -
çilmiştir. İdare heyetindeki diğer mün -
hale emekli general Galibin intihabı B. 
Ne:mettin Sahir ve Vakıflar başmüdü
rü B. Hüsamc:ttin taraflarından tc-klif 
edilmi§ di~cr hissedarlarca da kabul e -

clilmi§tir. 

Zahire Borsası 
müte:ıkip scnci::r bütçelerine 30 zar bin 1 ____________ _, 

~;ı~t \'::: tesic;ata devam olunacaktır. Takvım ı Nisan ~ Nisan 
lira konarak yapılan plan dairesinde in- ı • rcr~ı·nıbe 1 CU~l;\ 

1 - 1TIIALAT: Buğday 120, çavdar 1815, 
arpa i5, un 91, kepek 100, mısır 15, fasulye 
14, tç !ıncJ,Jı 3, paya.l< Z ton. 

Gaz depoları ======ı '9 M· rrm o M· rem Annhtar 
Çuval ve torba 4 

tım.ACAT: Yula! 70, kçpclt 2 1/ 2 ton. 
2 -·SATIŞLAR: 

Bclcciij'c!ere ait muhtelif mevzuat 

il - n•üştail mayiatın muhafazası ve şeh-ı 
rin bunlar yüzünden yangm tehlikesin· 
•1 ::ı kon.:nımısı belediyelere hem vazifo 
\'c hem hak olarak verilmiş 1.ıir iştir. 

r·ı vazifenin bihakkm baş::mlabilmesi 

.. ·n belediye muhtelif teŞ'ebbüs ve kom-
b1ııe'Zonlara girişmiştir. Bunların bir ne
vi istikraz muamelesi teşkil eder. Sov -
yctlere ait Neft Ben<lik:ı.t teşekkülü ile 
c:ı.rdi••czi karşıhk gösterilerek 7000 ila 
SOOO ton hacmi,ıde iki yüz bin lira kıy
metinde Çubukluda müştail maiyat de-
polannın belediye hesabına vücude ge -
tirilm::si temin <'dilmiştir. Buna tahsis 
edilecek senevi taksit mikıdan 16700 
liradır. Ayni veçhile İngiliz Şel kurn -
panyasile yapılan ve yüksek Dahiliye 1 
V ckaletinin tasvibine arzedilen muk~ -
vele ile belediye takriben 250000 hra 
kıymetinde ve 8500 ton hacminde ken
di hesabına tank tesisatı vücude getir· 
mcsini temin etmiştir. Mukavelenin tas
oikini müteakip işe başlanacaktır. 

Tahliye va tahmil ı,ıeri 
Sırt hamallığının ilgasına ait tedbir· 

]erden olarak karadan denize ve deniz
den karaya tahmil ve tahliye işlerinin 

modern bir tarzda yapılmasır.m temini 
için şehrin en fazla ihtiyaç ~österdiği 

yerlerde mıhaniki vesaiti ihtıva etmek 
üı:ere be~ sene zarfında takrib!n 7 5000 
lira sarfı surctilc beton iskeleler inşa 

ettirilecektir. 

btanbul 5 inci icra m<:murluğunden: 
36/1672 
Evvelce Bcyoğlunda Kamerhatun 

mahallesinin arslan sokağında 19 nu -
marada iken clyevm ikametgabr meçhul 
kalan Amalya Bojuya. 

İstanbul Beşinci icra memurluğun -
dan: 

Ya!:efe medyun bulunduğunuz 433 
liranın temini için İstanbul mahkemei 
asliye dördüncU hukuk mahkemesinin 
36/209 sayrlı dosyasile tarafınız:ı iaıde· 

sine karar verilmiı2 olan 520 liradan 
borca kafi mikclarında haci:: vazedilmiş
tir. tıhu hacze bir diyeceğiniz varsa 15 
gün zarfında bildirmenizi icra ve iflas 
k:nununun 103 üncü maddesi muc:b:n. 
ce tebliğ rr..akamma kaim ohnak üzere 
ilin olunur. (V. N. 21568) 

ZAYi 
Lima:ı dairesinden aldı~ım liman 

cüzdanımla nüfus tezkerem as1>:er!ik ve
tikaım zayi ettim. Yenisini alacağımdan 
eskilinin hükmü yoktur. 

KüçWmuatafapaıa Dinibüt\in so -
kak 32 Nuri Bey. (V. N. 21565) 

• 

UUo doğtıı•J 
GUD tıatıı:ı 

Sllh&h namaz: 
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·=-Günlük: 

·ı RADYO 
llro,gramı _____ ' 

1 Nisan Perşemb~ 
öGLE ='EŞntY.lTI: 
S:ıat 12.30 rıakıa Ttirk musikisi. 12,:;o 

i!a\ aıiis, 13,0:; Hulıtellf pUlk nı~,rl yntr . 1 1,0Q 
E.iOn. 

Ali.Ş.Ul NJı:Şıtl\".\ Ti: 
S:ı.at 18,30 P JAklo. clans muslik:ıi rn.:ıo 

Konferans: Doktor I"ahrcltin K c-rim. 1rad·~ 
zA!ı 20,00 Satli \'C arkatla~ları tarafından 

TUrl< musiksl ve halk şarkıları. 20,30 ömcr 
Rrza tarafından a.rap1;a söyle\-. 20,4:; Safiye 
ve arlmdaşları tara!mdnn TUrl: musikisi ve 
halk şarl•ıları. Saat aynrı :.?l ,Hi orl{cstra. 

2:?,15 Ajans \'C borsa lıabcrlcri ve ertesi 
günlln programı. 22,30 PlA.kla sololar, opcrj 
ve opecrt parçalan. 23,00 Son. 

tsT ANBUL BELEDiYESi 

,.5 eh i r 1 i ya t r o s u 
Fransız Tiyatrosu 

Üperet Kı:smı 
Bu n.k~am sa.at 

21 <le 
MEVSiMiN SON 

TE1lf.C::.ILf 
NAŞlT 

111 ııımmnı 

111..11~ 
11111111~ 

ve ŞEHİR OPERETİ bt"rabcr 
Ayrıca Na.şidin bir komedisi 

• 
JT~ZAR 

Rop i:;iu kuıııh, yiin ve tire 5 

Bu eşya sahipleri· 
nhı Gala tada Beyne· 
man Hanında Tram
vay Şiı keti Hareket 
Oa?resine nıüracaut
leri. 

Bc:roğlu 
h:lI.imliğin:Jen: 

936/ 1644 

Direktörlük 

Üçünci.i Sulh Hukuk 

Mahkemenin 936; 1644 numaralı clos
yasilc N. Şor ve A. Geı:aryan şirketi 

vekili avukat S. L~zaroğlu tar.1fından 

Şişlide Halaskar Gazi cadd:lcsiııde 

245 1 .5 numaralı dükkanda iken mezkur 
cli.ikk:lnı terkle halen nerede oldı.:ğu bi-

1 
lincmiycn Nahit Kipman aleyhine açı

lan <lavanın duruşmasında 9 7 lira 21 
kuruşun faiz ve ücreti vckcllet tahsiline 
r1air verilen 15-3-937 tarihli hükmün 
hulasası tlava eclilenc tebliğ cc!ilemcdi
ği anlaşılmıg olduğundan 20 gi:n zar • 
fında mahkemeye müracaatla tC"myizi 
dava etmcdigi takdirde hükmün iktisabı 
kat'iyet edeceği hüki.im hutasa:;t tebliği 
makamına kaim olmak üzere il~,, olu -
nur. (V. N. 71567) 

üçüncü münhal büyük hisseC:arlar • 
dan İstanbul belediyesini temsil etmek 
üzere göı~derilrnis olan Subr idaresi 
müdürü B. Ziya Erc!cm'in müddetini bi

tirmesi suretile ho.sıl olmuştu. 

Burası için tensip edilecek zatın gön
derilmesi hususunda 11iıamneme muci -
hince İstanbul belediye reisliği maka -
mına yazılması kararlaştırılmı_itır. 

A7.adan Necmettin Sahir şimdi yedi 
kisi olaı1 idare heyetinin sekiz kişiye 
çıka rılm~sını teklif etmiş ve bu hususa 
ait kanuni tetkikatın yapılabilmesi için 
bu mesele gelecek toplantıya b:ı "'kıl~ış-1 
tır. 

Dünkü toplantıda Şirketin müıakip· 
liğine eski mürnkip Ticaret Od::ı~ı aza • 
~mdar. B. Ziya Taner tekrar seçilmiştir. 

Dünkü tcplantıda okunan raı.ıorlara 
• nazar;::ıt gc~en yıl Üsküdar, Kadıköy ve 

Dr. Ihsan Samı- lı;ıvalisi Halk Tramvayları ~ebekt'\erin· 
HAl{TERIYOLQJI 1 ek 5.968.43~ yol:u .. t<:.§r~mıştır. Bura-

kam o havalıde buyuk hır muvmana de-
L AB O RATUARI !;ilet etmektedir ve o hava·ice yapılan 

Um umi k;:ı.n t.ahlilıltı. frcn&i noli tal nr• 1 

BuS-day yumuşak kilosu 6 kurll§ 22,15 paı-
raclan 6 l•uru~ 20 paraya kadar, arpa klloııı 
4 kuru~ 20 paradan 4. lrnruş ;)0 paraya k• • 
dar, mısır ııarı kilosu 5 kuruıtan 5 kuru' !5 
parıı.yıı liııda.ı·, mercimek kilosu 6 kuruştan, 
iç fındık ltilosu 155 kuruş so paTadan, koıa 
kilosu 210 kuruştan, tiftik mal kUo.fU 130 
ımru~tan , tt! tll< san Jdlosu 93 kuru~tan , Y .... a-~-.J 
pak Karayaka ldlosu 151 'kuru§tan 52 kuru• 
şa katlar, yun tabak kilosu 63 kuruştan 70 
kuruşa kadar, Ulki derisi çifti :500 kuruıtan 
2000 kurusa kadar, kunduz derisi çi!U 1100 
Jmruşıın tsoo kuruşa kadn.r, poroiuk deri.ol 
tiftl 600 kuruştan çakal derisi çi!t 250 ku• 
ruştan, kurt dersi çifti 200 kuruştan, tavpn 

derisi adedi 20 kuruştan. 

3 - TELGRAFLAR: 

Londra Mısır Lfıplfıta N'iaan tabmili ko~ 
teri 27 fiİ. ıo,ıs pe. ki. 3 kr. 95 santim, Lon• 
dra keten tohumu L:ı.plata rna.rt tahmll1 tc. 
nu 13 ster 10 şl. ki. 8 kr. :.?l sııntim, An'•ers 
arpa Lehlstıın nisan mayıs talımill 100 ki• 
loı;u ]3J 0 . fran\\ ki. 5 kr. 66 Rantim, Liver• 
pul buğday mart tıı.hmili 100 llbrest 9 şt. 
10 J/ 4 p ki. 6 kr. 71 santim, Şlkago buğday 
Hart\ int~r mavıs tahmili buşcll 144 3/8 
:ıcnt ki. 6 kr. 60 santtm, Vinipek buğday Ma.
nitob:ı ınııyıs talımill buşeli H8 5/ 8 scnt kJ, 
6 l,:r ~!l santim, Haınburg iç fındık Giresun 
drrh~l t'l'1mil ıno kilosıı l60 R. mark ki. Al 
kr. ::i santim. IIamhurg iç fındık ~van der• 
hal tahmil 100 kilosu 15J R. mark ki. 81 l<r. 

3i santim. 

Dr. l-!afız Cemal 
Lo!mAN ımKD.I 

Dahiliye Mütehcuıın 
Pazardan başka günlerde Oğledeıı rıonra 

g~:ı.t '2.5 tan El ya\ kadar 1stanbulda oıvaıı 
yolunda ( ıo-ıı numaralı hususi kııblııesln<!'l 
tıastalarını kabul eder. :Salı, cumarte.81 şU.n 
ıerl ıabah "9.:S-12" saatleri bakild fukaraya 
mahsustur. Muayenehane ve ev telefon: 
~239R. Kışlılı telefon: 210-H. 

ı ... 
}' .. " J •• :.Jr ,,, ~ ... , ' ' 

z:ırından ıvasscrman \'C kan teamülleri ı 
kan ı,urı:-yvatı sayııma.ııı. Tifo ve rsıtm-ı 
haslalıklan teşhisi, idrar, balgam, cer:.· 

hat, kazurat \'e s:.ı talılllUı, ültra mi!<ros 
J;opl, kanda iirc, §Cl<l'r. KlorUr, KoUeı.

trln mfütarl:ırınm tııylnl. Divanyolu. 
Dünkü nüshamızın yedinci sahife - --~- No. 113 TtJ: :ıoos1 ----· 

sin<le çıkan Beyoğlu Vakıflar Mü·dilr -ı---------------
lüğüne ait 17 59 numarah ilanın sütun 

, Ser.elik muhammen kirar.ı 300 lira olan K3dıköy Cafen:ğa mahallesinde 

Lor:ında sokağında 62 No. baG ır.cıhalli 9J7 veya 938 ve 939 seneleri Mayıs •°" 
ııuna kadnr kirava verilmek Ü'!f'rc acık <:rtırm~ya konulmuştur. Şartnamesi Le • 
vazrm M üdürlüiündc görülebilir. h>;ekli olanlar 22 lira 50 kuru~luk ilk teminat 

başlrğx unutulmuş olduğundan beyanı 

itİzilr ederiz. 
D.\KTH.O BiR BAYAN iŞ ARIYOR mektup veya makbuzu ile 16--4-937 Cuma günü saat 14 de Daimi Em~ü • 

E!inc1e Ticaret mektebi şahadetname- ! mende bulunmalıdırlar. (B.) ( 1830) 
fi bulunan bir b::ı.yan daktilo:Ja veya 

ZA YI yazı i~lcrinde çalı_şmak üzere iş ara -
fstarıbul hdediyesinden kiral::ımı~ ol- maktadır. 

duzum küçük mc<lrcscnin müznyedesi - Arzu cdenl~r ı:URUN ga:ıetesin'e 
ne işfüak etmek üzere yatırdrğım 1450 ı Şa..'ıin Hayriye müra::a:ıt edebilir. 
kuru~ teminat akçesine ait ıs. 1. 932 ·-------
tarih ve 9611 numaralt ve 23. ı. 931 ta- TASHİH 

G.:zctemizin 28-3-937 tarihli nüs
hasının 11 nci sahifel'inc1e çıkan ilanda 
Emniyet Sandığı ile Ayşe ve Lı:onidya 

Hepzine 25 lira bedel tahmin oluna n Topkapıda Denizaptd maha:iesinin 
Topkapı cacl,Jesinde eski 315 yeni 33 7 N. lı dükkan an kazı s~tılmak üzere açık 
artırmaya konulmuş i:;e <le belıi ihale gününde giren bulunmadığınıdan artırma 
2,-4-937 cum:ı gününe uzatılmıştrr. Ş;ntnameci leva:'r.l Müc'ürlüğünde gö • 
rülebilir. İstekliler 188 kuruşluk i:k tem inat mal:buz veya mektubile beraber yu
k~rıda yazılı günde saat 14 de Daimi encümende bulunmalıdırlar. (B.) (1827) 

Be'ediye Sular idaresinden: 
rjh ve 9611 numaralı iki kıt'a nıakbu -
zu zayi ettim. Dairec~ mahsup muame
lesi yaptıracağımdan mezkur ına.kbuz -
brm hük:nü kalma<lığınr ilan dcdm .. 

Küçük medrese kiracuı Kadci 
(V. N. 21566) 

menkulüniin m~sahasr 230 mr~re mu- Ana galeride 
rabbaı yazılacak yerde 23 metı t' mu •

1 
sul:ırmr 1-4-93 7 

rabbaı yazxlmı§ttr. Tashih olunur. muştur. (1816) 

ani oh;rak vukua ge 'en mühim arızadan dolayı Kırkçetme 

eünü sabahtan itil::oa ren 36 saat kesmek mecburiyti hasıl ol· 

' 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

271311937 vaziyeti 
. 
' Af-<TIF 

ıtaaaı , 
PASiF Lira Lira 

Altu:ı ıatı kllogTam 21.042.0mL.29.597 .3j6.04 Sermaye , • • • • • l 
lhtıyat ~. • • • • J 11.000.000-

1.551. 182.53 Banknot, • • ., 14.360.620. -
Uta.klik. • • • i " .886.388.2-4 44.844.36-t.28 

DaJıildekl Muhabirler ı 

IUrk Uru.ı: • 
Ba.rlçtekt muhabirler: 

Altu:ı S&fi kiloı;n.t 15.054.496 
Altma t&hYilJ kabtl aerbeet 
dömler. 

L. .S4t.557.fı0 

7.1C9.552.63 

.84.t.557.80 
fedll\'UJoekl Hanknotlar: 

Deruhte edilen evrakı nakUye 
Kanunun 8 Ye 8 lnd madde
lerine tevfikan bazln• taratın. 
dan vakJ tediyat. 

L 158. 7 48.563-

• 
L 12.774.052-

53 538.2>
1 

1 
I D~hte ec!l.lcn ewakı ııakUye-

Diğer dövizler •e borçlu 

klfrtng baklyeJerl • • • • 48.927.263. 11 56.090.353.99 
tıak1ye81. lJ45.974.51 l-
Ka~ılıgİ tamamen altm olarak 

Badne tah\·Werl: teda'\'ille lIA-.eten vaıedllen L. 19.~ıOOO-
Deruhte edlleıı ewakl oaktlye Ree~koDt mukabili lllveteD ted. t• J6,(;()(},{)()0- Jf:0.974 51 J. -

Çünkü ASPİRİN seneler

denberi her türlü soğukal
gınlıklarına ve ağrılara karşı 

te-siri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etmiştir. 

karşılığı. L 158.748.563- T&T.ed. 
K&Dunun 8 Ye 8 inci mad.-

13.414.284.49 
delertne uvtlk&D HUl.De tan- ~ 
tmdaıı vaki tedlyat. ft ,. 12.774.052- 1~~.974.511-

Ttlrk Uraaı MtYclMb 

Döviz raa1t1ındahı 

Altm tabvtll kabil dömler l:L J.2t7. 
SenNlaı cU1.daa11 

Hazine bonoları, • • • ~L .-.- Ol) 048 o:ıg 
T!C'.art ıeı:ıetler . • • , • ~ C 22.048.039.'20 ~"'· • " .20 

Diğer dö\1ıler ve alacaklı 

klirlnı;r bııktyelerl • • • L.24.915.543.( 3 24.916.790.29 
!lluhteW 1 , 1 1 1 97.903.623.13 

A S P İ R İ N in tesirinden 
!:"1am n TahrtlAt ('Üzdanı: ı 

J ~ruhte edilen evrakı nail, 1 
emin olmak için lütfen 

kasına dikkat ediniz. 

• p1yent11 kar,ıJıfJ esham •c L.37.2{6.C 80.47j . 
~tahv11At ltlbaı1 krymeUe 

B Serbest e.11ham ve tahv118t !... 3.93?.232.09" 41.~57.312.!}(J 
Avan~tar: 

. 
Altın •e dl.v1z Q~rlu avu~ 
l'llhvf!At 0Zf'ı1De avana. 

L 27.71 t.34 
L. 7.983.398.37 7.991.109. 71 ... 

BlMf'darlaı 
MulıteW 

t Kart 1038 t&rUıtaden tUMr'eıı: 

KURUN doktoru 
Soğuk Havalı 'fesisat Necaettln Atasagun 

isat Vekaleti Her gün 16,30 dan 20 ye kadar 

Türkofls'den: Lalelide Tayyare apartmıanlannda daire 

ı 2 numara 3 de hastalarım kabul eder. zmirden başhıyarak memleketin muhtelif noktalarında taze üzüm ve mey-
ve için soguk ha\•a antrepoları tesis edilecektir. Bu antrepolar, iç ve dış pazar- Cumartesi günleri 14 den 20 ye k~dar 
lara tevkcdilecck taze üzüm, taze elma, taze sebze için kullanılacak ve bir kısmı muayene parasızdır. 
5o, diğer kısmı 150 ton istiap edecek büyüklükte olacaktır. 
. Mu~telif sistem ve şekilde tekliflere imkan vermek için teknik evsafı şimdi. ı:::::m:::m:::::::::::mm::::::::::::m:::m:mnn 
lık tesbıt etmiy<"'ruz. Vaki tekliflerin içinden en ekonomik ve e~ işe uygun 1 Cenge} kıtabı I· 
olanını seçeceğiz. . il 
. B\l antrepolarla istihsal veya istihlak mahalleri arasında işliyecek vantila. 

1 
Rudyard Klpling'd e ! 

veya dığer ısoğtllt l1ava ve tecrit tertibatlı kamyonlar ve antrepolar dahilinde ll• dilim ze ~eviren: ! . :ı • 1 
ıs; crınc taze meyve. konu;ı serbest~e vapur veya vagonlara girecek ve bir j rturett!n Artam !I 
normal vagon dahilı hacmıne ve §eklıne uygun ••containe" ler de mübayaa olu- H . · :. 

ktır i tngiliz edebıyatmın şaheserlerı :: 
naca . • ••• U1 i• 

" M · · k.. ·· ·· :: arumda olan bu eser us neş- 1: 
Forte otrıce,, ın taş omuru veya gaz povr esasını ihtiva etmesi mUrec- ft riyatı arasında çıkarılmı~tır. il 

cahtır. il :: 
·r . . 1 · . ············ı::::r-.ı:::saHC:cn:=:::::::-.a~ırı Teklı yapmak ıstıyen erın en geç 30 Nisan 937 tarihıne kadar tekliflerini ............ • .. 

1 

4.500.000-
ıo.ı 10.142.92 

1 333. 7f>'1!!39 l .46 VtkO.n .133. 760.39 l .4G 
ve --- --

teatonto badd.I Y6zde 8 u - AJtır Oserlıte avana yil.sd• • 1-2 

Babaeski Belediye Riyasetinden: 
Babaeski. i~me su yollarının tamiri 24 '-Mart- 937 tarihinden 9 -Ni • 

ııan- 937 tarihine kadar on be~ gün mü ddet~e münakasaya konmuştur. 

Tamirat: 100 M/}/L kutrun.fa ve 1500 metre tulilnde çelik boru ferşi ve 
ıu yolları açılıp membalar ıslah ve beton ayaklar ,yapılmak suretile tamir edile • 

cektir: • 
Tamiratın muhammen bedeli "517 4" lira 12 kur~tur. 

Bu gibi tamiratı ·ifa etmiş olduklarına· dair ehliyet ve ihtisaslarını müsbit 
Nafıa Müdürlükle;inden vesaiki ·haiz talipler % 7,5 pey akçesi yatırmaları ve 
daha fazla malümat almak isteyenler Ba bac!ki Belediye Dairesine müracaatları 

ilan olunur. (1667) • 

lstanbul Orman Direktorlüğünden: 
Ziraat Vckileti için lilzumu olan elli adet çadır 7500 lira muhammen ~e: 

del üzerinden kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. İsteklilerin ve şartnamesını 
gör~ek isteyenlerin 562 lira elli kuruşluk teminat mektuplariyle teklif namele· 
·n· 13-4-1937 tarihine denk Salı gil nünün saat on dörde kadar İstanbul Or-

rı ı . .. d 
ıhan Müdürlüğünde toplanan komisyon ba§kanlığına tevdileri ve aynı gun e 
saat on beşte zarflar açılırken hazır bulunmaları. ( 17 57) 

resim, kataloğ, rüçhan sebepleri ve fiatlarile birlikte bildirmeleri ilan olunur. ----------------------===:::::;::;::::=:;::::========::===
(1718) (723) 

Tiir a· ur.umu 
osu 

Şimdiy~ lt a ar b;nlerce 1-tişiyi zengin etmiştir 
~: z~.cr keşide 11 Nisan . 937 dedır. 

Buyuk ikra iye: 200.000 liradır. 
Ayrıca : 40.c.co 25.ooo, 20.000, ıs.ooo 10.000 
liralık ikramiye.~rle ( 50.000 ve 200 000) liralık 

iki 11det mükafat vardır. 

Dikka · o 

de . ~il~t alan herkes 7 !Nisan ·937 günü kşamm!l kadar biletini 
fi
1 
§tırnuı bulunmalıdır. Bu tarihten &oıira bilet üzerindeki hakkı aakıt 

o ur. 

'· 

.KUMBARA 
, 

-

o 

BIRE', 
1000 

TARLADIR 

-ı 
.... ---
.... 

..,, l;.11 
.-: , /1t. •• •• 

-·'' 
• •• ıil' ..... ,, 

• 
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• 
Zafiyeti umumiye, itlahsızlık, kan~ızlık, verem, ke hastalıklan, netvi·nüma bulnuyan çocuklar için tesiri kattdir. Her eczahaneden arayınız. 

Deposu: Ankara caddesi No. 88 lıtanbul EŞREF NEŞ'ET Ezcahanesi. 

BU TECRÜBEYE 
TAHAt1MUL EDEN 

Sabah dokuzdan akşam 
saat beşe kadar mat, saf ve 
sevimli bir ten· Gi.indü2 tek
rar pudralanmrya hacet yok. 
lşte; havalandmlmış yeni 

T okalon pudrasının ga • 
ranti muhassenatı bunlar . 

dır. Bu cazip havalandır -
ma usulü, Parisli bir kim · 
yagerin keşfidir. Bu usul 
dairesinde havası toplan · 

dırılmış yegane hafif pud · 
radır. Şimdiye kadar yapı · 
lan pudralardan on defa 
d.1ha saf ve daha h"fiftir. 
Bu usul, T okalon pudrasr 

nın istihzarında kullanıl • 
maktadır. İşte bunun için· 
dir ki, T okalon pudrası, 

dalia muntazam ve daha 
mükemmel bir tarzda ya -
pışır cildi hemen hemen 

görünmez bir güzellik ta • 
bakası ile kaplar ve yüze 
tabii bir güzellik verir ve 
modası ge~miş ve yüze bir 
makiyaj şeklini vermeden 

kalın adi pudralardan ta -
mamen başka bir tesir ya • 
par. Bu yeni T okalon pud
rası yüze yapışık kaldığı 

cihetle buna "8 saatlik pud· 
ra" tabir ederler. Artık n·:: 
parlak burun, ne yağlı cr:t 
görünnıiyecek, belki rüz • 
gar, yağmurun, terlemenin 
icrayı tesir edemiyeceği mat. 
saf ve sevi"\li bir ten gö -
rünecektir. 

DeYlet Deınirvo11arı ve T "'İnıanları . 
L. rııuıni idar•·sindeıı: , 

'Adapaz:arda:ı Haydarpaşaya evvele e ihclas edilmiş olup sefere kn:ıulmuş o
lan ve Adapazardaq saat (6,15) de hare ket eden 1009 No: lu katarımız 1.4.1937 
!tarihinden itibare:ı Jağve,dilmiş ve bunun yerine e3kisi gibi Adapazar~an saat 

'(3,30) da sefer etmekte olan 9 No: lu tren yi:ıe seyrüsefere konulmuştur Muh
terem halkın ma?ümu olmak üzere ilan olunur. (177 4) 

Sahibi: ASIM US Ne§rl,Y&t Direktörü; Relik Alı.met Sevengll 

• • - # • • •• • ) • ;.. t ' -

65 Yaşındaki Bayanı 2 Yaşın a 
Bütün Dünya Kadınlarında AIAka Uyandırdı 

18 milletin güzellik profesör
ler inden Avrupada VOG 
kreminin sureti istimalini 

gösteriyor 

V O G Kremi genç hayvanalm cevheri aslilerin· 

den çıkarılmış bir maddei müessire ile yapılmııtır. Cild

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

. kremi ku)fo.nan 65 yaşındaki bayanın 25 yaşında gö· 

rünmesi VOG kreminin büyük encridir. Memlek~~ti

mizin her tarafında gece ve gündüz VOG kremlerini 

ve kre::n köpüğünden yapılmış VOG pudrasını mutii\!< 

OG 
•• re mı 

il kullanınız. 

~ -. •. . . . ;'" :. . . "' . ·~ ... ;; . . . . . .. ~· .· . ,. .•· ~ . . ~. v· ::- , . . . . .. . " 

......, • rrwan "" D r. llı•m•-lll!IEl*S!• l dil 
4 

N IŞA YA İ Festivalde çıkarılacak el 
I • ( • t • •""' ',' , ,, ~ •'' •;_,. '!' '· ,' •, .- •, lııı', " "1<1' ••t ·.:.~ l 1 

ilanları-
Hastalarını hergün akşama kadar D k k • l • 
Beyoğlu, Tokatlryan oteli yanında 1 lll apa feSJffi eri 

• • 
ıçın 

Mektep sokak 35 numaralı mua- •• b k 
yenehanesinde tedavi eder. m usa a a 

Tel: 4084.3 __ ._ııi 

Dr. /brahim Erdeniz 
Birinci sınıf Çocuk Hastalıklan 

mütehassısr 

1 - 1937 fst~nbul Festivali için neşredilecek el programının iki ta
raflı kapak resmi mfüıabakaya konulmuş tur. 

2 - Çıkarılacak el programımn eb' adı 23/ 10 dır. 
3 - YapıJa:ak resim İstanbulun bu eğlence ayım teb~rüz ettirecek 

mahiyette ve en çok beş renkli olacaktır. 
4 - Müsabakaya iştirak ~clcnlerden birinciye yüz, ikinciye elli lira 

mükafat verilecektir. 
.5 - Resimler 3 Mayıs 193 i tarihi ne kadar Belediye iktısat İ~leri 

1 
Müdürlüğüne tevdi edilmiş bulunacakt u . 

6 - Müsabakaya girecekler, mevzı~ hakkmda tafsilat almak üzere Bc
jıediye İktrsat İşle\i Müdürlüğüne mür.: caat etmelidirler. (B.) (1831) 

Haseki ve Çocul~ hastaneleri sabık 
asistanı 

Aksaray Millet Caddesi No. B9 da 
Her gün saat 9 dan 18 e kadar 

hastalannı kabul eder. 

------------------------

' 


