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Bir Deli --
Yazan: 

Sadri Ertem 
Günün en gilzel hikayesi 
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-- Posta kutu!U: 46 (latcnıbul) "' • • ~..G 
~::-ıı-----· _____________ ;.._~~-------~~~ ....... ~~~~~:::::~~~--...._-----:ı-

B aş ve ki ile· Hariciye Vekilimiz 
•• • 

Telgrat adresi: Kurun • fsfanl:iul 
Telef. 21413 (Yazı), 24370 (idare) 

Sofya'dan ,geçerken 
Çok samimi bir şekilde karşılandılar 

11tıet lnönü ve Dr. Aras Bulgar Kralı farafında11 
\ı kabul edildiler, Başvekille görüştüler 

vekillerimiz bug .. n e ri i 
111... 8af~ 
"'t lıı0ııij ~ <Hususi) - Başvekil ts-1 
~:t\'fık ııe. li~rıciye Vekilimiz dok. 
t"-~ g l\~§tu Aras, bugün Bulga- 1 
bı'lene~ışı:r ve misafirlere k_ar§ı J 
~l' Usnu kabul çok samimı ol-
~ . 

hıa,.~osıa \· 
.""1111 tr Ya hududunda Çaribroda 
~~ toen gönderilmiş ve daha Yu.ı 
ıı:_~ :aklarında misafirleri, Tür- ı 

b fya elçiai Şevki Berker ile 
ı~eıniryoııarı idaresi direktörü 1 

İııörı'· karşılamı§tır. Baıvekil 1s
~ ~~ \le Hariciye vekili doktor 

l:>ra §tü Aras, Bulgar toprakla. 
hU~~ınan hudud istasyonunda, 

ı '1irı U~eti namına protokol şe
-._ .__ \'e aof ıle ~Jis direktörü B. Go
'-~r t ~Vekıl İsmet 1nönüne mih. 

ayın edilen elçilik milsteşa-

'f o" an O Vİ Ç 
ı,. }' 

11Yoslav idealisti 
'" Ve fikirleri .... ._ 

~. A.OI M U O 

Başve7dlimiz lnönü 

rı B. Valçef, Hariciye Vekili doktor 
Aras'ın mihmandarlığına tayin olunan 
elçilik başkatibi B. Radef tarafından 

selamlanmıştır. 

Baştanbaşa donatılmış olan Sofya 
istasyonunda kralın mümessilleri ola
Tak başkfltib B. Panef ile yaver mira. 
lay Şiepçef, Başvekil B. Köseivanof 
ile refikası, bütUn hükümct azaları, 

Bulgar kralı Bori.! 

Bn. lsmct İnönü ve Bn. Köseivanof 
olduğu halde, alay halinde hareket e
dilmiştir. 

B. ve Bayan İsmet 1nönU ile B. RÜ§. 
tü Aras, Türkiye elçiliğine inrni§ler, 
diğer heyet azası ise, emirlerine husu
si daireler ayrılmış olan "Bulgarya,, 
oteline gitmişlerdir. 

( Sonu: Sa. + Sü. 4) 

Milli MiWafaa l'ckil:miz Gcne-:-al Ka::ı m ô::~lp bahriye cfradım teftiş cd:yor. 

Milli Müdafaa Vekili 
Dün lngilter ege gidecek olan Kocatepe 

torpidosuııdaki hazırlıkları ve 

Bahriye efradını teftiş etti 
Şehrimizde bulunan Milli Müdafaa 

Vekili General Kazım Özalp, Deniz Ku 
mandanlığına. gitmiş ve kumandan ile 
birlikte Kocatepe torp!dosuna geçerek 
hazırlıkları gör.müştilr. 

Mal\ım olduğu Uzere, Kocatepe tor
pidosu, İngiliz kralının taç giyme me
ra.simine iştira.k için Başvekili 1ngiltc. 
reye götUrecek olan vapura refakat e
decektir. Milli Müdafaa Vekili , ku
mandanın haz!l'lık hakkında verdiği 
izahatı dinlemi§ ve efradı tefti§ elmi§. 
tir. 

General Kazım Öz.alp bugün de tef
tişlerine devam edecek ve sonra Baş. 
vekll General ismet İnönü ile birlikte 
Ankaraya gidecektir. 

Averof lngiltere yolunda 
Atina, 20 (Hususi) lngiltere kralı. 

mn taç giyme merasiminde Yunan do
nanmasını temsil edecek olan A verof 
zırhlısı bugün hareket etmiştir. Yunan 
donanması kumandam amiral İkono. 
nun ve crkanıharniyesl de geminin i. 
çinde bulunmaktadır. 

Romaaa loplanfl var 
·Almanya, Avusturya ve ltalga arasında 

nıüzakereler başlıyor 

Yugoslav ve Mısır Başvekilleri de g idecek 
(Yazısı 4 ildnciide) 

Yepyeni iki tefrikaya başlıyoruz 

1 
Yeşil Cehennem 
-=t!~~~~~~~~--------:=-'-ı~~ 

Yazan: CAHIDE OSMAN 
' 

Büyük Harb içersi~de geçen 
güzel bir aşk hikayesi 

çok 

·Zehirli Sa·rmaşık 

Yeni senenin ilk dört ayında 
en fazla okunan roman 

23 

çeviren : ViR GÜL 

Her iki tefrikaya 

Nisanda başlıyoruz · 



2 - KURUN 21 NtSAN 1937 -
YUGOSLAVYA MEKTUBLARI 

Bir Yugoslav idealisti 
ve fikirleri 

Yugoslavganın tanınmış fikir adamlarından 
biri olan Yovanoviç 

Balkan devletlerinin bir federasyon 
kurmasını mümkün görüyor 

Belgrad; 16 nisan - Yan res· kuvvetlendirmek lüzumundan bah
mi (Samuprava} gazetesinin başya· sederek dedi ki: 
zıcısı (Yovanoviç) henüz otuz sekiz - Sırblar vaktile Osmanlı lm· 
ya§lannda olmakla beraber Yugos- paratorluğuna karşı ısyan ettiler. Fa. 
lavyanın tanınmış fikir adamların- kat bu harekete baş olan (Karacorç) 
dan biridir. Kendisi Balgrada (50~ ı ilk beyannamesinde padişaha karşı 
kilometre uzaklıkta ve Tuna nehrı değil, padiş~,hın memurlarına kar· 

üzerindeki Smedervoludur. Memleket şı ısyan ettiğini açıkça ilan etti; İm· 
tahsilini bitirdikten sonra lsviçrede paratorluğun kadıları, sipahileri, 
Yugoslavya elçiliğinde Basın ateşe- mültezimleri türlii suiistimaller ile 
si olarak bulunmuş, bir taraftan da 1 halkı hayatından bezdirmiş ve bun 
üniversite ile Basın üniversitesini bi. dan dolayı ısyana sevketmiş olmakla 
tinniştir. Fakat Vovanoviç tahsilin beraber Sırblann Türk milletine kar 
bu derecesi ile de iktifa etmemiş, şı olan hürmetlerine halel gelmemiş. 
Avrupa memleketleri içinde geniş tir. Bugün Türkler ile Sırblar artık 
tetkik seyahatleri yapmıştır. Kazanç kendi mukadderatlarına hakimdir 
olarak eline geçen paralar ile hal· ler. Ne Türklerin Yugoslavlardan, 
yayı, Almanyayı, Avusturya ve Ma. ne de Yugoslavların Türklerden is
caristanr, Fransayı, Holandayı ve di. tedikleri bir şey kalmamıştır. Bi
ğer memleketleri görmüştür. Na· zim memleketlerimiz ve milletleri· 
zari tahsil ile elde ettiği malUmatı miz fakirdir. Burada halkın zen. 
bu tetkik seyahatleri ile muhtelif gin dediği adamlar başka memleket
memleketlerde yaptığı müşahedeleri lerin fakirlerinden başka bir şey de· 
ile kuvvetlendirmiştir. Y ovanoviç ğildir. Sırblar Büyük harbte büyük 
beş, altı ay evvel Atinada Balkan sefalet ve ıztırab çektiler. Aileler 
Antantı konferansı toplandığı za · vardır ki dört, beş evladını birden 
man Yugoslav gazetecileri ile birlik· hudutlarda kaybetti'. Birçok anne
te Yunr.nistana gitmişti. Orada ler uğradıkları felaketin içinde çıldır. 
Balkan Antantımnın Balkanlı mem· dı; Bunların bir kısmı ·hala sokak
leketler ve milletler için ne kadar ha- larda, ne yaptığını, nereye gittiğini 
yati bir ehemmiyeti olduğunu çok bilmez bir halde dolaşıyor. Yugos· 
a'teşli, çok samimi bir nutuk ile an· lavya sulha muhtaçtır. Türkiye de 
latrmştı. ayni ihtiyaç içindedir. Fakat bizim 

Hakikaten y ovanoviç Balkan memleketlerimiz kendi kendilerine, 
biribirlerine uzak ve alakasız kalırlar Antantının en hararetli taraftarla • 

rınCJan 1511'iair. Balkanlı memle· ise büyük ihtira:slara kurban ulabi-
ketlerin kendi idari istiklallerini mu- lirler. Sulh tehlikeye düşebi -

lir. Demek istiyorum ki sulhu mu
hafaza etmekle beraber birgün bü· 'hafaza etmekte hem Türklerin, hem 
yük bir federasyon halinde toplana- Yugoslavların menfaatları müşte • 
rak büyük bir imparatorluk teşkil et. rektir. Bu sulh dostluk ve ittifak siya· 
melerini bile ihtimal dahilinde görü· setine sadakatla muhafaza edilebilir. 
yor. Bugün için değil, istikbal için Yugoslavya sulha muhtaç olduğu 
olan böyle bir federasyonu idareye içindir ki İtalya ile de son defa bir 
mesela beş kişilik bir yüksek idare anlaşma yaptık. Beş sene için sul
meclisinin kafi geleceğini düşünü· hu Adriyatik tarafından garantiye 
yor. almış olduk. Yugoslavyanın İtalya 

Y ovanoviçi dün hususi olarak ile anlaşma$ını mucib olan sebeb 
evinde ziyaret ettim. Birkaç dakika yalnız emniyet tesis etmek değildir. 
misafir kabul salonunda oturduktan Yugoslavya Habeş meselesinden do. 
sonra çalışma odasına geçtik. içe· layı sanksiyon kararlarına iştirak 
riy,e girince ibtida göze çarpan şey- etmek yüzünden ltalyaya olan ih· 
eski şark üslubundaki geniş bir se· racatmı tamamen kaybetti. Bundan 
Clir ile temizlikten parıl parıl parlı- memleket bi.iyük zarar gördü. Şimdi 
yan büyük bir bakır sini oluyor. ltalya ile anlaşınca eski ticaret yolu 
Sırblar'kendi dillerinde sedire Türk· açılacaktır. Yugoslavyanm ihraca
çe adı ile (minderlük) diyorlar. min· tı hiç olmazsa senede en aşağı 900 
derlük kapıdan girince sağ tarafa milyon dinar artacaktır. Bundan 
düşen dıvarı tamamen kaplıyor. halk da, hükumet de istifade ede-
Sedirin önüne konmuş ve etrafına kt' ce · ır.,, 
iskemle ve sandalye dizilmiş olan Y ovanoviçe sordum: 
büyük sini içerisinde de türlü kitab- - Stoyadinoviç hükumetine 

lar, gazeteler dolmuş göriilüyor. Beri muhalif olanlar da harici meseleler 
taraftan bir kütübhaneyle gene her de tıpkı sizin gibi mi düşünüyorlar? 
tarafı kağıdlar, kitablar, gazetelerle - Evet, Balkan Antantı fik
dolu bir yazı masası bulunuyor. Y o· rinde muhalif partiler de tıpkı bizim 

vanoviç ben gelmeden evvel Türkiye gibi düşünüyorlar. Yalnız ltalya ile 
ve Türkleri alakadar eden iki makale yaptığımız son anlaşmayı onlar be
yazmış. Henüz mürekkebi kuruma· ğenmiyorlar. Fakat işin esası mu· 
mış olan bu makalelerden biri Is- haliflerin ltalya ile yapılan anlaşma· 
met lnönünün bir gün evvel Sırb di· yı beğenmemeleri hatalı olmasından 
li ile söylediği bir nutuktan bahsedi- değildir. Bu anlaşma ile Stoyadino. 
yor. Inönü seyahati esnasında bü- viç Partisinin mevkii günden güne 
yük bir heyecanla dostluk tezahüra· daha ziyade kuvvetleneceğini dü· 
tı gösteren halka hitab ederek Sırbca şündüklerindendir. ltalya ile yapı· 
nutuk söylemesi, ayni zamanda bu lan anlaşma dediğim gibi senede 
nutukta Sırblarm merdlik ve kah· memleket ihracatını bir milyar dinar 
ramanlık vasıflarını tebarüz ettir- kadar arttıracaktır. Bunun neticesi 
mesi her tarafta derin bir memnuni· halkın hiiklımete karşı itimadı o nis
yet ve alaka ile karşılandı. Yovano- bette kuvvelenecektir. Daha doğ· 
viç de makalelerinin birinde lnönü- rusu memleketteki muhalefet bu 
nün sözlerini bu noktadan tahlil edi· muvaffakıyetin darbesi ile mahvo-
yor. Sonra makalenin ikincisinde lacaktır.,. ASIM US 
Türk kitab ve resim sergisi hakkın· 
daki intibalarını yazıyor ve bu ya- Geçmiş Kurunlar 
zıda bilhassa Eşrefin eserini beğe· - --------
myor. 21 Nisan 192.1 

C7liNCJN AK/J'LER-İ 
Hlmld müzesi 

Bir Hamid müzesi kurulması etrafın
da Ulus gazetesinde Nurettin Artam 
yazıyor: 

Merhum Ahmed Haıim, ''Frankfurt 
seyahatnamesi,, adlı son eserini yazdı • 
ğı zaman, orada büyük şair Göte'nin 
Frankfurt'daki evini canlı bir tasvirle 
hayran okuyuculara anlatmış ve orada 
aade bir yazı masaarrun üzerir.de Fa -
ust'un mürekkep lekelerini gördüğünü 
haber vennişti. 

Amerikada §air Longfello'nun altın· 
ds oturduğu büyük ağaç, timdi mukad, 
ddes bir abide gibi Özenile bezenile mu
hafaza edilir. 

Sözü uzalmağa imkan ve lüı.um ol -
aa, ıarb medeniyeti aileıine ginnit bir· 
çok milletlerin, birçok tairlerine kartı 
bu yolda gösterdikleri saygı belgelerin· 
den uzun uzadıya bahsedebilirdik. 

ölümünden ıonra kurulan büyük 
Kipling ıosyeteai de ona aid hatıraları, -
en ufağına vanncaya kadar ayni ihti · ı 
marnla ıaklamaktan geri durmamı§tır. 

aüyük Himidi unubnağa çalışsak ~a 
unutamayız. Fak.at onun oturduğu, yat· 
tığı ve içinde Çalıştığı evi olduğu gil.>i 
ıclc:1amak, onun büyük varlığı ile ilgili 
hatınluı elle tutulur ve gözle görülür 
bir halde bizd~ sonrakilere cm:ınct et· 
mele yeni bir duyu§ .,.e yeni bir ~nanı -
§ln ilk belirtiıi olacaktır. 

Tevfik Flkrete alt bir hatıra 
Şair Halit Fahri, Tevfik Fikretin Ga

latasaray müdürlüğüne ait şu hatırası· 
nı naklediyor: 

Onu c'a tevmi§tim. Galatasarny li~e- ı 

tinde tBlrıbe iken müdürümüzdü o bi • 
zim ... Bir gece koiufta uyandığım za • 
rnan, koridorun camınd3n Ü:ıec!en sol • 
gun havagazı ışığında oncn çehresini 
ıon defa görmiittüm. Hafif aydınlıkta 

Büyük f&r Hamidin 1852 ıeneıinde 
içinde doğduğu Bebekteki Abdülhak 
Molla yaJm, ıonradan ıultanlarclan bi -
riıine geçmiş ve ondan sonra da yıkılan 
yeri, galiba, Robert Kollej'e ıatıhnıfb. 
Rahmetli Celal Sahirin 1913 yılında bu 
yalı yerinin almarak büyük tairin doğ
duğu yer olduğu için, olduğu gibi, sak· 
lanmaıı teklifi o günlerde kmk bir ıea, 
bir mınldanma kadar bile yankı uyan -
dmnamııtı; bunu acı acı hatırlıyorum. 

profllden ıeçtiğim 
1

bu ıevimli Y_üz, ya - Kaplan 
nrm:la yatan arkat~şımın yatagına u • 
zanmıfh. Baktım, bir baba •efkat:le, • , l/81 
ıeasizce, onun omuzundan ıarkmıı o - Ma//lSln ı/k /ıaı · 
lan yorganını yukanya çekiyordu. Ne gemisine kavııŞtl 
ince itinll! .. Sonra, bir gölge gibi, ayak- t') 

lannın ucuna basarak uu!tlaşmıştı. Sovyet Rusyanın VladiV'o5. 
okulundan mezun 29 yaşında~ 

Hamid iıtibdad yıllannda doğmuı, 
yaıarmı, metrutiyet ıenelerini de gör· 
müı olmakla beraber, onun özlediği, 
beklediği, içinde yatamağa layık oldu
ğu devir, hiç şüphe yok ki, ak :ıaç ve ak 
sakalla idrak ettiği cümhuriyet devri ol· 
muıtur. 

lstibdad, onun doğduğu yeri, belki 
de hatmna gelseydi, ateşe verirdi. Meı· 
rutiyet ise o yalı bir sultan elinden bir 
yabancı müe11eeeye geçerken hiç üzül· 
memiıti bile ... 

Fakat cümhuriyetin feyizli ve fe • 
reAi bir yılında ölen büyük Himidin 
hatrraıını garblı Türkiyedc garblı bir 
!"'İ• silıM. o'IN.lôl .. 1 ti._.t... l.~.n •• ",.. 

gelecek nesillere hatırlatıp tanıtmak için 
y~prlan "Hamid müzesi kuralım,, tek • 
lifi yerinde olmuftur. 

Kipling, son neşrettiği habralarmda 
çocukken bir evde raıt geldiğ: iki pi -
podan büyük bir heyecanla bahıedC1": 

biribirine siyah bir kordela ile bağlanıp 
aile ocağmda mukaddes bir emanet gibi 
saklanan bu iki pipo, büyük İngiliz mü
tefekkiri Karlayl'a aid olduğu için. 

Haydar Rlfat 
Karikatürist Cemal Nadir Fotoğraf 

tahlillerinde Haydar Rifat için yazıyor: 
Aşrkhr. Fakat aşk onda her kula mü· 

yesser olmıyan mes'ud bir şekilde te • 
celli eder: Vefasız bir faniye gönül ver· 
mektense tabiate, toprağa aşık olmayı 

tercih edet" ! ... Yeşil bir araziden aldığı 
zevki ona, Esad Mahmud K.arakurdun 
ye,il gözlü roman kahramanıo.n bile 
veremez! .. Bunun içindir ki, herkeıi iğ
ne-ipliğe çeviren a§k, onda akıi tesir ya-
par! ... 

Avukatlık onu ıbrraktığı halde o avu· 
katlığı bıralanaz. Yeni mütercim Hay
dar Rifat, eski avukat Haydar Rifatın 
,t.;rne ••..:.,.; -h--.ı-.J- l'.!.-r 1.1:..;t.J_ 

rinden tercüme ettiği eserlC1", beraet c· 
den bir mücrim, yahut mahkum olan bir 
maıum gibi, ekseriya talihlerini deği, • 
tirerek dilimize geçerler! .. 

Son derece antika meraklmılır. Fa • 
kat ondaki merak çanak, çömlek, leğen, 
ibrik muhabbeti !eklinde değil, tercü -
melerinde "Şa'§a'apaf, temıibad, na • 
gehzuhur .•. ., gibi muraua kl'Jimelere 
rağbet şeklinde görülür! .. 

Günlerin peşinden: 

Pelvanoviç 
Yirmi, yirmi beş sene evvel Belgrada gelerek helva, boza, sucuk ve 

rahatılokum satmakla işe başlıyan bir Türk bugün Belgradın en zengin 
adamlanndan biri olmuştur ve burada Pelvanoviç adile §Öhret bulmuş· 
tur; Yugoslavyanın son intihabatında mebus seçildiği için (Skupçina) 
da da mevki almış, ticaret hayatından ilerileye ilerileye siyasi şahsiyet· 
ler sırasına girmiştir. 

Pelvanovic; Belgrada Türk gazetecilerinin geldiğini haber alınca ken· 
dilerini (Oplenas) da öğle yemeğine çağırmıştır: gazeteciler de bu da
veti memnuniyetle kabul etmişlerdir. "Allah kardeşi kardeş yaratmış, ke· 
selerini ayn,, derler. Fakat yabancı bir memlekette böyle bir Türkün hiç 
yoktan zengin olması, bu yüzden siyasi şahsiyetler arasına bile karış· 
ması gerçekten insana kendi milyoner olmu§ kadar zevk veriyor. 

Hasan Kumçayı 

·ıı• deniz kaptanı :fvanova Şetitı1 ı1' 
va merkezi icra komitesi taraf d 
kafatlandmlclıktan sonra. vı• 
vazifesi ba§ına dönmüştür. t:ıİ 

Şetinina, 22 yaşında mekte ıı 
ve Kamçatka korporasyonun~" 
isimli gemisine muavin kapt' 
girmiştir. 

o•-1 
1931 senesinde Almanya rttf 

vostoka bir gemi götürdU. ~ e 
Venedikten Vladivostoka bir 1 

tr. . 
r.ı\'lç 

Ayni korporasyonun Y-

8500 ton hacminde ve sı ~;d 
lan bir gemiye kaptan seS1 

simdi Kam~atkada bulunuY0~ - .. 
UA Vll Ot'!i l; ....... '!S'tru'"" ...,...~ p 
lccek ve bu cesaretli kadın Jc•~ .. tt 
sevdiği gemisinin idarcsını c 
alarak, fırtınalı denizlerde ' 

,!_ev~m edecekti~ ,,,. 
H•&&&I-. 

* Den.ı:yol arının yeni tenzuttP 
ay ba§ından itibaren tatbik edII ,r 

• "On!verattede askerlik derıl 
na 17 mayıata ba;,lanacak, 25 ııı ,ti 
yet verilecektir. Fo.kUlte kaıDpl 
muzda baııııayacaktır. 

• HUkQmeUmlz!İı musaadeıil~ 
mlzde mevcut 25 kadar eser~~ 
lmmıııı ve dUn Romaya gönde 

• Cihıı.ngtrde bulunduğunu JSl 
zana devrine alt mermer ıtüılt 
lecektlr. 

• Eskl§clılrln Mahmudiye ,d,ıı' 
1500 liralık bir suilstimal nıe:ı il ,.. ,,,/ 
mıııtır Posta ııefi Kadri tevıc ~· . d~ 

• !atonbul vilAyct ve bele el 
bUtçe'crl Dahiliye vekMctine g oet 

\·illl) bUtçcsl G.337.333 lira, 
4.622 :ıs:; liradır. te"f 

• Veldller heyeti demir \'e 
!erin ihracını menetmiştir ~ 

• ı ıraat vektıleU ık! orınııtt 
angaje etmiştir. eP'ı 

• Hicret ve iltica surctUe tıı_,;JI 
gelen lill3 kişi Türk vatııı:ıdM 
edllml Ur • ·&l'ıl' 

• Kayınakamlar arasmdıı. ) jtP 
dcğl~lkllğe alt knramııme pt'O 
mıştır. ıcıılıl' 

• Yeni on paralıklıı.nn 
vel<Aletınc g6ndcrilmlşUr. ı;ııe! 

* Mllll mUdafan vekA.ıcU 8 
t t 

,.e terbiye devresinden sonr~e 
erbabının lhtıs:ısları dah!lill 11ı;t 
mest için bir proje hazırlııtıt1t f 

* 15 ubat tarihine kadıır 1 c 
1tl1fl 

gelmiş olan bUtUn mnıı::ır ıl 
\·ııP 

• Yeni asri antreponun • ııı.1' 
hane nntrcposu yıkı'mağa bil' .l 

t~fl"" * Şimdi muvaltkat idare 
1 
~~> 

tllcn Ereğli kömUr ocalttar~tır . 
men hUkQmet eline gcçeccl• 

• Şclcer fnbrtkııları ~rı-e~ f 
iki ııckcr p:ıncnn mUtcıııı.SS 
dlr. p.r~ 

• Arazı tahrir komlsyotıl sett' 
784 de çıkarılarak tahrir bil 

tir. cıtılt ~ Yovanoviç kendi düşüncelerine Muaveneti içtimaiye Vclı:aletinirı a. 
göre Türkiye ile Yugoslavyayı biri· hircn verdiği bir kc.rar ile /stanbıı' 
birine yak1aıttran, yaklaşmalarını i- Darül.eytam müdüriyeti ldğvolunmu§· 
cab eden sebebleri uzun uzadıya an· tur. Dariilcyuwı badcm.a miicssc.~ıt 
!attı. iki memleket ve millet ara~ın- miidiirl.crind.cn miirekkcb 7Jir en.cünıeıı ı 
daki müşterek menfaat bağlarını 1 -tarafınd,an idare edilecektir. Unutkan adam bir şeyi Jı..atırlanı..ak için h,erşeye ~iifjiim "basarsa ne olur! 

* zırnnt ~cklı.Ictl ha~"-ııtı nc)'et 
tetkikat yapmak Uzore bir 
gl)nderccektlr • •11 

• TUrlc Japon Ucnrct atı 
ı rde imzalanncııktır. 
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Gıı~ :dün H8mid Gecesi 
c~!::::ire gitti [ Bu gece bUtUn Halkevlerin· 

h P~ .. Y tulunu, cumartesi ve- de Hlmld için konferanslar 

ıı~laz.ı i~eri. yapacağı Milli küme '1 k 
"!'. ~'<4 bu H k k F k • · ı t 1 -c, k . verı ece .. aJe Va • sabah saat onda Ça. u u a u e- ı• a lr ÇOCUhları sokaklarda bırakmamak ;~;n ~tır. Purııe İ1.mire hareket et- Y Büyük Şdir Ab • 

l'ıı,~':!,~lıes; kaptanı Muslih'in ri- si imtihanlan Çocuk odaları açılıyor { ~ü~h~ku~!:;,icdtii~e ö~~ 'dan ntüte olduğu kafile şu oyun. yulc:n teessürü ifade 
~~"ni. Sa ~kkildir: Dün Rektörün başkan- etmek ve bLyük ö -

ııı..tııı. Saı~ıd, Lfltfi, d, Refik, /1gv1nda bir toplantı İŞCİ kadın Ve erkekler akşamla fi !ünün hat·nsım an-~ tşrakun, ~tin, ecdet, SUley- mak maks::rlile bu • 

.t.,ket, , liaşun, Daniyal, Bülend, 11ap1/dl ÇOCUk)arını buradan alacaklar gün yurdun her ya-~eır llah'tan m"'rekk bt' nın:iaki halkc:vlerin • 
ını. 0 ~al..:. u e ır. Hukuk fa-~ o· ...... ·'Q. da takımla '---be 1 de (Abdülhak Ha • 

~.~1~~§tir. ı=.nı. r z kültesi talebesi- ls-tanbul ku"'ltu"'r dı"rekto""rlu"gvu·· ı"lk j "Cll'f 11; rını sokağa bırakmak ve işe gitmek mit gecesi yapılacak 

ı~ 01
1l'lnd ızılılar, İzmir sahasına nin xeni imtihan okullarda okuyan çocukların aile mecburiyetinde olan anneler ve ba- tır. 

b. Ukl talimatnamesi • · tl ·ı k d l l 
1 

b l · · (Ç k 
0111._ enöınan b'l k h ne göre eleme im muş ve bu talebelerin okula 2elip tır. Bu suretle anneler cocukları- ce İiİn büyük birer program tertip et-
ır aı:ıtr arından hem maçtan C\'t vazıye erı e ya ın an meşgu o - a ar ıçın ocu odaları) açılacak Şehr' ni.::clcki sekiz hJlkevi dr bu ge· 

• ' 1411CUI yapa 1 mc Ye em tihanlarının ne ~ edebil ara esastı bir istirahat te. gitme, ve okuldan cıktıktan sonra- nı sabahleyin buraya getirip bıraka- m:şlcrdir. 
~:i te~~k için bir iki gün e\'VCI( şekilde ve hangi ki hallerini tetkik etmiştir. rak işlerine gidecekler ve akşam gel- Programda Ab:lülhak Hamidin ha -
~ikt:ı .. CJh ctnıişlerdir. derslerden yapı- Tetkiklerden alınan neticelere dikleri zaman gene çocuklarını bu yatı, e~erlcri edebiyattaki mevkii hak -

uı ta uneş gibi iki Jmvvee: gore, a rı a ve ıger muessese er- o a ar an a aca ar ır. Okullarda ın a on eranslar verilecek l•:resle -~ \'e G" ) lacagvını tesbit et- .. f b 'k d·v ·· l d l d 1 kl d k d k f 

leı-indenkıınının İzmirdeki mag~lu-1, mek üzere dün de çalı~an bazı ailelerin çocukları kurulacak bu odalarda çocuklar rinden halkevi temsil kolları tarafınC:an 
1 Üniversite rek- 1 · • l 1 f 1 l b · t1ıı- ı:ıeu sonra, Galatasaraym a-\ . .. .. . anne erının işten geç ge mesi ve sa- muhte i iş ere meşgul edileceği gi· azı parçalı:r tems:t edilecektir. Hal • 

c~. Ccler nıcrakla b kl kt fla.Jh:tl'lıfjı al • . tZ<lll toru B. Cemıl hah erken işe gitmesi yüzündep u- bi havanın miisait olduğu zamanlar kevleri bu gece bütün yurtdıı.~kr için 
~ c enme C- toplantı yavılaıı B. Bilselin başkan- zun zaman sokakta kalmaktadırlar. okul bahçe:;inden de istifade edecek- açıktır. 
QlJ~AsAR.A y ATLETLERi Cemil Bil.sel lığı altında .. Hu.- Vaziyet çocukların terbiyesi üzerin- lerdir. Eminönü Halkevinden: 

~ 2t ~i SAy A GIDlYORLAR kuk fakultesı de amil olduğu gibi şıhhat ve ha- Bu odalar bilhassa fabrika ve i- Büyük şair Abdülhak Ham:din ha -
~Ue k:~ ~hınartesi günü Acarspor profesörleri bir toplantı yapmışlar- yatlarile de alakadardır. malathane gibi yerlere yakın okul- tırasrnı taziz için evimizin Cııf.aloğlun· 
tıı&.. ~ ta.~ ruıacak olan Galatasaray dır. Çocukları bu müşkiilden kurtar- larda kurulacaktır. daki merkez sa!onunda 21-4-937 çar· 
~kliı- ıını cuma günü Bursaya Bu toplantıda son sınıfın eleme mak maksadile sabahları çocukla· şamba günü akşamı saat (21.30) da ya-
C~- imtihanları üzerinde görüşülmüş ve pılacak toplantının programı aşağıya 

llı.i~iii,~ TAKIMI GELDi medeni hukuk dersinin yazılı olarak çıkarılmıstır: 
ıı.\" bıııuıı~· "':çları dolayısile ı,, yapılması kararlaştırılmıştır. Basın Birliğinin Kara 1< ö ye in ece k ı. - Sö• söyliymk olanla< Agah 
tJı. l3a.lldı-. n Guncş takımı diin sa- Diğer dersler etrafında konuşmak Sırrı Levent, Dr. Sadi, Nizamı.:!tin Na-

A~h- ·•ua Yolilc şehrimize gclmi~ üzere gelecek hafta içinde ikinci gardenpartisi nakil V3SJtaları zif, Şükiıfc Nihal, Halit. 
"

1
1\ bir toplantı daha yapılacaktır. 2. - Eserlerinden bazı parç.;larr o .. 
.\~~ADA YAPILACAK kuyacak olanlar: Sevim Lcver.•, Bed .. 

'l.t.:J"IZM TEŞVİK Talebe . . Gardenparti ayrıca Asfalt yol hazırlanıyor riye Yeğinsay, Naki Tezel, Agah Sırrı 
~~ÔıtUnıul\10sABAKASI l Çl n filme de a/111acak · Taksimden Tarlabaşı yeliyle Kara _ Levent. 

e ""- Zdeki P""" .... G · t •l ""f[ f if k" · k k'l a t ı K ı 3. -"E ber., den bir perde)•i tcmsı'l e• -~litu" .. -...r gunu azı Ter_ enzz Q l Qrl e B B' 1• • . h . 1 B oye ınece na ı v sı a arı a yoncu-c" su spor ah d asın ır ığının 20 azıram a ey - k 11 ~ d ı ·11· s f th dccek olanlar; Dr. Celal Tahs:n Boran, 
" "'',,;:k .s asın a rnevsi- b . , d u ugun an ngı ı; e are anesinin 1111.1.," atlet ler eyı sarayında vereceği• gar enpar - T b Sevim Levent. 

'l ~aPıl ızm teşvik rnüsa- Devlet Demiryollannm banliyö ti,, nin fevkalade eğlenceli olımısı için yanına çıkıyor; epe aşı - Şişhane \)~ l'Js acaktır. h yoku"'u yoliylc Karaköyc iniyorlardı. Bn toplantı için davetiye yoktur, 
2a 'l A .. , ,,... atlında resmi ve tasdikli hususi dün toplanan komisyon yeni bazı tcd - :r H k ı b'l' T '°'ı. ~İ'"an~, EuLENCELERl Belediye nakil vasıtalarının sefaret- er es gc e ı ır. oplantı ayni zaman-

'l'\!11. "" "'- ilk., orta, lise mekteblerinin, Ü- birler düşünmüştür. d i t b ı d ·ı d tııı ~!!lcr " ~cu~ haftasında bir çok hanenin yanr,,na çıkmayıp Perapalas 0 _ a s an u ra yosu 
1 

e e ntşredile • 
"< ~· .,aPıld - niversitelere devam eden ve 25 ya- Bunlar meyanında büyük bir dans Ş ccktir. ~e t\,ltge"".... ıgı gibi hasılatı Ço. şını geçmı'yen, kazanç getı"rı·r bı·r k teli arkasından işhane yokuşuna inme-.ı < ....... ku müsabakası yapılması da ara ı !aşmış - ---------------
"'"~ u ll.isa.n rurnuna. aid olmak ü- işle meşgul olmıyan talebeler için lerine karar vermişti. 1 1 

\ 
'M~l-.;,. --~:_zar giinU Beyoğlu sta- bı'r mayıstan ı'tı'barcn tatb"ık edı'le· tır. Otelin arka tarafındaki yolun kal - Polls haberlerl lı\ :~ l( .. ''~ -~ "Gardenparti,, esnasında aynca film . 

)o,. \\ e~oğı ""T ~ .. "'"I''1.,,..,ı........ .,,..ı ........ ı.ı~ l ... n,~IV.llı la·ı·r .. ~·, lıcı'"ıil··ı·- dırım taşla.rımn sökülmesine başlanmış- A / h .. ·cıt. ll'~ u Yeniş h" I ,, • ... ~ .. .... • 5elcilc:ektlı. o ı;ün pnttiyc işt·ı ak et - aca guzu··nde•n 
11 

0 
..,.

1 
t e ır ve {urtu. mıştır. tır. Bundan başka yolun Aşıkb.r mezar- ı1r. 

l'ııa... arafında . miş olanların filmleri rekilece'1i cihet -""<a, n nıüştcrek ola- :ı ıo lığına bakan tarafında istinat duvarları h rt ~r. Sekiz kilometreye kadar olan le, bu güzel hatırayı sonradan c:inema - a vga " e~.d- mesafe için ikinci me\'kiden 150, larda görmek mümkün olacaktır. yapılarak buradaki yol genişletilmekte- Tahtakalcde Küçük handJ oturan 
V l• .., • k d l·ı·çu"nct'"ı mevkı"den 100·, 14 kı'lomet dir. Kaldırım yerine bu yola asfalt dö- a H" . 

g l Ml·11
1
• ve beynelmilel oyunların en seyy r gazozcu uscyın ve A!; arala -a ın k d 1 külecek. nakil vastıaları yol tamamlan-

reye ·a ar o an mesafe için birinci mahir san'atkarlar tarafından oynan - d rın:la çıkan bir alacak yüzünd~n kavga-fl_P runa mevkiden 200, ikinciden 125 ması temin edilmektedir. Fiyatlar, ev- dıktan sonra bura an geçecektir. ya tutuşmuşlar; Ali elinden Hüseyin de 
..._. r k'l ' b a > tc ('1

111 
• -:> ı ometreye kadar olan mesafe- velcc de yazdığımız gibi hayret vere - aşın an yaralanmıştır. Her ikisi de ya-

t:dcıı ~ ~ikolacı ısayıfac~n devam) den ikinci mevki için 250, ücüncü cek derecede mutedildir. Beylerb~yi f:o-lör/er bu işi de kalanarak haklarında takibata başlan -
it su ' 0 gece ğıtmck istediği mevki için 1 7 5; 4 5 kilom~treye sara.yının rıhtımına yanaşacak olan şır- ~ 

1 

'J 
1 

mı~tır. 
retıe va . . . k d k k"d 7. b SARHO t llrttıg zgeçıx:ılmış olmuş_ -~ ar i i.nci mev ı en 450, üçün- ket vapurları gece yarılarına kadar, ~ol J<QY ettiler Ş CEMALİN MARİFET .. 

ta tcc~ o gece b . cu mevkıden 300; 70 kilometreye culardan ayrıca para almamak suretıle LERİ - Gala tada Zürefa sokağında o-
Pı..~ "'e daha .e.lk··'· Joana'nın evine kadar olan mesafe ic.in ikincı' mev- Beylerbeyi ile Köprü arasında uevamlı f" 1 turan Rüsto'nun evine sarho· Cemııl a-.. ,,., b Bir kısmı şo or er sabahları Tak -
ti .. 1na seb uyuk bir giirültünün kiden 7 50, üçiincii mevkiden 500 surette işliyecektiı: . dında biri girmiş: evde bulunan Ev -~ "l'lıt ep ol k k simde durarak Eminönüne on kuruşa 'k ~t nla b aca tı. uruş alınacaktır. Basın Birligyi gardcnpartisi yaz mev- 1 d daksya, Marı a, Donna'yı bıçakla tch • 

l<t~ ~aı eraber b .. "] müşteri taşıyor ar ı. Belediye zabıtası d' . . 1 nı~ b • u guru tü kop . "b" · · ıd cede bah · yl d . ıt ctmış ve cvın cam arını kırmıstır. ltıı aı ı:-. .. iraz g 'k . - simınin ırıncı ere çc eg en - memurlarının aımi kontrolleri üzerine - • 
'- ııı~L '."UVard'ın 'D ecı mış oldu: 'C' 1 l "" • cesı·,, olacaktır. Hele tarihi ve en teres - 1 Hadise mahalline gelen polisle- Cema-
,. .... .Q r ıorya p lljl şoförler tramvay yo una müv:ı2i olmı -td~ ı~in taht ayan Simpson'la ev- san b"ır dekor ı"r.ı'nde yapılması :ıynca bir h' M h b dd li yakalamııtlardır. ı "u'- ın1 b :ı yan Şe ıt u tar ey ca esine ged -

!\d, ıı:ua ırakması bu sıra _ :ı ZARALI BİR OYUN - içerenkö -
' ~ gclınişti. Prens şöyle dil - Tren ücretlerinin görülmemiş bir kıymettir. lerek oradan müşteri almaya başlamış - yünde Kışla önünde oturan A!:ımct ve 

>~ıı b···~de"'ı-· 'derecede indirilmec:i yüzün der .. bu se _ ~.....,,,---=-::------= tardı . .• ..,.. Ohanes Erenköy civarında ruhsatsız o-
t~lı~r !tadını~ kral, hanedandan olmı - ne Florya plajlarına halkın fcvkalcide Hırsızhktan yakalanan Tramvay Şirketinin müfettişleri şo· larak dinamit patlatarak ortalığı velvc-
>ıır.,. ı talllan ;.vlenrnck icin t.1htını bı- rağbet edeceği anlaşılrr.aktadn·. Bir ay komisyoncu M oris förlerin burada da d~:rduklarını ihbar leye verdiklerinden yakalanmışlc.rdır. 
>or; ~ ltarısıJt\ 1ne Prens ·olarak kah _ evvel in~aları münakasaya konup ihale ettiklerinden evvelki gün sabahleyin be- B1R KURŞUN HIRSIZI y AKA _ 
fıttıııı·cn de JoaPrcnses ünvam verili - edilen soyunma yerlerinin mayıs sonu- Mahmudpaşada Konyalı Top- tediye memurları ansızın bir teftiş yap- LANDI - Aksaray Haseki hastanesi 
Ilı 

1
_ 1ği"'· na il 

1 
. na kadar bitirilmesine raJı .. ıJm,"ktadır. başzade Nurinin ve Serkisin di.ik~ şlar on be!lten fa ı t b'l b'b" i t,.tir "•l ınuh e ev enırsem yine :ı: :r " f mı • :r z a o omo . 1 , sa ı ı 1 sokağında oturan hsan adında lıiri Ka-

llıt. afaza edebilirim de - Plaj mayıs ayında yeniden müzaye- kanlarından muhteli tarihlerde ku- hakkında onar lira para cezası yazmış- dıköy vapurunun abdesthanes:nin kur-
llılıh. nun iiz . deye konacaktır. Her plajda tahlisiye maş aşırarak, Vahram isimli biri- tardır. Bu vaziyet üzerine şoförler on şunlı:rını çalarken cürmümeşhut halin-
b 1tiııd erınc p vesaiti, doktor· bulundurulması mccbu- sine sattıgwı iddiasile yakalanan ko· k .. t · traber en lızakİ rcns Niko!a, saray uruşa muş erı taşımaktan da vazgeç - de yakalanmıştır. 

1 
l<'aıt Yaşalllag'" ara giderek onunla riyetine çok dikkat edilecektir. misyoncu Moris, diin polisçe adli- mişlcrdir. 

tııltt .at, kral a başlıyor. Halkın denizden istifade edebilmesi yeye getirilmiş. mi.iddeiumumilik-
~Uııı: tsınc mu l<aroı kardc .. ı·n· b için plajlara girme ve kabine ücretleri ce Sultanahme!. ikinci sulh cezaya 
,, " di saad y •r. u ev- . . . . 
"0r... lllellled·~ c etrniş değ'ld' s·· de ındırılecektır. gönderilmiştir. 
'iııA e •en 

01 
ıgi için b'· b" 

1
:. ır. 0 - Ç l k t k ~ 11 ? " hah arak . ' us utun kızı • -------'"=':"'-:-==== a ınan ·umaşm opye un _ 

d '\>a er gönde ?ır kere daha karde _ GUmrUklerde çıkarllmasına lira kıymetinde olduiju hesablan-
~ tıreııa?.~ana'da~Yor: müsaade edJlmlyen mallar mıştır. Dosyayı tetkik eden ve 

~· llrenıı 1ıı:ten... Yazgeçersin, yahut suçluyu sorguya çeken hakim Sa -
~ •c.,.~.1 • ~iltota 931 yılından 937 yılı şubatına lahaddin Demirelli. tevkif kararı 
,.0r 'ic ~isinden ..,Prenslikten vazgeçme- kadar giimrüklere gelip çıkarılması- vermiş, gayri mevkuf Vahramın 
')or.,, arayla bi.t~~eçrneğe tercih edi- na müsaade edilmiyen her türlii eş- celbi, davacılarla şahidlere tebli-

tctı 1'likoıa s lıtUn rabıtasını ke -ı yanın çıkarılması için bir kararname ğat yapılması kararile duruşmanın 
~ .'<>nr 'Jlten

11
Jik .. hazırlanmaktadır. Yakında gi.im- devamı başka gi.ine bırakılmıştır. 

~~ıkatea nasıı bir ~nvanını kaybettik- rüklere tebliği beklenmekte olan bu Ayetll per deyi keslb 
ll n dii ·· aııc ad k ·· b' 'k · 1 ltt ıtnu ...... §unuı ı alac:.ıktı' Bu ararnameve gore ırı mış eşya ar aşırmak ı 

tU ~r ccck b" · 31 ~k k d M er: crısıe k ır mesele idi. mayıs a şamına a ar erkcz 
l'tı,~ ~a:ı arısı §u surttle hal- Bankasına bir mikdar depozito ve-
~d ı l'cr ~~ki bizim . rilmik şartile mal sahibleri tarafın
t~~~ı ı... 08tcni k ılk buluştuğu _ dan çıkarılacaktır. Bu tarihe kadar 

"'1lt ~·"il lto Oruıu w k l il 31 lı ıyeli ruıuktan gu oldu: Soy- çı arı mayan ma ar mayıstan 
}}, li~ •ur 7"· alalım ve Bros- sonra ancak malların tam bedelleri 

1ko4 ~ '· eski p Merkez Bankasına yatırıldıktan son-
rostearıu tlena Nikola şmdi ra çıkarılabilecektir. 

h 0 uyor 
t~.0lı i. 8qlbq ı . 23 Nisanda daireler 
"\~fsı~ll'ıdc Yen. b· kapah 

ak 1§lıt 1 ır tn • h 'l'ctI . Yen. ıza gaze- Hakimiyeti Milliye bayramına te • 
sadüf eden 23 Nisan cuma günü bütün 
resmi daireler tatil edilecektir. 

Ct d' l ı arkad ı eriz. aşa mu-

Halil isminde 68 yaşında birisi, 
Yeni camiin Ayetli kapı perdelerin
den birinin bir parçasını keserek a
şndığı iddiasile yakalanmıştır. Per
dt·nin kesilen parçası tekrar elde e· 
clilrniştir. 

Adliyeye gönderilen Halil, tev
k!f olunmuştur. Kendisi, şöyle de
mektedir: 

- Fakirim. Kuru taş Üstiinde 
yatıyorum. So~uk nlmayım diye, 
cami perdesine sarınıp da öyle uyu· 
yacaktım. 

Yeni b ir telefon santrali 

Tele fon şirketi lstanbul telefon 
şebekesini takviye için şişlide Halas
kargazi caddesi civarında bir arsa 
istimlak etmeğe karar vermiştir. 
Burada bi.iyük bir telefon santralı 
kurulacaktır. 

10,000 abonenin bağlanacağı bu 
santral hazirana kadar kurulacaktır. 

BUyUkadada hAdise 

Büyükadad<l Mehmedin evinden 
bazı eşya aşırdığı iddiasile yakala
nan ve lstanbula gönderilen Harun 
isminde birinin, meşhud suç kanu
nuna göre duruşması yapılmıştır. 

Dördüncü ceza, dün Haruna 4 
ay hapis cezası vermiş. fakat bu ce· 1 
nyı iki aya indirmiştir. 

Yunus Emre için ihtifal 
Bu ayın yirmi yedinci gür:ü akşamı 

Eminönü halkevinde Türk şairi Yunus 
Emre için büyük bir ihtifal yapılacak 
hatırası taziz edilecektir. 

Buna ait program hazırlanmaktadır. 

Harbiyedeki kazanın 
yeniden duruşması 
Harbiyede tramvayı hızia sür 

rerken, altına alarak 40 metre ka· 
dar siirüklemek suretile Halıcıoğ· 
lunda topçu emirberi Hüseyinin feci 
şekilde ölümüne sebeb olmaktan 
suçlu vatman Hiiseyin hakkındaki 
bir sene hapis kanmnın T emyizce 
bozulduğunu diin yazmıstık. 

Dördiincii cezada dün açılan 
celsede, yeni ke!)if raporu okun • 
muş ve $içli nahiye miidiirii l-lıı
llısi, :r~dek subay Zeki ile Nedim, 
biletçi Rüşdii ve Antero tekrar şa
hid olarak dinlenilmişbrdir. Öteki 
şahidler de dinlenilmek üzere, du
ruşmanın devamı, 24 nisan cumar
tesi sabahına kalmıştır. 

49 numarah banliyö treni 
Pendik ile Haydarpaşa arasında 

işlemekte olan 49 numaralı banliyö 
treni yarından itibaren lağvedilerek 
bunun yerine Pendikten saat 22,30 
da kalkarak Haydarpasaya sat 23,30 
da gelen baska bir tren ikame edil
miştir. 



Romada toplanfl var' 
• 

~karadan 

kanunu 
bikatı 

Almanya, Avusturya ve ltalga arasında 
müzakereler başlıyor 

ış tat-
• • 
ıçın 

Yugoslav ve Mısır Başvekilleri de gidecek Hazırlık yapılıyor 
Orta Avrupada son zamanlarda bü. 

yük bir ehemmiyet a.ı'an siya.si vaziyet 
bugün, muhtelif memleket siyaset a
damlarının biribirlerinc yapacakları 

ziyaretlerle yeni ve daha mühim bir 
safhaya giriyor. 

Bu ziyaretlerin b~mda olmak üze
re, Alman hava nazırı B. Göring Ro. 
maya gidiyor. 

İngiliz gazetelerinin yazdıklarına 

göre general Göring B. Mussolini ile 
görüştükten sonra ağlebi ihtimal o
nunla birlikte Venediğe giderek per
şembe günü oraya gelmesi mukarrer 
olan Avusturya Başvekili Şuşnig ile 
buluşacaktır. Orada üç devlet adamı 
aralarında bir toplantı yapacaklardır. 

ROMA YA GiDECEK D1GER 
DEVLET ADAMLARI 

Fransızca L'lntransigeant gaze· 
lesi bu hususta diyor ki: 

Nisan ayı bitmeden Vcnediktc 
Avusturya başvekili Şuşnig ile Mu
solini arasında bir mülakat olacak ve 
ağlehi ihtimal bundan evvel Muso
lini ile Kont Çiano Goring ile konu· 
şacaktır. 

.Montrö konferansından Kahire
ye avdet ederken Mısrr Başvekili 
Nahas paşa Venedik sarayına ve Şi· 
gi sarayına ayrı ayrı ziyaretler yapa· 
caktır. Bir haftadanberi Türkiye 
başvekilini misafir etmi~ olan Yu -
goslav başvekili Stoyadinoviç ise şu 
günlerde Romada beklenmektedir. 

Bundan sonra İtalya kral ve kra· 
liçesi Budapeşteye giderek 1936 

ı.,ikincite§rinindc Macar naibi ile zev
.., ııcs? .tarafından yapılan ziyareti İa· 

de edeceklerdir. 
İtalyan gazeteleri 22 nisanda Ve 

nedikte Avusturya ile yapılacak te. 
maslan büyük bir nikbinlikle karşı
lama ktadır. 

Bu gazeteler diyorlar ki: 
"Avusturya Roma protokoluna 

sadık kalmaktadır. Viyana gazete
lerinden birçoğunun Şuşnig . Muso
lini mülakatı etrafında hararetli 
neşriyat yapmakta olması Avustur 
ya efkarıumumiyesinin Avusturya 
• ltalya anlaşmasına verdiği ehemmi
yeti göze vurmaktadır.,. 

AVUSTURYA MESELESİ 
Avusturya başvekilinin Musoli· 

niye "bir taraftan Almanyanm A -
vusturyaya karşı olan vaziyetini, di
ğer taraftan da İtalya ile Almanya 
arasındaki münasebetleri,, Avustur 
ya noktai nazarına göre izah edece· 
ği söyleniyor. Bu konuşmalarda 
Habsburg1arın tekrar tahta oturma
ları mevzuunun bir hayli münaka
şalara sebep olacağı sanılmaktadır. 
Zira İtalya Habsburgların tekrar sal. 
tanata geçmelerine açıkça aleyhtar 
bir vaziyet almış bulunmaktadır. 

General Göring'in çarşamba gü· 
nii (bugün) Romaya gelmesi bek
lenmektedir. Bu takdirde Muso!ini 
Avusturya başvekili ile temastan ev. 
vel Almanyanın Avusturya hakkın
daki son fikirlerini öğrenmiş o1acak
tır. Maamafih Habsburgların tah· 
ta çıkmalarına muvafakat etse de 
etmese de ltalya Avusturyamn istik
lalini temin ve müdafaada devam e
decektir. 

JSP ANY A İŞLERi 
Musolini - Göring mi.ilfıkatmda 

tetkik edilecek en mühim mesele 
lspanya işleri olacaktır. Alman 
gazetelerinin "Alman hükumeti is
panya işleriyle yakından alakadar . 
dır,, demelerine rağmen son günler
de Alman hükumetinin İspanya iş
leri ile olan maddi bağları tamamiyle 
aksamıştır. Buna mukabil ltalya 
hala Franko taraftarlanna azami 
yardımlar göstermekte berdevam· 
dır. 

Grandi tarafından ademi mü
dahale konferansına bir takım şart
lar mukabilinde İtalyan gönülli.ileri
nin ispanyadan geriye alınacakları-

na dair verilen teminat, ltalyada Fa· 
şist hiç kimse tarafından kabul edil
memektedir. 

MACARiSTAN MVZAKERE 
iSTiYOR 

Budapeşte, 20 (Hususi) - Hüku. 
met partisinin bir mitinginde Başve
kil B. Daranyi bir nutuk söyliyerek 
hükumetin harici ve dahili vaziyetini 
anlatmıştır. 

Harici siyasetten bahseden Başve
kil ezcümle şöyle demiştir: 

Macaristan, balen kendilerile ihti. 
lafları olan devletlerle de dürüst mU
nasebetJer yolunu hazırlamıya amade
dir. 

İtalya. Yugoslavya anlaşması Ma
caristan için teminat verici bir tesiri 
haizdir. 
lTALrA HARiCiYE NAZIR/ ARNA

VUTLUGA GiDiYOR 
Roma, 20 (A.A.) - Kont Cianonun, 

mayısın ilk günlerinde yahud nisan 
son gilnlerinde Tiia.naya gideceği ta
hakkuk etmiştir. Yarı resmi mahafil, 
vaktile yalanlanan bu haberi şimdi 

teyid eylemektedir. ltalyanm Tirana 
elçisi, ziyaret tcfeITUatını tesbit mak. 
sadiyle son günlerde Romaya gelmi§

Ankara 20 (Telefonla) - Bazı 
gazetelerde lş kanununun tatbikatı
nın gecikeceği hakkınka çıkan ha
berler asılsızdır. Kanun on beş 
hazirandan itibaren meriyet mevki· 
ine girecektir. 

iş dairesi genel merkezi kanunun 
tatbikatını temin için icabeden yer
lerde iş dairesi teşkilatı kurmak üze· 
re hazırlık :ve tetkiklerle meşgul ol
maktadır. 

lş dairesinin üçüncü mmtakası 
olan lstanbul mıntakası birinci sınıf 
müfettişliğine eski hariciye memur 
lannclan Avukat B. Kemal Bedizci, 
ve ayni mıntakaya iş müfettişi ol
mak üzere Doktor B. Burdur tayin 
edilmişlerdir. 

Umumi merkezde çalışmakta o
lan birinci sınıf müfettişlerden B. 
Vedad Bayru ve Said Ayduslu baş
m iifettişliğe, ikinci sınıf miifettiş· 
lerdcn B. Müfid Dayı da birinci sı· 
nıf müfettişliğe terfi etmiştir. 

Bir ngillz maliye 
adamı Ankarada 

tir. Kont Ciano, 'l'iranada üç gün ka- Ankara. 20 (Telefonla) - Bu· 
lacaktır. Bu ziyaret Yugoslavya ile gün şehrimize Londra sitesinin en 
tam bir anlaşma halinde yapılmakta. mühim firmalarından olan B. Kar
dır. Jiski gelmiştir. B. Karliski istasyon
AVUSTURY A OVlr!llURREISI BE- da İkasad Vekaleti müsteşarı B. 

NEŞLE GôRVF)ECEK. Mit Faik Kurdoğlu ve Brasserd şirketi 
Viyana, 20 (A.A.) - Vfoner Zei- miimessilleri tarafından karşılan

tung, B. Miklas'ın Moravyaya gidece. mrştır. 

ğine, orada Çekoslovakyn. Tcisicümhu- erlıal lktt::ınd Vekiliııl ziynr<-t 

runa mülaki oli!Cağma dair olan V<' etmis olan maliye adamı bundan 
ecnebi membalardan taraşşuh eden ha sonra Cumhuriyet Merkez ve lş 
berleri tekzib etmektedir . Bankalarına gitmiş ve şehrin şaya-

Bu gazete, Şuşnig - Mussolini mü. m temaşa yerlerini gezmiştir. 
18.kntırun arifesinde Avusturyayı Ma-

lngiliz hazine nezaretinin site 
caristana bağhyan derin rabıtaları c. 
hemmiyctle kaydetmektedir. işlerinde müşaviri olan ve mali ma-
1TALYAN VE AVUSTURYA BAŞ_ hafilde çok yüksek bir mevkie sa-

VEK.tLLERt NEREDE KONUŞA- hib bulunan B. Karliskinin bu An-
CAKLAR? kara ziyaretine büyük bir ehemmi-

Venedik, 20 (A.A.) _ S-;'1ıldığına yet verilmekte ve yeniden büyükte
görc Schuschnigg _ Mussolini mülaka- şebbiisler için müzakeler başlryaca· 
tı Venedik önlerinde Santa Ma .. ia della ğı söylenmektedir. 
Salute'de demirliyccek olan Duce'nin 13. Karliski cumartesi akşamı fs
hususı Lamora yatında cereyan edecek- tanbul yolile Londraya dönecektir. 

tir. Avustury.a ~e:etini, ~~nt ~iano - iskan 1 lerinde yüzde eUI 
yu ve B. Alfıerı Y.• ka~u~. ıçın l:ilk~mct tenzllAth tedJye 
sarayında ve şehrın buyuk otellerındc 

hazırlıklara başlanmıştır. Ankara, 20 (Telefonla) - is-
kan kanunundaki yüzde elli tenzi
lata tabi tutulacak peşin tediyelerin 
hangi zamanda ödeneceği hakkın
da Maliye Vekaleti yeni bir karar
name hazırlamıştır. 

Belçikanın taah
hü leri kak ı 
• Eden BrUksele gidiyor 

Paris, 20 (A.A.) -Nazırlar mec 
lisi bu sabah Belçikayı Lokamo mi
sakı mucibince zamin devlet sıfatile 
uhdesinde bulunan teahhüdlerden 
ibra eden bir Fransız - fngiliz be
yannamesinin metnini tasvib etmiş 
tir. 

Bu sevika yakında Brüksele gön 
derilecek tir. 

Brüksel, 20 (A.A.) - B. Eden 
pazar akşamı buraya gelecektir. 
Kendisi pazartesi günü lngiliz sefa
rethanesinde verilecek bir öğle ziya
fetinde bulunacak ve bu ziyafette 
Belçika hariciye nazırı B. Spaak da 
hazır bulunacaktır. B. Eden öğle~ 
den sonra Kral tarafından kabul e· 
dilecektir. 

KömUr Sergisinde 
gtisterHecek filmler 

Ankara, 20 (Telefonla) - 23 ni -
-sanda açılacak olan Beynelmilel kömür 
sergisinde gösterilmek üzere :nuhtelif 
firmalar tarafından getirilen kömür sa
nayiine müteallik 20 filmin bugün saat 
1 O dan itibaren provalarına bajlanmış -
tır. 

Bu kararnameye göre iskan kanu 
nunun neşrinden evvel iskan mua
melelerinden dolayı hükumete borç 
lu olan muhacirler sekiz senelik ö
deme tecil müddeti bitmeden borc· 
larmı birden ve tamamen ödedikle;i 
takdirde yüzde elli tenzilnttan istifa
de edebileceklerdir. 

Kanunun neşrinden sonra iskan 
edilenler isklinlarından itibaren sekiz 

see müddetle hi - bir tediye ile mü· 
kellef tutulmadıklarından bu sekiz 
senelik müddet içinde kendiliklerin· 
den borçlarını ödedikleri takdirde 
yüzde elli istifade edeceklerdir. 

Hoyvancdık tetklkatt 

Ankara, 20 (Telefonla) - Zi
raat Bankası idare heyeti azasından 
B. ihsan Abidin hayvancılık hak· 
kında tetkikatta bulunmak üzere 
bugiinlcrde Bulgaristana gidecektir. 

Vilayet bütçeleri tetkikte 

Diğer taraftan. sergin·n son hazır · 
lıkları da devam etmekte ve bitirilmek l 
Uzeredir. 

Ankara, 20 (Telefonla) Dahili
ye Vekfıletinde teşekkül etmiş olan 
viluyet hususi idareleri.bütçeleri tet
kik komisyonu çalışmalarına başla
mıştır. Komisyon, bütçeleri, Dahi
liye Vekaletine geliş sırasına göre 
tetl. iha kamr vermiştir. ilk olarak 

1 
Maraş ve Ordu vilayetlerinin 93 7 
mali yılı bütçeleri çıkarılmıştır. 

' . 

Başvekille Hariciye 
vekilimiz 

(Ostyanı 1 inekle) 
Saat 10,45 de Başvekil İsmet İnö

nü ve Hariciye Vekili doktor Rüştü 
Aras, refakatlerinde mihmandarları 

olduğu halde, Saraya giderek hususi 
deftere isimlerini kaydetmişlerdir. 

Saat 10,50 ae muhterem misafirler, 
Hariciye nezaretine giderek Başvekil 

B. Köseivanof'u ziyaret etmişlerdir, 

Biraz sonra B. Köseivanof, muhterem 
misafirlere bu ziyaretlerini Türkiye 
elçiliğinde iade eylemiştir. 

Saat ıı,ao da B. !smet İnönü refa. 
katindc kralın maiyet erkanından bir 
zat olduğu halde Sara.Ya gitmiş ve ma
jeste kral Boris tarafından kabul edil
miştir. Majeste, yarım saat sonra da 
Hariciye Veltili Tevfik Rüştü Aras'r 
kabul eylemiştir. 

Saat 13 de muhterem misafirler ve 
B. \'e Bayan Köseivanof, otomobiller. 
le Vranya sarayına giderek öğle ye
meğini kralın misafiri olarak burada 
yemişlerdir. 

Saat 14,45 de Başvekil İsmet İnönü 
ile Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü 

Aras ve refakatlerinde bulunan zevat, 
Vranyadan Sofyaya dönmüşlerdir. B. 
İsmet İnönü ve Rüştü Aras ile B. Kö
scivanof ise sarayda kalmışlardır. 

Saat 16,34 de Türkiye ~ekili 
ve Hariciye Vekilinin maiyetlerindeki 
zevat Sofyndan Semplon trenine bin. 
mişler, B. İsmet 1nönü ı.•e RUştU Aras 
ise ayni trene saat 16.53 Kaziçene is. 
tusyonundan binmişlerdir. 

... * $ 

Başvekil İsmet İnönü ve Hariciye 

ispanya 
Kontrole itiraz 

ediyor 
Ocllt!lULUı.ı ıh, Z.O (.h . .h.) --.. .na~--.uı 

müdahale koııtroiü bu gece başlamı§
tır. Ccbelüttanktan geçen ve İspanya
ya giden her gemi bir müşahid tarafın 
dan muayene edilecektir. 

iSPANYA ALMAN 17 E ITALYAN 
KONTROLÜNE iTiRAZ ED/l"OR 

Valencia, 20 (A.A.) - Bahriye ne. 
zareti tebliğ ediyor: 

Ademi .miidahale komitesi, İspanya
ya harb malzemesi gelmesine mani 
olmak i<ldiasile bahri bir kontrol ih
dasına, b~ynelmilel hukuka muhalif 
olarak, karar Yermiştir. 

Bu karar. beynelmilel hukuka mu. 
haliflir. çünkü me~ru hükümetlc asi
lerin hlUriımetini müsavi addetmekte
dir. Kontrol, yalnız ademi müdahnle 
rnisakma imzalannı koymuş olan mil. 
!etlerin gemilerine şamildir. İspanya, 
İtalyan ve Alman bayrağını taşıyan 
gemilerin kontrolünü kabul etmemek. 
tcdir. 

MADRID BOMBARDIMAN EDiLDi 
Madrid, 20 (A.A.) - Madridin ge. 

ce yarısı yeniden bombardıman edil
mesi neticesinde iki yangın çıkmış ve 
birkaç ki§i ölmüştür. 

Dün Cilmhuriyet opçu kuvvetleri 
Tolcdo silah fabrikasını bombardıman 
etmişlerdir. Fabrika binası kısmen yan 
mıştır. 

NASYONAT ... IST SOSlr ALIST PARTi 
MI KURULDU 

Salnmanca, 20 (A.A.) - Radio -
National, General Franco'nun bir ka. 
rarnamesini ne§I'etmiştir. Bu kararna
mede evvela Falanjlarla Reketes'lcrin 
"Nasyonal • Sosyalist arneıe gençliği,. 
ismini Uı.şıy&ıı siyasi bir grubda ayni 
r• :in emri altında toplanacakları be. 
yan olunmnktadır. 

Diğer bütün partiler. feshedilmiştir. 
Saniyen yeni teskilat, devlet reisi

nin, hliki'ımetle teşriki mesaide bulun
mak için dahili bir kanunu esasi tan. 

Vekili doktor Rüştü AraS 
§ehrimizc geleceklerdir. 

Başvekil Sirkeci istas 
Ye belediye reisi ile İstanbul 
dam, ve şehrimizde bulun&ll 
taraf mdan karşılanacaktır· 

SON DAKI~ 

Baş ve 
Segalıatinderı 

menınun 

Edirne, 21 (Sa.bah saat 
m uhnbirimizdcn, telef onla) 
kilimiz.i ve yanlanndaki 
Ekspres bu gece saat 12,ıO 
ğaç istasyonuna gelmiş 15 
dıktan sonra lstanbula b 
tir. 

Baş\'ekil, çok memnun 
du. Nitekim bu memnuniyt 
!erle izhar etti: 

"Seyahatimden çok 
Yugoslavya seyahatim 
adeta ba}Ta.m yaptı. Beıgrt4 
lavyanın her tarafında içteJl 
gi tezahürlerile karşılat10Jo 
de ki, uzun müddet kö 
yan ihtiyar köylüler bile: 
ziyaret ettiğim §chir ve k 
mek suretilc büyük zabıne 
Janmışlardır. Çok mcmn 
ristandan da. öyle, majeste 
yüksek bir alika ve sam· 
di. 

Dünya iktı 
konferarı 

gazetesi diyor ki: 
'' İktısadi meselelerin halli 

Hitlerin düşünceleri Avaı11 
da silahsızlanma müzakereleri 

esnada anlaşıldı. 1ngilterede 
husule getirilmek mi isteııİ 
bir hesap yanlışlığı var. 
Fransa, iktısadi meseleleri 4# 
selelere bağlamamağa karat 
dir . ., 

HtTLER iNGtLiZ Ltl> 
KONUŞTU 

partisi liderlerinden B. 
bul etmiş ve başvekalet 
Lammcrsin bulunduğu bil 
buçuk saat devam etmiştir• 

Daily Mail gazetesi ınil• 
üzere bütün gazeteler, Lan• 
ler mülakatını iyi karşıla 

KONFERANSI K.1M ~ 
Va~ington, 20 (A.A.) __. 

haber alan müşahitlerin bil 
&öre, fikir halinde ileri a 
ya ekonomik konferansı to. 
Amerika Birleşik devletlefSıı 
ransm B. Roosevelt'ten zi 
zeeland tarafından içtiınal 
mesini muhakkak surette 
tedir. 

Hamid ihtifali 
Ankara, 20 (Telefonla) 

bildirdiğimiz gibi yarın 
kcvinde Abdülhak Hanıit 
fal yapılacaktır. 

Saat 21 de yap~acak 
falde matbuat umum m?~ 
Nedim Tör, İzmir mcb 11 

Ali Yü::el, i~el meb'usll .C 
isi B. Ferit Celal Güven, 
Jeti siyasi müsteşarı ve f; 

61 
su B. Nafi Atuf Kansu 5 

lcrdir. 
zimine memur siyasi bir komitenin ve --------
büyük milli meselelerle iştigal edecek 
milli bir meclisin idaresi altında bulu
mı.'!aktır. 

ispanyanın millt bayramı 
Ankara, 20 (Hususi) - İspanyol 

mH!i bııyramı münasebetile, Rei~icüm -
hurumuz Atatürk ile isr.anya Rcisi· üm
huru Il. Azana araı>ında telgraflar tc -
ati olunmuştur. - , 

Bitlerin yaş 
k11t1andl 

Berlin, 20 (HususD. 
rin doğumunun 48 incı 
kendisile B. Göring, 61 
Fritsch ve Roederin h .. 
lan muazzam bir asker• 
ile tesid edilmiştir. 



~en odalae: 'j 
arayda hclpsedilen Paşa: 

~~İİ.lhamid'in Gazi Osman Paşayı 
a egnihümayun Müşürü gapma-

sebebi ne idi? 

.. _ 
~ Abdiııhamide bir ar::ı tl.bıuliyet! .. 

~' At~rna~ Paşaya: ı -Paşa, dedi size Saraya yakın mU-
''ilııııı.~YnıhUmayun Müşürü olu kemmel bir konak hazırlattım; orada 

~l~İltlerı istirahat eder ve Saraydaki işlerinizle 
fılıı~etin k va~it, kahraman Paşa, meş~ul olursunuz .. 
~ıllıu 

8 
endısini terfih etmekte Osman Paşa Beşiktaşta güzel bir 

~ ~!'ta~Yn~ış ve sevinmişti. sahilhane yaptırmtştı. Binanın inşası 
\~llııı 1 u~ayun Müşürü Saray bittiği vakit Abdülhamide: 

bııe onen huyUğü demekti. Başya- - Müsaade buyurulursa sahilhane. 
~ Oııllı.an ~n maiyetinde idi. me taşınayım ... 
~ etli~otd ia~ı birçok dostları teb. Dedi. 
~; kend~·. ~lerinden biri tebrik et- Fakat bir tUrlü müsaade alamadı. 
ltııl' lı Sözı::ı.nı görmeğe geldi; mah- Abdülhamid bayram ve cuma se-
~ ~1 ; ınJn duyulmasından kor. lamlıklarına çıkarken Osman Paşayı 

'ı... ... ~e mutlaka arabasına alır ve karşısına o-
O •11ııaıı Yapalım .. dedı. Hu aa turturdu. 
ı:ı,:· ah .. 

, ~ l>~a sordu·. Bu suretle Mabeyn ~füşilrüne en 
, \' e \'ar H büyük ihtiramı gösterirdi. Fakat bu. 

e:ıı " ayırdır inşallah?.. nun da içyüzü başka idi. Paşanın nü-
' ' ~\'et, rn~muriyetiniz.. fuzu olduğunu, halkın kendisini sevdi-

. ' layık değildik ama .. yap ğini bilirdi. Binaenaleyh o yanında i. 
'lteınn ken kendisine hiçbir suikasd yapıla-

~b 'ıte~n musunuz?. mazdı. 
"-illi Var nun olmamam için bir se- Osman Paşa bir gün, araba ile ge-

'!ı:~"'ıı.. Yoksa? ı."lla "'-.ı l> ·" zerlerken Abdülhamide : 
~ dt. l<'ak~a, .bu sualinin cevabını - Şevketh1m, dedi. Tıbben göste. 
~~ rıe de bır rnUddet sonra dos. rilen lüzum üzerine Bü}i.ikadaya azi-
~ladı~ek istediğini bütün açık- metime müsaade buyurulmasmı ... 

~ • .\hdule rııu idi: Fakat bu sözü de tamamhyamadı. 
''%1' lharnid Hamid atıldı: 
~~ du· liatta, k Osman Paşadan ~eki- - Pek müna."ib olur. Adaların pek 
~ ::ı.u. 8e\'di ~i ~r~~ordu. Fakat hal. güzel olduğunu ben de haber alıyorum 
'tı:ı htlYUk g nı bıhyordu. Bunun i- ve görmek istiyorum. Beklerseniz bir-
4..._~~ıe Sara~dınanevkii ona verdi. Ve bu l'kte .d . 
-..ııJ:ı J d ı gı erız ... ,, 

etrniş Oldu. ı§an çıkamamasını Fakat bir türlü gidilemedi. !ııte 0 
(' vakit Osman Paşa, Hamidin kE>ndisini 
\)il ğ J k hapsetmiş olduğunu anladı. Anladı a. 

'it~ l servisimiz ma iş işten geçmişti. 
._ t ou doktoru Paşa, Ada'.lara gidemeden gözlerini Gt' 

1
bf.o butuk nıu2 Paurteat gtlıı.lerl kapadı. 

"-t darcbazıeııı tan Yirmiye kadar ga• 
~ l' lttı 19 an~e, Cumartesi günleri 

bı~ 0~~ lkltlcı adar Ulell Tayyare 
-~clt ~".YUCUJarun datre Uç numarada 
ftıı ~k ~ edel'. ızı Yedi kupon uıuka
to !>onun aataııkıa 

lflruı: YedJ tazı n doktorumuz da bu 
~erı !'ııtı cu.'.:'1nı blriktlrip kendls!ne 
"ht- " • l •••ll't ~-~de lıt 2 araaı eaı, satı, perşembe 
~~lıa:ı Ul'at~ "-ksarayda, Millet cad-

~ "-hı.ı. 1,~de ı.:o~ınıı karşısmdald mu
~ C:Utarıtııı:t de dit doklarınıza bakacaktır 
J:> ır. l>ı, ltı enı.ırı torıarımız da oku
r~ltka doktoru~"lııe haZir bulunmak. 
•:ıı Paıa Pı leultıaı Uz Fabrettln Dlşmen 
•ı da buı tteaı ırtlnı caddeslnde 127 numa· 

d uııdu erı aa.a 
lıtJııı e icara gu &1bı t 14 ile 20 are. 
ltr 'l'lı.da köy ?.fllb doktor Necatı Pak· 
ltr de 01t\ıl'lıııaıı \'e cu:Udlye caddesi l-2 

"e Ufa1t cuıll'ltnıznı a gUnıerı ayni saat. 
d "-~ı let!a\71ıel't dİflenne bakacaJ..· 
~81 ~?iptarnaııda ll ili Yapacaklardır. 
1-dan rııu:P•rtıllta:ıl'şlktaş tramvay ca 

l'tııı •Uııtı taı: Oku:futnda •Unnetc;I Emt'l 
~ .\hıca et ecıeceltucuıarnnızın çocuk 
~t~a 8~2 ~ltearay l> r. 
"er~ uru ?o;u ltıaraıı. ertev Eczanesi ye. 

~ '~ 'l1t1 ~aız k.~llnnctçı ve ınhhııt 

. "" . 
Mabeyn mtitcrcimlerinden Hikmet 

ve katiplerinden Ha;Ti, iyi bir terziye 
elbise yaptırmak sevdasına kapılarak 

Beyoğlunda VidoYiç'e başvurmuşlar, 
elbiselerini yaptırmışlardı. 

Halbuki bu terzi Vcliahd Reşadın 
terzisi idi. 

Saraya derhal jurnal verildi. 
Abdülhamid köpürdü: 
- Hemen nefyedin.. emrini verdi. 
İkinci gUnU biri Sivas diğeri Har-

put yolunu tutmuşlardı. 

Diirüssaade ağası Gani ağa da te
sadüfen ayni terziye elbise yaptırmış. 
tı. Bu da Saraya jurnal edildi. 

Abdi.ilhamid: 
- Getirin huzuruma .. 
Diye bağırdı • 
Biraz sonra bir şeyden haberi ol

mıy:m Gani ağ:ı. Padiı:ıahın hiddetin
den köpürmüş olduğunu görünce şaşır. 

t 
Madam Litvinof 

Madam Litvinof 
sürülmemiş 
Moskovad.aıı Niyuz Kroniklc ga=e. 

tesinc bildiriliyor: 
Sovyet Hariciye komiseri Litvino. 

fun çekilmek üzere olduğu ve bir İn
giliz olan karısı Madam Litvinof'un 
ise S~beryada küçük bir şehre sürül
düğü ve orada hocalık mesleğine de. 
vam etmekte olduğu yolundaki haber
leri, Sovyet Hariciyesinin mes'ul bir 
memuru "manasız ve tamamen asılsız,, 
diye tarif etmektedir. 

Madam Litvinofun, geçen kanunu
sanide on sene hapse mahkum olan 
sabık Londra sefiri Sokolnikof'un ka. 
rısı ile pek fazla arkadaş olduğu şek
linde uydurulan bir suçu da ayni şe
kilde saçma telakki edilmektedir. 

Litvinofun yirmi yaşındaki kızı 
Patiania da dahil olduğu halde, yaptı. 
ğımız muhtelif tetkikattan anladığı
mıza göre, Madam Litvinofun Siber
yanm garbında Urallarda Verdlovsk 
üuivcrsıtesınde (850) kelime ile 1ngi. 
lizce öğretmek (Basic English) usulU
nU tatbikan) İngilizce okutmakta de
vam etmektedir. 

Madam Litvinof. kocasına ve çocuk. 
lanna mülaki olmak üzere vakit vakit 
Moskovaya gelmektedir. 

dı. 

, Abdülhamid bağırıyordu: 
- Bire mel'un haddini bilmez .. Sen 

o terzide nasıl elbise yaptırırsın? .. 
Gani ağa, kellesini kurtarmak için 

söyliyecek söz bualmıyordu. Simsiyah 
rengi bembeyaz olmuştu . 

- Vallahi yalan ~vketıum .. Billa
hi yalan şevketlô.m.. Allahın kahrına 
uğrıyayım yalan ş~vketlum.. diye ağ
lıyarak yalvarıyordu. 

Zavallı zenci yalan söylüyor ve Al
dülhamidin gadrına uğramaktansa Al 
lahın gadrma uğramıya razı oluyor
du. 

Yalan yemin, Padişahın sinirlerini 
yatıştırmış olacak bir daha. sordu: 

- Demek yalan ... Sen elbise yaptır
madın? .. 

- Kör olayım yalan .. düşmanların 
yalanı şevketlıim .. 

- O halde affettim .. Bir daha düş. 
manlann böyle yalan söylemesinler .. 

"' 11- "' 
Abdülhamid Sarayında tiyatro oy-

natırdı. Meşhur komik AbdUrrezak da 

bu :iyatroda .idi. ~ir o~n esnasında 1 
ayagındaki çızmeyı U§aga uzatmıştı. 

Uşak çekiyor, fakat bir türlti çizmeyi 
çıkaramıyordu. 

Abdlirrezak bağırdı: 
- Ulan çıkarsana.. 
- Çıkmıyor efendim .. 
- Subhanalla.h .. Niçin çıkmasın .... 

Bu maliyenin verdiği memur maaşı 
değil ya. .. 

Diye cevab verdi. 
Za \•allı Rezak bu yllzden gözden 

düştü. Sa.raydan uzaklaştırıldı. 
N.A. 

"tl1 llıu1tabıı~k.ıyoıııarı RUN doktorunun 
>eı~raıue ilde ve a~herltlt yedi ku
lıııtı1 ı Yapa!Ocuıtıarııı elertrnıze en eh· 
l:ıt~1el'll1t >aı Aktır. rrı •Unnet amell
bı~ tre ltı dıtnn 
I~~ lt~ra.t:aat o: e~oktor, dl§Çf ve sUn· 

Radyo Müsabaka 
-51-

Kuponu 

ır. Urıdaıı erken KURUN'un 
Y~ı tane götürmek 

ısım: 
Adres : 

5 - KURUN 21 NiSAN 1937 

Bir duruşmanm alaka uyandırıcı sonu: 

Kendisini iadeten bir memuri
yete tayin eden sabık polis! 

Mehmed All; Beykoz Komlserlllilne hitaben sahte tayrn 
emri yazdığı ·sabit olduiJu halde, beraet etil ! 

Bir müddet evvel, Mehmet Ali is -ı 
minde biri'. polislikten ayrıldıktan sonra 
te~ra.r .polıs olarak bir işe gir.neği te -
mm ıçın sahte tayin emri haıırlamak· 
tan yakalanmış, Sultanahmet üçüncü 
cezada tevkif edilmiş, tahkikat kanuni 
seyrini tcıkip ettikten sonra, kendisi 
mevkufen ağır cezaya verilmişti. 

evvelce dördüncü şube me':Tlurların
d~~ .?lan. Mehmet Alinin, polis şube 
mudurlerınden Necatinin imza1'rnr tak
lit etmek suretile, kendisini Beykozda 
resmi bir vazifeye tayin ettiği, davanın 
mevzuunu teıkil ediyordu. 

Bulgaristanlı, Filibe Türklerinden 0 _ 

lan Mehmet Ali, inkar etmiyor, vak'ayı 
şöyle anlatıyordu: 

- Açtım .. Z~ruret, insana her şeyi 1 
yaptırır. ~şle~ı~ı takip etmek Ü7ere An
karaya gıtmıştım. Avdette kompartı -
manda maliye memurları vardı. Onlar
dan bir tanesi, "birisi, imza taklit ede
rek kendisini b~r memuriyete tayin et
se, ve o memurıyetten maliyeye gönde· 
rilecek tezkereyi bir suretle eline ge • 
çirse, o vazifede kalır ve maaş da ala _ 
bilir ... diyordu. 

Bu şekilde anladığım bu söz, ku • 
lağımda yer etti. İstanbula gt-lir gel • 
mez, dördüncü şubede bulunduğum za
mandan yanımda kalmıt olan antetli ka
ğıtlardan bir tanesine, Beykoz komi • 
serliğine hitaben kendi tayin emrımı 
yazdım. Altına bir de "Necati,. imzası 
kondurdum ve işe başladım. Fakat he
men o gün ilş meydana çıktı. Yak~lan· 
dıml 

Birçok şahit dinlenildikten, vak'a _ 
nın cereyan şekli araştırıldıktcin sonra 
duruşmanın araştırma safhası bitmiş, 

esasa dair mütaleasını söyliyen müddei 
umumi muavini Sadun, şu mütaleada 
bulunmuştu: 

- Alinin yaptığı t.uç, sabittir. Ne -
catiinin imzasını taklit suretile, kendi -
sini Beykoza tayin etmiştir. Fakat, bu 

işaretler: 
..... ~--..._.,, -

suçun, kanun tarifatı dahilinde tekev
vün edebilmesi için, daha bazı unsurla
rın mevcudiyeti lazımdır. Evv:!a: fah
tekarlık neticesinde umumi veya hu -
susi bir zararın husulü, saniyen de; 
sahte evrakı aslından ayırmdnın gi!ç 
olması .. Halbuki, bu hadisede umumi 
veya husu~i bir zarar husule grlmcmiş

tir; çünkü, Ali, daha ilk günü yak:!an
dığı gibi, bir zararın vüc~de gt:lebilmc::i 
ihtimali de yoktu. Emniyet dhcktör:ü
ğünden bize gelen bir cevabi tezkere, 
tezkered~ki meçhul maliye memurları -
nın tam aksini ifade etmektedi~. "Mcr· 
kezden yapılan tayinlerde, ta)'in olu -
nan memurun tabanca veya ka!.atura a
labilmesi içi, keyfiyet, deppoya c!a ya
zılır. Ali, oraya miiracaat ettiği ıaman, 
hakkında deppoya hiçbir şey yaıtlma -
dığı iı;in, hadise derhal meydana çıka -
caktı Dolayısile, suç, usulü dEirc~inde 
tekemmi.il etmemiştir. Ben, Eııçlunun 

beraetini isterim 1 

Mehmet Alinin vekili Etem Ruhi 
Balkan da, müddeiumumiliğin mütale • 
asına işt;rak etmiş, bir inhisar memu -
runa ait başka bir hadiseyi misal olartk 
anlatmış ve : 

- O memur, hala buna brnzer bir 
şekilde müracaatla tayin edildi~i vazi -
fesindedir. Görülüyor ki, demiştir, bu 
işler kanunun cezalandırdığı ıı..ı.çlar me
yanına ithal edilmiyor! Hiç §Üphe yok, 
ki bu hareket, dürüst değ:ldir; fakat. 
bu nevi çocukluklar, cezayt mucip sa -
yılamazl 

Reis Refik, aza Ahmet Muhlis Tü • 
may ve Abdürrahman Şeref Uıal, sahte 
tayin emri götürüldüğünü sabit gör -
mekle beraber ndcce bu tayin eı:n:ile 

tayin muamelesinin tekemmül rtmed:ği 
ve edemiyeceği neticesine varmış , dün 
ak§am geç vakit bildirdiği karırla, Meh
met Alinin beraetini ve hemen tahliye
sini bildirmittir. 

Hayati neşelendirmek 
politikası 

Eksiğimiz bir değil ki; üzerinde 
durup uzun uzadıya d~ünebilelim. 
Hatta tenkidini yapalım. Ba -
şarılacak işleri bir teşbih ile anlat· 
mak isterseniz "bir büyük ummanı 
dolduracağız., diyebiliriz. Bir um
manı doldurur gibi bir heyecanla cır· 
pmıyoruz. Dikkat, tahayyül, dü
şünce insanların malı olduğu gihi 
ummanın mantığını da bulmak, yük 
etmektir. · 

Tehlike için eğer daha evvelden 
hazırlanılmamı§ ise yapılacak hare· 
ketler daima seri ve heyecanlı ham
lelerden başka birşey olmaz. 

• • • 
Korkunç bir denizde mütemadi

yen selamet arıyoruz. Harblerimi
zi, sulhlerimizi, gündelik faali· 
yetlerimizi bu kadro içinde hulasa 
edebiliriz. 

istiklal harbi, siyasi istiklal, e
konomik kurulu§, milli sanayiin 
temelleşmesi hep bu ani hamlelerin 
birer merhalesidir. 

Muvaffakiyetle aşılan merhale· 
yi, muvaffakiyetle aşılması zaruri 
olan merhaleler takib ediyor. 

Nişan alan insan bir gözünü ka
par. Bunu istiklal harbinin ilk gü
nündenberi muhtelif hedefler üze
rinde tecrübe ettik. Siyasi istiklal 
davasında birinci hedef emperyaliz
mi mağlub etmekti. Muvaffak ol
duk; ikinci merhale teşkilat ve 
kanunlar bakımından ileri bir ham· 

leye geçmekti. Bu merhale de bir ile· 
ri hareketi halinde muvaffakiyetle 
nihayetlendi. Üçüncü ileri hedef, 
Türk pazarını koloni şartlarından 
kurtarmaktı. Bu dava da zaferini 
milli pazarda elde etti. Ham mad
desini kendisi işliyen memleket fab
rikalarının bacalarında artık zafer 

Sadri Ertem 
marşı tütüyor. Fakat merhaleler 
tükenmemiştir. 

Maliyet fiatlarını kontrol salcihi
yeti, ve nihayet gümrük hudutla· 
rının milli sanayii koruma hizme
tinden çıkarak kontrol vazifesi 
görmesi 20 senelik tarih içinde cid
den üzerinde durulmaya değer bir 
ilerilemedir. 

Eskiye bakınca kuş süratile ileri 
giden bir hayatın temposunu kıs· 
mak değil, hızlandırmak da bir va
zif ed.ir. 

Bu vazife şehirde ve köyde ya· 
şıyan insan için hayatı daha cazib, 
daha sevimli bir hale koymaktır. 
Hayatı daha cazib, daha sevimli 
bir hale koymak sadece bir nazari· 
yenin, insanlığın müdafaası değil
dir. Bir zaruretin, bir rejim da"a
sının tabii neticesidir. 

• 
imanları korumaktan, sosyal 

tC§ekkülden, sosyal meselelerin 
rejimi kuvvetlendirecek unsurların~ 
dan bahsetmek istiyoruz. 

Rejimin temeli olan yardımcıla
rın aşağı tabakalardan başlıyarak 
yukarıya doğru re1ımın teşkilat 
kuvvetile örülmesi, bağlanması ve 
sosyal perçinle takviyesi gerektir. 
Mesela meccanen sıhhat korunması 
ucuz mesken, ucuz hayat, iyi ha.· 
yat, sevimli hayat bunlar arasında 
birinci planda göze çarpan bir za· 
rurettir. 

lnkılabları ancak hayatı seven· 
ler koruyabilirler. Türk inkılab"ı ar 
tık kendini yaşatacak olan halk 
kütlesinin neşeli olmasını istiyec.ek 
ve bunu kolaylaştıracak meseleleri 
bir siyaset işi sayacak merhaleye 
gelmiştir. 



- - - - -- -- - - -

iyi bir evkadını ve iyi bir 
koca olmak 

istiyor musunuz?. 
Bu maksatla Amerikada "Genç 
Bekar Kızlar Birliği,, kuruldu 

Bir erkeği peşinden sürüklemek için 
bir kadında aranacak şartlar nel~rdir? 

Nevyork, nisan (Hususi) - Son 
günlerde burada "Genç bekar kızlar 

birliği,, isminde bir kadın kurumu fa -
aliyete başlamıştır. Bu kurumun asıl 
maksadı, azasının evlenmelerini kolay
la}tırmak için şirin görünen yı:ışh ka -
dınlarla mücadele etmektir 1 

Kurumun azası şimdilik büyük bir 
iki Amerikan müessesesinde ç;:ılışanlar

dan ibarettir. Fakat büyük bir genişle
me istidadı göstermekte ve azalarının 

yakında binlere ve on binlere varacağı 
anlaşılmaktadır. 

Nev'i şahsına münhasır olan bu ga
rip kadrn birliği prensip ve programını 
'Nevyork,, gazctesile neşretti. Çok ka
rakteristik olan bu prensipler "On öğüt,. 
ismi altında toplanabilir: 

1 - Müstakbel zevcini kat'iyyen ça
lıttıfın muhitte arama. Beraber çalıştı
ğın erkek iş bittikten sonra seni görmi
yeceğine memnundur. Çünkü iş saatle
rinde seni germekten doymuş ve bık -
mı§tır. Binaenaleyh bu biçare gencin 
yakasım brrak ... 

2 - Nevyork bir memleket kadar 
bliyük bir şehirdir. Koca bulmak isti -
yorsan oturduğun mahalleden 20-30 
kilometre uzak mahallerden ara. 

3 - Dikkat et. Hiçbir vakit yalnız 
olarak gitme daima yanında bir arkada
§ın bulunsun. Gittiğin yerde küçük, ten
ha bir şekerci veyahut mahallebici dük
kinına gir otur. Orada seni tanımak is
tiyecek terbiyeli bir genci bulacağına 

JÜphe etme! .. 
4 - Seni tanıyıp da o kadar uzak bir 

mahalde oturduğunu öğrenince merak
lara ldalacak ve seni uzaklardan gelmiş 
bir prenses gibi görerek kendi yanında 
bulundurmak arzusunu gösterecektir. 

S - Gence zararsız birkaç yalan söy
lemek de lazımdır. Mesela: öksüzüm; 
kardeşlerim, hısımım akrabam yoktur. 
Diyebilirsin. Çünkü birçok gençler müs
takbel kayın ana ve babadan ve hısım
lardan inanılmıyacak derecede korkar -
lar. 

6 - Nerede çalıştrğını kat'iyyen ken
'disine söylemiyeceksin. Biraz esrarlı 

görünmek daha iyidir. 
7 - Ona koca istemediğini söyle. Sa

dece yalnız bazı tenezzühlerde refakat 
edecek, sinemalara beraber gidecek ne
zaketli ve namuslu bir arkadaş istediği
ni söyle. O vakit bu genç mutlaka se
ninle evlenmeğe ısrar edecektir. 

1 

l 

1 

~ 
j 

iyi koca bulrrwk içhı teşekkül eden be. 
kiır kızlar birli{jinc ait izahatı vercıı 

Mıat-mtı::cl Nem 
sunuz. Kocam müessesede halı kısmı -
nın direktörüdür ve müessese l'inasının 
on birinci katında çalışır. Ben ise en alt 
katta çalıştığım için beş sene zarfında 
bir defa bile biribirimize tesadüf ede • 
memiştik. 

tık defa olarak beni uzak bir yerde 
gördü. Hemen sevdi ve evlenc!ik. Ben 
de evleninceye kadar on öğütten ayrıl
madım. işte size "Genç bekar kızlar 
birliği,, eserinin muvaffakıyetine bir 
nümune!. 

!ŞARIYOR 
Lise son sınıf edebiyat şubesinden 

terki tahsil ettim .• İyi Almanca. ve İn
gilizce bilirim. Katiplik arıyorum. 

Eyüp Ba1xıhay<W.r mahallesi Mek
teb sokak No. 11 S1rrı Kanıar 

Jler GüiıBir Dituiye 

B • 
ı r de 1 • 1 

r atılar biiyük beyaz kambur
~ larmı çıkararak biribirlerine 

yaslanıyor. Çukurlar ağızlarında 
birer büyük köpükle dalgın dalgın 
bakınıyorlardı. 1ş!e böyle bir gün
de yolum Karacaahmede düştü. A
raba tekeri( klerinin geçe geçe oyuk 
bir şerit haline koyduğu çizgiler üs
tünde yüriıyorum. Sağım kar, so· 
Ium kar, onum kar, arkam 
Kar... Kar... Yerde kar... Gökte 
kar... Yolda bağzı iğri biiğrü in- • 
san ökçelerinin yeri, aç İstanbul 
köpeklerinin burunlarile, ayaklari
le bıraktıkları izler göze çarpıyor. 

Bu ölüm dehlizinde canlı olarak 
önümde tin, tin duvarlara sürtüne· 
rek koşan bir köpekten başka kimse 
yoktu. iki tarafımda uzun uzun 
serviler... Aptal bakışlı, beyaz el
biseli cambazhane maskaralarına 
benziyen aptal duruşlu serviler. 
Serviler... Kimi bodur... Kimi na
rin, kimi çarpık çurpuk, kimi yan
piri, kimi dimdik, kimi beyaz, ki
mi esmer, kimi aptal, kimi kırık 
dökük mezar taşları uzanıyor. Ve 
mezar taşlarına yaslanan taşsız me
zarlar... T aı-ısız mezarlar... Kara· 
caahmedde mezarlar arasında polis 
noktasmr geçince rastgelinen me
zarlar benim için çok manalıdrr. 
Çiinkü bu mezarlarda benim de bir 
parçam var... Bu mezarlardan biri 
benim annnemin mezarıdır... On
ları kar altında gördüğüm zaman 
ne bileyim üstüva güneşi altından 
Kutublara fırlatılmış gibi oldum. 
Dondum, uyuştum. 

Ben muharebede iken ölen an
nemin mezarının yerini işitmiştim .. 
Onun mezarını görebilmek için ta
ze mezar taşlarının yazılarım örten 
karları elimle temizleıneğe başladım. 
Bir h\ŞTn yazıı;ını meyJane> sr'k.-..r

dım. Okudum, benim aradığım 
taş değil. ikinci bir taşı temizle
ken bir sı:s, kulağıma paslı bir 
çivi gibi saplandı: 

- Hişt... Hey.... Bana bak ... 
Döndüm baktım. Biraz ileride 

servilerfn arasından biri kalktı, ba
na doğru yaklaştı... Bu adam bir 
haftadır gözükmiyen yüzbaşı idi .. 
Yi.izbaşı her zamankinden daha si
nirliydi. 

B u adam bana yabancı değil
di. Uzun yağh saçları kas

ketinin kenarlarından bir yapağı de
meti gibi sallanıyordu. Bıyıkları, 
sakalları biribirine karışmıştı. 

Bu ;dama kaç defa rastgelmiş
tim. Onun bi.iyük ıztırablar geçir
diğini gözlerinden renginden, uçuk-

Yazan: 

Sadri Ertem 

luğundan anlardım. Böyle buh
ranlı zamanlarında dalgın dola§ır, 
insanlardan kaçar, mezarlık arala
rında, selvi diplerinde dolaşırdı. 

Onun çok defa : - Bölük 
dur... "-ileri marş... "-Hazır 
olduramıyorum... Adam d ımaz
sın be adam .. "- Ateş ... 

Diye hararetli hararetli kuman
dalar ederken görürdüm. Kime ku
manda ederdi. 

Kim onun sözlerini dinlerdi? Bil
mem ama. Yüzbaşı bu kumandaları 
verirken tam bir bölük asker kar§ı
smda gibi ciddi, vakur vaziyet alır, 
sö?:ler bir lav gibi saçılırdı. Ona 
herkes O.eli yüzbaşı derdi. 

Bugün onun elmacık kemik
leri yanaklarından daha çok fırla
mıştı. Rengi balmumu gibi idi. 
Sakalı, bıyığı balmumu Üstüne geli
şi güzel yapıştırılmış bir tutam kıl 
manzarası almıştı. 

- Sen de benim gibi karları sev 
miyorsun, diye söze başladı ... 

- Annemin mezarı burada imiş 
de onu arıyorum ama, bulamadım, 
dedim. 

Yüzbaşının gözleri evinden fır
lar gibi oldu. Göz bebeklerinde bir 
alev parladı. Siz hiç deli gözü gör
dün üz mü? Gördün üzse bilirsiniz. 
İşte öyle korkun~, bir parıltı ... 

Bana ı1özde cevab verdi: 

- Kar katildir... Kar beyaz 
yamyamdır. 

Yüzbaşının elinden kurtulmak 
için: 

- Evet yüzbaşı bey ... Öyledir, 
dedim... Ve maksadım adamı ba
şımdan savmaktı. 

Yürümeğe başladım. Ne haddi
ne efendim, ne haddine yürümek .. 
Yi.iri.imek değil, bir adım atmak 
mümkün değil... Bir el ensemden f 
yapıştı. Adım atabilirsen at.. Bir 
taraftan soğuk, bir taraftan korku 
iliklerime kadar işledi. Adamın e
linden kurtulmak için şöyle bir sıy
rılayım dedim. Biraz irkildim, ba
şımı kaldırdım. Ne görsem beğe· 
nirsiniz? Yüzbaşı boş kalan elinin 
avucuna iri bir taş parçası al~ı§. 
İhtimal bu kırık bir mezar taşı kel-

lesi idi... Kimde akıl kald. ~ 
mm elindeki taş nasıl ~ 
düşünür? Yalnız hatırlaelr;. 
yüzba§ının bir elinin ha~ 
ğe müheyya bir çekiç h~ 
olmasıdır. 

- Eyvah, dedim, eY'~ 
yoruz.. Halim harab, a 
den nasıl kurtulmalı.... ....ı.ılı 

Size doğrusunu söyle1-:-. 
da kurtulmaktan başka 
§Ünmüyordum. 

Adam bana dik dik ' .. ,_ı.· 
- Gördünüz mü? fWP 

bir tahta var. İşte onu 
Yi.izbaşı bunu söylerk• 

deki elini çekti. Fakat a 
deki kocaman taş parçası 
bi duruyordu. Yani efe 
nin elinden firar suretile 
imkanı yoktu. 

- Peki tahtayı getir 
onunla ne yapacaksın? 

- Ne mi yapacağım? 
lı bu da laf mı... Seninle 
karları temizliyeceğiz. 

Ben bu laf üzerine 
korkmağa başladım. OD 
ettiği yerde duran tahta 
aldım, getirdim. Yanı~ 
pürge sapı gibi birşey va 

Elini kaputunun ce ' 
cebini hayli karışt 

içinden çıkan şeyleri kap 
teğine boşalttı. Cebindlıi' 
çıkmadı) Bir çakmak ta~ 
ne boş fişek kovanı, bir 
kurşunu ucu, altı şarapnel 
üç tane boş şarjör, bir 
beş nal çivisi, demir par 

Cebinden çıkanların 
dı, gene yerli yerine 
Yalnız bir nal civi11i ,.ı .. ı, 
tayı uzunca ııopaya çivil 
yordu. Çivi bir türlü girrO 
başı hiddetlendi; köpürdü. 
ne mümkün, tahta sopaya 
çivilenemedi. Yüzba§ı e 
bu işle uğraştı. Nihayet 
rafa, tahtayı bir tarafa 

(Sonu 

Zahire Bors 
1 - lHTALA T - Buğday 24f, 

:lO, arpa 135, kepek 35, beyaz 
38,5, yulaf 55,5 bulgur 1:5,5 kU 
ceviz 8 3/4, iç ceviz ı pamulC 
5 1/4, Z. yağ 24, kaşar 3 1/4 tdl

lRRACAT - Arpa 200 raz;llllJ 
tik 10 ton a!yon 80 kilo. 

2 - SATIŞLAR: 

ı 8 - Sana ilk defa evlenmek teklifini 
'yaptığı vakit hiddetlenmeli ve yanında 
durmayıp bir sıçrayışta koşa koşa kaç
malısın. 

NE VAR, EYOK? 
Bu~ay yumuşak kllosu 6 

radan 6 kuruş 19 paraya kil 
sert kllosu 6 kuru;:ı 10 paradıut 1 
paraay kadar, arpa Anadol Jd 
13 parada nı kuruı 20 paraya 
m kılosu 4 kuruı 39 paradan. 
tam yağlı kilosu 26 kuruı ıs P 
ruı 20 paraya kadar, peynir 
yağlı kilosu ı i kunıı 25 pat 
kaşar kilo.su 152 kuru;:ı 20 parad 
kilosu 101 kuru§tan. tiftik sarı 
ruıtan 109 kuru§a kartıı.r, yapaJ 
kım kilosu 150 kurıı§tan 53 l< 
ketenyRğı pl§miş kilosu 35 kil 
ruşa kadar, 

9 - Ancak on gün sonra ona ilk te
sadüf ettiğin uzak mahaUenin şekerci 
dükkanına gidip oturacaksın. 
1 10 - O genç seni burada görür gör
'mez sevinecek ve sana tekrar nerede 
görüşmenizin mümkün olduğunu sora
caktır. Sen de şu cevabı vereceksin: 
"öbürgün: Nüfus dairesinde!,, 

Nevyorkta yeni teessüs eden kuru -
1
mun on öğüdü işte bunlardan ibarettir. 
Kurum faaliyetinin ilk muvaffakıyetini 
göstermiştir. M üessislerinden biıisi çok 
av yakalayıp evlenmiştir. 

Gazetecinin birisi bu kıza kocasını 
nasıl bulmuş olduğunu sorunca: 

- Nereden olacak. Kurumumuzun 
prensiplerini harfi harfine icra etmekle 
buldum. Ben Nevyorkun bir köşesinde 
oturuyorum. Kocamı şimdiye kadar 
ilk defa ayak bastığım öbür köşesinde 
buldum. 

- Kocan kimdir ve ne işle meşgul-
dür? 

- Bunu öğrenince güleceksi~iz. Ko-
camla ben Uknamar büyük müessese -
sinde çalışıyoruz. 

- Bu hakikaten gülünecek bir şey
dir. Fakat bu suretle on öğiidünüzün 
birincisine muhalif hareket etmiş ol -
muyor musunuz? 

- Hayır. Siz yanlış telakki ediyor -

Avrupada bir taaddUdU 
zevcat 

İngilterenin Liverpul şehrinde mo
tör mühendisliği yapmakta olar. Edvard 
Dru isminde bir adam Ani Davit isimli 
genç İngiliz krzile evlendiğinin sabahı 

tevkif olunmuş, muhakemesi neticesin
de üç sene ağrr ceza hapsine mahkum 
olmuştur. 

Yeni gelinle birlikte yan tarafta res
mini gördüğünüz bu adam kadın üstü
ne kadın almak suçundan mahkumdur. 

Hakemin ba,ına gelen 
Amerikada yapılan serbest güreş • 

]erden birine filen dahil olmayıp sadece 
hakem vazifesini görmekte C'lan bir 
bedbahtın başına garip bir felaket gel· 
miştir. Güreşçiler, pek kızıştıkları bir 
sırada kafasını en ince noktalcıra ka -
dar sokup düdük çalmak ve güreşi ida
:re etmek vazifesini gören bu zavallı ha
kemi, ayakları altına almışlarcır. 

Hakem, bağırıp çağırmışsa da, üs • 
tündekiler ancak, güreşin .ıyeni b:r sah
nesine geçinceye kadar hDkemin üze -
rinde güreşmişlerdi:-. 

Oç rekor 
Kiev'ode yapılan müsabakalarda, yarı 

hafif ağırlıkta Sovyet atleti Popov, iki 
elle 105,l kilogram ağırlık k;:ıldırarak 

Alman Walter tarafından kurulmuş o
lan dünya rekorunu kırmıştır. Popov, 
gene iki elle 135 kilogram sürükliye -
rek Avusturyalı Cichter'in dünya re -
korunu da kırmıştır. Triathle'de, iki el
le sürükleme, kaldırma ve devcl'>pe et -

me ıuretilc, 320,5 kilogramı bulmuştur 
ki bu şimdiye kadar yarı hafif <ııklette 
hiçbir atletin muvaffak olamadığı bir 
neticedir. 

3 - TELGRAFLAR 17 -4 
Londra, mısır Laplata nısaıt 

teri 2i şilin kllnııu 3 kuruş s~ 
dra keten tohumu Laplata n 
tonu l3 sterlin klloııu 7 kuru' -ı*
vers arpa Lehistan nisan m•Y11 

kilosu 1315 B. !rlUlk kilosu 5 
Demlryolları um. ı,iverput buğday mayıs 

resi 9 §tlln 4 318. peni kilosu 6 
1937 senesinde yeniden 700 kilomet- tim, Şlkago buğday Hartvinte 

re elektrikli demiryolu i~lemeğe açıla - bu~eıı 1315 1118 sent. kilosu 6 
cak ve bu suretle elektrikli yolların u- tım. vınıpek buğday :Manito~ 
mumi uzunluğu iki bin kilometreyi bu- mili buşeli 166,15 ııent kilosu 6 
lacaktır. tim. Hamburg 1~ fındık Gire~ 

Sovyetler Birliğinde en uzun elek - mil 100 kilosu 172 R. mark kil 
44 santim, 

trikli hat, Uralda Sverdlovsk ile Kizel ----------
arasındadır. Bu yolun uzunluğu 500 ki
lometreden fazladır. Bu hat, bu sene 
nisan ayı zarfında, işlemeğe açılmrt bu
lunacaktır. 

Tomsk demiryolunun Bielovo ile 
Novokuznietzk arasındaki kısmının e -
lcktrikleştirilmesi yakında bitirilecek ve 
işlem~ğe açılacaktır. 

Moskova civarında!:i bazr ckmiryol
larının elektrikleştirilmesi işlerirıe de fa. 
aliyetle devam olunmaktadır. 

Milli Müdafaa umurı.ı 

reisi sabıkı Albay Nafiz :Si 
zamandanberi hasta bı.ıl .. 
Hasan Fuad Birim dün vef 
Cenazesi bugün Erenkoyü 
den kaldrrılacak, on ikide 
Osmanağa camiinde narna~ 
İbrahimağada aile mezarlı 
lecektir. Kederli ailesine be 
ederiz/ 

... -

.. 
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Sevdiği bir kadın 1 PERDE ARKASINDA 
P uğruna Silah yarışını kimler idare ediyor? 

l"ens Nikola prensliğinden oldu.. . .........._ • • ;ıı 1810 da küçük bir demirci dükkanı halinde kurulan Krup 
:'"dlil kadını kaybadeceAI dUfUnceslle ~abrikaları harb içerisinde bir senede 4,000,000 kazanmıştı 

r Dece otomoblllnl dell gibi karanhklara / 1 ' A ' • • • • 

~u,ren Prens yolda bir otomoblll de~lr- Bugu·· n sayısız sı·ıah kralları krahçelerı kımlerdır? •· yaraladığı fOförU tildUrUrces na , 
Yurnrukla dtivmUf, sonra saraya ahb 

iyi ettlrmlfU ..• Tokyonun en aristokrat bir otelin. --,-= 
de verilen mükellef fakat samimi bir 
ziyafette bulunuyordum. Ziyafeti ve
ren vaktile çocukken Oksfordda ilahi
cilik etmiş ve şimdi Japon hükumet 
merkezinde esrarlı bir şahsiyet olan 
bir İngilizdi. 

1ııgiliı • 
~ bırak ıcraıı Edvard'ın aşkı için tah-
'4td rnası d" atlberj 

1 
Unyaya aylarca ve ay -

ha 1"'altat, : aka ~eren bir hadise oldu. 
Çılcr...-ı_ u hidısenin bir benzeri da -
b ·-,.ta g · . 
"Onı ecıkmedi: da aııya P 

• ,11dan ol rensi Nikola da hane • 
ı~ııı tn.ıyan b' ' . . 
~ ' l>renı .. ır kadınla tvlcndığı 
., aı l(ilroı ,~nvanını kaybetti. Kardeşi 
trd· ıı;end· · 

d ı: :E:s1c· ~,. ısıne Broste:-ıııu adını 
lı: ı •-.ıkol . d' · a şım ı B. Brnsteanu-

tı·1c 
~ :ı ı kat ed'l 
~ bugUnk~·ece.k olursa Prens Niko -

btnıer)'~ Vındsor dükası ı:rasmda 
hi, llrens N·~ ler görUiür: 
~ 'ı>ora 1~ ola da eski İngiliz kralı gi

lt dağ n derecede düşkün:!ür. Bil· 
tit 'a 

1 

5Portarın1 çok sever. Hayatı-
S Porıa ve ~ı . ·ı . . 

ı'ilra., eg ence ı e geçırmış-
:r lllUh' • 

' a doı ıtıni pek sevmez, halk a-
k etrn aı~~ak, onların eğlencesine • 
~ e,. ıst 

t tenı N· er. 
~'llıda ~kola karısı ile bir eğlence 
dtttıııde -aay·n'llllıştır. Kraliçenin maiy
~.,lrk~da!l~~ Prokopoio vard?ı. Bunun 
"lllııuy0r arasında J oana Dol ete 
~ . 

d~ en, N"k 
~ re göz~ ola, kadınlar arasında bir· 

tor, ne Çarpan bu kadını merak 

~'-tan l>r 
1trada okopoio'yu serbest bulduğu 
' !ti soruyor: 
...... lttdi b ka 

Pıtı u dın? 
" · tala l) ' ~ •11ıkoıa Y olete nin karısı .• 
~hc1n1 d derhal hislerini itiraf etmek 
' l:l uyuyor: 
~ . ayatıllld 

~ot?ııtd' a bu kadar teshirUr ka-
"r ılll 

du\'d ~.bu ;, 
~\it tlı Q:'b• teshfrkar,, kai:lm11 alaka 
llr0~ ~atııa.

1 1
• Joana da Prensi ilk gör-

0l>oio• 11 merak ediyor ve Bayan 
' l{t":ı/a soruyor: 
'~ten ı o genç? 
'~ • ._,' Nikola. 

to Joaı:ı: !dar değişmiı 1 
tııı.. ~ren . d 

ç0( 11\tıi, -a lh aha çok küçükken 
t~ıp buu sefer onu çok deği§miı ve 

\ tte,i lllluştu. 
~ ~e bir :ün Bayan Prokopoio'nun e
tibi;~arıa İl:YN~ertlp olunuyor ve bura-

1' 'tile t ıkola buluşuyorlcır ve bi-
~ aııııttı anışıyorlar. 
'~ı alar1 'l ~ti atında 1 e beraber, belki de ta-
~or, n Çok evvel, sevişmeleri 

~t tcna N'k 
~t 0~raıc 1 olanın Joana'yı sevdiğini 

tıır larayd 
>or tıı ıevd·~. a Kraliçe duyuyor ve 
~ ıgı kadınla görüşmek isti· 

lı., ~llir 
~İ :rC, Joa ' 

~Rayet ca ~ayı çok beğeniyor ve 
Jı. tcna, ıcv~~~~er arkadaş oluyorlar. 
ta~ kraliçe gı kadının sarayda, bil
llıta nce ııcvi t~rafından beğenildiğini 
~ ı~'Yi ağab~1~?r. Nihayet bir gün 

Q •na'y1 be! 1 krala da açıyor. Kral 
•iıı ıarnan gcnrncktcdir. 

' lt' • Pren 'linu 1ıtısenin k s, Joana ile evlenme-
~,!or "e sev ~1:ııkoYmıyacağını dü-

"•aaı . . gı ısin k 
Jo ıçın ısr e, ocasından bo -

dcrh ana• ~a ar ediyor. 
aı le ' l>rc 1 

'.1"'a1t 0caıında ns e evlenmek için 
n, e,,ı at, ltrl} ~ boıanıyör. 
d'tlc i~llıclt iıtedi~~1•. kardeşinin Joana 
'l:l··aı ediyor gını haber alınca şid-
" Unyad ve: 

t v ı a oılll 
eeı•Ur ~illan l>rcn azı ~iyor. 
~tt111 ı.ı ıçinde, n 1 Nıkola, büyük bir 
Sın Ça_Jınu ağabc;/'apacağını §aşırıyor. 
I S,..,d!~Yor : ine kabul ettirmek i
tti • iği k 
' l\ı, iUı adının . 
~"diı:.i .. · elliğini tncııyetlerini, asa -,, ... '"·•ı .. anı 
"''il\ L· ıoyıu.. atıyor. Onu çok 

lh... QIÇbi ;r Ot, }? k 
"'Yor .,., .r •özu ka a at, kral karde· 
' Oı ıllc fikr· l'Jısında yumup -

A nıa, ı 1nden d" 
•ı ~ğabt .. imkan onrnüyor: 

l\da hu l'•inin b 1 Yok ı 
11•Jı tUn .. u kat'• k 
t l o t ulllidi . 1 ararı karşı -
'l'dan "~ct, ot0 lll nbı kaybede~ Nikola, 
~ "'<la1t1 ° ılin 1 ~l Cte}'e . atıyor. e at ıyor ve sa -

}'or. \' aı tıdiyor? :S 
hr' Jo,l\ ~ıı, altlınd un~ kendisi de bil· 

' Otıı.ı b a Yı kaybe a bır düşi.ince var: 'u buhl.tlacağırn Orecck miyim? Ha -
ta · b · 

il içinde N' enırn olac& k ... 
ıkola otomobilini 

.,. 

Havyardan tutunuz en mutena tat
lılara, Japonların milli içkisi olan sa. 
kiden şampanyaya kadar yi • 
yecek ve içeceğin taşıb döküldüğü bu 
şölendeki bellibaşlı misafirler yüksek 
rütbeli Japon kara ve deniz subayları 
idi. Bol bol yenildi, içildi. Gece yarı
sını biraz geçince en son misafir de 
çekildikten sonra bu adama yaklaştım 
ve "bu ziyafet herhalde sana biraz tuz 
!uya maloldu., dedim. Muhatabım sin. 
si sinsi gülerek "Tuzun parasını çok
tan çıkarılım,. diye cevab verdi ve ila
ve elti: "Akşamdan beri iki harb ge. 
misi, beş tayyare, bir düzüne havan 
topu sattım. Konturatlar imzalamb 
yarın akşam elime verilecek,, 

Vaktile Oksford üniversitesi şape

Prens Nikola ve setıgiUsi 

, tinde ilahi söyliyen çocuk şimdi Tok
yoda büyük İngiliz fabrikalarını, mes. 
!eğindeki maharetile uzak Şarkın si
lahlanma işlerini avucu içine alan ma
ruf komisyoncusudur. karanlıkta ıon sür'atle sürüyor. Birden

bire, bir dönemeci dönerken, karşısına 
bir otomobil çıkıyor. Prensin otomobili 
buna çarpıyor. 

Yaptığı kazanın farkına varan Prens, 
hemen otomobilini durduruyor ve der
hal yere atlıyor. 

Fakat, öteki otomobilin yaralanan 
şoförünü otomobiline alıp kurtarmağa 

çalıt•cağı yerde, hemen üzerine atılı -
yor ve zavallı adamı yumrukla dövmeğe 
batlıyor. 

Kazaya uğrayan otomobilin şoförü 
vaziyeti birdenbire kavrayamıyor ve 
kabahatli adamın kendisine inofüdiği bu 
}rumruklar altında kendini müdafaayı 
bile düşünemiyor. 

Prens, düştüğü büyük hiddet içinde 
sinirlerini yatıştırıncaya kadar şoförü 
dövüyor ve yere seriyor ... 

Şoförün çığlıkları üzerine, etrafta~ 
yeti§en polisler zavallı adamı yere serıl 
miş buluyorlar, Prensi de, hemen yak~
lamak istiyorlar. Fakat, onun Prens Nı
kola olduğunu öğrenince serbest bıra -
kıyorlar. 

Prens Nikola kendisine gelmiştir. 

Yaptığı hareketin doğru olmadığını an
~yor ve biraz evvel öldürecek derecede 
dövdüğü adamı, kendi otomobiline ala
rak saraya götürüyor. 

Yaralı şoför sarayda bir kral gibi ba
kılıyor. iyi oluyor. Fakat, kaza atlatıl -
mı§ değildir: 

Kazanın ertesi günü hükumete mua
rız olan bütün gazeteler, Prens;n bir za· 
vallı ıoförü ldövmcsini büyük l:ir hadise 
yapıyorlar ve sarayı ten~it ed~yorla~. 
Bu suretle, hükumet aleyhındckı neşrı-
yat fazlalaşıyor, p~rti .kavg~ları .al~;' .~ 
}eniyor ve birçok sıyası hadıselerın onu 

gayet zorlukla alı?abi~iy~r: . 
Yalnız, bu hadısenın ıyl netıce veren 

bir tarafı var: 

.... (Sonu: ~ inci sayıfamızda) 

SiLAH TiCARETi 

Silah ticareti ~ünden güne inkişaf 
ediyor. Bilhassa bilyilk çapta top yap. 
mak ve satmak İngilterede aldı yürü
dü. Gemi tezgahlarında, tayyare ve 
mühimmat fabrikalarında büyük si
parişleri vaktinde karşıhyabilmek için 
büyük gayretler sarfedildiğinden işsiz 
amelenin sayısı günden güne azalmak. 
tadır. İngiliz hUkfımetinin silahlanma
sının Su işte büyük bir rol oynadığını 
söylemeğe hacet yoktur zannederim. 
Fransa, İtalya, Almanya ve Birleşik 
Amerikada fabrikaların bacaları bu
ram buram tütmekte, döküm ocaklar. 
rının ışıklan semaları kızıl renklere · 
boyamakta, erimiş madenler kaypar 
nehirler gibi kalıplara dökülmektedir. 
Bürolarında yazıhaneleri üzerinde eğil 
miş erkek ve kadınlar bu muazzam 
makanizmayı geriden idare eden baş
lardır. Acaba bunlar kimlerdir biliyor 
musunuz? 

UBVYVK BERTA,, NIN EV/ 

Almanyada fabrika dumanlarının 
islerile kararmış "Essen,, şehrindeki 
Knıp fabrikalarını gezerseniz "Berta 
Krup,, un ismini muhakkak duyacak
sınız. Cihan harbinde (120) kilomet. 
reden Farisi döven mermisine Alman. 
lar bu kızın ismini \'ermişlerdi. Krup 
fabrikaları Napalyon Avrupayı kasıp 
kavuz'.urkcn işe ba§ladr. 1810 da. {Fred 
rik Krup) tarafından tesis edilen kü
çük demirci dükkanı elli sene içinde 
sahiplerini milyoner yapan bir mües
sese haline girmişti. 

Cihan harbinin en müreffeh devri
ni yaşıyan ve 1914 - 1915 senelerinde 
4:,000,000 İngiliz lirası kar ge. 
tiren bu müessese harbin sonuna ka
dar Alman hükumetinin emrile karını 

Dupont kardeşler 

senede 2,000,000 liradan yukarı çıkar
mamağa mecbur edilmişti. Harpten 
sonra dağılan tezgahları bir müddet 
kamyon. hcsab ve yazı makineleri yap 
makta kullanıldı. 

"ALlı!ANYA'"f{IN TOP KRALiÇESi,, 

1932 senesinde 
Krup fabrikaları
na tevarüs eden 
(Berta Krup) is. 
tikbalin müreffeh 
olacağını, çok mü 
him karlar getire 
ceğini biliyordu. 
1936 da geçenle.r

Berta Krııpp de Londrada sil8.h 
!anma işlerini araştıran komisyon ö
nünde malumatına müracaat edilen 
eski diplomatlardan Dr. G. Bohlen ile 
evlenmişti. 

20 senelik nisbi bir atalet devresin. 
den sonra Krup fabrikaları tekrar bü
tün kuvvetile çalışmağa başladılar. Se
nede 1,200,000 İngiliz lirası kazanan 
fabrikanın hissedarları bir tek ailenin 
efradı olduklarından harice temettü 
dağıtılmıyor, kazanılan para derhal 
sermayeye ilave edilmektedir. Diplo. 
matlar taraf mdan ''Silah kraliçesi,, di
ye hitab edildiği zaman tatlı tatlı gü
lümsiyen Bayan ''Berta,, her gün mü. 
essesenin biraz daha genişlediğini gö
rüyor. Milyonlar kazanan Krupun A
vusturyada günden güne kuvvetlenen 
yeni bir rakibi var. 

Birkaç senedir gizli gizli silahlan. 
makta olan A vusturyadaki faaliyetle
rin arkasındaki en bellibaşlı sima 
(Hittenbcrg) barut fabrikasının sahi
bi 40 yaşında ve gazetelerde ismine 
hiç tesadüf edilmiycn (Fritz Mandl ı 
adında kırklık bir adamdır. Efsanevi 
bir surette zengin olan bu adam kısa 
boylu \'e geniş omuzludur. Viyanah 
bir artist olan karısile beraber aris. 
tokratlar arasında mükellef bir hayat 
~ürüyor. Avusturyadan maada diğcP 
memleketlerdeki silah işlerinde de a
lakalı olan Frilz meşguliyetinin ziya. 
deliğinden geceleri çok az uyumakta. 
dır. 40 sene evvel İngiliz sermayesi
nin yardımile kurulan fabrikasının en 
yağlı müşterileri- cenubi Amerika hü
kumetleridir. 

GREViN GIRMEDIGI BiR YER 

Bugünlerde, :F'ransa, toprakları ü. 
r.erindeki bUtün mühimmat fabrikala
rını millileştinneği düşUntiyor. Bu mü
himmat fabrikalarının en mühimi ve 
en büyüğü (Creusot) da (Schneider) 
ailesinin sahih olduğu müessesedir. 

9500 kadın "e erkekten mürekkeb 
amelesile geniş bir yer işgal eden bu 
fabrika, bugün son derece gayretle ça. 
lıştığmı gösteren bir duman bulutu al
tındadır. 

Fransanın ortasında, hava hücum
larının erişemiyeceği bir yerde bulu. 
nan Creusot fabrikalarında amele Fran 
sanın diğer taraflarındaki grevcilerin 
aksine olarak işlerine muntazaman de
vam ediyor ve grev kelimesinin adını 
bile ağızlarına almıyorlar . Beşikten, 
mezara kadar işçill'.rile alakadar olan 
Schncider Fransada en yüksek yevmi. 
ye veren bir müessesedir. Şnayder fab 
rikasınm meccani doğum evinde doğan 
bir çocuk. gene fabrikanın mekteple
rinde okur, hastalanırsa fabrikanın 
hastahanesinde bakılır. İlaçlarını ya
pan da Şııayder fabrikalarının ec.zaha.. 
neleridir. 

AMERll<ADA SILA.H iŞLER/LE 
KiMLER AlJA.KADAR1 

Atlas Okyanusu 
mm karşı yakasın 
da bu işi çeviren. 
ler (Dupont) kar
deşler denilen Uç 
kişidir. lrenne, 
Lammot, Pierre 
adlarındaki üç 
kardeş Amerika

Crcıısot f'raıısız daki büyük mü
mühi mmat fa.bri- himmat fabrikası. 

1.·ııları. &ıhibi nı işletiyorlar Son 
Eugcne Scnider günlerde Amerika 

cilmhur başkanı (Roosevelt) in' oğlu
nufı bu kardeşlerden birinin kızına 
nişanlandığı füın edilmişti. 

1801 senesinde (Uvilning) kasaba
sında genç bir Fransız tarafından ma. 
halli kurulan bu muazzam fabrika bu
gün 12,000,000 İngiliz lirası termaye
sile senede 7,000,000 kazanan 74 dai. 
reden mürekkeb bir müesseEedir. 

Hayatı 1,500.000 İngiliz lirasma si .. 
gortah olan {Pierre) üç kardeş içinde 
en tesirlisi olduğu gibi parasını da en 
ziyade hayır işlerine harcıyanıdtr. ö
len soförünün hotırasını teyid için bir 
hastahane yaptıran bu adam gizli bir 
surette bir çok sencin ele istikbal!nı te 
min etmiştir. 

Diğer iki kardeş de mesleklerinde 
maharetli birer kimyager o'duklarJ 
gibi bir tanesi 8 diğeri 7 çocuk baba. 
sıdır. Fabrikalarının reisli:;ini arala
rında münavebe ile ifa eden bu karcleş
ler nyni zamanda Amcrikada (Roore. 
velt) idaresinin en kuvvetli muar;zla
rıdır. 

SiKi SIKll' A SAliLANAN SIRLAR 

Bütün bunları öğrendikten sonra 
lng:ıtcredeki mühimmat fabrikalarını 

kimlerin idare ettiğini sormak herhal
de doğru olacaktır değil mi? 

Sayıları birkaçı bulan bu yerlere 
kimseleri sokmuyorlar. Vikers, ~1hite. 
hcad, Beasdmore. Wool\\1ch ossenal
deki fabrikalar harıl hanı çalı~tıklart 
gibi yeniden de daha birçok müessese
ler kurulmakta ... 

Krııııp fabri Totı.!ı mamul<itmdan bir tank kıtası geçil resminde 

İngiliz hükumeti silahlanmalar için 
milyonlar sarfcttiği halde fabrikalara 
pek az ki'tr tcrkediyor. Bu if;leriıı sır. 

rını bilen Vikers sirketinin ve daha 
ba.cıka müesseselerin miimessili olan 
elli yrujlarmda ~ir Chorles Worthing• 
ton adındaki bir adamdır. Fnkat bu da. 
ço1t bildiği halde hiç birııey söylemi
yor, 



8-KURUN 

Yazan: KADIRCAN KAFLI Tefrika: 24 

hayvan işle Antonyo durmadan ikram ediyor Kız nişanlısını 1 Trakya 
O d · · d · t ·k ' bırakıp sevgilisine! 

a 
rgano a zçıgor u. ıç ı çe geveze i y .1 dbi 1 1 d h . . • ıahis 

l · 1_ h . kaçınca enı e r era ın ı, ayvan cınsını ıs ıı 
o uyor ve ariıK erşegı anlatıyordu ··· iyonları yapıldı, Jıastalıkla nıücadele ed 

- Pek merak ediyorum. Bir an önce ~eli, diğer ucundaki arkadaşına seslen- Bırakıl~lŞ nişanllsının ~dir~e, (_Hususi) -. - Vilayetler 1 t~lmektedi~. ~ırkl~reli ~~~B~ 
sonunu öğrenmek kabil olsa!.. dı: kardeşı yol ortasında le koylerın bırleşerek ılkbaharda Sa· ' nın Pına \ •şar ılçesın~~' il 

- Çok beklemezsin! Bir gün daha... - Murat, oraya bak! Bizim tatara_ C ·ııagel ·şledi tın aldıkları damızlık Bozkır boğa· program! 'ÖY gen: l~rı ıçırıe 
Yarından sonra, güneş doğarken Türk ğası geliyor. 1 I !arının, damızlık atların ve Kıbrıs aşıcılık, arıcılık, fidan "ıt 
kalesinin en yüks~k ku~~sinde. Sinyor ~iman kalesi tarafında ve havada bir Balıkesirde Şamlı Nahiyesine bağlı argırlarmın tu.ta~ı 22_5 tir Bunların çulu~ kurs~ :örenle -~çı.~~iJJI 
Zaharyanın bayragıru go~ecekıan 1. yen ~österiyordu. Halkpınar köyünde kanlı bir vak'a ol. bır kısı::u gelmışt_ır._ Bır kısmının pn· m~mı meclısın ~-e ~oyh.ı f 

Antonyo durmadan ıkram edıyor; Bır yerden bir yere haber ve para muş ve bu vak'ada bir delikanlı vücu- raları odenmemıştır. Ancak bun· dıgı bu kurslar koylu tara k 
Oryano da içiyordu. içtikçe geveze o- götürenlere (tatar) veya (tatarağası) dunun muhtelif yerlerinden tehlikeli lar sonbahara kadar tavlanmak üze· tutulmuştur. 100 dekarlı · 
luyor ve artık her şeyi anlatıyordu: fünildiği için güvercin için de böyle ve ağır surette yaralanmıştır. ıl re haralarda kalacaklardır. danlığın bütün hizrnetl 

Gece yarısından sonra ıssız bir ge- söylemişti. Vak'a şöyle olmuştur: Boğalar· eneme işleri sımsıkı gencleri görmektedir. ··ı ~ 
cede ve yeni doğan bir ay ışığında baş- Arkadaşı gösterilen yere baktı ve Şamhya bağlı Karabeyler köyün- bağlı olan örnek köylerinde teksife· Edirne icinde büyük 0 ç 
lıyacak olan sava§ şimdiden Antonyo - sevinçle haykırdı:. den Hasan oğlu Kadire bundan birkaç dilecek ve bu köyler 2 • 3 yıl son· ga ve yum~rtalarını kı 
nun gözlerinin önünde canlanıyor gi - - Ta kendisi... gün evvel Halkapınar köyünden Ay§e ra döl merkezi olacaktır. 20 kadar toplama savaşı başlarnı~tır· 
biydi. . . - Ne duruyorsun? Git Yusuf Beye adında bir kız kaçmıştır. Halbuki bu halis kanlı Arap ve yarım kanlı ay· Çanakkalede çamlarda 

Merdıvenden ayak seslen duyuldu. haber ver. Ben gözlerim onu... kız Halkapınar köyünden Bilfll oğlu gır son aylarda satın alınmıştır. tırtıl savaşı ( 100) bin k 
Şimdi Oryano zaferden sonra ken- ikisi de diğer kulelerdeki nöbetçiler Naime nişanlı bulunmaktadır. Kızın Köylerle Hususi idareler başbaşa ve· mistir. Fare savaşı da f~ 

disinin de yükseleceği~i.' ~u züğürtlük- gibi gözlerini dört açarak liman kalesi nişanlısm~ bı~~tkarak Ka~ir~ kaçma~ı rerek çalışırken Devlet de lnanh ay. edUen bölgelerde iiç aydatl 
ten kurtulacağmı, ?el. 1 e yukarı İz- tarafma bakmışlar, onu beklemişlerdi. Naimi ço mu eessir etmıştır. I~adır 6ır deposunun bir misli büyütülme. vam ediyor. Şimdiye k3 

mir kalesinin en mühım kumandanla - evlenme muamelesini yaptırmak uzere sine karar vermiş 100 bin lira sarf de ·ı,. · d t b.t d"l n zz.O • w .. 1.. ..J Murat arkadaşının son sözleri üze . . k . . . d c ı esın e es ı e ı e OO 
rından bıri olacagını soy uyor1,,;u, rine hemen yerinden fırladı ve mazgal- nahıyeye evra .. ı __ ımu:lat~ır~ak ı~ın e rek aygır ve inek ahm ve icaplarını lık bulaşık arazinin 45,9 

Antonyo onun kulağma tokuldu. ların arasından kalenin avlusuna inen Halka~mar koyun_egıtmıştı. Kadır sa. yaptırmıştır. Yeniden 1nanlı lnek· yerinde ve T ekirdağının 91 
yaklaşan ve kapının önüne kadar ge- taş merdivende kayboldu. bahle::n saat s~~ız sıralarınd~ evlen- hanesine damızlık inek a lmak i in relik bula!!!ık erlerden he, 
len ayak !eslerini işaret ederek fısılda- me kaaıtlarını koy muhtarına ım1..alat. B Ik l 1 k b" h · ç . I.. y k f t)' 

Biraz sonra Yusuf Beyle Hamza ku- :. . . a an ara ve ra a ır eyet gıtmış vaş yapı mış ve esa e $4' 
dı: 1 tıktan s~n:ak nahıyeye gı~erken arka. ve damızlıkları getirmiştir. Tam 21 80 nisbetinde azalmıştır. 

Sın. yor Antonyo bacıka cıe,,den ko eye çıktılar. sından bırı ocımuc:: bırafTınl rekerek d f . . . l 1 . 
- ' :s :s J - Yusuf Bey merakla sordu: . ~ ~· :.. 0 w ,. b 

1 
yer e sı at ıçın ıstasyon ar açı mış, vam edıyor. 

nuşalım. Rinadlo aptalın biridir. Sinyo- birdcnbıre rastgele saplamaga aşa- D 1 d l d G b l ~ _ Nereye gitti? ev et eposunun aygır arı, amız· eçen sene aş ıyan ··de 
rita ise... _ Yuvasına... mıştır. A ld d v lıkları, bütün valilik ve merkezlere vaşı bu yıl dahi geniş ö)çııd 

Oryano kadeh tokuşturdu ve karşt- Bu anı sa ınş karşısın a neye ug- ·· d ·ı · . B d d .• "'l . . l"' · ·11 t 
Haberi duyan yukan geliyordu. Fa- v b"l . K . gon erı mıştır. eş yer e e sun ı raat veka etının p anı ıçı A• 

smdakinin sözünü keserek cevap ver - radıgını ı mıyen adır: h 1 . ) l d" R · 501 ... 
di: kat Yusuf Bey bu toplanışın önüne y d , to um ama ıstasyon arı açı mıştır. e ıyor. uam savası ıse r 

geçti: n· ank ıkm ···
1 

. . d k 
1 

T ekirdağınm Köprüce tay ve ve T rakyada Ruamd~n est 
- Bütün kadınlar gibi bocıbogwazdtr, ıyere an ar l"ın e yere yı ı b f ıı..f 

:s 1 B h k ,. k k'" · oğa çi tliğinde 125 hayYan büyü· mıştır. 'll' / Oryano geç vakte kadar metresile - Aşağıdan bizi görüyor ar. Kalaba- mıştır. u :ıcı ay ırışa oşuşan oy- ~-
dizdize içti, şarkı söyledi, gevezelik et- lıktan §Üphelenirler. Başka kimse çık- lüler vak'a yerine geldikleri vakit Ka- j 
ti. Saat ona doğru yansı boşalmış olan rnasınl diri tehlikeli ve ağır surette vücuru. G • B ı • • Jl(l 
varai de Rinaldoya aldırarak gitti. Kendisi de mazgallardan daha geri- nun muhtelif yerlerinden yaralanmış ıresun e e ıyesı 

Antonyo onu sokağa kadar uğurla- de duruyordu. olarak ve baygın bir halde kanlar i-
dıktan sonra döndü, kapıyı sımsıkı ka- Hamza kulenin köşesindeki yuva - çinde bulmuşlardır. • ı • b • J .ı.1 
padı. lan gözden geçirdi ve biraz sonra a- mu·· d"'u.~ru~:a\~eanJ·adnedrarmhal atehleafbconrladarnahedi)ı .. le. ver 1 m 1 1 r ça ı ı ... m a • 

Sevinçten boyu daha uzamıg, kam- vucundaki alaca güvercinle göründü. _, 

buru kaybolmuş gibiydi. Yusuf Bey sordu: miştir. Giresun, (Hususi) - Şehir mec- ne karın fazla yağmasıi1~: i 
Yatağının arkasına elini soktu. O - - Bak hele, bir şey var mı? Aradan <;ok geçmeden nahiye mü- lisi nis·an devresi içtimalarına baş· çok bozulmuş, Uştur G~ ıı 

raaan ttHnimini ve eski bir çekmece Hamza yokladt. Parmaklarmdan bi- dürü yanında jandarma olduğu halde lamıştır. Belediyemizin kıymetli yegune hiııterlund yulu ~-~ 
çıkardı. Kapağını kaldmlı. içinde o gün rini xuşun bacaklarının arasrna sokun - vak'a yerine gelmiştir. reisi Bay Eşref Dizdar şimdiye ka • se işi çok mühimdir. yıı 6' t 
satın aldığı beyaz ipek mendille bir ca sevinçle cevap verdi : Yaralıdan ifade almağa muvaffak dar ihmal edilmiş birçok beledi nok· för ve yüzlerce ailenin Jl'le e 
tunç hokka, bir tüy kalem, birkaç yU - - Var! olunmamakla beraber kısa tahkikattan sanları muntazam bir programla ha- şeti ve Giresun un hayatı. f1l t 
zük, birkaç büyücek kese altın vardı. - Umur Beye götürelim. Yürü!.. sonr suçlu tcsbit edilmiş ve yakalan- şarmaktadır. de olan bu işin ehernrn 1rfi~ 
Mendille kalem ve hokkayı aldıktan Umur Bey henüz kalkmıştı. Ba - mıştır. Şehir yolları tamir edilmekte, kiyle kavrayan valimiz~~ el 1 
sonra kapadı ve eski yerine koydu. şmda beyaz takke, arkasında Davaz Bu tahkikat:-ı nazaran I{adiri bıça. parke döşenmektedir. sine tamire sarfedilmek ıı_t,1, 

Şimdi kandilin solgun ve titrek ışı - dokuması çizgili entari vardr. Sırtına ğı ile delik deşik eden Ayşcnin nişan- Cumhuriyet meydanına kırk lira vilayet meclisi karat•?ıi' 
ğında beyaz ipek mendilin en düz ve bir ide hırka alarak Yusuf Beyle Ham- hsı Naimin kardeşi Bilal oğlu Emin· bin lira sarfiyle Atatürkün heykeli etmıştır. Yol büyük ht 
temiz yerine çok ince, zorla görünecek zayı içeri 'aldı. dir. konacaktır, bunun için birinciye 500 muhtaçtır. O 
bir şekilde bir şeyler yazmağa baıladı. Kuşun bacakları arasındaki ipek Bilfilin, kardeşinin nişanlısının Ka. ikinciye 250 lira verilmek üzere bir FINDIK MAHSUL 
Yazarken ikide bir başını ka~dınyor, parçasını çözdüler. dire kaçtığından muğber olarak bu müsabaka yapılacaktır. Ö llh 

b. "k· k 1. d nra tek kanlı \•ak'ayı ı"Qledı"gwı· zannedı"lı"yor. nümüzdeki fındık J11 t dücıünüyor: ır ı 1 e ıme en so ~ GİRESUN KARAHtsAu J·< 
:s Açtılar. • "' şimdiden görünerı işaret. c;.o .ı; 

rar düşünmeğe başlıyordu. Ağır yaralı olan I<adir bir arabaya y O L U t· 11 fY 
kl b Ve okudular: konarak hemen Memleket hastahanesi- ran çok iyi olacağı tahrrıı ' 

Her şeyi tam olarak yazma a e - bir saat Giresun . Karahisar yolu bu se· tedir Zıya pe 
raber mümkün olduğu kadar da kısa ol- "Yüz atlı gece yarısın"dan ne gönderilmiş ve hastahanede ilk te- · ~ 
masına çalışıyordu. Bunda haklıydı. sonra İzmir kalesine baskın verecek ve davisi yapılmıştır. • ;1 

Çünkü o küçük ve alaca güvercin ken- yangın çıkaracak. Askerlerin bir kısmı Suçlu.Emin.de yak~lanm~§~ır. Bu Ak hisarda yeni bir mektep bl•' 
disine bağlanacak olan yükü kolaylxk- oranın imdadına gidince eski stadyo - husustakı tahkıkat derınleştırılmekte. ~- / 

mun doğusunda toplanan iki bin kişi ~ JJ 
la götürebilmeliydi. dir. Akhisar (Hususi) - Valimiz tfl" ~ 

Bütün gece ancak bir iki saat, o da kaleye hücum edecek.,, Dr. Lfıtfi Kırdarın yardım ve alaka. MatlİSa bajjlafl 1 
d B. 1 k · Zaharya planını iyi hazırlamıştı. K •• ı d I '] l k ·· ·· ·· "Ik büyük aralıklarla uyu U. ır ara 1. m.1- ov er e akrı l} e yapı ma1sı ta arrur UÇ

0

Un.cub· .ı. 

1 

zaı•ar . t ı Kadife kaleye atla on on beş d::.kika o- N ni mini ve demirli pencereye !ft:Vrı mış o u un teme atma mernsımı u • S w kl d 
1 

silC • , 
d d 1 k gördü lan ve henüz düzgün yolu bulunmıyan .. k 1.1 . b' 1 h l •on sogu ar o ayı f 

olan gözleri dışarı a ay ın t • d 1 tun me tep ı erın ve ın erce a . 1• t " b ~ l d .. h nı t) 
b c yansından kasabanın etrafında büyük uvar ar k . . k" l k h"" I · uye ı ag arın a mu J 

Doğruldu, fakat unun ge e bT FI k f .d yeli l . ·ı ın ıstıra ıy e coş un teza urat ;ı. I 1 ıa· ~ · 1 1 ur 
bir iki saat sonra doğan ay olduğunu yoktu. Oraya kolaylıkla girile ı ır ve .cıaVa l ant Ş lrl • yapıldı. su etge. ıgı .. an a~ı mış'd~rıU$ 
anlayınca gene uzandı. yangın çıkarılabilirdi. Kaleden bu yan- mesine Ölleln Veriliyor Parti bandosunun çaldığı İstik· zmır Türkofıs mU d:ıfl 

1 w b aını gören Umur Beyin hiç ol~azsa iki l l l b l d B ile ehemmiyeti" ve uakıI'I 
En sonra sabahın ilk aydın ıgı aş • b d" Köy kalkınma işleri hakkında Da. a marşı i e törene aş an ı. un· ~ J llll' 

ıadr. yüz kişiyi imdada göndereceği tabiiy ı. dan sonra Maarif memuru Rahmi , olarak zarar mıkdarını rrı tı' 
Onlar imdada gönderildiği sırada ka - hiliye Vekaletinden vilayetlere bir ta- Ö kik tt" . . Al n ne 

Antonyo karşısındaki dolaptan kü- mim gelmiştir. Uray mimarı Talat, zışık, Gazi o· · e ınnı:;tır. ma _.rt 
k. ·· pılar açık bulunacak ve içeride ancak rnrı-

,..ük bir sepet çıkardı. üstünde ı or - Z h , ... 1 937 köy kalkınma planının ziraat kulundan Münevver Oral ve Misakı 1'Iuradiye bağlarında za ' 1- r 
::." k"" 1 iki yüz kişi kalacaktt. a arya uoy e - t d " 
tüyü kaldırdı ve kenarlarını müm un ° · . . "k" kısmının ı"lk maddesine alınan köyleri- Milliden bir öğrenci tarafından sÖy· den fazla olduGu1 fal;:n dı·M d likle hem o küçük Türk kuvvetını ı ıye il ' 
dugwu kadar keserek bir el ayası ka. a.r 1 b k mı"zı· ku·"·etlendirecek ve "enlendire. levler verildi. Müteakiben kayma· de'd zararın il:;: önce dci1 J .:ıı 

ayırmış, hem de açık kapı arıı. as ın • • "" 111tı 
kü .. ültülmüş olan mendil parçasını ıyı- cek olan ko··y kavaklarına ehemmiyet mımız Rifat Yenal temel başına ge- de 70-89 nıslıctinde olrtl3 • 

:ı w vermiş olacaktı. ( A rkh.<ıı ı·ar) ıı~ 
ce kıvırdı. Güvercinin iki bacagının a- verilmesi alakadarlara bildirilmişti. lerek öneı:nli bir hita~e verdi. Akhi· mışt~r BütUn MaT"J:i!:ı hıı~11 cılı 
rasına incecik bir iplikle bağladı. Son- /stanbul Asliye 3 üncii llukuk lılah. Planın bazı yerlerde tatbikine başlan- sara gelelı pek kısa hır zaman oldu· r"r ye::unun•m <!Q-5~ btfl 

ra kuşa biraz darı yedirdi; bol bol su kcmcsindcn: mış ve ekilen köy kavaklarından iyi ğu halde yedinci mektep temelini ğu muhakk:ılt !;ibidir. tr 

jçi:di. Onun daha ziyade canlandığmı Galata Necatibey caddesinde 102 neticeler almmagw a başlanmıştır. atmak şerefine nail olduğunu ilave ':[ f'h ·a sUrl11r ~ 
• ı' ama ı venı en ol" 

görünce sevindi. • numaralı evde oturan Güldane tarafın VekfLletin tamiminde şu izahat var- ettı. f"'" l · ·b rıııt1 
kla t B"" ""ki . . "k van ı ız C'l'ın u ~rr. 

Pencereye ya Ş ı. dan Beyog~lunda. Yeniça.-c:ıda Gülbaba dır: uyu erımız saygı, şu ran ve l"f; "'d ... ,...,. , ..... dır· ~ 
."" . l d d"l k k b l k . " ew"- ı umu rna.r.• l Doğudaki pembelik gittikçe ağarı • sokağında 24 numarada oturan Ali Kavaklıklarm dereli plan tatbika. mınnet e :ra c ı ere ur an ar e· • 1!8 

yo::lu. aleyhine mahkememizin 36/ 1922 nu- tı sonunda köylerin birçok ihtiyaçları- sildi. Sonra ilk taşı kaymakamımız Gazu111f ep ) tid 
Güvercini pencerenin dı§arısma çı- maralı dosyasile açılan boşanma da- nı karşılayacak ve köy sandıklarına koydu. Bundan sonra Urbay N\iz. sporcu!aı l f a8 ~ 

kardı ve bosluktn bırakıverdi. vasmdan dolayı müddeialeyh Aliye mühim gelir temin edecek hale gelmiş het Işık, Maarif memuru Rahmi ve . i) .,,,.. ! 
Çevik v; zeki kuş önce dimdik yük- go""nderilen dava arzuhali mumaileyhin bulunacagwı tabiidir. Beledi ve mimarı Talat Özışık vilfr G:ı.zrnnteb, (Husus ! 5 

bi h 1 • • ı· "' d ~! 1 Bud..,<r.n b ... ~··a--I·"7·nd:ık "' 
seldi, sonra havada büyücek r a - ikametgahını terk ile semti meçhule Kavaklıkların her türlü yapı inşa- yet umumı mec ıs azasın an n' e.1 . ~ .:.;• n .. ·b· ·çill JI" 

k · k d g~uya dog-ru uzaklaştı • bl" - · d d"l · 1 met Tayşı" tarafından temele taş ve te:i 937 "3lırm:ıl:ırı 1 
a c_;ızere 0 • gittiği şerhile bilıı. te ıg rn e e ı mış atında tahta, kuru meyve er için ku. 
Horozların ve kuşların bilt: henüz ve H. U. M. K. nun 141 ci maddesi mu. tu, kağıd, sun'i ipek. kibrit çöpü. kib- harç konuldu. Mektebe İsmet İnö· proğram hnzırlamıetır. ttıC 

ötmeye başladıkları böyle bir zamanda cibince bir ay mUdde'.le ilanen tebliğat rit kutusu ve barut kömürü imalinde- nü adı verildi. Civar v"layet ve knz!l f: tıf 
onu kimse görmedi. Alaca oluşunun ifaşına karar verilmiş olduğundan ki değeri ve ormansız yerlerin odun Bundan sonra hep bir ağızdnn muhtelif ma-:lnr yapııııc:tl~re 
da, görünmemesine büyük yardımı ol - müddeialeyh Alinin bu müddet zarfın- iht"yadannı karşılayabilmek hususun. Cumhuriyet marşı söylemek sureti}"" ler çağmlacağı gibi da''" 

da mahkemeye müracaatla dava arzu- <tıki faydaları, mutedil ve so.i!uk ik- le merasime nihayet verildi. kcektir • e muştu. 

-12-

BASKIN .. 

Şahin kulesinin bir ucunda duran 

·tc11ltl 
halini tebelliiğ ve on gün zarfında cc- !imlerden geniş ölçüde yetiştirme im- madan rnüsbct ve muvaffak netice ala- Belediye, Spor komı ti Ol 
\'ab vermesi lfümmu tebliğ makamına kfınhrı nnz:'1rI itib:ıre alınarak bu iı:: bilmek için mesainin teknik usuller saha hediye etmi~. _Ps:titıı1 
kaim olmak il.zere iliı.n <'lunur. etrnf'n-'a'-i mesaiye tam bir ic::t'kamet uydurularak nizam altına alınması za- tanzim ve tesviye!;inı bl tıf' 

(V. P. S. 1341) ''erebilmek doğru olacaktır. Bu çalış. 1 ruri ve faydalı görülmüştür. zcrsizlere orada başlnnıllı; 



'• . 
Uyük Qkyanusun kıyılarında 

e . "Seni seviyorum! •. ,, kelimesinin 
muhtelif manalara geldiği bir ada 

tıç Japon kızları yemek ziyafetinde 
ltıisafirlerini nasıl eğlendirirler? 

Ok'! 
Y44u.s kıyılarında ya§ıymı 11ıi Uctlcrc yeni rakibtcı·: Uyanmtya başlı. 

' yaıı Çiıı kızlan 
au~~nsisko körfezinden ge- nun buraya kadar yaptığı gösteriş 

"uk Okyanusun enginleri· uçuşunun manasını anlarsınız. 
!!,ll'ı.ız zaman bu büyük Son derece yeşil ormanlar ve 
1)

0 rd"kl k t~ . u erim bir panorama çayırlar nazarı dik atimi celbetti-

~)~~~~rnin .. önüne gelmişti. Ge-. ğinden arkadaşıma sebebini sor
•·· n dunyanm en uzun as" dum. Bu senenin diğer yıllardan 
•Us" .. 

1\ U~un gurubta kızıl göke daha az yeşil olduğunu söyledi. Me-
~elık. çerçevesinin yarattı- ğer Ha vay adalarında her gün yağ

~~ tabıat ve sınaati birleşti- mur yağarmış. Hakikaten dağ te
~llti ra unutulmıyacak şeyler- pelerine toplanan esmer bulut kü
llıdi de en birincisidir. meleri de bu memleketin ıslak bir 
l A.~e ~adar teşkil edilen en yer olduğunu gösteriyordu. Otelin 
~ ~r~kan tayyare filosunun taraçasında medar ülkelerinin kız-
.'"ttk ~ıdıyorduk. gm güneşlerinde olgunlaşan ve isim 
1 ~keet etmeden evvel liman- lerini bilmediğim meyvelerden ya

ti .. makamlar tayyarelerin pılan reçelleri yerken hava karar
C&j İçjRorülüp iyice tetkik edil- dı. Karanlık bir semadan yağmur 

·~lfla n son derece sıkı tedbir- damlaları düşmeğe başladı. Yemek· 
~ t·~tkrdı. Bu tedbirlere rağ- ten sonra meşhur (Vaikiki) plajına 

lıçuk etten tam bir gün evvel gittik. Bu plaj seyahat acentala
~ c\ f.

1
Japon gaz gemisi limana rında göri.ilen güzel resimlerine zer . a odan uzakta bir yere de- re kadar benzemediği için inkisarı 

e flhı u zararsız bir kumru ro- hayale uğradım. Plajdan otellere 
. ~la~~n teknedeki uzaktan kadar mayo ile gitmek memnu ol
ıı~ler-1 en kuvvetli fotoğraf duğu için denizde banyo alanların 

tı:tdir.1 her halde güzel iş gör otelllerinc gidebilmelerine mahsus 
~tl olmak iizere tertib:: alınmış. aç .. ,,.. 

ki (~un sonra (Havay) ada· AGIZDAN AulZA GEZEN 
~il el earl) limanına vasıl ol- BİR EFSANE 

l;.:ralla erece muvaffakiyetli bir Vapur Honoluludan ayrılırken 
:'llıa11a ~ Aınerikan tayyareleri her yolcu denize çelenkleri attılar. 

bit bner inmez gene karşıla· Ağızdan ağıza gezen bir efsaneye 
t. '1şka Japon gemisi bul- göre eğer denize çelenk atılırsa ada· 

ya bir daha gelinirmiş. 

~ .Y ~p ~E BiLE IKTISAD Mi.işterek hastalıklarından, yani 
11hık Ok BiR MiLLET deniz tutmasından kurtulan orkes-

tdır. M Yanus çok güzel ınan- tra tekrar calmağa başladı. 
illan d trcan kayaları üzerin- Gündii;leri çok sıcak oluyordu. 
il ı.ılaş a &alar bembeyaz kum- Salondaki Avustralyalı, Nevzeland
~ ~cç~~~Ya kadar birçok renk lı tüccarlarla konuşmağa başladım. 
(~tı~,lll r. Honoluluda rıhtı- Hepsi de lngiliz mamulatını son 
i .ton) .ftınan gümrük iizerin· derece maharetle taklid eden ve ta
ı/': ~<.>r~-~ Ya~ılı (Aloha) keli- bii c;ok daha ucuza satan Japonya-
!} ~eler- Uşti.iın. ya mal satın almağa gidiyorlardı. 

av8~l~Icak 12 harften ibaret Çok tuhaf hikayeler anlattılar. A- ı 
'lı e~~rler. B kelimelerden de ik- vustralyanın Okland şehrindeki 
~ı Hav u scbebten (Aloha) bir ticaret müessesesi İngiltereden j 
illı.ı~} N ay lisanında ne yapı- getirttiği sanatkarane bir fina.n ile 

,· Safa asılsınız} Allahısmar- tabağı Japonyaya taklid edilmek ve 
\~t\ ~anafcldinizl Seni seviye· binlercesi yapılmak için nümune 
tıit\ lltlltk~ arına gelir. Kelime- olarak göndermişti. Fakat yolda 

t a t'ttura.dn V~rilen ahenkle han tabağın kenarı kazara çatlamıştı. 
~ıkfaşıt ,- edıldiği anlaşılır. Va- Japon fabrikası gönderilen nümu
~tda,1 k~la~naşrnaz erkekler saz ne i.izere binlerce tabak ve fincan 
~at\ ~l~a. ı, .~adınlar da kum- yaparak Nevzelanda gönderdiği za
ttııe~c bton~ v~·opi.ikleri arasında man tabakların hepsinin ayni yer 
I t va koftu} Ucudlii Havaylıları den çatlak oldukları hayretle gö-
1tı.ı'j>a\ ~•ht~r. Honoluluda bir rüldii. 
l.ı çi~ artıcı ll'ı.a ayak basan her Jap;-nlar yalnız tabak, çanak 
tılık tkletd &elen arkadaşı ko- taklid etmiyorlar, Japon adalann

\oc • en Ü li~Ot Yapılmış bir ger- da meşhur 1skoç Viskileri bile imbik-
atıla~ ett'rt.i ~U adet o kadar ten çekiliyor. 
\~ i~ at~~.kı karşı gelicisi ol- Güvertede Çinli yolcular dola-
A:~ tl:>it tı salaşların birinden şırlarken aklıma mürettebatın çoğu-

.~ "'l'\~ tı&<\tltıa arıc tedarik ede- nun Asyalı olduğu geldi. Ucu bu· 
~tı"""~~t\t'rt a~kıyorlar. cağı görünmiyen Büyük Okyanus 

tı ~atı ; ü,,iil Uyük Okyanusta· ği bin bir vesvese ile yatmak üzere 
'~ 1t ~h~lu N~atekelerinden biri Üzerinde bir tek gemiye bile tesa
'ltılt\~~ ırdir vyork kadar mon· düf etmemiştik. Şeytanın getirdi
~ ,;,l}'~n Yalnız Havay a- kamarama çekildim. 

tititacn· 140,000 Japonu I Ertesi sabah uyandığım zaman 
1~ tayyare filosu- geminin baş ambarında yangın çık-

tığını söylediler. Yalnız kaptan a
teşin kontrol altında ve söndürül
mek üzere olduğunu temin ediyor 
du. Böylece sabih bir fırın iizerin
de yolumuza devam ederek ( Y oko
hama) ya yaklaşmaya başladık. U
fuktan (Fujiyama) nın karlı mah
rutu görünmi.iştii. Japon toprak
ları üzerine tahakki.im ettiği görü· 
len Fujiyama'nın resmini taşıyan 
etiketli ipekliler dünya piyasalarını 
çoktan avu:ları içine aldı. 

F ujiyana Japonyayı nasıl göz
leri altında tutuyorsa doğan güneş 
memleketine ayak basan her ecne• 
biyi de Japon hariciye nezareti öy
le göz hapsine alıyor. 

D<ıha vapur limana girerken ge
miye çıkan haki elbiseli Japon me· 
murlan her yolcuyu bir sual yaylı
mma uğratıyorlar. Babanızın ismi 
nedir? Büyük pederin izin, büyük 
annesi hangi sene, hangi ayda ve 
hangi vilayette doğmuştur?. Bütün 
bu malumatın hiç kaybolmadan Ja
pon nezaretlerini boyladığı muhak-
kaktır. Eğer Japonyaya gidecek 
iseniz yanınızda yüzlerce kartvizit 
götürürseniz çok iyi edersiniz. Çün
kü hiç ummadığınız bir yerde nasıl 
tanıştığınızı hatırlıyamadığımz bir 
Japon elinizi sıkarken bir de bir ta
rafı İngilizce, diğer taraf Japonca 
kartını da uzatır. Bu kartta ··Japon 
gizli teşkilatına mensub,, yazısı bu 
memurların hiiviyetlerini saklamak
tan çekinmediklerini gösterir. 

Büyük Okyanusun bu sahille
rinde pek o kadar şairane manza· 
ralar ve diişi.inceler yok. Kiraz çi
çeklerile meşhur olan Japonyada 
Vaşingtondan daha az çiçek gör 
düm. Yalnız Y okohamaya ayak 
bastığım zaman havanın son dere
ce soğuk ve karlı olmasına r.ağmen 
manav dükkanlarında taze sebze ve 
çiçek vardı. Avrupada evvelden 
yetişen bir çayırın yerinde iki yap· 
rak yetiştirildiği zaman koparılan 
yaygaraya rağmen Japonlar kurak 
bir toprak üzerinde harikalar yaptık
ları halde se~ cıkarnuyorlar. 

GENC KIZLARIN ÖNÜNDE 
~ BiR ZIY AFET 

iki lngiliz arkadnşımla beraber 
Japon hariciye nezaretinin vermiş 
olduğu bir ziyafete gittik. Arka· 
daşlarım evvelce aponyada bulun
duklarından yemek yerken kullanı
lan çubukları gayet iyi idare ediyor
lardı. Bana çatal, bıçak, kaşık ge
tirdikleri nman yanaklarımın utan 
cımdan kızardığımın farkına var
dım. Bu ziyafetlerde adet olduğu 
gibi (Geyşa) denilen kızlar davet· 
lilerin önlerine oturup onları zarif 
sözlerile eğlendirmeğe başladılar. 
Japonca bir kelime bile bilmediğim 
için bana hizmet t!den zarif Japon 
kızının neler si)ylediğini zerre ka
dar anlamadığımı her halde takdir 
edersiniz. 

Yemekten sonra. Tokyolu bir 
tiiccarın, uğrunda malını, mülkünii 
heba ettiği söylenen bir kız şarkı 
söyleyip dans etmeğe başladı. .Şar
kının ne olduğunu sorduğum za
man tercümanlık eden Japon Çoşi· 
ma muharebesinde ölen bir deniz 
subayı için yapılan vatani bir ti.ir
kü olduğunu süyledi. Aradan u· 
zun bir zaman geçmesine rağıne:n 
Rus - Japon harbi hatırası hala 
tazeliğini muhafaza ediyor. 

Tokyoda sokakta dolaşırken bir 
ayak satıcısının renkli resimler sat
tığını görerek yaklaşmış ve birkaç 
tane satın almıştım. Otelde tercü
me ettirdiğim resimlerin altındaki 
Japonca cümleler ··Alevler içinde 
denizin dibine inen Amerikan zn'h
lı., }arından bahsediyorau. 

· Tokyoda hariciye nezaretinde 
bu meseleyi izah ettiler. Amerik" 
Çine pamuk satıyordu. f lalbuki 
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Festival Kraliçesi 
Yapılacak eğlencelerde en güzel 

dört kız arasından seçilecek 
' 

• Geçen seneki f cst ivald.cn bir intiba . 
Bu sene ağustosta yapılacak festi- Kraliçe festivalin devamı müdde-

val eğlencelerinde bir de festival kra- tince verilecek ziyafetlere, cğlencelc· 
liçesi seçilecektir. Kraliçe seçimi şöy. re riyaset edecek, müsabakalarda ka. 
le olacaktır: zananların hediye ve mükafatlarını eli-

Yeşilköy, Suadiye, Yeniköyde ve le dg!ıtacaktır. Kraliçeye bir de hcdi
tstanbulun bir semtinde yapılacak eğ- ye verilecektir. 
lcncelerde en güzel dört kız seçilecek, Ağustos ayında bir de itfaiye şen. 
bunların şerefine bir gece Yıldız sa- liği yapılmasına karar verilmiştir. Bu 
rayında gardenparti verilecektir. şenlik geçen sene yapılandan daha mü 

Bu dört kız arasından bir tanesi o kemmel olacaktır. Program yakında 
gece festival kraliçesi intihab edile. hazırlanacaktır. 1 

cektir. 

Japonlara göre Çin bu para ile Ja
ponyaya karşı kullanacağı silahları 
temin ediyor. Tabii Japonya bu o
yuna karşı yabancı değildir. Bü -
yük Okyanustaki adaların Alaska
dan itibaren Panamaya kadar Şi
mal Amerikast garb sahillerinin 
müthiş birer müstahkem mevki ha· 
line getirildiğini bildiğim için bu 
suale cevab vermedim. Fakat or
tada hiç kimseyi hayrete düşürmiye
cek bir hakikat var. Müstevli bir 
kuvvet olduğu zannedilen Japon
yanm ta kendisi bir Rus hava hü· 
cumile istila edilmekten son derece 
korkuyor. 

Büyük Okyanusun haritasına 
bakarsanız bu Öenizin ne kadar e
hemmiyetli olduğunu derhal anlar 
sınız. Bütün Avusturalya kıtası
nın, Kanadanın, cenubi ve şimali 
Amerika ile Holanda mi.istemleke
lerinin sahillerini bu denizin suları 
yalıyor. Diinya menfaatlerini bu 
kadar kendisinde toplıyan bu deniz
deki siyasi vaziyeti diişünürseniz 
Japonyaya ayak basan mühim bir 
ecnebinin niçin göz hapsi altına alın 
dığını hemen göriirsünüz. Misafir 
bulunduğum müddetçe nazik Japon 
arkadaşlarım ince ve sanatkarane 
suallerle ağzımdan laf kapmağa ça· 
!ışıyorlardı. 

Tokyoda bulunduğumuz zaman 
pek antika bir Japon lokanta~ına 
götüriildük. Adet olduğu üzere 
kapıda ayakkaplarımızı çıkarıp a
yakları~ı~a Üzerleri bağlı takunya· 
l~~ı. g:çırdık. Yemek salonuna gir
dıgımız zaman ortada beyazlar ~iy
miş canlı bir Buda duruyordu. Yer
lere bağdaş kurar kurmaz önlerimi
ze birer kağıd peçete koydular ve 
sırasile bir takım yemekler getiril
meğe başlandı. Cinslerini anlama
dığım bir sürü şeylerle midemi dol
durduktan sonra yemeğin sona er
diğini anladım. Buda heykeli ol
duğu yerde bir devir yaptıktan son
ra ortadan kayboldu ve yerine çi
çekli bir vazo geldi. Tekrar misa· 
fir kaldığımız eve döndüğiimüz za
man ev sahibim hep politikadan, 
Büyi.ik Okyanustaki kuvvetlerin 
müvazenesinclen konuşmak istiyor 
du. 

Japon donanma ve ordusunun 
biribirlerinden hoşlanmadıkları mu
hakkaktır. Çünkü Japonyanm in
kişafını ordusu Asyada, donanma
sı Büyük Okyanusun enginlerinde 
görüyor. Vaktile ·Japon Başvekili 
olan Hirota, Marşa! adalarının va
ziyeti hakkında malumat vermek
ten çekinmişti. 

Avustralya ve Filipin adalarına 
hemen hemen ayni derecede yakın 
olan bu adalar Almanların mali idi
ler. FC\kat harbten sonra bunlar 
Japon donanması Vladivostok"taki 

hangi bir harbte Japonyanın son de· 
rece işine yarıyacak olan bu yerleri 
tahkim etmiycceğine dair söz veren 
Japonlar şimdi buralara kimseyi sok 
muyorlar. ~ütün bunlara rağmen 
Japon donanması Viladivostok'taki 
Rus tayyarelerinin birkaç saat için
de Japon donanma ve deniz üsleri
ni alt üst edeceğinden korkuyor. 

Ordu ise, denizci arkadaşlarının 
bu korkularına karşı Vladivostoku 
bir günde zaptedebileceklerini söy
lüyorlar. Bu işi başnrmak için la· 
zım gelen zamanı bulup bulprrııra
caklarmı Allah bilir. 

Tokyodan Kabaya kadar sahil 
boyund:ı hep manevra ile iştiğal e
dildiğini gördi.im. Şehirler karar
tılmış, ışıldak hüzmeleri semaları 
deliyordu. Fakat Japon toprakla
rında yabancı bir adam ne sorar ve 
ne de dinliyebilir. 1 ler yer askeri 
demiryollar ve gizli mühimmat fab
rikalarile dolu. Birçok yerlere ya· 
hancıları sokmuyorlardı. 

Japonyadan sonra Çine geçtik. 
Muntazam ve maddiliği ile Alman
yaya benziyen Japonyayı görenler, 
gayri muntazam, fakat cazibeli Çin 
topraklarına ayak baı:•ıkları zaman 
çurya daha başka bir fılem. lVlek· 
tublarınızın ulaşmasını isterseniz 
Mançukoko diye diye yazılması la· 
zım gelen bu memleketteki lıudud 
teşkilatı Şikagoya parmak ısırtacak 
kadar mükemmel bir dereceye va
sıl olmuştur. "Kırmızı sakallılar,, 
diye maruf olan bir çeteye cocuk
l"rını yazdırmağa muvaffak . olabi
len babalar, İngilteredcki meşhur 
Eton kollejine oğullarını kaydetti· 
ren ebeveynden daha ziyade sevini
yorlar. 

Çinliler yarını düşünmiyen Fa· 
talist insanlardır. Zaman onlar 
için Aynştaynm telakki ettiğinden 
daha izafidir. Mühim bir mesele 
ile karşılaşan bir Çinlinin yaptığı 
yegane iş gülmektir. Japon ordu
larının. her biri birer muazzam 
memleket olan Çin memleketlerini 
biribiri arkasina istila ettiğini du· 
yan Çinlilerin bu vaziyet karşısın
da giilmeleri mamafih hissizlikten 
doğan birçey değildir. Çünkii her 
Çinli güniin birinde Japonyanm 
mahvolacağına kanidir. 

Çinde şimdi Japonları Çin top· 
raklarından defetmeği istihdaf eden 
bir gençlik hareketi vardn. Bu tes
kilatın çok _geçmeden gayesine eri· 
şece.ğ~ni söylüyorlar. Yalnız Çinli
ler ıçın (çok geçmeden) tabiri bir 
seneyi ifade ettiği kadar bir asır 
manasına da gelen bir sözdiir. • 

Bütün bunları gördiikten sonra 
günün birinde Büyük Okyanusun 
suları iizerinde bir hailenin oynana
cağını herhalde kestirirsiniz de~il 
mi? 



ıo-KURUN 21 NiSAN 1937 

Kapalı zarf usultle eksiltme il4oı: 
Nafia Vekaletinden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Malatya istasyon tesisatından olan 535 metre 
uzunluktaki yolun parke taş kaldırım inşasıdır. 

Keşü bedeli ''25715,, lira "85,, kuruştur. 

2 - Bu ite ait evrak şunlardır: 
'.A - Eksiltme gartnamesi • 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel ıartnamcıi 
D - Fenni ıartname 
E - Silsilei fiat ve keşif hulba cetveli 
İstiyenler bu evrakı (130) kuruş bedel mukabilinde JOSe ve köprüler reisli

ğinden alabilir. 
3 - Eksiltme 4/5/937 tarihinde salı günü saat 16 da Nafia Vekaletinde 

,Şose ve Köprüler Reisliği eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usulile ya. 
pılacakttr. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin (1929} liralık muvakkat teminat 
vermesi ve resmi guetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye tevfikan 
müteahhitlik vesikası ibraz etmesi lazımdır. isteklilerin teklif mektuplarım üçün
cü maddode yazılı saatten bir saat evveline kadar komisyon resiliğine makbuz 
mukabilinde vermeleri muktazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(942} (2159) 

lstaııbul 4 Üncü icra memurluğundan 
Mıgrrdiç Frenkyarun Emniyet Sandığına birinci derecede ipotekli olup ta

mamına yeminli üç ehlivukuf tarafın:dan (6070) lira kıymet takdir olunan Ga
latada eski Sultan Beyazıt yeni Ktlınçalipaşa mahallesinin eski çöplük iskelesi 
yeni çöplük sokağında eski ve yeni 3, 5 No. lu bir tarafı Harikliya mağazası, 
bir tarafı Hasan ve diğer Hasan ve R:ıtma ve .saire arsası ve hazan Naşide han 
ve ahm arka tarafı Dirohi Hurap mağazası önü çöplük iskelesi sokağı ile mah
dut tapu kaydına nazaran bir mağaza takdiri :kıymet raporuna göre aşağıda 

yazılan evsafta bulunan gayrimenkul tapu kaydı üzere açık' arttırma vazolun -
muştur: Zemin katı toprak, diğer kat döşemeleri 20 santim putrel çift üzerine 
kalaslarla döşenmiş ve tavansız olan birinci katta: ahşap bir tezgahla raflr bir 
merldiven altı ve boş dolaplı ahtaP bölmeli bir oda. ikinci katta: Birisinin içinde 

ahşap tezgah ve rafları havi -ahşap bölmeli üç oda bulunan ve umum sahası 112 
m2 olup 106 m2 üç katlı bina geri kalam aydınlık olan demir iki kapılı iki depo tapu
tiaki kaydında oldufu gibi açık arttırmaya konmuş olduğundan 3. 6. 937 tarihine 
müsadif (perşembe) günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttırması icra 

edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti mu hammenenin % 7 5ni bulduğu takdirde 
müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü ba
ki kalmak üzere arttırma 15 gün müddetle temdit edilerek 18-6-937 tarihine 

müsa:dif (cuma) günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci 
arttmnasmda arttırma bedeli kıymeti hammcnenin % 7 5 ni bulduğu takdirde 
dirde satış 2280 No. lu kanun ahkamına tevfikan geri bırakılır. Satış pe~indir. 

A'rttırmaya iştirak etmek isteyenlerin kıymeti muhammenenin % 7,5 nisbetin
de pey akçası veya milli bir bankanın teminat mektubunu hamil bulunmaları 

18.ztmdır. Hakları tapu sicili ile sabit olmıyan alacaklılarla diğer alakadaranrn 
ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan 

iddialarım evrakı müsbitelcrile birlikte ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gün 
zarfında birlikte dairemize bildirmeleri lflzımdır. Aksi takdirde haklan tapu si -
cili ile sabit olmıyanlar sabJ bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Mütera

kim vergi, tenviriyc, tanzifiye 'Ve ldelliliye resminden mütevellit Belediye .rlisu -
mu ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. 20 senelik vakıf icaresi 

tavizi müşteriye aittir. Daha fazla malfımat almak isteyenler 3. 5. 93 7 tarihinden 
itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık bulundurulacak arttırma şartna -

meısi He 934/3202 No. lu dosyaya müracaatla mezkQr dosyada mevcut vesaiki 
görebilecekleri ilin olunur. (22Z2) 

Istanbul 4 iincü icra memurluğtından 
Vahan Agopyanın Emniyet Sandığına birinci derecede ipotekli olup tamamı

ııa yeminli ilç ehlivukuf tarafından ( 473 1) lira krymet takdir olunan Kınalıada
da zeytinlik sokağında 23 N. lu bir tarafı Filip hanesi bir tarafı Ebrus veresesi 
arsası, arkası Hacı Artin, önü zeytinlik sokağı ile mahdut evsafı aşağıda yazılı 
ev tapu kaydı üzere açık arttırmaya vaz olunmuştur. Umum evsafı: Çatı ile bir -
likte 4 kattan ibaret olup içi ve dışı yağlı boyalı zemin ve birinci kat pencerele. 

ri demir parmaklıklı üst kat pencereler pancurludur. Binanrn cephesin'de oymalı 
:tezyinat vardır. Merdiven ba§lan camlı bölme ile ayrılmıştır. Zemin kat : ttmini 
malta bir koridor üzerinde zemini malta ve maltız ocaklı bir mutfak, zemini tah

ta bir oda, bir kömürlük bir hela ve birinci kata çıkan servis merdiveni vardır. 
Birinci ~at: Bahçeden iki taraflı merdivenle camlı kapıdan zemini tahta ve et
rafı camekan ve üstü galvanizli saçla ör tülü bir mahalle ve 'buradan da çift ka-

natlı kapı ile birinci kata girilir: Burada zemini mermer bir sofa üzerinde 
0

iki oda 
ve buradan camlı ara kapısı ile gesilen diğer büyükçe bir sofa üzerinde bir ki -
ler içinde mermer bilezikli bit sarnıç bulunan maltız ocaklı bir mutfak, bu so-

fadan diğer bir kapı ile geçilen "diğer küçük bir sofa üzerinde bir oda ve ala -
franga bir hela, ikinci kat: Büy;.ik bir sofa üzerinde zemini tahta ve portatif 
ocaklı bir mutfak, bir dolap, ve bu sofa dan ara kapısı ile geçilen diğer küçük 

bir sofa üzeriride bir oda, bir hela ve bir dolap ve ayni sofadan çift kanatlı kapı 
ile geçilen bir salon üzerinde iki oda. Çatı katı: sofadan bir merdivenle çıkılır, 
çatı altı tamamen bir tek salon halinde olup iki tarafta büyük iki çatı <ırası ve 
önünde zemini çinko ve etrafı tahta korkuluklu bir balkon, bahçenin et:-afı du -
var s;evrili olup içinde bir kuyu ve bir kaç ağaç vardır. Umum mesahası 459 
m2 olup bundan 154 m2 üzerin:Ie bina mevcuttur. 

3. 6. 937 tarihine müsadif (perşembe) günü saat 14 ten 16 ya kadar daire
ae birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhammen enin 
% 7 5 ni bulduğu takdirde müşterisi üze rinde bırakılacaktır. Aksi takJirde en 

son arttıranm taahhüdü baki ka!mak üz ere arttırma 15 gün müddetle temdit e
dilerek 18. 6. 937 tarihine müsadif (cuma) günü saat 14 ten 16 ya kadar keza 
dairemizde yapılacak ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti muham -
menenin "ô 7 5 ni bulmadığı takdirde satış 2280 N o. lu kanun ahkamına tevfi-

kan geri bırakılır. Satış peşindir. Arttırmaya iştirak etmek isteyenlerin kıymeti 
muhammenenin % 7 ,S nisbetind~ pey aks;ası veya milli bir bankanın teminat mek
tubunu hamil bulunmaları lazımdır. Haklerı tapu sicili ile sabit olmıyan alacak -

lılarla diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklannr ve hususile fa
jz ve masarife dair olan iddialanm cvra kı mlisbitelerile birlikte ilan tarihinden 
itibaren nihayet 20 gün zarfmd'l birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi 
takdirde kahları tapu sicili ile ı;abit olmıyanlar satış beledinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiye ve dellaliye resmir.den mü-

tevellit Belediye rüsumu ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olcnur. 20 
senelik vakıf karesi tavizi mÜ§~t.riye aittir. Daha fazla malilmat almak isteyen -

]er 3. 5. 937 tarihinden .itibaren herkesin görebilmesi için dairede 2~1k blundu -
rulacak arttırma §artnamesi ile 9:>4/1846 No. lu !dosyaya müracaatla mezkur dos
yada mevcut vesaiki görebilecekleri ilin olunur. {2226) 

-Dll:JJ(NJ ve VARDN 
TERCUME KULTYALll 

Bu irfan hazinesine 
abone olmak İCjin 

kolayhklar 

Memlekette okuma hevesini 
yaymak ve kitap tedarikini kolay
laştırmak ma.ksadile Dün ve Ya
I'.ın kitapları için her keseye elve.. 
rişli ve pratik bir abone usulü ko
nulmuştur. 1 inci kit!!.ptan 11 inci 
kitaba kadar olan on ciltlik 1 inci 
serinin abonesi 636 kuruştur; bu
nun 236 kuruşu peşin verilir ve on
dan sonra her ay bir lira ödenir. 

11 inci kitaptan 20 inci kitaba 
kadar olan on ciltlik 2 inci serinin 
abonesi 504 kuruştur. 204 kuruşu 
peşin verilir ve ondan sonra her ay 
bir lira ödenir. 

21 inci kitaptan 30 uncu kitaba 
kadar olan on ciltlik 3 üncü serinin 
abonesi 532 kuruştur; 232 kuruşu 
peşin verilir, onda!l sonra her ay 
bir lira verilir. 

31 inci kitaptan 41 inci kitaba 
kadar olan on ciltlik 4 üncü serinin 
abonesi 520 kuruştur; 220 kuruşu 
verildikten sonra her ay bir lira ö
denir. 

4.l inci kitaptan 51 inci kitaba 
kad.ır olan on ciltlik 5 inci serinin 
abonesi 488 kuruştur; 188 kuru§u 
peşin ver;Hr ve her ay bir lira öde
nır. 

50 kitaba birden abone olmak is
Uyenler peşin 8 lira vermekle ki
tapların tamnmmı alır ve sonra 
her ay 3 lira ödiyerck 6 ayda hc
saplarmı kapatırlar. 

51 inci kitaptnn 60 şmcı kitaba 
kadar olan y ıncı serinin abonesi 
436 kuruştur. 136 sı peşin verilir 
ve her ay bir lira ödenir. 

Abone olmak için ''V AKIT., 
yc«duna müracaat edilmelidir. 

Telefon~ 24370 İstanbul. 

lstanbul Vçüncı1 icra Memurluğun. 
dem: 

~-!!!!!!!!!!~~~!!!!~~ 
Fatih garaj atö1ysine lüzumu olan bir tane torna tezgahı eksiltJlle "i 

nulmuştur. Bu torna tezgahına 1250 lira kıymet tahmin olunmuştur~ 
mesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kıınlll1~ 
vesika ve 93 lira 75 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile bCrtı 
yıs 937 pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlııt·(2li (I~.) 

Muhammen bedeli 1lk t 
Karaağaç müessesatı Soğuk hava de- 95 

posu kamyonunun tamiri 150 lira 11·~ 
Yukarda cinsi mikdarı ve muhammen bedelleri yazılı olan l\aıt')r 

ri pazarlığa konulmuştur. Evrakı Levazım Müdürhiğünde göriilebı~ı · 
liler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve hizalarında gösterilen ~ 
nat makbuz veya mektubile beraber 26.4.937 pazartesi günü saat ~'!CI) 
Encümende bulunmalıdırlar. (:ı:~ 

Kapalı zarf usullle e"slltme ıu101 

Ka)rseri '' aliliğinden: 
1. - Eskiltmeye konulan iş Kayse ride yeniden yapılacak meınte1'et 

nesi binasıdır. Keşif bedeli (81367) lira (86) kuruştur. 

2. - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlartiır: 
A. - Eksiltme şartnamesi 
B. - Mukavele projesi 

C. - Nafia işleri şeraiti umumiyesi 
D. - Tesviyei türabiye şose ve kirgir inşaata dair fenni prtn•111e' 
E. - Hususi şartanme. 

F. - Keşif cedveli, silsil:i fiat cedveli, Metraj cedveli. 
G. - Projesi. • .r,r-
İstiyenler bu şartnameleri ve. evrakı Ankara. İstanbul Kayseri .I" 

dürlüklerinde görebilirler. 

3. - Eksiltme günü 6-5-1937 perşembe günü saat 
!ayette yapılacaktır. 

4. - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

S. - Eksiltmeye i§tiralt ~ebile:ek ler için 1imdiye kadar yü:ı: bitı 
yaptıklarına dair Nafia Vekaletinden ehliyetname ile Ticaret o:iası~d~ 
olduklarına dair vesika ibraz d~<.ekler ve mes'ul bir diplomalı rnüb 
mimar göstereceklerdir. 

6. - Teklif mektuplan yukarıda ya zfü gün ve saa tten iki saat e~ 
meni vilayete makbuz mukabilinde vereceklerdir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet ihale tarihinden ell 1~ 
evveline gclmi~ olmaları Hizım:iır. Posta öa vukubulacak gecikmeler lt• 

mez. 7. - Pul, Dellaliye ve buna ait sair masraflar Müteahhide aittir· (1 

Kocaeli Vilaveti Daimi 
• 

Encii rneninde 
Mahcuz \'C paraya ÇC\Tilmesine ka- . 

rlı.r 'Vc rilcn bir adcd siyah marukcıı ka- Adapazarı - Arifiye y<>lunun 42 -+ G37 - S(H-107 inci kilometrclcrJ 
napc ve iki aded kolluk ve bir aded no. <la muhtelif parçalarda §OSC tamiratı mevcut altı bin liralık tahş!satl 
ra marka radyo açık arttırma suretile vahidi Iiat üzerinden Nisanın 28 inci Çarşamba günü saat on beit' 
26.4.937 tarihine müsadif pazartesi yapılmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 
günü saat on altlda Galata Voy\'oda Muvakkat teminat ( 450) liradır. İit eklilerin ihale saatine kadar 
caddesi Voyvoda hanı önünde sablaca- veya vilayet nafia müdürlüğünden alının ış fenni ehliyet vesikası ve Jllll 
ğmdan talih olauların m~~lindc ha- minat mektubu veya banka makbuzu ile vilayet makamına ;4r~.e :;, 
zır bulunacak memuruna muracaatla. fiat cetvelini görmek istiyenlerin de vilayet Nafia müdürlüğüne ınura z•' 
rı ilan olunur. (V. No. 2184) .. ~ 
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{) Nafıa Vekileti 
evl~t Demiryolları Avrupa hattı 

~ 
2 

ışletme nıüdürlliğünden: 
ld 3 ~isan 

1 , 

' 
·' 

c tcıııiUi l) 1937 tarihinden itibaren Sirkeci - Küçük Çekmece Banliyösün-

~ töre l!anl~ ~·/l3 l N. 1ı yolcu tarifesinin tatbikine ba§lanacaktır. Bu tarife -
~y....., leij~··,:o hattı (htanbul - Yedikule), (Yedikule - Bakırköy), (Bakır-
ore ıllıt Çek ) • 

fll ile rncce olmak üzere 3 mıntakaya ayrılmıştır. Bu 3 mıntakaya 
retle 

r alınacaktır: (2214) 

I 
Gidiı 

II m 
Gidiş - Dönüş 

I II III 

ı_8 
9 l(Hornetroya 

II. III. 

-14 kadar olan mesafeler için 150 100 
ıs .. 200 125 25-25 " .. •ı 

-4s .. 250 175 il " 
,, 

•6 " 450 300 ~ -10 .. .. • • 
llf••sa1 . " " .. .. 750 500 

tarıfe istasyonlara asıl mı.ljtır. 

T. C. D. D. AVRUPA HATTI 
9. iŞLETME MODORLOCO 

~~him kolayhklar 
d:g~kif hizmetlerden birine ihtiyaçları olanlar 
a· e e on B· hıektup 

ır kart 
Bir ad.. .. de ı.: ... nı gon rerell\ 

4 K il b~ı p'·R OP''ttG "A"'N'"D A 

SERVİSİ 
~ hizmet olmak üzere apiıdaki husualanla 
l .._ '.~ilerini .. olacak kolaybklan kendileri gibi dütünüp halle
~ .._ ~Ylobil Rorecektir: 

katip y~ eşya vesaire sabnak veya almak istiyenler, 
3 ._ !:~ip ~la ~haaip, hizmetçi, atçı, itçi istiyenler ve bu hi;mıetlere 

~ıralık nar. 
4 ._ ~l"nak 'k~tlık ev, apartıman, dükkan, mağaza arayanlar. Ki. 
S .._ O era \'e~ırkya vermek. Almak veya satmak istiyenler, 
6 .._ tornob'I e veya almak istiyenler, 
"1 .._ ~ldy0 ,b;1kak aatmak veya itletmek istiyenler, 

h'erc:İiıtıe a. satmak veya tamir ettirmek iıtiyneler. 
. 1:trrıetleri e~htınek veya tercümeler yapmak iıtiyenler bu 
1S1tı ev AklTlaylıkla ve emniyetle çarçabuk görebilmeleri 
~~e!tul oJnı .. PROPAGANDA SERViSi) nde bu itlerle 

llra~atla ·dak ~zere aynca bir büro vücuda getirmittir. 
r a hıçbir kayıt ücreti alınmaz. 

Vakıt Propaganda Servisi 
Vakit Yurdu Ankara Cad. İstanbul 

Posta kutusu 46 Telefon 24370 
T elsraf - Propaganda Vakit 

11 - KURUN 21 NiSAN 1937 

Kendir ve Keten Sanayii 
-na-'!u-::~-dae-111,~-:--n:-.~-Hk·-·ma:-· Türk Anonim Şirketı• 

aaaı .U de 11.apanq aıttJa flşat.lıln ıa. 

BORSA 
20 4. ~37 

PARALAR 
•Sterlin 
•Dolar 
•Frank 

62-2 - Pezeta 

• Liret 
• Belçika Fr. 
•Drahmi 
• tsvıçre Fr. 

•Mark 
•Zloti 
• Pengo 
• Ley 

•Dinar 
Yen 

28 -
22-
24 -
14-
~2 -

ESHAM 

iş BankılSI 9 00 
A.nlld•llU 23 75 
Reji ,-
Şlr. Raynv 

Uerkez R11.11k 94 -
U 81ı?orta 

BomonU 10 75 

ı stlkrazıa r 
• lWT.HQr. ı 20 35 
• • • • IJ 19 95 

.... m 20 
llUk.DahllJ 96 

• ErgeuJ laUk tlJ -
192~ ,. ., .-

" S. E l"ZU rum 95 -

rr..mva1 
•Çimento 
Gı.yoo Det 
fJwk Del 
Balya 

1410 

.-.-
fŞark aı. ec:r.a -
felcfoo 

Tahvlller 
a:ıektrllr 

Tram••1 
Rılıtrm 

• Aıı.\dolo ı 

• Anadolu lJ 

39 00 
39 90 

"""''olum 
Mümessil A 44 oo 

Çareamba 

Takvim o Nisan 
Pcr'!erube 

ıı Nisan 
8 Sefer 

S 1 I 
18 !56 

======I 7 Sefer 
:..>Un doğ\lfu 
GUn batı§l 

Sabab namazı 
Oğle oam&.ZJ 
CkindS oıwıası 
Akgam oamMSı 
Yatsı ııamam 

tmMır 
Yılm geçen g11Illeı1 
Yılm kalan günleri 

!\ 12 
!8,55 
400 

1213 
16,00 
18,55 
20$3 

3.22 
11 t 
254 

4 ,00 
12 rn 
16.00 
18 56 
2035 

3,20 
I 12 
2SJ 

idare Meclisinden: 

Müzakere • 
ruznamesı 

1 - Şirket sermayesinin t~zyidi ve esas mukavelenamenin 7 nei maddesi • 
nin tadili. 

2 - idare meclisi azalarının 937 senesi için hakk~ huzurlanrun tayin ve 
tesibiti. 

3 - Fevkalade ihtiyat akçasmın sermayeye kalbi. 

Adı geçen 
Şimdiki şekli 

7 nci maddenin 

Şirketin sermayesi beheri (1000) 
Türk lirası kıymetinde hamiline muhar
rer (400) hisseye münkasem (400.000) 
Türk lirasından ibarettir. 

Tadil şekil 
Şirketin ıermayeıi beheri (1000) 

Türk lirası kıymetinde hamiline muhar
rer (600) hisseye münkasem (600.000) 
Türk lirasından ibarettir. 

Devlet Demıryolları ve Limanları işltttme 
. . L1mum idaresi ilanları 

. 
Muhammen bedeli (317 3) lira olan Dinamo ve Otomat kömürleri 28-5-

1937 cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında 
'satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (234,23) liralık muvakkat teminat ile kanunun 

tayin ettiği vesikaları, Resmi Gazet:nin 7-5-1936 gtin ve 3297 No. lu nüe • 
hasında intiıar etmİJ olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini 
ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydarpaşada 
tesellüm ve ıevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (2065) 

Muhammen bedeli (10800) lira olan 400 ton döküm koku 21/ 5/ 1937 Cu
ma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satm 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 810 liralık muvakkat teminat ile kanunun ta.. 
yin ettiği vesikaları, resmi gazetenin7 /5~936 T. 3297 No. lu nüsha.smda in
tişar elmi§ olan talimatname dairesinde alınını§ vesika ve tekliflerini ayni 
gün saat 14,30 a kadar komisyon Reisliğine vermeleri llzımdır. 

·=== GÜ n 1 Ü k şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarp~ 
~ da Tesellüm ve se~k §<filğinden dağıtılmaktadır. (2150) 

--==R=~~!!> 1 lstanbul 4 lincii icra memurluğundan 
:Mehmedın tasarrufunda olup Emniyet Sandığına birinci derecede ipotek 

edilen ve elyevm Üzerlerine bir bina yapılmak suretile mahallen tevhit 
edilen biri Fatihte Manisalı Mehmet Paşa mahallesinde Yenihan ve Büyük 
Karaman sokağında eski 8 yeni 16/ 6 numaralı sağı 5 harita numaralı Mu
hittin arsası, solu 7 harita numaralı Mehmet arsası arkası 8 metrelik tarik 
cephesi umumi yol ile mahdut ve diğeri ayni me\'ki ve mahallede Sulu Han 
sokağında eski 8 mükerrer yeni 16 5 numaralı sağı 4 harita numaralı Na,. 
fia arsası solu 6 harita numaralı Fatma arsası a.rkR.Sı 8 metrelik tarik önü 
umumi yol ile mahdut gayrimenku!ün b!r gartname ile kill olarak satılmasına 
karar ,·erilen mezkur gayrimenkule ehlivukuf tarafından (3212) lira kıymet 
takdir edilmi§tir . Mezkur evin evsafı: Bodrum katında: Arka sokaktan girL 
len bahçe içinde zemini çimento bir koridor iki oda bir beladır. Taşlıkta bir 
tekne vardır. Zemin katında: Zemini karosimen antre ve zemini renkli çini 
bir koridor üz~rinde iki oda zemini karosimen alaturka helA zemini renkli çini 
mozayik tekneli matbah birinci katında: Zemini karosimen ikisi içiçe 
üç oda bir hela zemini karosimen moza yik tekneli matbah arka cepheye kor
kuluksuz balkon vardır. Buraya mozay!k merdivenle çıkılır. Çatı katı: Bu kata 
ahşap merdivenle çıkılır. Bir sofa basık tavanlı bir oda ve bir heladan iba. 
rettir. Arka bahçede zemini karosimen etrafı duvar korkuluklu tara~u vardır. 
Elektr.ik ve zemin katında terkos tesisatı vardır. Binanın beden duvarları k~ 
gir dahili aksamı ahşap ve haricen sıvasızdır. Bahçenin etrafı kısmen du,•ar 
ve saçla çevrilmiş olup bir kısmının zemini çimentodur. Ve bir kuyu vardır. 
Mesahası: Umum mesahası 75,50 m 2 olup 53 m 2 Uzcrinde bina vardır. Geri 
kalanı bahçedir. lşbu gayrimenkul tapu kaydı mucibince tamamı açık arttır
maya vazedilmiştir. 

ôCLE NEŞRİYATI: 
Saat 12,30 PIAkla Türk mualkl111. 12,50 

Hav&dla. 13,05 .Muhtelif plAk neıriyatı. H,00 
Son. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 

Saat 17,00 lnkılAp dersleri Üniversiteden 
naklen Yusuf Kemal Tengirgenk tarafından. 

Saat 18,30 PIA.kla dana musikisi. 19 oo 
çocuk eairgeme kurumu namına konferans. 
Doktor Ali Rlfat tarafından. 19,30 Mando • 
!in orkestrası: Yerk ve arkadaşları 20,00 
Nehlze ve arkadaşları tarafından Türk mu
slklal ve halk garkıları. 20,30 Ömer Rıza ta
rafmdan arapça ııöylev. 20,45 Blmen Şen ve 
arkad&§ları tarafından Türk musikisi ve halk 
grkıları: Saat ayarı. 21,15 orkestra. 

Saat 22,115 Ajans ''e borsa haberleri ve 
ertesi gUnün programı. 22,30 P!Akla sololar, 
opera ve ope~ct parçaları. 23,00 son. 

~--•Dr·---11 
NIŞANYAN 

Hutalannı bergUn akşama kadar 
Beyoğlu, TokaUıyan oteli yanında 
Mektep sokak 35 numaralı mua-

yenehanesinde tedavi eder. 
Tel: 40843 

KURUN 
tLAN tlCRETLERt 

Ticaret llAntarının llA.n aayıtaıarmda 
santimi 30 kunııtan başlar. İlk aayıfada 
250 kuru~a kadar çıkar. 

BUyUk, çok devamlı kıllgell, renkli ua..o 
verenlere ayrı ayrt indirmeleri yapılır • 

Resmi ııAnlarm bir satırı 10 kuruotur. 
Kütük UAntar: 
Bir defa 30, iki defası 150, Uç defaaı 65, 

dört defası 715 ''e on defası 100 kurugtur. 
üç aylık llA.n verenlerin bir deta.sı beda· 
vadır. Dört aatırt gecen llA.nlann fazle. 
satırları beş ktıru,tan heaap edilir. 

KURUN hem doğrudan doğruya, ken· 
dl idare yerinde, hem Orhaıabey hanında 
YAKIT Propaganda Servisi eliyle ll!n ka• 

Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak edecek mUşterilerin kıymeti mu • 
hammenenin %7,5 nisbetlnde pey akçesi veya milli b 'r bankanın teminat 
tnektubunu hamil olmaları icap eder. Müterakim vergi, tanz:fat, ve vakıf 
borçları borçluya aittir. Arttırma ~artnamesi 1 / 4/ 937 tarihine müsadif per
şembe günü dairede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 

1/ 6/ 937 tarihine müsadif sah günü dairemizde saat 14 den 16 ya kadar ic.. 
ra edilecek, birinci arttırmada bedel. kıymeti mulıammenenin %75 ini buldu. 
ğu takdirde üstte bırakılır. Aksi takdirde son arttırmanın teahhUdil baki kal
mak Uzere arttırma on beş gün daha temdit edilerek 16 6 937 tarihine mil
sadif çarşamba gUnü saat 14 den 16 ya kadar dairede yapılacak ikinci arttır. 
ma neticesinde en çok arttıranın üstünde b:rakılacaktır. 20C4 numara!ı icra 
\'e iflas kanununun 126 ıncı maddesine tevfikan tapu sicillerile sabit olmıyan 
ipotekli alacaklarla diğer alakadaranınve irtifak hakkı sahiplerinin bu hakla
rını ve hususile faiz ve mnsarife dair olan idd ialarını ilan tarihinden itibaren 
20 glin zarfında evrakı müsbitelerile birlikte Dairemize bildirmeleri lazımdır. 
Aksi ~kdirde haklan tapu sidlerile sabit olmıyanlar eatış bedelinin paylaş
masından hariç kalırlar. Miitera.kim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ve della. 
liycdcn ibaret olan belediye nısumu ve vakıf icaresi bedeli ·müzayededen ten
zil olunur. 20 senelik vakıf icaresi tavizi müşteriye a.lttir. Daha fazla malfı
mat almak istivenlerin 936 208 numaralı dosyada mevcut evrak ve mah3llen 
haciz ve takdiri kıymet raporunu görüp anlıyacaklan illn olunur. (2219) 
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!::::::: Birinci sınıf Operatör :ı::ms r 
ffOr.CAFER 'fAYYARlı 
Ü Umumi cerrahi ve sinir, dimağ :s ' 
U cerrahisi mütehassısı Ei l 
lı: Paris Tıp Fakültesi S. Asistanı ~ 
i. Erkek kadın ameliyatları, dimağ ı u 
ii estetik - "Yüz, meme, karın bu-
H ruşuklukları,, Nisaiye ve doğum 

:: mütehassısı (! 
i~ Muayene: Sabahları M n r c !in n n ii 
:: 8 den 10 a kadar ~ lJ U ~ !: 
g öğleden sonra ücretlidir ii 
:: . :: 
:: Beyoğlu, Parmakkapı, Rumelı Han :: 
•• " ı. 
!i :::::::ı N o. l Telefon: 44086 :;::::::!! 

/)r. Suphi Şens:ıı 
idrar yoHarı hastahkları 

mütehassısı 

Beyoğlu Yıldız sineması kar· 
şısı Leklergo Apt. Muayerıe 

4 ten son ra 

1 Cumartesi fakirlere parasız 
Tel: 43942 

........ ~B•*lllllllal .. mE1!1111 ............. .. 

SEZAR--
~arın tcrciıme külliyatındaııdır 1 
, - - .. - Fiyatı 40 kuruştur 

KURUN 
ABONE TARiFESi 

.. TUIAI A31ık 

s ıı.3lık 
6 aylık 
Yıllık 

lllemteket 
içinde 

ı.;o 

400 
'760 

l\lemlek f't 

d.ı,ınııa 

27/J 
'7~ 

1400 

. 
t............. .. ................................ .. , ••••••••••• ......................................................... :; 

Cengel kitabı i~ 
!= 

R udyard Kipling'de :! 
i d i:im ze ~eviren: H 
!.. r ·uretti n Ar tam ~:~:· 

lQgiliz edebiyatının şaheserleri 

i arasında olan bu eser Ulus neş- g 

l::::;,'.:;~.,:,:~'.~~:: .. ~:~~::::::~~;.~ı::Jl ! 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMA.~ REHIM 

Dahiliye Mütehaııın 
Pazardan başka günlerde öğleden aonre 

ııaat (2,6 t.ah 6 ya) kadar tstanbulda Dlv~ 
1 

yolunda (lOi) numaralı hususi kabinesin~'! I 
tıa.stalıırını kabul eder. Sair, cumartesi gUn 

1400 2700 

Tarltcnlnden Balkanlar için ayda otuzar kı .. 
nış dU§UIUr. POfita birliğine girmJyen y~ r
lere ayda yetmiş be§er kuruş zammedUlr. 

'IUrk1ycnın her llOSta m erkez.inde 
KURUJlia a bone yazılır. 

leri sabah "9,5-12" saatleri haklkl fukaraya ._ _____________ _, 

mahsuatur. Kuayenehp e •• .,, telefon; 

2239~. Kışlık telefon: 21044. 
Sahibi: A SJ'M U l9 

Neı;rlj•at DlrektörU: Rc!lk Ahmet Sevengll 

MARKAMIZ SA<ıLAMLlfı( 
. VE 

UCUZLUc.1:İUN TEMİNATIDI~ 

IERKICK VIE KADIN KUMA9LARfı 

KUNDUlllALAR, SAlllACIYE, HAZIR ELBiSS:• 

'I" U H A P' i Y 1C IC e Y 14 S 1 VIC . . 

YERLi MALLAR. 

PAZARLAAI 

Cok .Mühimdir 
OKUYUNuı 

. ., 
KURUN ve HABER gazeteleı·i okuyucularının faydalat1 

yaptığımız teklifi hüsnü kabul ederek : 
1 - Her türlü ihtiaua göre doktorlar 
2 - Dişçiler, 
3 - Eczacılar, 
4 - Erkek ve kadın berberleri, 
5 - Terziler. 't" 

l!e o1;urlanm t~mştırmaya hizme• i~;ni l!"n. isi!!t:z:e ve~· 
rı t "~-:-ui.iy<-'te bn'nn,,nhud!ln arzu e ·':-1·'-:ı· b't f;<!Z:"'c' ~rirı ';I 
TORU, DiŞÇİSi, ECZACISI, BERBERi ve ı ERZisl olarak 
semt okuyuculanmıza tavsiye edilecektir. ~ 

Gelebilenlerin bizzat ve meşguliyetleri fazla olanların tO ..Ja f 
la en kı!a zamanda müracaatlannı rica ederiz. Bu müracaatlaJV" 
htma tekilleri kendilerile birlikte tesbit edilecektir. . • 

Vakit Propaganda Ser\'1'1 
V AKIT Yurdu .,t 

Ankara Caddesi - lıtarıb 
Telefon: 24370 

J\ 1 Üze J er A r t t ı r r rı a ' · P Ek s d t ıfl e 
Kornisvonu l~ivasPtindcn: , 

Yapılacak işin cinsi ., Keşif M~vakkat Pazarlığın ner;::tıJ 
ve m~hiyeti bedeli teminat gi tarih \'e 

Topkapı Sa.rayı Müzesin. 
de Mimar Sinan yapısı 
mutfakların tamiri işleri 

mikdarı la cağı 
Lira K Lira K. )(~ 
4000 08 300 co Asarıatika ~~J 

nel DirektörlUğ'W «i 
937 tarih!nd~,. 

günü saat :ıo 
Topkapı Sarayı Müzesinde MimRr Sinan yapısı mutfak}arııı ~ 

keşif tamiri işleri yukarıda yazılı gün ,.e sa"tte pazarlıkla ihale . 
K~if \'e ~artname ile tamir edilecek yerleri mahallen görrne1' ·et 
Müzeler Mimarlığına ve talip olan'arın da en az 2000 liralık bu .... 

1 'dl' 
yapt ıklarına dair gösterecekleri vesika üzerine :Nafıa Müdürlilğ'Uıı t 
oldukları müteaahhitlik ve T!c.aret odası vesikaları ve muvıık1'' 

' 

makbuzlarile ihale_gününde Müzeler Arttırma ve Eksiltme ı<orııi• 
r ricaat etmeleri. "221211 


