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AtA''T'üRK"'"") Irak Hariciye Nazırı 1 

~:-11"-•••rın ••vınc) Memleketimize gelmeden evvel Su-
" )Qk•ek hlslerlne ~ • ..k k k • • ·z •• ·· f •• ""kurıerını blldlrdı f rzge gu se omzserz z e goruş u 

~~ğı _c.n.ı ( üç taraflı misakın yakında imza 
~~ ı-u,d::yh~m:.:ı:~d:."~ ( edileceği bildiriliyor 
"e >'iik e kva~nda§ların sevinç ~ 
~ ae hıalerini bildiren ya-~ Şam, 24 (A.A.) - Yüksek ko- bir ziyafette hazır bulunmuşlardır. 

KURUN-...... 
Hizmet kuponu 

Bu kuponu gazete idaresine getirenler: 
l - KUçtik flAnJarını paraııu: bastmrlar. 

2 - Kurunun hekimlerine parasız bakttn. 
lırlar. 

' 

C"""'"rt~~ekkiirlcrini iletmegw e, -=~ k 1 k h · · Suriye hariciye nazırı bir nutuk söy: .• ,... miser, evvelki a ·§am ra t\rıcıye 1 I k d k 
ha.lld .tkanı Atati.irk, A- ~- liyerek Suriye i e ra arasın a ı , 
·"'"QQ u A nazırı Doktor Nacililasl'ı kabul et- . b ·· tt' · t' Janaını ödevlemiştir. € görüş birliğim te aruz e ırmış ır. 

"'""'••ıııumıı1 :. miş, sonra her ikisi de Suriye ha- Dr. Naciülasl, matbuata beya-
•ınıııııııııınııınıııııııııııııııııınıııııııii; fi . d·~· natta bulunarak Surı'vede terakkı' e-riciye na7.ırının şere erme ver ıgı J 

.. Haftada bir 
~ Siyasasına Toplu Bir Bakış 

lürk - Yugoslav 
dostluğu 
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~seyahati 
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nı ile göru,mesl 
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~ ,.,..,.,.. Rufjuı, -rıa a un.~,,. D<J•-f"Y vuıı· 

lemıı ! irıci sayıfanıı::da) dan evvelki bir ltalya ziyaretinde 
Mussolini ile l>erabcr 

~llk Haftasınırİ ikinCi gününde 

YOcuklar günlerini 
1ı lleşe ile geçirdiler 
"lıte11 

~ila& 1 llıekteblerde, çocuk kurumlaruıda 
llıereıer verildi, eğlenceler tertib edildi 

ÇOCuk baloıundan iki güzel 8ahn4' 
. ...... 

(Ya..."'l.!1 ~ üncü sayı/ada) 

serleri görmekle bahtiyar olduğunu 
bildirmiştir. 

Nazır, bugün Şamdan ayrılarak 
Beruta, oradan da Ankaraya gi· 
decektir. 

Üc taraflı misak bu seyahat es
nasında değil, fakat yakında imza 
edilecektir. 

Misaklar akdetmek suretile sul
hu idame etmek istiyen Irak, Tür
kiye hakkında samimi ve derin dost. 
luk hisleri beslemekte ve Türkiye -
Suriye münasebetlerinde de ayni 
hislerin kaim olacağını ümid etmek-
tedir. ' 

Suriye ile 
Irak 

Bir mukavele 
imzaladılar 

Paris, 24 (A.A.) ~ Fransız 
Suriye komiseri ile Suriye ve Irak 
hariciye nazırları bugün Şamda iki 
memleket arasında İ§, kom§uluk 
münasebetlerinin tesisini istihdaf e· 
den ve birçok hudud meselelerini 
halleden bir mukavelename imzala
mışlardır. 

Bir Irak maarif 
müfettişi Ankarada 

Ankara 25 (Telefonla) - Dost 
Irak maarif müfetti~lerinden Doktor 
Fazıl Cemali bugünk Ü T oros eks
presile şehrimize gelmiıtir. 

Doktor şehrimizde bir ay kadnr 
kalacak, Halkevlcrinin gençlik teş
kilatı, köy mekteb~cri ve sanat, zi
raat mektebleri üzerınde tetkikat ya
pacaktır. 

Dün Batladığmıız Ua Yeni R<,?man: 

Yeşil Cehennem 
VE 

Zehirli Sarmaşık 
Tefrikalarımızı bugün gazetem;z::ıe hu

lasalarile beraber bulacaksınız. Dün 
unuttunuuıa takibe bugün 

başlıya bilirsin iz. 

BUGÜN 

Sanat ve Gençlik 
Yazan: Behcet Kemal ÇACLAR 

(Altıncı sayıfada) 

lstanbulu yıkıp 
yeniden yapmalı 

Eaki Şehremini Operatör General 
Cemil'in İmar projeıi 

(Altıncı sayıfada) 

Çocuk Sayıfası 
(Yedinci sayıfada) 

Diin Yc§ilköyc inen yaııi tayyarclcrfrıı'zden biri, Alman 7>ilotlar ve 
kar§ılıyanl.ar 

Almanyadan aldığımız 
on tayyare dün geldi 

---------~~-------
Bunlar mekteb tayyarelerldlr, Tilrkkuşunun 

"lnönil,, kampında kullanılacak 
Türkkuşu için Almanyadan satın 

alınan on. tayyare dün şehrimize gel
miş, y eşilköy tayyare meydanına in
mişti r. · 

Tayyareler Almanyada Fuke Volf 
fabrikasında yapılmışlardır. Saatte 
yüz seksen kilometre yapan bu tayya
reler mekteb tayyareleridir. lkişer ki
şiliktir. 

Tayyareler fabrikanın pilotları ta
rafından getirilmiştir. Bcrlinden iki 
gün evvel uçan tayyareler Münih, Vi
yana, Peşte, Bclgrad, Sof yada kısa bir 

müddet durmuşlar, evvelki gtin Edir. 
neye muvasalat etmişlerdir. Edirneae 
Tilrkkuşu şubesinin aç'ılma törenine 
iştirak eden tayyareler Edirne sema.. 
larmda bir saat kadar uçmuşlardır. 
Tayy.arclerdcn dokuzu dün sabah, bi· 
ri de öğleden sonra Yeşilköye inmi~ 
lcrdir. 

"Bu sabah sekizde on tayyare Ye. 
şilköydcn havalanarak Anka.raya gi • 
deceklerdir. On ikişer bin liraya alınan 
bu tayyareler İnönü kampında talim 
tayyaresi olarak kullanılacaktır. 

Galatasaray lzmirde 
Münakaşalı bir maçtan sonra 

Doğansporu 3 - 2 yendi 
Hakem bugünkü oyunu idare etmiyecek 

••••f er 

İzmir 24 (Hususi) - Galatasaray bu 
gün ilk maçını Doğansporla yaptı. Ta. 
kımlar maça şu kadrolarile çıktılar: 
Ga!tasaray: Avni - Liltfi, Reşad -
Salim, Hayrullah, Ekrem - Danyal, 
Haşim, Eşfak, Süleyman, Necdet. 1 

Doğanspor Fuad ve Mahmud'dan ı 
mahrum olarak ~öyle çıktı: 

İbrahim - Adnan, Fethi - İsmail, 
Nurullah, İrfan - Sabri, Ali, Hakkı, 
Mehmcd, Reşad. 

Hakem lstanbuldan Adnan Akın. 
Birinci devrede Galatasaray 15 inci 

Nccdctin ayağile ilk sayısını kaydetti. 
Buna Doğanspor 35 inci dakikada Hak
kı vasıtasile mukabele etti. 

İkinci devrede Doğanspor ikinci go. 
lünü attı. 29 uncu dakikada Ga!atasaray 
beraberlik sayısını temin etti. 38 inci 
dakikada Haşim, Danyaldan aldığı bir 
pasla Galatasarayın üçüncü sayısını 
kaydetti. Yan hakemler bu sayının of. 
sayvd olduğunu iddia ettiler, hakem 
Ad~an, bu müdahaleleri tanımayarak 

topu ortaya koydurdu. Eirz münak·şa 

ce: eyan ettikten sonra oyun tekrar baş
ladı. ve maç 3.2 Galatnsarayın galebe. 
sile neticelen:H. 

Galatasaray. yarın ikınci maçını 'Oçok 
takımı ile yapl:aktır. 

Söylendiğine nazaran maç esnasında 
kendisine karşı bazı hareketlel'de bulu-

nulmuş olduğu için Adnan yarınki oyu. 
nu idare etmekten istinkM etmiştir. 

Spor Kurumunca bu maç için Harbi. 
yeden B. Niyazinin hakem gösterilmesi 
muhtemeldir. 

B. Karahan vekillere 
veda etti 

Ankara, 24 (Telefonla) - Dün 
Atati\l ke \·cdanamesini tRkdim e• 
den Sovyetler Birliği büyiik elçisi 
B. Kaıahan bugün Vekillerimizi 
maka nlarmda ziyaret ederek veda· 
da bulunmuştur. 
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Dünya 
Haftada bir 

Siyasasına Toplu Bir Bakış 
--~------------~----~--------------~----------------

Türk -Yugoslav 
dostluğu 

Günierin peşinden: 

Paskalya ve • 
çıçegı 

w• 
lngiltere, f ra0~ 

Amerika 
Neden dolat' 

Açık verdiler· 
Bu sene Jngiliz, f ~arı~ 

merikan büdçderi büyuk 

Bir dostluğun millete mal edilebil
mesi gibi müşkül bir safhadan 

ileri geçmiştir 

' Leylak,, diye tanıdığımız ve "Paskalya çiçeği,, adını verdiğimiz 
bahcır ziyneti bu sene açılmak için her vakit olduğu gibi Paskalyanın 
girmeeini bekliyemedi. Zamanını şaşırdr: Havalan, güneşi ve yağ
muru müsaid bulunca Paskalyadan iki, hatta üç hafta evvel açtı. 
Faknt temin ediliyor ki Paskalyanın günü şaşmıyacak. Rumi 
martın içinde gelen arabi ayının (bu sene Safer) on beşinden son
raki çarşambayı takib eden (bu sene Maymn ikisine tesadüf eyli
yen) pazar gün ii Paskalya yortusu olacak! 

Bu garib takvim kaidesini hanı;{i astrolok koymuş. onu bilmiyo· 
rum; fakat lsanrn doğduğu ııünden bu zamana kadar bu kaide hiç 
şaşınnmış; bundan sonra da şaşmasına asla ihtimal yokmuş! 

di ti 
Jngiliz bütçesinde, vak~0. 

barile müvazenede: 863.1 z8'İ 
gilii lirası gelire mukabil 8~~! 

lngiliz lirası masraf var. fe~ 
çemn bu masarif kısmına. ·ç 
tahsisat olarak, bu sene 

1
e 

80 milyon lngiliz lirası ilA" 
yor. Bu tahsisat silahlanrrı~ıı Türkiye - Yugoslavya: 

Başvekil ismet lnöni.i Yugoslav
ya seyahatinden döndü. Belgrad
tan Ankaraya bu seyahatin mesut 
semerelerini götürdü. Daha evvel 
Yugoslavya ile Bulgaristan, Gene 
Yugoslavya ile 1 tal ya arasında ak
dedilen anlaşmaların Balkan An
tantım zayıflattığına dair bazı Av
rupa gazetelerinde çıkan şayiaların 
tamamen asılsız olduğunu bütün 
dünya da anlamış oldu. 

iki hükumet biribirile dostluk 
mukavelesi yapabilir; gerçekten bi
ribirlerile samimi dost ve müttefik 
de olabilir. Fakat resmi devlet a
damlan arasındaki bu dostluğun mil. 
Jete maledilebilmesi çok müşkiildür. 
işte ismet lnöniinün Yugoslavya se
yahati iki memleket arasındaki dost
luk rabıtasının bu müşkül safhadan 
ileriye geçmiş, Türk - Yugoslav 
dostluğunun hakikaten her iki mem. 
1eket en derin halk tabakalarına ka
dar yerleşmiş olduğunu pek açık 
delillerle göstermiştir. 

Şu~nig ile Göringin seyahatleri: 

Hafta içinde Alman hava na
zırı Göring hnlyoyu gitti. Burada 
f talya devlet adamlarile konuştu. 1 

Hala da Romada bulunuyor. AJ. 
m:ın hava nazırının bu suretle yap
tığr seyahatin başlrC'a sebebini Vati
kan He Hitler arnsında kiliseler me
scıesınacn auıayı .... kına ıı.~at.r ... 
hanfü~deniet vardır. Hitler Papalık 
makamının Almhnya'daki katolik 
kiliselerini mızi usulleri aleyhine 
tahrik etmesine müsaid göri.inmü
yor. Almanya ile Vatikan arasında 
akdedilmiş olan Konkordato ahka
mınrn hal ve zaman icabblarma gÖ· 
re değiştirilmesi fikrinde ısrar edi
yor. Bu vaziyete göre Hitlerin bir 
taraftan da Göringi Homaya gönde
rerek ihtiyar Papanın gönlünü al
mak ifltemesi, aradaki fikir ve mes
lek ihtilafının tatlılıkla halline bir 
yol nramasr ihtimali yok değildir. 

Fakat Göring Romada bulundu
ğu tnada Avusturya Başvekili Şuş
nig de Viyanadan hareket etmiş, 
Venediğe gitmiş, burada İtalyan 
Başvekili Mussolini ile uzun uzadı
ya mülakatlar yapmıştır. Cöring ile 
Şuşnig'in adeta ayni zamanda deni
lebilecek bir surette ltalyaya gidip 

Mussolini ile konuşmaları öyle iki 
mühim siyasi hadisedir ki araların· 
daki miinasebet meydandadrr. 

Roma protokollerile J tal ya siya
setine bağlı olan Avusturya Habs
burglar saltanatının yeniden teııisi 
işinde Mussolininin müzahar~tinc 
güvenirken bir taraf tan Berlin -
Roma, diğer taraftan Roma - Bel
grad anlaşmaları yapılmıştır. Ve 
her iki anlaşmada Mussolini A
vusturyada Habsburglar saltanatı
nın yeniden kurulmasına müzaha· 
ret etmemeğe söz vermiştir. Bun
dan dolayı Avusturyanm artık Ro
madan ayrılarak Küçük Antant dev. 
lctlerile uzlaşma yolları aradığı bile 
söylenmeğe başlamıştır. Hadiselerin 
bu tarzdaki inkişafına bakınca Ro
manın Viyana ile Berlin arasında 
uzlaştırıcı, yahud teskin edici ha
kem rolü oynadığına hükmolu
nabilir. 

Montreux Konferansı: 

Mısırda kapitülasyonların ilga
sını beynelmilel bir ahde bağlamak 
maksadilc toplanan yeni Montreux 
konferansı çalışmalarında devam e· 
diyor. Fakat konferansa İştirak 
eden devletleı Mısır kapitiilasyonla
rının ilg11sımı esas itiharile muvafa. 
kat ettikleri halde muvakkat intikal 
rejimınin tesisinde henüz anlaşmak
tan uzaktırlar. 

Mısırlılar intikal devresinin l 2, ec. 
n.-.hi ~Mılntlnr 18 sena olrmu::ını iıı-
tiyorlar1 f iihM. ~u~ğa}ci ih~laf yal
nız muvakkat intikal rejiminin müd
detinden ibaret değildir. Bilhassa 
adli kapitülasyonların tedrici suret
te kaldırılmıısı noktasında münaka
şalar çok şiddetlidir. 

Mısır ile Devletler arasındaki ih
tilafın kökü şuradadır: Mısırda ec
nebilere aid emU\k ve arazinin mik
darı ye~lilere aid olan emlak ve ara
zinin tahminen ücte ikisi nisbetindc 
imiş. Yani Mısı;daki ecnebiler ka
pitülasyon tısullerinden istifade ede. 
rek esasen Mısırlılara aid olmak la
zım gelen emval ve eşyanın üçte 
ikisini kendi ellerine geçirmişler. 
Şimdi kapitülasyonlar ilga edilirken 
bu haksız usullerin neticesi olarak 
elde edilen menfaatleri muhafaza 
için Mısırlılardan teminat istiyor
lar!. 

ASIM US 

Veremle mücadelell_!e_çm_ı_,_K_u_r_un_ıa __ r 

25 Nisan 1923 
Kurunıun yıllık 

hongresi yapıldı 
Veremle mücadele cemiyeti yıllık 

kongresini dün saat 14 buçukta Etıb
ba odası salonunda yapmıştır. 

Kongreye başlamadan önce teşrini
sanidc ölen Kızılay kurumunun İstan
bul mümessili ve cemiyetin başkanı 
Bay doktor general Ali Çalımlının ru. 
hunu anmak için bir dakika susulmuş 
ve bilahare yıllık çalışma raporunun 
okunmasına başlanmıştır. 

İstanbul Veremle mücadele cemiye. 
ti 1937 ikinci kfınunundan itibaren u. 
çUncü çalışma yılına girmiştir. Cemi

LOZAN KONFERANSI 

Lozmı, (ttfııhnrririmizden) - Kon. 
ferans bugün saat 4,5 da lngiliz heyeti 
murahha asaı Horas RomboUl'mı ri
y~ctindc J..•Uşad cdilmi§tir. Rombold
ıtn söy1cdiği nutkunda karara raptedil
miş olan meselelere tekrar riicu edilc
miycccfji a11Za.ştlm1ştır. Rombold'dan 
sonra söz alan Amcril:a murrıhh~sı 

Mister Grcu Amcril«.ıımı Çc.,tcr m11. 
kavclcsini müd,,faa r.ttifjini .~iiylcmiş. 
tir. Konferans mahafifüırlc hiild~inıfcr
ma nlan siyaset 1ıii fiin rlcvlcJcrin su7lı 
istcdildcri m.crl:c::indcdir. 

yet eline a ld1ğı işleri başarmak için _t_a_m_u_a_)_'c_n_e_v_e-te_d_a_v_i_e_d_i_lm_i_ş_ti_r-. --

büyük bir ehemmiyetle çalışmaktadır. Brenköy sanntoryomunda da 936 
Bu yıl c::alışmasındıı en hayirli bir CSC'r yılınd-ı. 212 hasta t('da,·i edilmiştir. 
olarak Eyüpte Verem dıspanserinin in 937 yılı irin Erenköy sanatoryo. 
ıpııt ve tesisat i~ini tamarrılatmıştır. m•ııı•ın bütc-esi 35920 liradır. 

Erenköy sanatoryonıuna ilave E'Cli R"nor okundukta'l :>onra azanın fi-
lec~k kısımlar irin de in!"aata b.,clan- J--irlcri ı\lmm•ı: v" C'kFeriyetle ranor 
1"1Yştır. Fakat hu 'C'li navvonun bütç" k<>bııl edilMi"t;r. Fı•ııdın srınrıı n"ık 
d'lrlth dolavı .... ıı .. !'.l, ;>r., "Tlında da tam", m 

" ~c •• .. J•plıııı .,~ ·ı.:-: "".:·"~' :.,ı;;;.., kiitlih· s•'ılı.at 
Janmamrş V(' bu yıl l.almıcıtır. i~n~l·tf'rİ n-. .. P• ~ı .. ,..~•tin iJ,.. f'<"Z<'l<"I 

936 yılma Eyüp dispanserinde 327 N"cih ı:cçilcrck toplantıya son veril
erkek 501 kadın olmak üzere 828 has. miştır. 

Y okı;a buna inanmadınız mı? Eğer inanmıyan olursa hesabı 
ve tahkiki kolay. Haleb orada ise arşın burada ya ... 

Bu suretle lngiliz bütce:r• 
ktı . 

yonlarca açığı var deme d 0 

Hasan Kumçayı 

GONlJN AK/J'LER/ 
Amerika ise, her şeY ; 01 

gibi, acık vermekte de r
5
e
7 

t(I 

yor: Tflm 2 milyar 5 
dolar açığı var. d 

insan babasını aava 
edebilir mi? 

İngilterede garib bir hadise oldu: 
9 yaşındaki bir çocuk babası aley

hine dava açtı ve .. kazandı ... 

Dava şu: 

Baba oğul otomobille gidiyorlar
mış. Otomobili babası kullanıyormuş. 
Bir kaza oluyor ve otomobil devrili. 
yor. Bu kazada çocuk yaralanıyor. İş. 
te bu çocuk, iyi olduktan sonra, kaza_ 
ya sebebiyet verdiği için, babasını da
va ediyor. Mahkeme, kanunun icab et
tirdiği kararı veriyor: Kazaya sebebi
yet vermiş herhlı.ngi bir adam gibi, 
çocuğun babası cezaya çarpılıyor ve 
oğluna 5,5 İngiliz lirası tazminat ve
riyo~ ... 

Bedbaht Kocalar KIUbU 

Fransada bir şehirde "Halinden' 
memnun olmıyan .. kocalar klübü açıl. 
mış. Bu klübü re&mi müsaade ile açan 
adam şimdilik altı yatak koymuş. Bu~ 
ralara gelecek bedbaht kocaları bek
liyor ve burasının evinden, karısından 
mt>mn un olmıyaıi kor:ı l:ı rsı ,.,, h•i h;,. 

sıgırİaca1< yer olarak ilan edlyor. 

Bu klübe aza yazılacakların çok 
olacağını söylüyorlar. Belki. Fakat, 
evlerinden memnun olmıyan kocaların 
burada kendilerini yağmurdan kaçar. 
kcn doluya tutulmuş bir vaziyette his
setmiyeceklerini kim temin edebılir? 
Şu muhakkak ki, orada toplanacak o
lan kocaların karılarını çckiştirmeğe 

başladıkları zaman kopacak curcuna 
kolayca tasavvur olunabilir. 

Fakat, bu klüb halinden memnun 
olmıyan kadınlara da kapılarını açar. 
sa o zaman kociıların kanlarını orada 
da. bulmakrı ihtimali uzak değildir ... 

Roma 2&90 ya,ına girdi 

21 Nisan Romanın kurtuluş tarihi
dir. Geçen sene İtalyanlar Adisababa
yı bugünde almak ic;in çok çahşmu~
lardı, hatta o gUn alınacağını ilan et
mişlerdi. O gün alamadılarsa ondan 
on beş, yirmi giin sonra aldılar. ... 

Her sene olduğu gibi, bu sene de 
21 Nisan !talyada büyük merasimle 
kutlandı. Romıt, Mil:\ddan 753 yıl ev. 
vel kurulduğuna göre bu sene Rpma
nın kurtulufiunun 2690 ıncı senesi 0 • 

luyor. 

Çöplükte yUz bin frank 
arayan ada:n 

Fransadaki "Milli piyango,. bizueki 
tayyare piyangoım kadar herkesi meş. 
gul eder. Hemen hemen herkesin bir 
piyango bileti vardır. 

Geçenlerde bir adamın onda bir bi. 
leti varmış. Aylardanberi cetinde sak
la rmı!':. Fakat bakmıs çıktığı yok: Kız. 
mı~. kaldırmış atmı~ ... 

Fak:ı t. te3adüf bu ya: O ay bllete 
100.000 frıınk çıkı.vor. O ıızman adam, 
tclaı:ıa dilşüyor. Bileti götiirmezsc pa
rayı alamıyacak. Bunun üz.erine. bi
leti attığı .veri \'e oradan gitmesi ihti. 
nvı.li olıı.n bütün çöplükleri aramağa 

ba§lamış ... 
Baka hm, bilet bulunacak mı? 

Denizyo11arı 

Masrafı kısmak 
lazını geliyor! 

Denizyolları idaresinin 200,000 lira 
1.jirar: etmesi Ur~rine buı memur ma
~ın..t"'itiı tenziıtt . •a J'l""'-e• ""'" ı..,....; 
alakadarları hayli muteessfr eUniş ve 
öğrendiğimize göre idarenin ileri ge
len kaptanları müdilr Bay Sadcttine 
müracaat ederek bu vaziyeti protesto 
etmişlerdir. 

Söylendiğine göre Denizyolla.rrnda 
maaşlar indirilmekle beraber kadro. 
dan da bazı tcnkihat yapılacaktır. 

Diğer taraftan, Fransa~·;; 
sinde otuz milyar frank 
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açık gösteriyor. hl 1 
Bu bütçe açıklarını uı 

Fransızca L'lntransigeant g 
bunların sebeblerini şöyle 
yor: 

.. , ·ı . k rflle: ngt lerenın arı \'C 

beb silahlanmasıdır. Artı 
buhrandan ileri geliyor. f 
ki ise heı ikisinden.,, 

~~~ 
So1Jyet Ruslf!) 

.. t 
Bir rejisO ,, 

Halk düşmanı of' 
tevkif edHdl . 

Moskovanın tanmırıı§ .~ 
olan "Mali tiyatrosu,, ret· 
bundan dört beş gün e,·ve , 
suçile tevkif edildiği anlıı;ıı 
dır. Bir sanat mecmunsı 0 bl 
yetsko Skııtsvo., da yazıltıf 
cum makalesinde mevkıl jf 
"halk diişmanı,, olarnk tı:ı'•$ 
mektedir. J 

Bu tabir T roçki, Zioov , 
:r'atokof icin kııll:>n,f,.....•s"'~h 
ağır siyaşi şu lan işliyeıılet 
da kullıınılmaktadır. .ş 

Gazete, Liadof un, flltl~ 
yetsizliğe uğramış herha~ 
memnuniyetsizlik, itiınad 
yeit; uyandırmak için veSile 
kullandığını yazıyor. 

(Daily 1 
=====~ 

Bundan başka müdür muavinliği 
kaldırılacıtktır. Şimdiki müdür mua. 
vini Bay Nihadın Türkofis başmüı;a. 
virliğine yahud ha riçtcki teşkilatta 
bir vazifeye tayin edileceği söylenmek 
tedir. 

Bulgaristanın 
kan misakıll' 

Müdür umuminin de muhtelif me
selelerle meşgul olmak mecburiyeti 
azaltılarak muayyen meselelerle işti
gal etmesi düşünülmektedir. 

İdare ile alakadarlar, 200,000 lira 
gibi bir zarar gösterilınesi üzerine me
mur maaşlarından tenkihat yapılma. 
dan tasarruf yapılabileceğini ileri sür. 
mektedirler. 

İdarenin Haliç havuzlarında tamir 
ettirlnekte olduğu gemilere çok fazla 
masraf edildiği, 15 bin liraya alınan 
bir vapurun 70,000 lira ile tamir edil. 
diği, bu vapurun vcr'l~n paranın dört
te biri bile etmiyeceği misal olarak 
gösterilmektedir. 

girmesi 
Bir lnglllz gazete.ı

yeglna mani ol 
Yunanlatanı gll• ~ 

Dilnkü posta ıle gelen --od 
ning Post gazetesinin :aeııı·
biri yazıyor: 

Siyasi mahafilde beyaıı /. 
göre, Türkıye Başvekili :tsJt1 _.411 
ve Hariciye vekili RUştU ~ ~ 
yayı ziyareti, BulgaristaııJSl ~ 
Balkan misakına g.nne&İfl6 

ğa yardım etmiştir. 
Tiirkiye ve Yugoslavya J 

b5yle bir tedbir almağa ~ 
en ufak bir gürlüğün ıne" 

Nisan havası ı 

ğı söyle:ımekted'r. Çün!<il• uJ 
tan bu iki mcmleket'e dostl 
mi teca\'ÜZ misakı akdetfll~etf 
yor. Karşılıklı müna"fbe 
tikçe inkişaf etmektedir. -~ıf 

Ye .... ane mani Yuna'lis•ııJJ"'" 
Eğe den;zinde Bulgıırıs•sıtıll 'ttı 
istemesi ve d'ıfor b"Z' uf~ ., 
henüz hallcdi"memiştı~I 

llalya Hariciye ":"'~ 
Ankaraya reı'r l(j 

So,yaya da u~ra! . 
Morning Post ~rııet tJı 

muhabiri ltalya hariciye 119e~ıew 
Cianonun Ankaraya gel~, l}f' 
mayısın 7 sinde Sofyaya 
cağını yazmaktadır. ti 

lnglltere l<rah tf
1 tebrik eti " 
s•ı'I 

Hiı Ier, kırk sekiz Vil· lı ı 
ı;İ dolayısilc lngiltere J(r~ 
dan tebrik edilmiştir. 



Sallat 
~ "tııı, ve gençlik 

'"'"''llıııı111ııını1111ıııııııı1111~ 

~ Hasta şairler 
811

0rkun en nikbin devrinde ölüm 

811 
lltklagan gençlerin hepsiııi bir 
llatorgumda toplanıak gerek! 

Yazan: ~ 

8EHÇE11 KEMAL ÇAGLAR \1 

Ye.rattna ......_,_-----======-====-========== = 
tkt kta v .. h Jb k" · k c Ve c Yugurmakta, ge· hatli, neşeli bir yüz: a u ·ı şı-
i &cnçli"i a!ılrnakta olan yeni irlerinde ''saclarma akların yiirüdü· 
ckcrjj8~ nın her adımda bir ğünden.. "benzinin derin çizgilerle 

c 11 ~crnıc k v: hamlesine rast· örüldüğünden., "ruhunun güz yap· 
ti? bıtinde e et~ dolaştığım gün· raklan gibi sararıp düştüğünden,. 
c' f!tarıbu)rllıme bir mecmua dem vuruyor ve bizim hasta arkadaş 

it 
11 ~ka. d' .. a basılan \'e şiirle- I lar gibi ölümii sayıklıyordu ... 
~ 0lgun \'•ger Yazılarında sa· Ten kide başlasam, kendisini ik-

' t l'llccrn e enerjik bir hava e· ı' na edecek kadar konuşmaya belki 
b~ı.ı. Utnu~a; adı da bir yeni vakit olmıyacak, iyisi mi şöyle bir 
1-~t kelime: uc.': aydınlığı anla- • "güzel., deyip keseyim dedim; 

l'ldeki b undiiz. ı bu hükmümden cesaret alarak, 
b en bqhseş ~ltı şiirin hepsi de bir iki şiirim var, ho~ onlara şiir 
l ~İni y edıyorlardı; şairlcri-1 denmez ya, onlar hakkında da bir 
llt~ctle ~?a!larını tam bilecek, fikrinizi öğreneyim diye, demin 

hm. C rnın edecek kaclar ta· 1 bu berbat mısraları çıkarırken takın· 
. insan]enç, sıhhatli, ümidli, dığı g\ivenden ve gizli

4 

~ururdan 
th1 ~ldrkla~r... Fakat ellerine büsbütün sıyrılmış. hatta bıraz uta· 
o~§cy olarak?~~an tek aziz ve nır gibi olarak, başka bir cebinden 
~!\ti kasideler olumü bulmuşlar- çıkardığı iki kağıd parçasını önü~e 
~ij~:rlardr... Yazmakla meşgul koydu; vaktim olsaydı, ezberleyıp 
ıyi\t .rorurn. B şimdi buraya geçire~ilecek kadar 
ıı tın,~, bi d u hasta hava e- fazla okuyacaktım; Manevra,, ve 
1ıı:1tclı/ r enbire nasıl ve ne· "Kayalar., diye iki ~iir: işte asıl 
u Rcnçlj"'· şiir bunlardı .. .' Bu fikrir.ıi artık 

tıt:, en Ve ~ı el? enerjili, en u- söylemekten kendimi alamadım; za-
. Dunı. rırn ı bir gününü va. · · b b 

lı k .ranın . "' .
1 

rarı yok, dedim, tren gıtsın, en ir 
~· Utta l en azız ve ası günümü kaybedeyim; fakat bir ka-
ttı ilkta oları b~ ve yeni baştan biliyeti Türk edebiyatı kazanmı§ ol-

§cren· n ır vatan dünya- f · d" k i · ı Ve ak ' sun; kendisine i tira ettır ım i: 
Çın h rn ul bir nizamı 'b b" · ·1 

i\t1ı er gün b" . .
1 

. Mahrum ve muztarı ır sevgı ı e 
1 ıan b· ır yem ı en k.. f'l 4 d · td'J ır re·· k üzülmü~. dünyaya usmÜ§ ı an a 

~er tu~ktcdf ;~ ·endilerine e- değildir; şiir deyince böyle şeyler 
b~ ~llıeı}~he~ci, top yekun bir yazılmak gerektir zannile, yazmak 
ıt ı ""1 ıç .. h · hevesi ve hamlesi duydukça hisleri· 

llıu.ıı1 §Çİaidir· rnu ımsenemiye- ni bu .. ekilde dejenere ctmeğe ken-
tıı~ tı İtısanı' !aPmanın ve ya· -; 

ıı "I\ ınsa ı disini zorlamı§··· ~ 
8
.
1 

l'l'"ıe~iy n aştıran, tan· 
~ 1 kilcbjJ" et ve fırsatına nasıl Aziz arkadaşlarım! Biliyorum: 
ol'·lı' \ ır/ Hepinizin hayatta biribirinden gÜ· 

L lıl)ı··. "• t.. } . -.qcfaı. il Çağ "'' '11..ı.: ..... .:ı:. ~ Hı· .. -1. ı..;.:h~..; ... ,t." h .. m1~1; ihtiras arı• 
ilt de~etl~ıp ~~ruyorlar? Biz mz, emelleriniz var; niçin onları di

t~!\ Clb~Cltak ~a kultürlü gençlere le getirmiyorsunuz; nıçın sızın 
a,t it hav ~~r manasız ve sanatınızı beğenerek bu kötü ve çar. 
c •ıı ~'ne 

8 
•• ~ ıçınde miyiz'? pık düşüncelerinizi bile bazı kere 

~; ~llıı~ d~d~ bir ruh usaresi lezzetle okuyan insanlara bir iyi ve 
bitt k,i, aca·bklarınızı uzatıyor· hayatlı şey sunmuyorsunuz? Eğer 
~a~>'le kar ~1 • zehi~li, bula. böyle devam ederseniz, asıl size 
~ •ancak§ .. aşıyorsunuz... "mürai., adım takmaya mecbur ola· 

b,.', halsi~l'k olürnden, küs!< ün- cağız; çünkü şiirleriniz her gün ge· 
lı.ı ~riill'llekl ten, enerjisizlik· çirdiğiniz hayatın \'e her gün sizi 
''~j,, teyac h ke' tahakktlk edebi. yaşatan duyguların değil, yatakları· 

.ıc e>"b a ık 1 lck ~• i Yar aten onun yeni nızdaki sayıklama arın eseri olmak· 
Ctt .. • atan v ·· ·· b" d d k d kt' So L, '" l§i olrn c yuruyen ır ta evam e ece eme ım. m· 

;:cı:ıa· arnak lazım ge· nambül görünmekten kurtulunuz ve 
t~İtıd' bir hayatı terennüm ediniz. 
~tiltG~~ Sok"i;~lki neslin birçok Not: 12 tarihli KURUN' un al· 
~ Unc v Ve sağlam bir tmcı sayıfasmda, Anadoluda rast-

arkada.J c tekniğine malik Jadıgmıv müstesna değerlerin bazıla-
c d Vur :r arın o 1 .b. . . 

()k··ı an h . n ar gı ı ışı nndan bahseden yazanda bir iki e· 
u tn . afıf rn b .. d 

, tuh C8ıni d .... eşre şıır· saslı tertib hatası var rr; onları tas· 
lıtı.ıl\d latın111 bgıl; fakat sanat- hih edeyim: Adanadaki bir müze 
liJtlcr~ d~ "f·· u en yüksek gÖ· müdüründen bahseden satırlarda 

?:~ h~~n hakkklüklerinin ve "tazyik,, kelimesi "tasnif,, olacak
'ttt h sı~Jık 1 ını Verme]erini tır; Borda bahsi geçen hamiyetli va· 
'. ıı~~ ePsinj a~ lllaz sanırız. tandat bir zahittir; Adanada netre-

11'1~ir ~n tanırn ı ayrı yakından dilen eserden bahseden laımıda 
tı Uıı dok aatalrğ111 asak bu şairlerin "methur,, "mensur,, olacaktı; ya. 
·'1 • torları a tutu]duğunu zmm sonundaki mııralar, Konyalı 11\ b 1cab l'llııca b" ' 
lı İt 8 ettiğin· ır tC§hisi şairindir; Adanalı bir arkadqm de· 

a..~lıtı,, ~lll atoh.
0

1 
Ve hun1arı hep· .. ·1 B K ç 

""11 b " 1 • J tnd gı . • • • 
u... Cti 8 ;; a toplanması K al Ça 

• t1 ••a .L ... rctd'k Behçet em ğlar 
aı ou h~ 1\iz ı ... 
·~ aJ,k haı·~ta 1~7ı[ok diyemc
r Ve~· 1tıde· Ar 1 salgın bir 
t .. ~~tlltı 1~ • sa~at ~a~oludaki te
~· 81taYet ıstıdadlanna da 
ı!~ Sa.bah Clnlcğe başlamış 

tııa, a>'a h saatind 
hııt "ı.ı~ld aıırlanırke, Niğdeden 
tıç ' l\~ ı.ı Ve iç . en, odamın 
tCle~ ~bit . Ve ~ek:rıyc gözlerinde 

jllq ~~•tdi; k a Parıldıyan bir 
tıCI adık •ttrıc&c endini tanıttı; 

lltt~t bit'fik~onu§~a~it olduğunu 
td1 ~1ncke ıt alrnaka~~ başladık: 
dq~ ~ ~eltrıiıti. ıçın, şiirlerini 
~~ 8Cçtikttı ~t~ ~:_binden çı· 
~tı rı oku Ctırn d' kagıdı, arala-

:. İ\tı.~ ~Ot l}'c U b" ~ ıı~ "4trıda • bi • zattı; ır 
ı~~... (t(i,..._ hah. r ~raf tan mıs· 
')I ·ı~ ·•q•L "ett '"· 
ıtt~. bak ~ için ıgı aklan ve 

' ltUl' "'?tdurn. ıa~Iarına ve , 
' sıtrısiyah bırşeycikler 1 

snçlar; sıh. 

Ticaretodaları bu sene 
llAvedllm;yor 

Ticaret Odalarının lı\ğvile lktısn.d 
odalarının te.jkili işi gelecek seneye 
kaldığından Oda bütçeleri tasdik edil
mek üzere tetkik edilmektedir. Yakın
da tetkik işinin bitirileceği umulmak
tadır. 

Tenezzüh uçufları 
Hava yollarının tertib ettiği tenez

züh uçuşlarına bugünden itibaren bq. 
lanacaktır. İdarenin bir otomobili uçu. 
şa gidecek olanları Karaköy po.cıtaha
nesi önünden alarak Ye~ilköye götüre
cektir . 

Uçuş saat on beşte başlıyacak, bir 
saat devam edecektir. Bu müdtlet zar
fında bir tayyare dört uçuş yapacak
tır. On beş dakikalık uçuş için iki li
ra alınacaktır. 
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''J• -- ı· F Kaçanlar, hala ele geçirilemedi! gne ı ıçı,, G 1 • 

Duruşmasına devam arGiyan Ismaıl Hakkıya 
Cevad Rıfat, neden Yahu

dilerin aleyhinde 
yazdığını anlattı 

"İğneli fıçı .. isimli bir kitaptan dolayı 
mü::ldciumumilik, bunda yahudilcr aley
hinde yazılan şeylerin memleketteki 
muhtelif unsurları biribirinden soğutu. 
cu ve biribiri aleyhine tahrik edici ma
hiyette olduğu kaydilc dava açmı , ce. 
za kanununun 312 inci maddesine göre 
açılan bu dava ikinci cezaya gönderil
mişti. 

Geçenlerde başlanılan duruşmada ki. 
tabı bastığı kaydile dava edilen "Ak
şam .. matbaası sahiplerinden Kazım Şi. 
nasi, kitabın üstündeki matbaasına ait 
kaydın oraya yanlışlıkla geçtiğini, ki
tabı basanın başka bir matbaanın sahibi 
Kenan olduğunu ortaya atmıştı. Heyet 
de, Kcnanın müddeiumuli~e bu hususta 
yaptığı söylenilen müracaatın sorulma. 
sına ve kitabı yazan Cevad Rifata celb
name tebliğine karar vermişti. 

Dün sabahki celsede, Cevad Rifat, 
sorguya çekildi. "Babamın adı Rifat, 40 
yaşındayım. Evli ve 2 çocukluyum. Ni. 
şantaşında, Güzel bahçe sokağında, 12 
numarada oturuyorum. Müellifim,, ce
vablarr alınarak hüviyeti tesbit edildik. 
ten sonra, esastan sorguda şu ifadesi 
aynen zapta geçirtildi: 

- Harbı umumide Türle milletinin 
Sina cebhesinde çarpıştığı müşkül gün
lerde istihbaratını idare etmiş \'e bu sa. 
yede tüyler ürpertici birçok cinayetler 
ve hakikatları meydana çıkartmış ve 
hain faillerini kurşuna diz:lirmiş bir in
san sıfatile, yazdıklarımın hepsine iman 
ederek ve kurtuluş savaşında en büyük 
bir milli müfrezenin kumandanı olmak 
haysiyetile kendimi kendi yurdumda ta. 
mamen serbest görerel< ilmi ul•m bu 
kitabı yazdım. Ben, kt-ndi yurdumda 
değil, müstemlekede de olsaydım, bu 
kitabı ortaya koymaktan çekinmezdim! 

Bu yah\ıdilerin. memleketimin aley
hine birçok zararlarını ve kötülüklerini 
tesbit etmis milletim namına Önlemiş. .. 
olmamın ce.:asını Türkiye cumhuriyeti. 
nin en kalabalık şehri İstanbulun orta· 
srnda ve bu davayı tahrik edeıı zevatın 
gözleri önünde çekmiş, alın terile 
200,000 lira sermaye yükletme sureti. 
le, 1·2,000 Türkü gesindirdiğim mües • 
sescm yıkıldıktan ve yahu:li teşkilatı 
bana bunun Filistinde kurşuna dizdir. 
diğim casus şebekesinin intikamı oldu. 
ğunu söylemekten perva etmedikten 
sonra. bunları yazmakta tamamile hak. 

lıyım ! 
ı O ı>enedenberi, her türlü teşkilata 

rağmen, mü,adelcdcn yılmadım. Bu 
eser neşriyatım içinde sırf ilmi ve diğer 
skld~tli neşriyata nazaran da hiç mesa· 
~ "b . 1 bes'.nde bir broşürden ı arettır. 

So:au bitince, M'atbaa sahibi Kena
nın mUddeiumumiliğe verdiği istidanın 
emniyet müclürlü~Ü 2 inci şubeye hava. 
le edildiği okunan cevabdan öğrennildi. 
Tahkikat neticesinin sorulması ve dos. 
yanın müddeiumumi mu~vini. Ccvd~te 
mütalea etmek üzere verılmcsı kararıle, 
duruşma 29 mayıs saat 12 ye kaldı. 

KARAHAN 
Cümhurıc:simizc wda:~amesini tak 

dim eden ::;ovyct bUylik elçisi B. I\:a
rahan bir iki güne kadar ;:chrimi1,c 
gelecektir. 

B. Karah:ın buradan doğru Mosko· 
vaya gidecektir. 

Amerikan kanunuesaslsl 
hakkında bir konferans 

Llon hukuk enslitiisü direktörü 
profesör Lamberd dün sabah Daçya 
vapuril~ Kahireden ~chrimizc gelmiş. 
tir. Profesör öııtimüzdcki pazartesi 
günü saat 18,;}0 da Ünh·ersitc konfc. 
rans ~alonunda bir konicrans verecek
tir. Bu konferansın me\•zuu (Amerika
da kanunuesasi) <lir. 

Ertesi günü de Hukuk fakültesi ta
leb :-sinc (mu!;:a··e"'Cli) hukuk mcyzuu 
otrafmdn ikinci b!r konferans dııhn vc

rr cc :<tir. 

işten el çektirildi! 
Mevkuf /arı ziyaret, "isti.'lnasız,, yasak edildi; 

bu11ları, yalnız avukatları görebilecekler! 
Tevkifhc:neden kaçan cinayet suçlu. f 

!arı Ürgüblü Abdullahla Antakyalı Tev
fik, daha hala yakalanmamışlardır: bu
nunla beraber, takil:·ile alakadarlar, er. 
geç yakalanacaklarını kuvvetle ummak. 
tadırlar l 

Kaçanların, sabahleyin ka~tıktan 
sonra, Galatada bir lokantaya girerek, 
ye:ııek ydikleri, bahis mevzuu olmak
tadır. Bazı kimseler, resimlerine baka· 
r~k. böyle iki kişinin o gün orada ye. 
mek yediklerini. sonra çıkıb meçhul bir 
semte gittiklerini söylemişlerse de, bu. 
nun bir benzetiş olması da ihtiınal dışa· 
nsında değildir! 

Tevfiğin tanıştığı M uallcinın Edirne· 
kapıdaki evi dün tekrar aranmış ve Ab. 
clullahın akrabasından birinin Nişanta. 
şmdaki evinde de arama yapılmışsa da, 
neticeler menfi çıkmıştır. Tevfiği ziy;.· 
retlerinde tevkifhaneye testere ve ip 
soktuğundan şüphe edilen Muallanın 
bu işi yapıb yapmadığına dair müsbet, 
menfi bir kanaat husule gelmemiştir. 

Abdullahı ziyarete gelen, fakat buna 
müsaade aldıktan sonra ziyareti yapma· 
yıb gittiği sanılan bir kadının, bu işte 
bir alakası olabileceği düşünülmüş, 
onun kim olduğunun tesbiti yoluna da 
fac:liyete geçilmiştir. Şimdiki halde, 
kim olduğu meçhuldür! 

Kaçanların kara yolile mi: yoksa de. 
niz yolile mi uzaklaştıkları da, belli ol. 
mamıştır. Bunların ya bir yere gizlen
dikleri, yahud da mesela bir taka veya 
motörle denize açıldıkları ihtimalleri de 
hesaba katılmaktadır. Bu arada Karıı. 

denize açılmış olmaları ihtimali de akla 
gelmektedir! 

İstanbul, Beyo~lu. Üsküdar mıntaka. 
larında tarama suretile şüphe uyandıran 

yerler kontrol edilmekte olduğu gibi, 
her tiirlü misafirhane idare edenlere, 
misafirhanelerine inecek he:-kcsi vakit 
geçirmeden mutlaka poiise haber ver
meleri lüzumu tebliit edilmiştir. Hemen 
bütün nakil vasıtaları da, kontrole tabi 
bulunuyor. 

Diğer tara(tan, tevkifhanede devam 
eden idari tahkikatın ilk merhalesi ola. 
rak, bu iki kaçağın yatıb kalktıkları ko· 
vuşu daimi tarassud vazifesi olan gar
diyan İsmail Hakkının mesuliyeti gö. 
rülmüş, kendisine işten el çektirilmiş • 
tir. Gardiyan ve candarmaların sorgusu, 
bazı noktalardan tekrarlanmaktadır. 

Daha başka mesulJerin görülmesi 
muhtemelse de bu hususta §imdi:len bir 
şey söylenilmemektedir. 

Sorgusu yapılan mevkuflarclan biri
nin, kaçmazdan pek az zaman önce 
Abdul!ahın elinde 100 lira miktarında 

para gördüğünden bahsettiği, şayidir. 

Bunun ne dereceye ka:lar doğru oldu. 
ğu belJi değilse de, bu hakikaten uygun 
sayıldığı takdirde, mevkufun bu parayı 
z:yaretçilerden birinin elinden gizlice 
almış veya tevkifhane mensublarından 
biri vasıtasilc temin etmiş olması, lazım 
gelir. Çünkü, mevkufların yanlarında 
para bulundurmaları, nizamnameye gö. 
re, memnudur. Paraları idarenin kasa

sında alıkonulur. 

Tevkifhane de ziyaret kabulü, "is':.is. 
nasız., yasak edilmiştir. Mcvkufları 

yalnız avukatları ziyaret edebilecektir. 
Bu müıı:ı:ıde de. rni;<l:ıfa:ı makc:ıdilcı te

mas lüzumu gl>zetilerek. ibka edilmiş 
bir müsaadedir. Başkaca, tanıdık olsun, 
tanımadık olsun hiç kimse mevkuflara 
ziyaret vesile sile yaklaştırılmayacaktır ! 

Bakırköge bağlı küçük Halkalıda: 

Babasını öldürmek 
istiyen delikanlı! 
''Sadece şalı ağı sıyırılaı·ah, caıunı 
kuı·tardı. 1 edarih etliğin1iz kamaları 
/ıullanmağa. vakıt kalmadı!,, aiyor! 

Adli~1edc sorgu yapıldı, tevkif edildi 
Hasan isminde 1 7 yaşında b:r deli. 

kanlı. Bakırköye bağlı küçük halkalı 

çiftliğinde babasını öldürmeğe davrarı
mış, keserle başından yaralamış, fakat 
yerine getirmek istediği kanlı işi tamam 
layamayarak, kaçmak zorunda kalmıştı. 
Hasan, birkaç gün ve gece civar orman 
]arda saklandıktan sonra ele geçmişti. 
Dün sabah müddeiumumiliğe getirile. 
rek, birin : i sorgu hakimlicince yollan. 
mış ve sorgusu yapılarak tevkif edil· 
miştir. • 

Suçlu Hasan, istintak dairesinde iki 
candarma arasında otururken, marazi 
bir hal ifade eden tavırlarla, kekemeliği 
dolayısile lakırdı söylemekte zorluk çe. 
kerek, karşısındakilere vakayı önlatma· 
ğa uğraşıyordu: 

- Babam Mehmet, diyordu, ne ana. 
ma bakar, ne de bana! Anam, bir iki 
kere sızlandı, giyecek bir şeyim yok, 
diye ben de yalvardım. O, hiç aldırış 
etmedi. baktı hep kendi rahatına! Bu
nun üzerine, onu temizleme~i kurdum. 
İstanhula indik. Yam·şma Mehmetle bir 
çift kama te::larik ettik. Ona işi açmı~. 
tım. Sonra çiftliğe döndük. 

O gece. mandıraya sokulduk. Babam, 
ağılda oturuyordu. Halbuki biz yattı, 
sanıyorduk. Onu oturur görünce. isti.

1 fimizi hiç bozmadık . .. Burada yatalım 
mı? Dışarısı soğuk ı.. dedik. "Yatın! .. 
dedi. Bi~::le yattık: fakat uyumadık. 
Uyuyormu~ gibi, mahsustan horladık. 
Son.:-a babamın da uzanıb kıpırdamadı-

ğını gördük. Bir müddet bekledik. 

Kalktık, diz üstü yanına yaklaştık, üze. 
rine çullandık. Ben, keseri başına in. 
dirJ:m. O, yerinden fırladı, kolumu ya
kaladı. Meğer daha uykuya dalmamı5. 
mış ! Sadece şakağı sıyrılarak, canını 

kurtardı: tedarik ettiğimiz kamaları 

kull~nmağa vakit kalmadı! 
Yanaşma Mehmede gelince. o, suça 

yardımcı olarak iştirakini inkar ettiği 
gibi teşvik de etmediği id:liasındadır. 

"Hatta ben vazgeçirmeğe çalıştım bir 
hayli; orada o işi yapacağını da bilmi. 
yordum!., müdafaasında durmaktadır. 
dır. 

Yardımcı olarak suça iştirakten ya. 
naşma Mehmed daha evvel tevkif dil. 
miş olduğu gibi, evvelce alıkonulmuş 

olan diğer iki kişi ele. teşvikten suc;lu
durlar: il asanın rlayısı burmalı Meh. 
mt'tle yanaşma Salih. 

Hazırlık tahkikatına nazaran, Bakır. 
köye bl~lı kiiçük 1 Ialkalı ı;iftliginde ya. 
şayan Basanın babası M c:1mcd, 70.80 
koyun sahib"dir. Bunların tüyü ve süclü 
ve etilc geçinmekte olan Mehmet. ~imdi 
ayakta tedaviye tabidir. Daiıa l~ati ra. 
poru verilmemiştir. 

Birinci sorgu hakimi Ililmi, tahkika
tı ehemmiy~tlc derinleştirmektedir. Bu 
günlerde şahidlerin dinlenilmesine baş. 
)anılacaktır. Hasanın ikrar etmiş olma. 

smın, tahkikatın süratlc inkişafını ve 
çok geçmeden davanın ağır cezaya inti· 
kalini temin edeceği umuluyor. 
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Venedzk görüşmelerinde 
neye karar verildi 

A ustur ada aziler 
Hükumete iştirak ettirilecek 

Avusturya Çekoslovakya ile birleşmekten 
vazgeçirildi • " Fransaya yeni bir darbe 
indi,, • KUçUk Anlaşma dağllacak mı ? 

Roma, 24 (A.A.) - Giornalc d'lta- dirler. Filhakika mülakat esnasm
lia gazetesinde Gayda, şöyle yazıyor: da Çekoslovakya ile bir itilaf akdet· 

"A vusturyada vatanperverler cep. mek gibi, Almanya aleyhinde ad
hesinde Naziler yakında mesuliyct yü- dedilebilecek her türlü hareketten 
kü altına gireceklerdir. Bu, Nazilerin ictinab edilmesine ve Avusturya na· 
Avusturya hükumetine iştiraklerine zilerinin memleketin dahili siyase· 
doğru atılan ilk adım olacaktır. tinde teşriki mesai etmc-lerine karnr 

VlYANA TEKZIB EDiYOR verilmiştrr. 
Viyana, 24 (A.A.) - Havas ajan- KÜÇÜK ANLAŞMA Yl 

sı muhabirinin, Viyananın siyasi mah- DAGITMAK 
fillcrindc öğrendiğine göre Giornale Paris, 24 - Petit Journal gaze-
d'ltalia gazetesinin Avusturya nasyo. tesi, Vcnedik görüşmeleri hakkında 
nal - sosyalistlerinin hükümetıc teşri- diyor ki: 
ki mesai edecekleri hakkında verdiği "Schuschnigg, iki şıktan biriui 
haber hakikate tevafuk etmemektedir. tercih etmek ıztırarında bulunuyor: 
AVUS!URYA lTALYAYA TEMiNAT Ya Berlin ile Romanın müşterek 

VEI'~lJIŞ arzuları önünde iğilmek, veya in-
Londra, 24 - Reuter diyor ki: fialin tehlikeli sergüzeştine atrl-
''B. Şuşnig-, B. Mussoliniyc bu mü- mak . ., 

liı.katlar esnasında, A vusturyanın Fran PROTOKOLLERE HERKES 
sa ve Çekoslovakya j)c herhangi bir GiREBİLİR, FAKAT ... 
bloka girmiyeccği hakkında teminat Roma, 24 (A.A.) - Popolo 
vermiştir.,, d'ltalia gazetesi, Yugoslavya ile Ro. 

FRA.NSılll" A YEN} BiR DARBE manyanın Roma protokollerine gir· 
Roma, 24 - "Popolo d1talin,, diyor meleri mümkün olduğunu, cünkti 

ki: bu protokollerin Tuna devletlerine 
Bclgraddan sonra Venedik Fransa- de açık bulunduğunu kaydetmekte, 

ya yeni bir acı ~şkınlık vermiştir. fakat Almanya aleyhinde bir siyaset 
Avusturya, Berlinle Romayı ayırmı- takib eden ve Sovyetler Birliğine 
yor, fakat birleştiriyor. Avusturyayı Kuvvetle bağlı bulunan Çekoslovak
Anscllluss ile Almanya aleyhine müte- yanın bu protokollere girmesine im
veccfü bir Viyana - Prağ ittifakından kan olmadığını ilaçe eylemektedir. 
l:irıcfoi tercih etmesi kal'8ısmda bu. lTAL YANIN SiY ASETI 
lundıırmak plimının tatbik edilebilme.. DEG1ŞM1Ş 

sinden daha cok uzak bulunuyoruz. Londrrı. 24 { A.A.) - Vencdik 
1T ALYA AVUSTURYAYI gi;rü~meleri meselesinde Londra 

CEKOSLOVAKY ADAN Tn tbuntı, Mu::ı:mlininin h lyanm 
- GERi ÇEKTİ harici siyasetini mahs&s bir şekilde 

Roma 24 (A.A.) - Siyasi mÜ· değiştirmiş olduğunu kaydetmekte 
şahidler, Mussolini - Schuschnigg müttehiddir. Duçe, bu nıeselr.dc 
mülakatının pek sıkı bir Avustur- Avustury<mm himayesini Alman 
ya - Almnnya teşriki mesaisine dostluğuna feda etmi~tir. 
miinccr olacağını tahmin etmekte· 

er 

General Franko limanlara torpil 
dökeceğini bildirdi 

Seville, 24 (A.A.) - Radyo ile 1 
neşredilen bir tebliğde, General 
Keipo de Llano, Jngiltcrenin müzir 
gazler hakkındaki notasını tefsir e
derek ezcümle demiştir ki: 

"Zehirli gazler kulJanmnğı dü
şünmüyoruz. Fakat kızıllar bu 
gazlcri kullandıkları takdirde kendile 
rine derhal mukabele edebilecek va
ziyetteyiz.,. 

BILBAO EKMEKSİZ KALDI 
Biibao, 24 (A.A.) - Havasa

jansırm muhabirinden: 
Dün ilk defa olarak Bilbao ek

meksiz kalmıştır. Bununla beraber 
biri 4000 ton arpa yüklü olan 3 İn
giliz gemisinin getireceği erzak va. 
ziyetın süratle düzelmesine vardım 
edecektir. " 

LİMANLARA TORPJL 
SERPİLİYOR 

T emeriffe, 24 ( A.A.) - Rad
yo ile neşredilen bir tebliğde, ez
cümle söyle denilmektedir: 

"General Franko, lngiltereye bir 
nola göndererek kızıl ispanyanın 
b\itün limnnlnrına torpil serpileceği
ni bildirmiştir.,, 

V ALANCIA HÜKÜMETJNE 
SERMAYE! 

Nevyork, 24 (A.A.) - l, I 00 
An-.erikan üniversite ve tali nıektcb
lerin::: mensub bir milyon talebe dün 
harbi protesto etmek için birkaç sa
at mektebleri tcrketmiştir. 

Bu münasebetle yapılan nüma
yişlerde söz alan hatibler Mussolini-

ye- ve Frankoya hücum ederek Va
laı·cia hükumetini alkışlamışlardır. 

Talebeden birçoğu Valencia hü
kuın _ine bir sermaye temin etmek 
i~m tebc.·riinHa bulunnı(ıştur. 

MAIJR1D CEPHESİ SAKİN 
Ma·lr;r., 24 { A.A.) - Dün öğ

le: 7am~m neşredilen bir tebliğe gÖ· 
re, l\tadrid cephesinde 24 saatten· 
beri kayde değer birşey olmamıştır. 

Demlrspor Kayserlde gaUp 
Kayseri, 24 (Hususi) - Kayseri 

spor bölgesinin daveti üzerine Aııka
ranın Demirspor klübü şehrimize gel
di. Ankaralılar burada Kayseri futbol. 
cularile yaptıkları ilk maçta bire kar. 
şı ·1 le galib geldiler . 

Gece Spor bölgesi tarafından De
rnisporlular şerefine bir balo verildi. 

İkinci maç pazar günü (bugün) 
ya:>ılacak ve akşam Ankaralı sporcu
lar şerefine bir çay ziynfcti verilecek
tir. 

Doğanspor hükmen 
mağl6p 

Ankara, 24 (Telefonla) - Fut
bol federasyonu iz.mir Doğanspor 
kli.ibi.inü, eski bir c'.izası olan Nurul· 
lah adındal-i genci Ankara Gençler
bir liğire karşı yaptığı maçta oynat
tığı için Milli Küme ma"'larında bir 
mac i~in mağlub saymıstır. 

lstanbul Güneş klübü eğer maç
tan Önce bu oyuncu için itirazda 
i ıulunınuşsa hükmen ırnlib sayıla· 
caktır. 

!Cocuk Haftasmm lkiriCi gün'' 

· Çocuklar günleri 
Kurulacak yeni 

sanayi işleri 
neşe ile geçirdile 

temek üzere gelen 350 çoeıJ.i' 
paket çikolata hediye edilıtl~ 
bakanın sonunda ba§öğre. Brasserd Şirketi mUmes

slll Londraya gidiyor 
Ankara, 24 (Telefonla) - Ka

rabük demir ve çelik fabrikasını 
yapmakta olan Brasserd şirketi Tür. 
kiye mümessili B. Makenzi gelecek 
hafta içinde Londraya dönecektir. 
B. Makenzinin bu seyahati memle
ketimizde kurulacak yeni sanayi iş
lerile alakadardır. 

Fransa ve Al
manya ile 

Yeni ticaret anlaşmaları 
yapdacak 

Ankara 24 (Telefonla) - F ran· 
sız elçiliği ticaret ataşesi B. Jean / 
Lautrente bugün lktısad Vekaleti 
müsteşarını makamında ziyaret ede
rek, müddeti biten Türk - Fran
sız ticaret anlaşması yerine yeni bir 
anlaşmanın müzakereleri için Fran· 
sadan memleketimize 3 mayısta bir 
heyetin geleceğini bildirmiştir. 

Almanlarla yeni bir ticaret an
laşması müzakereleri için de 1 ha
ziranda bir toplantı yapılacağı bildi
rilmiştir. 

Diğer taraft;m JYlacaristan elçisi 
B. Mariassi bugi.in lktısad Vekilimi
zi makamında ziyaret etmiş ve tica
ret anlaşmaları müzakereleri için bir 
heyetin 26 mayısta şehrimize gele· 
ceğini bildirmiştir. 

A lacalıöyühte buluııaıı 
eserler 

Ankara, 24 (Telefonla) - Türk 
Tarih Kurumunun Alacahöyük'de· 
ki hafriyatında 193 5 - 1936 r.la 
çıkanJan yeni eserler etnografya mii 
zesinde mebuslarımıza gfüıterilmiş 
ve es~rler hakkında kendilerine iza· 
hat verilmiştir. 

Ti.irk tarihinin en eski devirlerine 
aid olan bu gi.izel eserleri bulmasın
dan dolayı mebuslarımız Türk Tarih 
Kurumuna teşekkür etmi§tir. 

Mühendis mektebi 
talebeslnln seyahatlerl 

Ankara, 24 (Telefonla) - Yük· 
sek mi.ihendis mektebinin su \'e ma
kine şubesi talebeleri Konyaya git· 
mişlerdi. Talebeler Konya sulama 
idaresinde tetkiklerini bitirdikten 
sonra Balıkcsire gidecek ve Susığır
lık mıntakasını gezeceklerdir. 

l\1ektebin İslanbulda kalan yol ve 
diğer şubeleri de yakında bir tetkik 
seyahatine çıkmak için emir almış· 
lardır. 

Atlna Üniversitesi 
ylldönUmUnde bulunan 

mUmesslller 
Atiııa, 2-1 (Hıısusil - Alina Üni

versitesinin yüzüncü yıldömümü mü
nascbetile burada "Qulunan ecnebi mü
messiller bugün kral tarafından ka
bul edilmişlerdir. Kral mümeesiller şc. 
refinc sarayda bir !:aY ziyafeti vermiş~ 
tir. 

Üniversitenin yiizüncü yıldönmün
de Fransayı tems·ı etmek üzere bura
ya gelmiş olan Fransız l\Iaarif nazırı 
bugün tayyare ile Parisc dönmüştür. 

Yeni Çek, Romen, Yunan 
ticaret multuvelelerl 
Atiııa, 21 (Hususi) - Dün BdŞ\'C!

kilin riyasetind:! Hariciye nc1.arctinde 
toplanan b;r mecliste hariciye nezure
ti daimi müsteşarı Na\TUdis ve alaka
dar direktörlcr:n i~b·akilc Yunanistan 
ile Çekoslovakya ve Rcmanya rırasm
<la :ı.ktedilecek yeni ticaret mukavele. 
sinin cs1sları tetkik edilmiştir. Meclis 
ayni zamanda Yunanistan ile diğer 
bütün devletler arasındaki mübadele 
şckillerüıi de tetkik etmiştir. 

Iran 

eden bu iki dehanın kati arzu ve irade· 
lerinin tatbiki suretiledir ki inşa etti· 
ğimiz ve biiyük yapıcısı olduğunuz muaz 
zam binanın kurulmasına İ§tirak etmiş 
bulunuyoruz. Müzakere!crimizdeki sa. 
mimi teşriki mesai arzunuzdan dolayı 

size teşekküre lüzum görmiyorum. 
Zira diplomatik mfü:akcrclerde mu

tad olarak zuhur eden müşkülatı sizin 
dirayet ve iktidarını:ı: ve gerek sizin ve 
gerek kardeş millete karşı samimi 

dostlukla muttasif olan vatanda~lannızın 
hissiyatı sayesinde yendik. Bu hissiya. 
tınızın mütekabilliğini memleket arasın 
da dostluk miinasebetlerini kuvvetlen· 
dirmek. itimad havasını geni§lctmek 
ve miiştcrek teşebbüsün mesud netice. 
lcrini hazırlamak hususundaki icraatı. 

mıza geniş mikyasta hadim olmuştur. 
Turk heyeti reisi B. Cemal Hüs· 

nü de, mukabele ederek söylediği 
nutukta şöyle demiştir: 

"fmza ettiğimiz vesikaların iki 

' •• \1 • .:. .... • ••• ~·· "' , • .·.. • • • '· • ,' : • • , • ": ... t... 1 , ..... 

Bir kadın için doğan a~k ... 
Kudurmuş denizde mi.icadele... \ 

Bu arada tayfanın isyanı ... 

·~ı bütün çocuklar namına şı 1 ı 
teşekkür etmiş ve çok ne~~ 1 
çocuk toplantısına alkışlar 
miştir. 

tır. 

JAK LONDON'un romtı.nmdan alman 

DENiZDE iSVAN 
filmini şimdiye kadar görülen eserlerin en heyecanlı ve kudretlisi yapmaktadır. 

imr::::mm•m Yarın ak~amdan itibaren S A K A R V A sinemasında 
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Y ~şil C~hennem 
YAZAN:CAHIDE OSMAN 
Dr. Ce\·ad, en hasta gün lerinde, da i nıa 
dUşUndDğU bir kadıoın ellerini hatır la r, 
"Gözlerimin önünde beya z kana dh bire r 

llun··u 
kuş uçuyor!,, derdi. 

19 lusmın hUllsası 
l~ı ıs niıanında b" •. Y 

-4 0~ .. 1 ır gun, e-
dtkto; e gcldiğimız zmr.an, 

istiyordu. Onun için evinin bahçesine j 
büyUk bir havuz yaptıracaktı. Küçük 
bir yelkenlinin bu havuza indirildiğini 
dü~ündüğü dakikalar, tıpkı o d2kikalar. 
da çocuğunun gözlerini görüyor gibi, 
aynr parıltile sevindiğin i hissederdim. ! 

- Ya derdim: karın? Bütün bu za. 

d~ Ycıni~~dla ~raber ikimiz.. 
lı:ttre ol il"w hayata batlamak 
dıık. y ~ı.:gunıuzu düşünüyor. 
~·t tıır ~tıl otel, Büyi.ikadtının 
idi. Ada 11'\da, ısükur..et içinde manlar karın- ne yapacak?. 
t "' cta b" f d c·r r.. • ' ır du\'ara asılmı§ Ne tuhaf?. Çocu~unıı. etra ın a göz-
ı. " ıın "b• b" d ~~lr cı ı, hayattan cnu o le görüleb'Jen herhanr.i ır mad e gibi 

tak uıak buluyorduk. düşündüğü halde. kafasında karısına 
· llt böyle b" ··k • 1 "k" k ı · ordu Es · ~in c! • • ır su unet e ı ı bir türlü şe i vcrcmıy · mcr mı, 1 

ba,la de ıhtıyacı \'ardı. Çünkü urışın mı? Beyaz.. yahut kumral mı?.

1 b Y ık. Hayır, sadece bir kadın .• Ve yine ka-cn he .. • 
tiı;Yord l'luz Yınni ya,ımı bi- fasının içerisinde, yavaş yavaş çocuğu. 
~ ıınd lltn, doktor Cevad kırk nu büyüttüğü, bir gün denizlerde hfı. 
içtri • a ~adardı. F a k t hııırb kim olacak bir kaptan haline gctird:ği 

ı:nde b 
'lllatıı.h'I' .u Ya§ hrkı bize ne halde, karısına ait dü§Ünceltri, garib 

1'!·'1b~~~1 • Hiçbir §ey; bir çivi sabitliği ile kafasında olduf.u 
Gıı t 

1
• doktor Cevad, 1914 (Tibi duruyor; ona bir türlü hayati bir 

011§ t Fl b 

~· y~ f e!"a annda, l\rRmız~-ı- şekil veremiyordu. Sadece: 
koz a' b•nı-lunı bana luırıı bir 
•• 

1 ı kul!· -ı. • • lızer· .. runtUtO ı tıy or; ve 
lnlde hi\k· . . 

~I ğe çalu. ndn hır me,·kıe gel. 
•ıır .._ ,. ıyor u. Ate~lc kartı· 

• "4!r l 
~ bıa .ı tı a~z tıpkı, yapııık 

r~aki 
b~ktn . sular gibi, h ay.at 
L• dakı t .. b J • • • 
vırd,l'lh' ccru e e.rur . .ızın, 

t'Ôı-.....·· ıre ayn ı hizayı aldığını 
"'1'!.lltiık da.h . • 

, a zıyad 
l~ ..;a kırk e, doktor Cevadm 

• ,-allı n .: .Yaşına yaldaşan bekar 
i ~ı... "ll'ı ta· ı·.. . 
~~ ""

1Scsi ız ıgını buluyordum. 
\ ~ Ya.,a, ~~~tu. Ve ileri bir yaşta 

!ıı ~ '~tı tifo tne yakla111yordu. Ha
l\ 'l':r "''dan yattığımızı söyledi. 

· ' · .,o•ıc · · 
' ~ ba·ı·.. tının içinde bu hüzün. 

'y •il h" bi 
• l• ~la ıç r şeyi hissetmiyor-

. tırnız · rııı yan yana idi : has ta-
. a 'a 1 }lt:lı~cn.ııın y..anı 

~ rın"!ız 
" d • 1 Yastıklanmıza da. • aı- hı 

'· ~ırı. n' ar, daima aynı şeyi 
• • : dajllla :ı~nık gözleri, sabit bir 
• • bir ç ır §eyler arard•. Birçok 
1 llıtıu ocuğu olduğu takdirde 
tı..... tunda 1 ~ , 

ı "'lı;ur 'h· 
0 mayacagını bana t'ia. · oır bı.ınc .f çocuk!. Bir insanın 

· ~;: hcı1ci ~i ad.c edebilir? Bir)okları 
bıı ildırı tilb_çbır Şeydir. Fakat dok
hYt.ıkıuğ\ın.'.atında, böyle bir haya-

- Çocı.:ğu'Tlla ovnadığım dakikalar. 
karımın bir iskemlede oturarak kitap 
okuyacağını düşünüyorum, derdi. Belki 

ara sıra. gözlerini ~k_u~uğu kitabtan bir ı 
<bkik~ ka1dırara k ıkımıze <le baka~ak. 
Fakat sadece ~ülümı:iyecck. Yahud bir ' 
... arkı söyliyccek: daha ziyade bunu is
t iyorum: Herhalde karımın güzel bir 
sesi olacak •• 

Doktor Cevndın düşüncelerinde, bu 
sesi vakit v;ık"t b:n de işitir gibi olu. 
yordum: Gül ve yahud ağaç dallan ile 
kapalı bir pencerenin iç tarafıııdaki bir 
adadım gc"iyordu. Haleb asker hasta. ' 

h:tnesinin penceresinden dı~arıya. aynı 

müşterek düşünceyle baktığımız daki-

kalar. bu sesi ikimiz de işitiyorduk. Ku. 
ıak1arımıza nererıen ve nasıı bir teda1 

ile geliyordu: sadece işitiyor: fakat 
kendimizi. onu ~öreb:ımek kin ne ka • 
dar kuvvetli bir hayale veri d ; verelim, 
bir türlü şek1ini farkedem iyorduk. Yal
nız, doktor Cevad, heyaz bir elin. bir 
karanlık içerisinde. bir piyano tu'u üı:e. 
rinde en yavc!ş bir hareketle gelip git. 
tiğini söyler: ve çok kereler de gözleri
min önünde adeta beyaz bir kuş uçu. 
yor .. derdi. Halbuki. doktor Cevadın 
çocuğu, bacaklarımızın arasında, dizle. 

rimizden düşmüş bir yumak gibi yuvar
lanırdı. 

Ye§il otele indiğimiz günler, Haleb 
asker hc:stahanesinde ve belki de hasta. 
lıkla mahpus olarak düşündüğümüz bu 
hayalleri kaybetmiş mi id"k? Katiyen 
zannetmiyorum. Yalnız. tebdilhavalarm 
ilk günlerindeki lakay:li, aşağı yukarı 
ikimizde ele vardı. 

Penceremizin -Onünde. deniz bae her 
şeyi unutturmuş gibiydi. Hatta M etr 
dö Otelin kırla:ıgıclarıncla bile, yuvasız. 

lıl':ımızı bir dakika hatırladıktan sonra 
onları bir b:ıhar sesi p.ibi düşünmüştük. 

H~k'katen, Bağdad önlerinden Vi
yana hudutlarına kadar kulaklarımızın 

fasılasız alıştığı silah seslerinin. Yeşil 

otelin bahçesinde bir hasır iskemleye ı 
otu:du~umuz dakikalar yava~ yavaş 

kesildiğini duyuyorduk. Zaten 1916 da 
,iüny;ının daha neresinde. "Boden Ba
den .. le Büyükadadan başka harb deni. 
len b:r şeyin mcvcud olmadığını anlaya. 
bilirdiniz? Kaldı ki Baden Badr.nde bile 
harbı baştan başa unııtmak istiyenler, 
bunu arzu ettikleri gibi yapamayacak-
}ardı? 

Baden Baden bü"ük otellerinin 1914 
ve l 8 dcfterle~ini karıştıracak olanlar 
hasta harb zabitlerinin imzalarından 

ba~ka orada bir şey ı;öremiyeceklerdir. 
Bir aralık general Makenzenin bile kı. 
sa bir istirahat için geldiği Baden Ba
den de. harbın her dakikasında, §Üp. 
lendirici bir hava esmiştir. 

O raya. harbden evvel 1912 günleri
ni bulmak için giden sivillerin karşıla
şacakları askeri kasketler. hayallerinde 
hcı :ı cyi hnr"L ediyordu. Belki Baden 
Badende istirahat vardı; fakat bu ha11. 
ta bir istirahattı; ve Baden Bı:den ne
kah etlerini ge~irmek için gelen sayısız 
zabitlerle ıdolub taşıyordu. Halbuki, 
1916 da hem hayatı düşünmeğe, hem 
de bizi hayattan ur.akla tıracak heı §eyi 
unutmaya mecburduk. Yeşil otelde ise 
bu vardı: ve kapımızın önündeki eğlen. 
celi kalabalık büyiik bir süzgrç gibi. 
harbı, hafızalarımızdan alıb götürüyor-
du. (D"Vl11n1 oor) 'lld~bit Şcyı u kdü§ündüğüm zaman 

< • de buı c 'Yas etnıek cesaretini 

ttcr 
1 irtııy t B 1 j ======= ~a ter on orunı. Bir çocuk!. V e Bu Mayısa gene res au ., 1 - ....... 

lıı lııJatı u nasıı bu·· ·· ~ · · b"l Sergisi • .r er 
'"• tdı. l{ .. y.u~eccgını ı e lf ...... & - & L & 11!1 

Çocuğu Cndısı gıbı bir doktor Her sene olduğu gibi, bu sene de _,.. .. .. 
nu <den·ı • . . k 

zcı yetıştırme Almanyada Breslau - Sergisi mayısta 
(' ~ . açılacaktır. P Jmanya ile ticarette bulunan 
\l~ v ( cenubu §arki hükumet ve m:lletlerine 

g ık se . . .. bir kolaylık olmak üzere, sergi idaeresi 

~' rvısımız 1 bu sene sergiyi 5 mayıst~n 9 . ~ayısa 
' 1~d~~t~~tınu2 Pnzrırtest gtlnlert kadar beş gün daha temdıd etmıştır. 
.. _ "'lr " an .. Breslau sergisinde en ziyade nazarı ~""t 1" tbaıı~ı~ ~.rrnıyc kndar ga• 
ı.~, teıı ıo 'l.lde, Cuınıırtest g11.nler1 dikkate alınacak nokta, burada zıraı 

' oı..~llrı lltı 11 
kadar IAleU Tayyare mahsulat ve zirai makine, ala t ve edeva 

~~ ""'YU ilet d 1 
~- ltaııu cuııırırn 8 

re Uç numarada tın da fevkalade bir surette teşhiridir. 
~"l:lı.lt ı.: _ ecıcr. ~ YedJ kupon muka· Bunun için buraya zirai büt•:in cenubu şa 

t tu ııııı:ı Y~"<l&ta1ı1tıa11 
l'llre l\1z 111 te.neaıııı doktorumuz. da bu r ki milletleri hemı:n bili istisna i~tirak 

~~fi •
12 

CUınatte birtkttrtp kcndlslne etmektedirler. Binaenaleyh ziraat ile 
' ~t '11ır •raıı Ak at, aaıı, pertıcmbe alakası olan herkesi bu sergi pek alaka-
1ı .... ~e..~tp,.a ca B:ıraycıa, Mlllct cad- dar edcceg- i tabiidir. 
.'il ~tle rnıı ka"'"• d ki 

, ltlıucı ç0Cu1tı .,.. ... ın a mu· B" · d ~ a lakadar edecek bu ser 
':tııı e c11t <lo arnıız.a bakacaktır ızı e t' • •• • . . 

tı, · ~.~ ell'!ı 1 ktorıarımız da oku- giyi ziyaret edenlere, sergı ıdaresı her 
'~'1>'2o1ttorı:-~rlnıı hazır bulunmak. nevi sühuleti göstermektedir Almanya 

l'!a... -
1 ••u•- ~ Fah k · ~t~, "lfll Cll(! rettin Dt,men ya ham mal ih raç etme ısteyenl !r. bu 

ı ~ ~ lırı.cıu~ t1lnıerı s!:slnde 127 numa· rada bu işlerle meşgul müesseselerle te 
"'•rak U gtlıt t 14 lle 20 ara• . . . 

~a r'1a by ~ <loktor Necatı Pak- masta bulundukları gıbı sergı tarafından 
: ıı1tııl'ıaa 1 'ıı :;!'ıtıudı.l Caddesi 1 - 2 da her t ürlü himııyeye mazhar olurlar. 
.\ ''k t tıını.ıın nıerı ayni saat. Bundan başka ıergıyı zıyaret etmek 

ıı. ı ~tıı ~~davııe11nı dişltırlne bakacal.· istiyenlere hareket ve avdetleri için 
ltd. _'"l'lıı arıda a Yarıacal<lardır. , . .. .. T 

• H.Jrna'l;"n başvcl.i 1 'l'atıırcSKonıın :.:9 
birincitcşrin cumhuriyet bayramımızda An 
karaya gelme.si kat'! olarak takıırrUr etmip 
tir . 
* Evvelld ı;cC<' ~clıriD İstanbul yııkasındıt 

Terkos suyu keEilmlştlr. Sular ak~am saat 
9 da kcanınl§ ve antıı.hıı kadar bö)1e devam 
etmiştir. 

• Bayram dolayıslle talil bulunan de\•air 
dün açılmı~tır. :Mektepler pazartesi glinU 
açılııcal<tır. 

• Ünh·ersltc hııı;-UnkU l<o'l!erıın:s salnnunu 
yıkarak yerine 20otı 1:1\ i al ncak moclern lılr 
konferans salonu yapmeğa karıır vermiştir. 

• Almnny11dan dönen Almao C?l<:lllğl ata 
~P.mllitcrf miralay Rnhdc me.re-;·ll 1uctin 
kalırine giderek AJroan ordusu namına bir 
çelenk koynm tur. Miralay bundan sonra 
merhumun c\•lnc r,ıderek ıı llc:-lne Alman 
ordusunun tezly~tıc-lnl nnmu;;tu r. 

* suıtnnnhmcttckl tn' mckt"plo yakında 
TUrk mtmar!~I rölo,·elerlndcn mUrckk•p bir 
acrgl açılac:ı.ktır. 

* Gemlik auo'f lptl< fabrikasının bina in 
şe.atı bltml~Ur. Şimdi makineler kurulmakta 
dır. 

" Liman mUdllrU tlrl:nç gUne kadar 'l'rab 
z"n limanında tctldlt:ıt yap:nak Uzere Trab 

• ıı J<'uı, llıa R'U 1 . . . 
ı. ""il .... aııı..ı;. C§lkta demıryollarında buyuk tenz• at yapılma 
"'trı.ı ""lıbt. 1 1lıaıı O tramvay cart• . . . d . zona gtdecektlr. 

<ı •un. ""I: Oltu lrıda sUıınetc;I Emı-ı ktadır. B u tenzılattan 111tıfa e etmek ıs· ..:.._ _ _____ _,__ _ _ , ____ _ 

~')'tt a ~t 'tlt>ı:e~euıarırnızın c:ocuk f t:yenler bulundukları mahallerdeki &eya gibi, buradan alacaktan veEikalarla !ler 
h .\~ tir J d b"ld'k • b 'J" 1 :? rıu •ay 1, · hat acentelerine müracaat e e ı ı len giyi pa:ıasız geze ı ır er. 

t~. "'1 ~lırı ?tıaracı11 ttcv Eczanesi ye. ' 
~ı 'tıJt~t;, it l<~·~nctçı ''e aıhhe.t 1 

a tıııı'.von~ l1N doktorunun 1 

1

1 •ıı.'ı;l tı, ' ..,.e abo bcherinl Yedi ku· 
ı._ H.hııa~•ı hı.rı lltlerımıı:e an elT • 
"'~ ~"ll &'a.~lttır nın •Unnet anırtı-
~ ~ııo. 

1 •t Ilı ra,. 'llııı: do 

1 lc;ı flıı ''t d lttor, dişçi ve lflln
t, ll<1flrı tke.n t<UR'UN'un 

Y''.ll tane götUrmck 

Radyo 

• ;;n: 
r.. d:-es : 

1\A.. b 1 
tl1Us:ı a!<a 
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halde .. Hayli arandığı 

Bulunamıyan 
Neriman dün d. 

aJ.en 

"Balıkçılar,, için "Bu açıhsaçıh 
imalı bir şarkı değildir l1i ! ,, 

vega ay10 
diyor 

Ehlivukuf şarkıyı 
"Balıkçılar,, şarkısından çıkan müs- ı 

tehcen neşriyat davasına, ikinci cezada 

dün sabah da bakıldı. Bu dava, sorgusu 1 
yapılmamış olan birisi için, birkaç cel. 
sedir kalıyordu. Nihayet, kendisinin 
her nerede bulunursa bulunsun, dava 
celsesine getirilmesine da ir müzekkere 
yazılmıştı 1 

Kendisine bir türlü tebligat yapıla. 
mayan, hanende Nerimandı. Bursadan 
istanbula gelen oradan Samsuna giden 
Neriman, tekrar istanbula gelc.rek. dün
kü c.clsede hazır bulundu ve reis Kema. 
lin "kızım. nerelerdesin? Bu dava, hep 
senin yüzünden kaldı bu zamana ka. 
dar!,. yollu istizahına karşı, "efendim, 
iş icabı bir yerden bir yere gidib gel
mekteyim. Anadolunun muhtelif yerle. 
rinden şarkı söylemek, konserler ver. 
mek üzere davetler oluyor, angajman
lar alıyorum. Burada uzun müddet du. 
ramadığımdan, ancak şimdi kar§mıza 
çıkabildim. Mazur görünüz 1 .. dedi. 

H üviyeti belirtildi. Babasının ismi 
Ali Rıza olduğunu, 28 yaşında bulun
duğunu, Selanikte Katerinde doğduğu
nu, Sirkecide Kum meydanında "Sel. 
çuk., apartımanında 2 numarada otur. 

duğunu söyledi. 
Esastan sorgusu yapılırken de, şu ce-

vablan verdi : 
- Ben, Sadettin Kaynağın bestele. 

diği bu şarkıyı bir senedir okuyorum. 
Her yerde alkı~landım. Hiçbir yerde bu 

ec ; 
• 

şarkının mü:ıtehcen olduğu ~eklinde tfr 
i t irazla karşılaşmadım. Ben de okurken 
bir hicab duymadım ; çünkü, sebeb ye k. 
tur ... Balıkçılar,. bu aç ık sa$ık veya 
ayıb imalı bir §arkı değildir!. Ahali çek 
beğendi. pek sevdi ; bunun Uzerine pla. 
ğa okumamı teklif ettiler; ben de oku. 

mağa mecbur oldum 1 

Müddeiumumi muavini, Cevdet. bu 

şarkının gerek yazı ve gerek mu!iki 
noktasından bir sanat eseri olub olma. 
dığının ve mahiyetinde "istihcan,, bu
lunub bulunmadığının, hem musikiden, 
hem de edabiyattan anlar ehlivukllfça 
raporla tesbitini istedi ve ilave etti: 

- Besteyi ve güfteyi tetkik edecek 
ehlivukuf adedi, biraz fazlaca 0J5un 1 
Biz, bu mütaleadayız l 

Dava edilenlerden Nerimandan ba,. 
ka, yalnız Sadettin Kaynak, Jak ve Ho.. 
fız; Kemal hazırdılar. Duru~ma. bazıla
rının gıyabındaydı. Dünkü cel11eye gel. 
miyen Cevdetle Keteonun da gıyabları. 

na çevrildi. Hanende Safiyeyi ve diğer 
birkaçını vekilleri temsil ediyordu. O n
lar da, daha kendileri istemeden miid. 
deiumumilik bu istekte bulunmasına, 
memnuniyetle ittirak ettiler! 

Azadan Nuri. naib seçildi. Ehlivuku. 
fu, ücretlerini kend1si tayin ve tetkikata 
nezaret edecek. Ve rapor verilecek. Du
ruşamaya da. 22 mayıs naat 12 de de • 
vam olunacaktır. 

1 Poll• haberıerı l Alemdar caddesin-
,l\sansörün inişini dekicürmümeşhud 

merak etmiş! 
Yıldız otelinde oturan marangoz Fah. 

reddin <lün asansörü beklemek üzere 
otelin alt katında durdurmuş ve bir 
aralık asansörün tamamile indiğini gör 
mck merakına kapılarak başını asansö. 
rün bulunduğu kısma sokmuştur. Fa. 
kat tam bu sırada asansör aşağıya in
miş ve F:ıhrcddinin kafasına çarpmıştır. 

Çarpma neticesinde Fahredtlin yara. 
lanmış ve hastahaneye kaldırılmıştır. 

• KENDİ CEKfCt İLE - Paşabnh. 
çede tuğla fabrikasında demirci M usla
fa dün deminrleri tamir etmek üzere 
çekiçle çalışırken çekiç birdenbire kı. 
rılmı~ ve karnına saplanarak zavallı 

adamcağızın yaralanmasına sebebiyet 
vermiştir. M ustfa ha~tahaneye kaldırıl. 

mıştır. 

• BİR TRAMVAY KAZASI - Ça
pa kız öğretmen okulunda h <' .leme Se. 
nihanın 10 yaşlarındaki oğlu Rcceb Fa. 
tihte tramvaya atlamak istemiş. fakat 
müvazencsini kaybederek yere yuvar
lanmıştır. 

Yuvarlanma neticesinde bayılmı ş vü. 

cudunuıı muhtelif ycrlerincien yaralan. 
mıştır. 

• Bf R KADIN ŞIKA YET EDİYOR 
- E =- ki AFpas:ı tekke sokağında oturan 
Hayriye adında bir kadın pofüe baş 
vurarak berab:r yc.ıpmak üzere Aziz 
is-b le birinin ken:lini davet ettiğini ı 

fakc: t bu teklifi kabul etmediğ i için 
Az"zin pek fazla hiddetlenerek ustura ile 
kendisini yaraladtp, ını idd ia ctmic;tir. 

Aziz yakalanarak tahkikata başlan-

Onnlk lpllkçiyan'a 
caza varlldl 

dUn 

"Unyon,, sigorta şirketini dolandır

mak davasına dahil olanlardan Onnik 
f pekçiyanın rü~vet maddesinden dor
dilncü cezada meşhut suç kanununa 
göre ve mevkufen yapılan dur'u~ması 
dün sabah neticelendi. 

Heyet, Alemdar caddesinde !'ap!la:ı. 

cürmü meşhut sırasında, Onnik :tpd:. 
çiyanın zabıt katihi Avniye bir çift 50 

§er liralık banknotu, do1nndırıcılık de:;. 
yasındaki suç delili sayılan iki isti~ayı 
elde ederek imha maksadile vermek fa
tcdiğini sabit gördü. Kend!sinin rü~vet 
dolayısile 3 ay hapsine, 20 lira para c:· 
zası ödemesine karar vererk, iııtink1f 

üzerine hadise tekemmül etmediğinden 
bu cc,zayı ı aya ve 16 liraya indirdi. !{2. 

rar, ceza kanununun 220 inci ve 223 

ün-:.ü maddelerine göredir. 

100 liranın müsadere olunarak hazi. 
neye irad kaydedilmesi ve Onnik ipe::
ççiyanın üzerinde bulunduğu neticeslı:e 
varılan bu paranııı üst yanı bir çift l O 
liral•k ve 8 tek liralık kağıt par~r.·n 

kendisine geri verilmesi de ayrıca ka
rarlaştırıldı. 

Onnik tpekçiyan, bu l:cra:ı yüzü 5ü. 
lcrek, kar§ıladt. Heyeti tekrar tekrar 
selamlayarak , talondan çıktı ve sof:C:a 
da, avukatının elini hanretle sıktı! 

Selan!k Bankae ~ır b:~ 
şube ı kapa· ı: dı 

Selanik b::ı.n':t :ısı İzmir nıl::e;.-;i , r.ıer. 
mıştır. ketinin gtirdüğü lilzum üzerine kepa-

• ısrARA 1LE YARALAMIŞ - tılmıştır. 
Haydarpaşa hastahanesi işçiter:n::ien ' 
Hüseyin ve Bahtiyar dün bir iş yüzün. 1 iç Ticar et Umum MUdUrU 
d:n aralarında kavga ctmi~ler, Hüseyin İç ticaret umum mUdUrü Bay M:i.:...'1ı 
eline gcçi:di<Ti bir ıskara ile Bahtiyarı tazın Karadeniz seyahatine çık::.~!;~ 

b" r ·r:dan yaralam·ştır. nı yazmı~tık. Bay Mümtaz §ehrimizı! 
" ARABA CARPTI - Yed:kulede g"lmi-ıtir. Karndc:ı.i.z ı:ahi:ind~ k on.tro. 

d-:>kıız ya"larında Fai?e Hüdavendigar : Jör te. .. kilatı tutunan B ar t in, Görele, 
cad:lcsinde gecmekte olan ylik arab1sı Fatsa, Unya, G"re:::un. Trnbzora uğr. 
prparak ço:uğu yere yuvarlı::mış ve rıyarak t cftiEj ettikt en s onra ~Ehrimi
başm··an y-rzlaı:ııştır. Ara b::ıcı rakalan. 1 ze dön ecekt ir. 

1 , 
nrştt:. 1----------------

• N1ÇtN öLDU - Barım hanında ken birdenbire d i.ı§erek ölmü~tür .. E.:ı.1 
misdir olarak otııran Kum'<aleli leble. Hü.,nünün ölümü şüpheli görünerek 
bici Hiısnü dün Zindankapıdan geçer. 1 morga kaldırılmı~tır. 
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'' lstanbulu yıkıp yeniden yapmall!,, 
Eski şehremini operatör General Ce-= 
mil, şehrin imarı için bir proje yaptı 

Eski Şehreminlerinden operatör' 
General Cemil Topuzlu •'Yarınki 1s. 
tanbul,, isimli bir eser neşretmiştir. 
Başlığın altında "lstanbulu asri bir 
§ehir aypmak için yıkıp yeniden kur. 
mak lazımdır. ,, cümlesini yazan ope
ratôr Cemil kitabının başında şöyle 

diyor: 
"Bana kalırsa lstanbulu asri, >nede

ni bir §Clıir haline sokmak içiıı O<tari

atika ve cibidclerhıi m111ıafaza. etmek 
gartile kcimiüm yıkıp milyonlar rlcfjil, 
milyarlarca lira sarf ile yavrış ya va:; 
yeniden yapmaktan baş1w çare yo1c-
tur. · 

lt!ilyarlan gö::öııfüıc getirince iir1:. 
memeli. lstanbulım taıı::im ve imar işi. 
ııi zengin Amerikalılar !J.il>i bir iki se
neye drğil, kırk elli seneye taksim c
aersck Jııısusfle şcJırimizfo şimdi iş

gal ettiği sa1umm hududıınıt kii.çüUii.r-
8tJk ntutxı.lfak olalıiliri::.,, 

Operatör Cemilin projesi şöyledir: 
iMAR PROJESi 

İstanbul asırlarca ihmal edilmiş, 
I 

karmakarışık kurunu vustadan kalma 
umumiyet itibarile harabiye yüz tut. 
mu§, adeta çökmüş bir şehirdir. Şeh. 
rin muhtelif mahalleleri arasında ser
pilmiş olan birçok değerli asariatika 
ve abideler münasebetile bu büyük 
şehri tanzim etmek ve güzelleştirmek 
yeniden bir şehir kurmaktan bin kat 
mrdur. 

Bugünkü limanı tevsi ederek iğri
büğrü dar sokakları genişletmek su
retilc yarımyamalak yapılacak bir pro
je hiçbir işe yaramaz. Ve bu sarfedile. 
cek milyonlarca liralar hedr olup gi. 
der. Şimdiye kadar tatbik edilen bu 
yarım tedbirlerden şehrimiz zerre ka
rlar istifade cdemcdı ve bundan böyle 
istifade etmek ihtimali de voktur. 

İstanbulu asri, medeni bir surette 
imar için kendi ka.,.c:ıe ve rengini kay
~t.mcmek şartile asariatika ve a bida
tını yerinde bırakarak tesviye görmüş 
ve inşaat yapılmış eski büyük yangın 
yerleri müstesna olmak üzere diğer 
bütün binaları yıkıp tarla kaidesine 
tevfikan bir harita tanzim ederek ge
niş sokaklar. meydanlar açmalı. Her 
mahallede küçük küçük ıskuvar deni. 
len bahçeciklcr yapmalı. Sonra da da. 
ğınık olmamak ve toplu bulunmak şar 
tile tesis edilecek her yeni mahallede 
belediyenin göstereceği şekilde ebniye 
inşaatına müsaade C'tmeli. 

A van proje hazırlanırken evvela !s
tonbul limanının mevkiini tesbit et
melidir. Liman mevkii tamnmiyle ta
ayyün etmeyince sehrin müstakbel 
haritasını yapmağa kalkışmamalı. Çün 
kil herşey limana bağlıdır. Ezcümle as
ri bır limanın yanında bulunması la
zımgelen büyük kömür, kereste ve 
elvazımı inşaiye depolarile antrepolar, 
büyük sebı.c, yemiş halleri, ardiyeler 
bugün şehrimizin çok muhtelif ve en 
mutena yerlerinde dağınık bir halde 
bulunuyorlar. Muntazam bir proje ya. 
pılınca bunların kaldırılarak limanın 

civarına nakledilmesi zaruridir. Bu :mü. 
essesat için topluca münasib bir yer 
tayin etmeyip de bulundukları ve ile. 
ricle şehrimizin ticaret merkezi ve si. , 
tesir.i teşkil ederek mahalde bırai\ı-

hrsa muntazam ve asri bir müstakbel 
harita yapmak ihtimali yoktur. Hal
bukı bir kere liman me.~elesi halledi
lince bugün Halicin her iki tarafını Ye 

arka taraflarındaki en g-üzel semtleri. 
ni işgal eden kalafat yerleri. depo, ant. 
repo, imalathanelerle biiyük sebze \'C 

yemi~ halinin, balıkhanenin yerleri 
anlaşılmış olur. Yapılan müstakbel ha
ritanın tatbikinde zorluk da çekilmez. 

Bu koskoca ve gayet dağınık bir 
halde bulunan şehrimizi yukarıda an
lattığım gibi kamilen yıkıp birkaç se
ne içinde tanzim ve imar etmek ihti
mal haricinde olduğundan ovvelemir. 
de yeni bir varidat elde etlikten sonra 
senelerce hatta kırk, elli sene cıddi 

ve muntazam surette çah'şmakla bu 
hayırlı, vatani işi başarabiliriz. Ancak 
ilk iş olarak limanın yerini kararlaş. 
tırmahdır. 

Liman mevkii tayin edildikten son
ra imar için evvela iki beşer seneye 
ayrılmak suretile on senelik bir prog
ram hazırlamalı. İlk on sene zarfında 
1stanbulun en eski, en tarihi, en güzel 
taraflarını, geri kalan senelerde de 
ehemmiyeti mevlfüyelcrine göre sıra
sile diğer taraflarını imar ve tan?.im 
etmeli. Galatanın üst tarafile Beyoğlu 
Şişli cihetlerinin ki.milen yıkılıp ya
pılmak suretile imarı için kagir ve 
kıymetli pek çok ebniycnin istimlaki 
ve bu uğurda milyonlarca liraların sar. 
fedilmesi icabedeceğinden bu semtle. 
rin imarını yirmi, yirmi beş sene son
raya. bırakmalıdır. 

iL KBEŞ SENELiK PROGRAM 

İptida Yedikule ile Yenikapı ara
sında asri bir liman ve civarına da 
Sirkeciden sökülüp kaldırılacak olan 
istsyon binası yapıldıktan sonra Un
kapanından -XöP,rüye ve Sarayburnun
dan Yenikapıya kadar laakaI otuz met. 
ro genişliğinde rıhtım inşaatına baş. 
lamalı. Bunlar yapılmayınca imar için 
hazırlanacak projenin tatbiki imkan 
haricindedir. 

Bu mühim inşaat devam ederken 
Unkapamndan Yenikapıya kadar yu. 
karıda isimlerini saydığım bütün ma
hallelerdeki mebani \'e araziyi yavaş 
yavaş istimlak edip Yemiş tarafların
daki Rüste.mpaşa camiile, Yenicami ve 
tarihi kıymeti haiz birka<; güzel se
bepler ve arzu olunursa Dördüncü Va. 
kıf hanile Yenipostahaneyi yerlerinde 
bırakarak bütün mebaniyi medrese, 
tiirbe, hamamları, yeni yapılan Sebze 
Halıni, Balıkhane ve camilerin etra. 
fındaki duvarları Aalyköşkünü mu
hafaza etmek şartile parkın etrafında
ki bütün surları kaldırmalr, yalnız ma
halle aralarında bulunan birçok küçük 
camilerin duvarlarını biraz indirerek 
Üzerlerine parmaklık yaptıktan sonra 
avlu içinde bütün me1..arlıkları kaldı

rarak çiçek \'C ağa<; dikmeli. çocukla
ra mahsus bahçe haline koymalıdır. 

Bundan başka Topkapı sarayının 

altındaki eski Mektebi Tıbbiye bina. 
sile, silah depoları ve Gülhane hasta
hanesi \'e Ayaı;;ofya meydanındaki bü
yük hamamla Aya15ofya ve Sultanah
med camilerinin avluları kimle btıııl 

nan türbe ve me·Jre«clrri, Tevkifhane. 
yi ve o civarda yeni yapılan bütün a. 

~ :. 

------ == 

Cem.il ( P~a) 7ırojcsiııe göre Balıkpa::arı caddesi 

Eski şelıremilli 
Jslanbulıı imar için 
111ilgonlar değil, 
ınilgarlar sar/edil
nıesi 
ğu11u 

/azım oldu-
söyledihten 

sonı·a programını 

senelere taksim e
diyor ve varidat 
memba/arı da gös
teriyor. 

partıman ve evleri ve Bizanslardan 
kalma Askeri Müzenin denizden, Köp
rü cihetinden güzel görünüşünü kapı
yan Darphane ve kale duvarlarile (1) 
tarzı mimarisi µygun olmıyan - Çinili 
köşk müstesna olmak ti.zere - müze 
binalarını yıkıp tarla kaidesine tevfi. 
kan yeniden meydanlar, sokaklar, balı 
çeler yaparak medeni bir şehir vücu. 
da getirmeli ve eski Bizans sarayının 
ve lpodromun Z<!minini tamamile mey
dana çıkarmalı. Yeni yapılacak mahal 
lelerde inşaata müsaade etmezden ev
vel bütün sokakların ortasından geç
emk üzere en şiddetli ve hatta tufani 
yağmur sularını alab:lecek biiyük ka
nalizasyonlar \'C geniş bırakılan yaya 
kaldırımlarının her iki tarafında su, 
gaz borularının ve t elefon, elektrik tel. 
!erinin geçmelerine mahsus küçük ka. 
nalizasyonlar da inşa etmeli. Bu su
rete! kaldırımların senede sekiz on de
fa açılıp kapanmasından dolayı bele
diyeyi bir çok masraftan ve halkımızı 
da çamur ve toz deryalarından kurtar
malı ve bütUn inşaat bitinceye kadar 
sokakların kaldırımları pa lc~t taşından 
yapılmalı; en sonra asfalt döşemeli ve 
buralardan tramvay hatlarını tamami. 
le kaldırıp otobüs ve daha doğrusu 

trolleybUs işletmeli. On beş yirmi sc. 
ne sonra da İstanbuldaki tramvay 
hatlarını büsbütün söküp atmalı. 

Ebniye inşaatını imar komisyonu
nun gayet sıkı \'e ciddi bir kontrol al
tına almalıdır. ~iescla sokaklardaki 
binalar ayni irtifada ve azami dört kat 
ve .hemen az çok bir istilde olmalı. 
Yenicami, Ayasofya gibi bazı mahal
leler asariatika mmtakası addolunma
lı. Oralarda modern siı:ıtem ebniyc in. 
şasına katiyen müsaade ctmcmli. Ta. 
rihi binalara yakışır, uygun 5ekildc 
yaprlmalı. Aksi takdirde o muhte§cm 
abidelerimizin uzaktan görünüşleri bo
zulur. 

Camilerin yalnız sohk ve meydan
lardan başka deniz cihetinden dahi 
görünüşleri kapatılmamalı. Etrafları
na tarzı mimarilerine aykırı ebniye 
inşa.sına müsandc olunmamalı. Maat
teessüf bugün bile harici manzaraları 
ihlal edilen bazı iıbi<klerimizc tesadüf 
ediyoruz. Ezcümle son zamanlarda SU. 
leymaniye camiinin yanında yapılan ve 
caf!lipin usulü mimarisile taban taba. 
na zıd olan nobatat enstitüsüne ve 
Sultanselim canıiinin hemen yanma 
yerleştirilen koskocaman kübik bina
ya da karşı yakadan. Köprü üzerinden 
bir göz atınız. Camilcr!n bulundukla
rı mevkilerin güzel manzaralarını ne 
kadar çirkinleştirdiğini görürsünüz. 
müteessir olursunuz. Bu modern bina
ların Sultan::cli Ye Süleyınaniycnin 

civarında inş"S :ı nasıl müsaade olun 
duğlın:ı ~asar.:;ınız. 

Proje hazırlanırken dikkate alı
nacak m\ihim bir mesele daha var
dır. O da sokC\klarm istikameti ak
la geldiği cibi haritayı nçarak ynpıl
mamalı. l\ liimkiin olduğu mertebe 
~okaklardan fıbidelerimiz, asarı ati-. 
kalarımız ve şehrimizin etrafını ku
sRtan denizin ~ör\inüsleri ve yahud 
T okkapı, Adalar. Ortakciy, ve 
Beşiktaş, Üsküdar, Camiıca ı;rrt
ları ve ağaçlarla örti.ilii tepeler vel
hasıl büti.in gÜ7.el manzaralı yerler 
göriinm ... Ji, yaz.ın gi.incşin şic1dctlı 
tesir ettiği zaman hatta ayın güzel 

görüni.isi.i ve esecek rüzgarlar bile 
hesaba katılmalı. 

Sokaklar, meydanlar açılıp ka
nalizasyon işi de tamamına erdikten 
sonra elde edeceğimiz arsalardan 
belediye ve hükumet daireleri i~in 
münasib ar~alar ayırıp diğerlerini 
müzayede ile satmalı. Bir tarnftan 
hiikumetimiz vilayet, adliye binala· 
rile mektebler, borsa hanını, em
niyet müdürlüğü ve polis daireleri

ni bir de umuma mahsus kütübha
ne ve daimi sergi pavyonu yaptır
mnh. Belediye de bir güzel tiyatro, 
iki sinema ve bir muntazam ve a:$ri 

belediye dairesi, konservatuvar, 
büyükçe bir konferans salonu, bi
rinci, ikinci sınıf iki otel, muhte· 
lif yerlerde yiyecek ve içecek satma
ğa mahsus kiiçük haller, Gülhane 
parkı civarınc~a daimi bir çiçek pa· 
zarı hali ve Zeyrek civarında asri 

ekmek fırını \'e yeraltmda aptesha· 
neler ve kücük bahçeler ve laakal 
iki misli genişliyecek ve T opkapı sa
rayının etrafını tamamile çevirecek 
olan şimdiki Gülhane parkının için
de de bir kaç gazino ve eğlence ve 

spor yerleri inşa etmeli. Şu suretle 
he sene nihayetinde birinci kısım 
proJe tamamlanacağınctan ikinci beş 
senelik programın tatbikine başlan· 
malı. 

1K1NC1 BEŞ SENELiK PRAIRAM 

Evvel emirde Azab kapısından 
Dolmab~hçeye kadar ve ~ahilde ici\
bına göre 200 - 250 metre derin
liğinde bulunan bütiin sahadaki bi

naları (Şimdiki Bankalar caddesine 
dokunmamalı) istimlak edip tarihi 
güzel cami ve sebilleri muhafaza et· 
mek şartile kamilen yıkmalı. Bıı 
esnada Dolmabahçe gazhanesini de 
başkta tarafa kaldırmalı. 

Azapkapısından Beynğluna gi· 
den caddeyi yirmi metre genişliğine 
çıkarmalı ve Fındıklıdan Cihangire 
kramayerli bir fünik\iler ycıptıktan 
sonra Beyoğlundan dahi Cihangire 
gene yirmi metre genişliğinde bir 
bulvar açmalı. 

On sene sonra lstanbulun Ba· 
yezid, Fatih Edirnekapı, Eyüb ta· 
raflarını imara başlaınalr. O sıralar
da liman ile yeni yapılan lstanbul 
ve Beyoğlu taraflarında münaknlat 
fevkalade artacağından ileride Tak
sim meydanına kadar uzatılabilmek 
şartil~ liman ile Eminönii arasında 
bir metropoliten inşası da düşünül
melidir. 

Gene on sene sonra Boğaziçinin 
birçok yerlerinde mevcud mahalle

lerde inşaata müsaade etmeyip yir
mi sene sonra imar sırası bu tarar · 
lara geldiği zaman Boğaziçinin pek 
çok manzarasını bugün çirkinle§ti

ren Anadolu cihetindeki Kuzgun· 
cuk, Beylerbeyi, Çcngelköy, Kan
dilli ve Rumeli cihetinde Beşikta:. 
Ortaköy, Arnavudköy, Bebek ta
raflarındaki bütün nhşab, köhne 
mahalleri istimlftk ederek Ro~azı 1 

baştan aşağı yalnız İçinde arn sıra 1 
villalar bulundurulmak surctile or· 1 

manlrk yapmalı ve sahilinde dahi 
in~a edilecek geniş rıhtımlar arka
sında bahçeler içinde villalardan baş 
ka hiç bir türlii ebniye in~asına mii
saade etmemeli. Hatta Üsküdar, 
Haydarpaşa, Kadıköy ve Adaların 

müstakbel haritaları ~~ 
ne bu keyfiyet nazarı ıtd tıı 
lr. Yani o taraflarda ~ 
evler villa tarzında ve b 
de yaptırılmalı. 

PARAYI NEREDEN S 
··ı ıııı 

On senede iki yu r 
sarfını icabeden bu ka~.~ 
bir işin bugünkü dar bo lı' 
başarılabileceği elbette b"t 
Buna karşı da nasıl ted 

1 ~ 
Evet! lstanbulun ·.' f' 

inşası demek olan bu pro~ 
şimdiki bütçcsile başara 
den mühim bir varidat ~ 
malı. Bunun için de fıı' 
hükumetimiz güzel lstlll1 
yapıcı ve yaratıcı elini ııt~t 
ıimize cidden yardım e~i! 
bul halkı da biraz feda 
lunmalr. Bundan ba~ktıb~ 
tur. Aksi takdirde lstal1' 
tını aklımızdan çıkart1l3 

büsbütün unutmalıdır. ~ 

Birçok diişi.inüp taŞf1l ıı1 
ra tahmin eylediğim ,e 
membaları şunlardır: )dl 

Hükumetin lstanb~tı 
J;-azanç, muvazene, b. Jt} 
"'ıele, istihlak vergilerıt1 ~ 
ı;c.r varidatından ayır!ScŞ 
i,000,000 lira. 1 

Bu vergilere lstatı~, 
İ<c3rİ munzam suretile t 
, . . 1 000 QOO lira· g! vergı. -· , 11'-
lslanbulun buğday korl.I 
1.000,000 lira. t ~ 
lı:.tanbulda ekmeğin beh~O 
~ırk p"ra zarnmm.d~n- ~ji,e 
lstanbuldaki vesaıtı nak il 
rile gaz, su ve telefo11dafl 
lira. 011 sY Belediyece kanaliZ8 • i· 
nevi tahsis edilen n1ebla 
lira. ıı 

· ·1e ..,,e 
imar vergisi nanı• ()O 

. . d ? 3 turvC\ntn tcııı3ın en. .... t' 

Müsakkafat ve vcra~t ~ 
ne kesri rmınzanı sll 

1,500,000 lira. ~ 

1 
•C e\ 

ntikal hardarından ' 
datından. 500,00 lira· fl(J 

B l d. . d . i ~il 
c e ıvenın nırn 0J, 

tente, n;hsatiye, petrc~ ı<
dcpoları ~ibi rüsuma ~0· ıı~ 
ilavesi suretile. 500.0 O Jit' 

Yek tın 16,000,00 1ııı1 
d. •e ı .. 

Şu variduta bele. ı) cıtl~~ 
istimlak olunup kıir~lc .;61rı~ 
salar bedelilc liman ıl'h ıteP', 
ra büyük kömür ve fl'l

3 
flt 

ye ve s<1İre depo ,,e ~it\ 
getirecekleri vRridat ela tştll . ' o 
nutsa senede tahrnıll1 biJJif 
milyon lira tedariki ka .~~ 

ı . . . d b"r kOJ1' ııP mar ı~ını e ı 0rı 
• "s"/ 1 rakmalıdır. Ru kon11 

Dahiliye Vekili olrıı0:~şl 
Valisi ikinci reis yilP1 ~JI~ 
misyon .l\1erkez ve I~ ·Jeti' 

dan Maliye, Nafia \le6~İ' 
beledi"e meclisinden ·.jfl ,, d J1l'" 
Güzel Sanatlar Aka c bıllıJ 
derilecck murahhaslar tBrııP 
Ru heyete AvrupanıJl 11,b'ı:I' 
co?( muktedir bir kaÇ eC)şf 
1. "h d" . ·..,.,9t .. ı mu en ısı ve rnıw ,.-

edilmelidir. Komis~~yetlt 
miistakil ve vasi sala 

1 

dır. 
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OCUK HAFTASINDA 
Yiiks•k d .. .. ı· 
b. ~ uşunce ı 

ır Tük yavrusu 
iti Dun aq 

v, • . arn bir arkadaşımm ze· 
y tvırnt· 0tdllııı 1 Yavrusu ile konuşu-

. Sordurn· 
di - Söyle bak . . 

r, bılıy ayım, 23 Nısan ne-
~ or musun? 

1111 iC7d· 
ret v "' 1• birşey söylemedi. 

Cl'tnek · · b ' arırd ıçın aşını okşadım, 
Um: 

1 
...... Bil · c lllıy0 ayıbı r rnusun 23 Nisanı? 
Yav;ı 
- B~!Ça ccvab verdi : 
_ p 1Yorurn. 
h eki 8 · ] 
oır dak'. oy e bakayım! 

•Ilı L , ıka d ki 1 l\(\Jdırd ura adı; sonra ba· 
llellıbelık dı. Y ~zünde hafif bir 

1llırıacrne' ~daklarında ince bir gü
ıtra ,, k' go~lcrind b'' .. k d 
~ .,a 1 arı b· e uyu· a am-

C0; . ır gurur parıltısı var· 
"surı .. k -...... J3 u abarttı: 

D Cflirnı.,, 
Cd' t...ı ı. Y·· 'll ll?. .. c baLt llne dikkat ve hav-

"' ırn N ~ 
ı..: adım · e demek istediğini 
"ltı" 2:atınile d ·· .. 
Ilı -'Or, d o a yuzume 
dıı~~ha ~daklarındaki gülüm~e
~ öyi: k gcni§liyordu. Bir iki 
'- Sc aldı. Dedim ki: 

11 kirn8• •• 
' l'ı ın oy leyse? 

>'iııı Octı ') 
""' • 1311!) .. tııı Ben Türk milleti· 
'""tu oUtı kü .. "' .. t.. · tuYu çugum, o milletin 
~) l'ı rn ; arna ı 
ll\iJJ ouy"k Yarın ne o aca-
h11 .ctı Du u ' zengin, kuvvetli bir 
~ liyctj be nyanın en yüksek Cum· 
~ır Ytırd.J- rı_,olacağırn. Yurdumu 

°'l't "<ln Ust .. 
b~~ trı l'ctrıy /n tutacağım. Tar-
b;._"~y a C§ı olacak, her yerde 
~~ <ltac:a"' 
ık ltttlcJa gırn. F abrikalanmın 

•i ~~k, :: ~~fıır pofur dumanlar 

dtr,
1 
~atak. a ~ne gürültüsü her se

R k tısı) H a tayYarelerime ne 
rılıl }'tı~~ni.i :~si birden uçtu mu, 
ı. 'tı ~ Rorern · . D 
~~ engin ezsınız. ünya· 
İÇilld~'trı dem d. ~n kuvvetli milleti o-

c c ırn ., A a . rnı r rtık hepsi 

f~ tı l"tirk 
'tk ~da l'er)~a~rusunun küçük ka· 
\tı Utlİtıce) °:11~ olan bu çok yük
\l Ycritnd erı ı~ittiğime sevincim-
·~ ' e durarn d . 0 rmak . ıyor um. Bır§ey 

......_ Su ıstcdirn: 
. ......_ rıları s 
Aı~t. Kittt rn·,ana kim öğretti> 

lırkr ı, B" .. k A ......_ uyu tam, 

Çocuk haf tasında Mike ile arka· 
datları da eğleniyorlar. Bakın ne 
kadar seviniyorlar. Bütün çocukhır 
bayram yapar da Mike yapmaz olur 
mu hiç?. 

Ankarada dün bir 
çocuk balosu verild 

An.kara, 24 (Telefonla) - Ankara
da Çocuk haftası bütün neş'esile de
vam ediyor. Bugün Çocuk Esirgeme 
kurumu genel merkezi tarafından Hal
kevinde büyük çocuk balosu verildi. 
Saat 15 de başlıyan balo geç vakte ka. 
dar devam etti. 

Baloda erkekleri frak, kızları beyaz 
tül elbise giyen sevimli yavrular dan
settiler, zengin bir bü(eden bol bol yi. 

yip içtiler. Eğlenceli filmler davetlile
ri çok eğlendirdi. 

Baloya rağbet çok fazla idi. Baıo-1 
nun gördüğü bu fevkalade rağbet do-1 
layısile, Çocuk Esirgeme kurumu ö. 
nümüzdeki çarşamba günü Halkevindc 
ikinci bir çacuk balosu daha tertib c
deeektir. 

Çok çocuklu alle 
musaba kası 

İzmir, 24 (Hususi) - Çocuk bayra
mı münasebetile İzmir Çocuk Esirge
me kurumu tarafından fazla çocuklu 
aileler arasında bir müsabaka tertib 
etmiştir . 

Müsabaka neticesinde birinciliği 11 

HAF 

Çocuklar 

Perşembe günü öğleden sonra 
okullar paydos edilmişti; çocuklar, 
ertesi günkü bayramı geçirmek için 
neler yapacaklarını konuşarak evle
rine gidiyorlar. Kendilerine, mille
tin bayram yapmak hakkını vermiş 

bayramı konuşuyorlar 

olmasından dolayı çok seviniyorlar. 
Tabii, çocuklar da yarının milleti 
değil mi? Onlar da bayram yapa· 
caklar. 

Geçen haf ta (-,len büyi.ik şair Ab-
dülhak Hamid de çocukları düşün-

müş ve onlar İçin çok doğru ve kıy· 
metlı bir söz söylemişti. Büyük Ha· 
midimizin bu sözünü hiç unutma· 
yın: 

Çocuğa kim demi§ küçük §cydir? 
Bir çocuk belki en büyük ~eydir. Nası} ..... 

......_ 1'·· 0 grettj? 
' Utt C 

çocuk babası bahçıvan Mustafa, ikin- -----------------------------------------

Arslanla ete•.... urnh . . "'Qcdi 11\i? urıyetıni bize e· 

Is. UI 

ciliği gene 11 çocuk anası Bayan Bin
naz, üçüncülüğü de gene 11 çocuk ba. 
bası Şevket kazanmıştır. Kendilerine 
münasib birer ikramiye verilmiştir . 

... ~3N~6nıür Sergisi 
~ ~1•i landa A 
lı~ ... "Sıldı nkarada k.. ·· 

ttı .:rcr . M . omur 
11tletim ~crıgin]j ... ~rnleketımizin bü

ı~ oradagı ~lan maden kö
gosteriliyor. Kıy. 

metli arkadaşımız B. Nureddin Ar· 
tam bunun için güzel bir şiir yaz
mıştır. Bunu önce okuyun, sonra 
da ezberleyin: 

K ö rn ü r ==nnmnawwwa•mwww! 

'Yer y" .. 1 )'\İrij uzun~ güneıin, yer altında onundur 
~en, ilerliyen, duraklamıyan ömür; ı: 
lır&ın a onu kazdıkça bacaklar kalmaz bodur. n 

' hararetin büyük anası kömür. n 
Daı Ei 
'kıalarla çarpıtan gemilerin hızı o· U 
«..o 0 rn ti'f 1ı ' •• ~ o ıı ğı, ahengi ondan alır. 5: 

O oı-~-n f abrikanm eşi yok yıldızı o; H 
... ..._ bu dünya gittiği yolda kalır. ii .. 

~lilc k !! 
'\'er .. ollu İtçinin koptukça kazmasmdan. I! 
V ,._YtU.de ıtık olur o simsiyah parçalar; ii 
Ce-M?_ ~rinliğinin bu kara elmumdan ii 

·-mık Ula gerek ufuktaki bacalar. İi 
:: 
ı: 

N A 
.. 

. . i~ = .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Çocuk ha/tasında 
Gündilz 

Gündüz, annesine dedi ki: 
- Bu akşam sofrada hamur tat

lısı, börek, pasta olacak. İşitiyor 
musun anne, ben böyle istiyorum. 

- Bak, yumurcağa! Sen kim 
oluyorsun bakayım. 

- Ben mi? Bu haf ta bizim 
hükmümüz geçer. Bilmiyor musun 
buna çocuk haftası derler. 

Haftanın günleri 

Gündüze sordular: 

- Haftanın günlerini say baka· 
hm! 

Gündüz parmaklarını açıp birer 
birer saymağa başladı: 1 - Haki
miyeti Milliye; 2 - Parasız sine
ma: 3 - Eğlence günü; 5 -
Parasız tiyatro i 5 - Okulda mü
samere; 6 - Okul gezintisi; 7 -
Son gün. 

- Ne biçim hafta bu? 
- Çocuk haf tası! Ama bir 

eksik adı var: Annemden tatlı, bö
rek istedikçe annemden azar hafta· 
ıı. 

avcı 

=<:;:ıza ...-

-- ...::::::- ---- ....:::::::----

Aslan gibi Türk Hakimiyeti, 23 1 
Nisan 1920 de kendini gösterince 
onu derin uykusunda zanneden ve 

=::::::::- --:::::::-

~~""==-......,, 
~~ 

memleketini elinden ahnağa kalkan 
yabancı avcı öyle bir feryad ederek 
kaçtı ki ... 

Kardeşce pay etıneh 

Gündüz kardcşile oynuyordıı. 
ikindi kahvaltısı için annesi, ekmek
le reçel vererek: 

- Haydi Giindiiı, bunu karde
şinle kardeşçe pay et. 

Dedi. Gündüz biraz diişündü. 
Sonra sordu: 

- Kardeşçe pay etmek ne de· 
mektir? 

- En çoğunu ona vermek! 
Gündüz, reçel ile ekmeği karde· 

!;inin önüne koyarak dedi ki: 
- Sen benden daha akıllısm, 

al da kardcsçe Eay __ c_,t,._ __ 
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Kadircan KAFLI Tefrika: 26 

' "Mücevherlerinizi ı 
saklayınız .. ,, 

Paris zabıtası aglarda11 beri ar8 

hırsız bir kadını nilıayet yall6 

Türklere teslim olanların ölümden kurtulduklarını gö
ren Cinevizler silahlarını atıp ellerini kaldırıyorlardı! 

Bazen, esmer, bazen sarı 
gözüken hırsız kadının evif1 

adeta bir hazine bulund Zaharya sarardı. 
Kornaro safları bozmamak ve aske

ri ileri sürmek için çırpınıyordu. 
Lakin saflar gittikçe kan~ıyordu. 
Bir taraftan Umur Beyin kumanda -

sında kalcl:fen çıkan atlılar, diğer taraf
tan biraz önce kasabaya doğru uzak -
Jaşt?ktan sonra geri dönen gönüllü köy
lüler düşmanı sıkıştırmıştı. 

Kargaşalıktan nasılsa kurtulup ge • 
len Brentino Zaharyayı zorluyordu: 

- Geri çekilmeliyiz. Bizi saracaklar 1 
Hiç olmazsa kendinizi kurtarın 1 Mah -
:vo!a-.. ~ız 1 

Diye çırpınıyordu. 
Umur Bey en önde bulunuyordu. 

Ken1isi gibi birkaç usta binicinin ha -
şında kılıcını her sallayışta bir tdüşma
nı yere seriyor; safların kargaşalığı ara
sında bir yıldırım gibi dolaşıyordu. 

Cinevizler liman kalesine doğru kaç
mcıya başlamışlardı. 

Ehat Bey kumandasındaki yaya gö
nüllüler de balta ve tırpanlarla görü -
nünce Zaharyanın bütün ümi:li söndü. 
Artık Brentinoya hak verdi o da kaleye 
doğru atını sürdü. 

General Kornaro ondan geri kalır 

mıydı? 

Umur Beyin gür sesi ikide bir bu 
harIJ kargaşalığmın üstünde yükseliyor
du: 

- Aman diyene vurman! 
Türklere teslim olanların ölümden 

kurtulduklarını gören Cinevizler silah· 
larını atıyorlar, ellerini kal:lırryorlardı. 

Kaçanlar kovalanıyordu. 
Zaharya ile Kornaro, Brcntino ve da· 

ha bazı ileri gelen zabitler güçlük.le ken
dilerini liman kalesinin kapısından içe
ri c:?ttılar. O kadar korkmuşlardı ki dı
fı"rıda daha epeyce Cineviz askeri kal
,,,-, ... hunl:u.· kaleye c-irmr1.- i .. t .. dik 

l i ~~11d h~~l: üstündeki asma köp • 
rü hemen askıya alınmıştı. 

Sab.ıha kar~ı Türk atlıları liman ka· 
1 .. -· <'t:a:rnda at oynatıyorlar; Cincviz -
le. i :ı dökü::4tülcrini topluyorlardı. 

S>l• or Z:ıll"ryayı hayatının en par
h!: hulyn ve üxritlerile başba~a bırak -
r:ı·~ ol n güneş rimdi onu bitkin bir hal· 
de, cle:::ı bir tasa·· isinde buluyordu. 

Kendi kendine: 
.....- içimizde bir alçak var 1 

Diyor; sonra gene kenidisine soru • 
yordu: 

- Fakat bu kimdir, 
Yukarı İzmir kalesinin en yUksek ku

lesinde. Umur Beyin doğan güneş ka -
dar parlak bir zafer ve gururla dalgala
nan yeşil bayrağına bakıyor; hırsından 
yerinde duramıyordu. 

Eğer erken davranıp ela buraya ka • 
panmamış ve asma köprürü kaldırma -
mış olaydı şimdi Türkler liman kale • 
sine de girmiş olacaklardı. 

Birer şahin yuvasını andıran Kadife
kaleyi ele geçirmek hulyası bir daha 
doğmamak üzere ölüyordu. 

Şımdi onun yalnız bir kaygısı kal -
mıstı: Liman kalesini de Türklere kap
tırmamak ... 

"" :;.. . 
-13-

BtR öLl\vl CEZASI 
Bir ,i 1cn yardımcı kuvvetler gel -

dik n sonra aralıksız yağmurlara ve 
sog a rağmen Umur Bey geceli giın -
düzlü calışıyord11. 

Acrlı:tan açığa yapılan hüc:lmlardan 
h'r .... <'cc cıkmıyordu. Cünkü kalenin 
etrfındaki derin ve geniş hendekleri 
,... ·ek knlrnin yı.iksek duvarlarını aş· 
rn;ıl: n:ümkün olmuyo11:lu. Zaten deniz 
t:ı.-a ·ı da acık kalıyordu ve Sinyor Za
harva buradan bol bol yardım alıyordu. 
'F:.a~oo; şrwalyelcrile Venedikliler ve Pa
pa \ .. ''<tile onu çel:emezlerken şimdi en 
iyi dost gibi koruyorlardı. 

Umur Bey kaleyi cövmek üzere üç 
tln~ büyük mancınık yapm:ık !cin ha -
zırlıldara başladı. Yakın dağlar'Jan ka
lın ağaçlar kestirdi: kalas halıne ge • 
t :di. .. Bil} ilk yaylar. kalın ve yağlı ip· 
Jer de yaptı. Artık bunlar bitmek üze -
reydi. Bunların her biri iki üç insan ka
fası bliyüklUğünde taşlan elli kulaç ö
teye kadar atabileceklerdi. Bu ta§lar ka-

le duvarlanna çarptıkça orada gedikler - Nerede bunlar? 
açacak, bu gedikler büyüyecek ve hü - - Nene lazım orası? 
cumla geçmek mümkün olacaktı. - Doğru ... şey ... o halde poyraz ta- · b 

Umur Bey bunları Melez çayının Pa- rafı elverişlidir. Paris, Nisan - Paris zabıtası getirerek gece gündüz 1~ 
gus dağı eteğinden denize doğru kıvrıl- Antonyo şüphelendirmekten kork • geçen senenin marl\ndanheri bir rehanelerle gazete i~are~d::ı 
dıg-ı yerde yaptırıyordu, ru'"nkü her biri d h k hırsız kadını aramak ta idi. Bu ka · lan vermek için ge ip gı ·ı 

:ı muş, a a ço sormamıştı. 5,•1 
birer ev kadar büyüktü ve böyle bir şe- dm zengin evlere hizmetçi olarak bir takibe başlamıştır. 1h

1
._.,, 

Ertesi gün Diyana hamamlarına ba- h b · · b"' .. .. ) l · 1 ı P'" yi kalenin bulundug-u tepenin dik ya - ~ girer ve ev sa i esının utun mu· ar ya nız ış arayan ar j .,1 
kan ve Pagus dagının doğusur.da Me - b' . d k . · b l .. t eoe 

macından indirmek yahut daha geriler- cerherlerini günün ırın e aşırıp a. ıçın ura ara muracaa 
lez çayının öte yakasındaki tepelerde iki d b ı 

den getirmek mümkün olamazdı. Hal- çarmış. . rassu a aş nmıştı. .. t 
karaltı görüldü. . b' · d·v· g· .. k k noS buki Melez rayının bu noktasile Liman Her vakit yenı ır eve gır ıgı za· ırgun şı ve ço "' 

:ı Umur Bey hemen birkaç atlıyı koş· k b. 'd h eye 
kalesi arasında birkaç küçük tümsek man ilk söz olara : müsyönün ır ı are an .. I 
vardı ve oradan mancınıklerin yapıldığı turdu: - A efendim. Rica ederim mü- aradıgmı görmiişler ve boY e

3 - Kimdir bunlar? Gidin anlayın 1 l B h T v • asın 
görülemezdi. Bundan başka yapılıp bit- Gittiler faltat a-nlıyamadılar. Atlı- cevherlerinizi iyi sak ayınız. u zr.- mm ev zmetçı ıgı ara~b bll~ 
tikten sonra kalenin karşısına götürmek manda öyle usta öyle yaman hır- ederek arkasından takı e 11 ların başında bulunan Yusuf Bey: ] d B' · a)" 
irin düz toprak Ü7.crinde rekilecekti. Bu sızlar ver ki.. ar ır. ıraz sonra ış ~r b'fl 
:ı :ı - Avlanan köylülerdir. Biz varın- d k ı O ı 

hem ko1ay hem ıde korkusuzdu. Diyerek her yeni geldiği evde adnmm ilze e irası J 

H caya kadar gitmiş olacaksınız!.. mt'ı'c ... vherler olup olmadrüını ve sak. 1 k ht em bı'r "arı· "tokrat Umur Bey bu sırada amzaya şu ,. e ı mu eş " 
vazifeyi verdi: Diyordu. z landığı yerin izin i bulurmuş. Hırsız- girdiğini görmüşlerdir. \i 

O akşam Sinyor ahnrya tel;işlı te- · d' ~ · · K b d n il; _ Antonyoyu gör, kalenin ne tarafı- }ıklarım ekseriya hizmete gır ıgının apıcının u a amı J~ 
lişh kalenin en büyük kulesinde dola- 'h b · · b · k · I b' J'k b ı1JO" nrn zayıf olduğunu öğren! ücüncü dürdiincü, nı ayet eşıncı en ·ansıy e ır ı te U "ıJll 

Muhasara devam etmekle beraber şıyordu. Köylü kılığında iki adam ona ~Ünii y~parmış. Fakat çaldığı şeyle.- meşhur mimar Garnie oldll~ i 
k 1 d Umur mancınıklarm yerlerini, bfrvüklükleri. rı"n yalnız mu"ce\•herlere aı't oldug~unu 1 m . b"'sb'u'tu"n şu"phelerııt haftada bir pazar uru uyor u. " e esı u ş 

du .. ni anlatrnağa başladılar. ,, ı· f d k "dd · ·den Bey buna izin verirken iki §ey ıun - zannetmeyiniz. Kıymet ı so ra ta- ırarn mu eıumumı 
miıstiı: Birisi Liman kalesindeki halka Gene 0 gece geç vakit mancınıkla. kımlan ki.irkler ve saire de tabii ola. mezuniyetle bir gece ansızıtl • 

• k rın bulundukları yerde birdenbire bü- k k k t rdıl l:endisini se .. ·:iircrek yardımlanm azan- r{lk bu arada eline geçer geçmez sır to ·rat ·cırı ocanın o u 
mak, diğeri de onlardan kale hakkında yük bir alev parladı. Sanki toprak tu- ilup gidiyor. Bu tertiplerle bu açık basmışlardı. Evin eşyası ~3, 
bilgiler almaktı. tuşuyordu ve alevler gittikçe ço~aldı. gÖ7. hırsızın bir sene icinde çaldığı edilemiyecek derecede siis~.0 h 

d 1 Bunlar Bizanslıların çok kullandıkları k · b l' 1 d h · d •tlP Gerçekten bunların ikisi e o uyor - miicevherat \'e sairenin ıymetı eş met ı o ması a azıya e ıı bP 
d ve kükürt, kühercele, zift, ve neftten milyon Frank gibi müthi§ bir ye- tnkviye edince karı kocayı~ 

u. · · d yapılan kumbaralardı~ k l .. .. .. 1 d' Kendi rahatından ve alış verışın en kunu bulmuştu . ·o a goturmuş er ır. . ıı 
başka şey dü ünmeyen bir kısım hallt Alevler 0 kadar ansızın ve beklcn-ı Hırsız. kadın her yeni eve girdik· l\lösyö ve madam Garoıe iJ 

.ı v •• mcdik bir zamanda çıkmı§tı ki nöbet- d w 'b" deJl Umur Beyin pek adil obugunu gore - çe başka bir hüviyet taşı ıgı gı ı iki giin iki gece devam e d 
rek Liman kalesinden Zaharyanın ko • çiler şaşırmışlardı. Kendilerini topar- eşkfılini değiştirmekte büyiik bir ma- kı neticesinde her ikisin!ıı 1 ~ vulmasını gerçekten istemcğe başlam'.ş- layıp da muhafız askerleri uyandırın. haret ~nhibi olduğundan birhayli 7-a- bültenlerinde pek çok isı'21 r,!8 
lardı. Antonyo da her hafta Hamza ılc ca yaman bir döğ"üş başladı. Türk yi- man ele geçmesi miimkün olamamış iki meşhur mücrim oldugll 
görüşüyordu. ğitleri yalın kılıç baskıncılara hücum tır. Baı:an ııanşın, hazan esmer olu- muştur. . 

Fakat Peşrev Beyle birlikte kaleye ediyorlar, yetiştiklerini yere seriyor- yor. Hatta bazı yerde yirmi yaşında l\limnr Granie ismiııt .tı 
ü~ bin kişi kadar geldikten sonra, hele !ardı. Biraz sonra Umur Bey de yetiş- bir ~enç kadın göriindiiğü halde di- sahtekarın iki defa F ransadıı->ı.ı·r 
bu kuvvet daha sonra beş bine çıkınca ti fakat Zaharyanm yüz kadar askeri ğer bazı yerlerde de orta yaşlarında lunmuş ve Almanyadan ~-& 
Antonyo hep Zaharyayı kuvvetli gös • yirmi beş otuz arkadaşı ölü ve yaralı bir kadın JCkli ne giriyordu. Rodolf F oldhaim olduğll el'" 

b 1 t bırakarak Melez çayının ağzındaki ka- y ı h' b' kt d 'tt' d ı .. termeye aş amı~ t. • a mz tcş ıate ır .rıo n a ı ~- a iyi tahsil görmüş r.· el1 ı·\i 
Hamz:ı. ~~l~nin en ~ay;E tarafını so - yıklara biniyorlar •e kıyıdan a~ılıyor- fok edilivcırdu. Ü dR. hırsız hizmet- ;-.•.(} taCfa vakfi)le muallif1l11.ı 

cunoa: lardı. çinin iyi. bir terbiye görmiiş ve tavn· ten sonra Fransaya gelip ~ll·rıCI 
- Poyraz tarafı daha alçak ve eski • Cayır cayır yanan mancınıkların mn çok nezaketli olmasıdır. d f hkA Jd "' bıtı _ e a ma um o ugu \'C · ..:lı 

d' söndürülmesine çalışıldı. Fakıtt su dök k A • • d 1 . v• tılfJ.I. ır. umıyetın e c e geçtıgı ll'f 
Demiş. Fakat ayni zamanda bir §eyi tük<'e bu korkunç ateş büsbütün büyü. B k d · d h' t ı b 1 d ~ arı 

~ u " m aynızaman " ızme · tuz sene CV\'C u un ugu 1•11~ merak etmisti: yordu. Umur Beyin arkadaşları aylar- !erine girdiği ailelerin leimine, hiz • tır. O zaman F ransada s0'\
1 - Niçin .öğrenmek istiyorsunuz? Bi- ca çalışarak meydana getirdikleri ve metçi, kimine dadı, kimine aşçr, ki- bazlığı yapan bu kadın tabİ3 t 

leyim de ona go"re söyleyim. Zira duvar o kadar ümid ba,~la<lıkları bu e~erle- · k'lh · d' • ..,· · l k h 1 k ıc· 
~ mıne ve ı arç vesaıre ı) e bırıyor- sı o ara - ırsız ı yaparrıı.).:,ı 

zayıf olur da hendekler derinle§İr. Bir rin bir iki saat i,.inde !tül ol<luoaunu d B' k ) d l ·· d.. d k 1 d nıw ~ u. ırço ev er e y<1 mz gtın. uz nun a yu arıda söy e '!" l ~ 
hücuma elverişli gelmiyebilir. gördüler. r-nlışıp geceelri evine gitmc~i bir hizmetçilik suretiyle hırsıı 1 

1 
· 

Bu sözleri Hamza pek doğru bulmuı- O zaman anlaşıldı ki bir @n önce muk<1vde olari'\k yapm1ştı. Giinkü Jamış ve kendi ahlak ve 8 

tu. karşı yamaçta görlilen iki karaltı Sin- nn-allı kadının göriip görüşecf'k kim- Rodolf ile cı lenerek işiııe 
Bunun üzerine ona: yor Zıı..hnryanın adamlarıdır. sesiz hasta bir kız kardegi, yahut ai- yadı• rermi \'crmiqtir. c8 

- Umur Bey U .. f' bu"yu"'k mancınık Umur Bey bu kızo-ınhkla hemen 1 . h b b b' k Çald .. w:.ıı 
.. r. esı ve ya ut una enzer ırro . ığı miicevhcrat '"' ~il" 

'-'aptmyor. Bitmek üzere .. Onlarla du • ertesi sabah bir hücum yaptı. Fakat • · 'f · d l · JI · d k ki ı " ınsanı vazı csı varmış a gece en c erın en C' arnmndı · ar elillt 
vartan dövecek. iki yüz kadar sehfd Yerdiği halde hiç ondan ~yrılması kabil olam.ıyormuş!. Franklık miktarı zab,tantfl t1I 

Dedi. bir netice alamadı. Polıs bu hırsızı ele r,eçıremediği- miştir. Bugün her ikisi de . 

_A_n_t_o_n>_'o_n_u_n_g_ö_z_1e_r_i_p_a_r_1a_d_ı·------------(Ar/m.~r t·11r_J ___ ı_1i börü:c sivil memurları harekete __ iskem~e3inde hesap~ 

HAFTALIK 
HIKAYJ;LER 

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

Tekaüt olmuş bir kaptan karaya çe·ı 
kilmiş bir gemiden daha dertlidir. Ka -
raya çekilen bir kaptan küflenmiş bir 1 
makinedir fakat bir farkla makineye hü· 
zün veren biz olduğumuz halde karaya 
çekilen kaptan, küflenen makinenin ız

tırabını kendinde duyar, zamanın artık 
donarak ıdaha ilerisini kapayan bir kale 
duvarı olacağını hisseder, hareketin kas. 
katılaştığını her saniye anlar. 

Bütün bunları kabul edelim, fakat bü· 
tün bir ömrü kaplıyan bir büyük meç -
bul ve içi tanınmıyan bir büyük umman 
gib: uzanan itiyatların tcsirlerir.den kur· 
tulmak nasıl müml:ün olur? 

ihtiyar adam denizden karaya cekil
dlği zam;ın yani iki'yıl önce ona hekim
ler demh~lerdi lci: 

- Deniz sizin ciğerlerinizi çürüttü 
artık karaların denizden en uzak yerle
rinde yaşıyacaksmız. Yaylada oturacak
sınız. 

Hayat, koıkusu, bozulan itiyatların 
arkasından a:ayip fısıltılarla insanı al -
datan r:eytaııi bir zeka ile şunları söy -
lüyordu: 

- Şimdiye kadar denizde yaşc: :iın, 

fakat bir de yaylayı gör. Bu teselliye 
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kandı. Otuz senelik itiyadı çok iyi tanı
yordu, dü~ünmecen her §eyi tekrar ede
bilirçli. İçin:le tuhaf bir his. kaıifliğine, 
yeni şeyler görme hasret çeken bit arzu 
ile geldi. Kendi kendine: 

- Pek ala decli. biraz da karada ağaç
larla, çiçeklerle, hayvanlarla meşgul o
lurum. 

Yaylaya çıkışın arasında, bir hekim 
raporu. veyahut korkusu. sonra yeni bir 
şey bulmak, yeni bir zevkle avunmak 
ihtimali vardı. Hatta iyilik ~iinlcrinde 

deniz!den uzaklaşmayı mantıkla zevkin 
birleşmiş şckl:nde karşıladı, sevindi, 
memnun oldu. 

Mantık hayatımızın üstünde bir ten
cere kapağına benzer. Ne içinde kaynı · 
yan şeyden haberi vardır, ne de içinde 
kaynryandan başkasına. hatta bize bir 
şey sezdirir. Çok ~e!a can sıkıntısı, me
lankoliye benziyen ıı:tıraplar, bu tence
renin kapağını fırlatır. O zaman insan
ları etiketleri, kendi kendilerini ıddatan 
mantıklarile değil asıl hüviyetlerile gü· 
zclliklerile, çilkinliklerile, delilikl:::J.lc 
görünürler. 

Nihayet: 
- Balık kavağa çıktı. 

Bu söz ihtiyar kaptanın kendini de
n!ı:den bin metre yüksekte olduğunu 
hissettifi zaman a;zından hrlayı\·ermi~
ti. 

Bu sözde bir meraretin, beklenmi • 
yen, istenmiyen bir sonun acı:;ı bir cüm
le halide çöreklenmişti. 

Kendine sorsaydınız:. 
- Bunu Jıif olsun diye söyledim di -ı 

yecekti. 1 

İlk ı::ünlcrde kendini bahçeye, çiçek
le:e. tavuklara verdi. 

Sabahleyin kalkıyor. elinde bir kaz
ma bahçenin topraklarını kazıyor hatta 
toprağa kazmayı vurdukça bir nevi tik· 
sinme hi:>setmiyor dcğildı, Avuçlarm:la 
kürek çekmcÜen hasıl olmuş nasırlar 
vardı. Bu nasırlar elinin susuz bir şeye 
dokunduğunu anlatıyordu. Suya dalmış 
bir küreğ'in suyu itişi. ve suyun tahta ile 
döğüşü"ü adeta canlıya henz:iycn bir yu
muşaklık hisı;İni verirdi. Avuç naı;ırla -
nndan gelen, müphem bir ha"sasiyct bir 
acemilik . .acc:niliğin can sıkıntısı onu 
hafifçe ü:dü. · 

Fakat yava~. yava<J alıştı. Çicekler 
büyü'l1eğe başladığı zaman keyfine pa
yan yoktu. 

ıı"d' 
Bu !;C.tin toprağın sert. ı1\ı'~ 

tılığının içinden canlı, yuııı~lr'' 
ze bir hayatın fı~kırışı onu s• 
etti. Çiçekler onunla konu~ur 1 

d • kafef yor u. Gerçı gençlikte .. ·ıe 
sevgililerine ciçeklerin dıl• 1d'~ 
!er yazmıştı. Fakat ihtiyar~~ 
çcsindeki çiçekler onunla ıııe11e~ 
konuşuyorlardı. Heıcai I< jJ\fl 

çekik gözlü, yanaklaı ı cıl<ı tıi' ıtl 
profillerini görüyordu. ve 111 ıı 

.• d' ç· .. 1art ona mutema ıyen ın s.. 11e 
yordu. Fakat 'bu hatırlayış )ı:1' 
b ·ı . ih . k bil . 1 

ı senız. tıyar aptan ıerı:I 

yetiştirdiği hercai menekşedılrıır 
da birkaç defa dostlarına tti· 
ken hep Japonyadan bah5etıl<ıaı1 
Ertucrul seferini nasıl yaPıııı"'° 
lattı. Onun göz:lerinde roll .eli" 
lcr, hasır yelkenll, ve ipek ~ir ~
deniz kıyılarının insanları t ıl 
tal gibi dolaşıyordu. Yatın.kil! iJ'I*' 

ki ti .. d k" •zgıle yapra arı stun e ı çı d•' 
sok şeyler hatırlatacak ıca ·çe1'1 
dır. Onun istediği bütiin ~ tı'j 
humlarını bulamadılar. •tt.ı"" 

.,eti 
medarların nebatlarını fxıı'>tt'' 

yordu. ( 



,- ... ~ , -""' 

,· , ( ' S_cııcniıı en ı;:volis romanı 
/ Jnaili:crdcn çcvırc11: 

VıR GoL 
G·· - • -
di"ze/ bir kadındı. Ona doğru gi-
ge!J?,.dum. Birdenbire ayaklarım 
~ f'ıfedi, içime bir şüphe girmişti: 
~ kadın casus muydu acaba?. I' 

lıl Çll{ • 
li. AN İLK KISMIN vetle dü§ünüyorsam casus olmıyabile-

b ÜLASASI ceği de liatınma geliyordu. O halde, 
Qıı rn·· 

llııl,tıı ~thiı rnaceralan bize kendisile niçin konuşmıyacaktım? 
Ilı olrı hıt.zat onlann kahrama- Yerimden kalktım ve ona doğru iler-
" •n A : ı__ ~ .. t lncrıaan haydudu: lemeğe başladım. 

,.ı er d' 
>tit rini I>,, ır. Haydud, hiki- Fakat, bir ~ki adım atmamıştım ki, 
~n •te hapndan geçen vak kolumdan birisi yakaladı. Ben masam
tıı ha~ enl dehıetliıi ile anlatma- dan kalkar kalkmaz bu adam da benden 

u 'Yor• 
!lir .. • biraz ilerde olan masasından kalkmış-

N,"l'orı!"" .. on~, Chicaıo~n tr. Ben iki adım atınca o .da iki adım 
~İfe gonderıyorlar. Verılen atmıştı. Fakat, yürüdüğümüz istikamet 
br. il Orada bir adanu bulmak· bir olduğu için, ayaklarımızın çizdiği 
,.. Unu n d 
O:fleltıi ere e bulacağını da hat biribirini kesmişti 1 Mektepte öğren-
~ il(( :orlar. Haydud, Nevyor- miştik: Müvazi olmıyan hatlar b ir nok 
iİdiy0 Yak b.aabğ1 gibi b ir bara tada biribirlerini keserler. Bizim ayak-
" r, Or d b" (Jıı 1 0r: a a ır kadın görü- larımızın hatları o kadar biribirine ma-
~ k~ ilmiş ki daha üç adımda çarpıştılar 1 

ile( ta~ l'.Q. 
1
n alB.ka duyunca, evvela, (Hoş, onunla az sonra kafalarımız ve 

~· 1l oı t>: olduğunu düiiinmek vücutlanm.ız da çarpıştı ya 1 Neyse, onu 
<l~: }.'~' aklıma gelmi§ti. Dü- sonra anlatınz). 
~ ~Ce CSr at b~lamadım. Çünkü Ne diyordum? Hal Bu adam beni 
~ ~ot'\un arengız bir muhit içinde kolumdan tuttu. Sağ eliyle sol kolum· 

()erı ... i .. b" Ve bu kadın son derece d .. 1 k 1 k ' b' h ·'ti .. 1 an oy e ya a amıştı ı sert ır are-
l'd .. ~aıı ~ .rtıahtfıktu. ketle başımı döndürdüm ve kaşlanmı 
~: çırnde çok tuhaf bir his çatarak şöyle bir baktım. 

""el'jı. 
' '\anın b' . Ben kızgın kızgın bakıyordum, 0 

~ ~.}'~ Oleluğu ın ~ır esrarı içinde güKiyordu. 
~e ~ti ve kt içın, böyle esrarcn- Bu adam benim ne gördüğümdü, ne 

hQ lllJnaı, ltıScleri benim kadar bildiğ'm. Yaptığı hareket de ne şakaya 
~e birinci ~iliyordum ki, bilhas- benziyordu, ne de gülünecek bir şeye ... 

~~tııı.llılar V;ı....ı tnıf barlarda bir ne. O halde neye gülüyordu? Bir yabancı-
ar -... ~ır. 1. k ı 

ctıa • lıpkı b yı sellemehüsse am o undan yakala-
~e ~: ne nıaı u kadın gibi, ne o. mak bir marifetmiş gibi yilZ":ine bakıp 
~ b~li§teri. F' sahibi, ne garson, sırıtmakta ne mana vardı? 
l'ııi ~ua, aYlı..i akat onları her gün Büsbütün kızdım ve: 

!11- liıı lte karş rerde bulur, onlarla - Ne istiyorsun? dedim. 
· esl'nteng· 

1 
ll§a.bilirsiniz. - Gel otur, dedi. 

t \' a h ız kadınlar bir tuzak- - Niçin oturacakmışım 1 
~ .. ~tdutıatın t • - Otur, konu§acağız? 
~l ·~Yel Uzağı , ya polislerin - Ne konuşacakmııız? 

a\'I Utların t - Sen otur hele ... 
a.ı: 11tıa uza. ... &a ?ıı cak ~ gı olduğuna göre, 

a 1l'elcr~~llrdur~ aramağa ve bul
l~~ıttıarllırı elind ' Yahud da polis 

· a ~arclırn en kurtulmak için 
~. _~oliııi edecek birer casus-
~ltıL tı tllıa. 

l'ı «ır e fü Old ... 
tı eag n. kork \lguna göre de bu 

t1 • l'aıııus ola.u.~ç tnahluktur. On-
lla~a~tırıa. ~akı u kcstirirsiniz, fa-
\tr..., ltıı.. !Ujnıaktan k a· . ll ·• ırg1 ..... l3u en ını-

k ~ kad~~~.. suretle de yakayı 
lltı;~ıot • c~us 
llt ~~ana l'ı İlk ~uydu? 
~t "t Ceçc,.., b gordUğüm d k'k d 
~ " rn· ., u dU .. a ı a a 

lltıı_lllıı.İtlı !§ti, eunceler zihnimi 
lh.~l 11.lt·· 
''il~ oılllu U.at <>ld ... '\t() ta Şlu: l3e ugu gibi kalbim de 

ti' 16tiy til.şnıek . n bu kadınla tanış 
~ıı.. ıı.~at Otlfıını. ıııtiyordum: Dost ol: 
k,~\t b· . hıık .• 
"il ıılll ""l\ırı 

e ata ecıen nası 1 b. On ıtı~ C\'veı ır kadın oldu-
~!Qıııı ıı. 'Itaı...1nı... Yanına bir adım 

a ... ~!11 el 
h. Oıı. "' 1tıtıe . U)>du... • 
' ll.i ~ ha,ı.~c suru~ alaka beni 
t · ~da "'kınd luyor. 

ı ~e ıı Uta a du . ... 
~tJ rı ~e~ı klltJJtırıl.dub"Um §Üphe 
)l l\..\b Yol'du lor, ayaklarımı 

ld il 'il iN . 
. dttı aı ~·h CA.SlJs 
~l iıtaıı tıinıı o MUYDU? 

lılr Cdh, kadar b" "k b' 
ca,ıı, ,,.ordu k" uyu ır 

Olaca~ 11 Fakat, onun 
gıra, ne kadar kuv-

Adamakıllı kızmı;tım. 

- Bırak diyorum sana 1 Dedim ve 
kolumu zorlıyarak elinden kurtardım ... 

Bu sefer sol kolumdan yakalandığı

mı hissettim. Beni bu sefer de bu ko
lumdan yakalıyan başka bir isi değildi, 
gene oydu: 

Ben sağ kolumu kurtarırken o, ar. 
kamdan sol kolunu uzatmış ve beni bu 
taraftan yakalamıştı . 

Bir yumruk . attım o koluna ve ileri 
atıldım ... 

Bu sırada etraftan bir ıslık sesidir 
yükseldi: Meğer, bizim bu mecelleşmeft 
mizi etraftan seyredenler varmış. 

Ben bir an şaşaladım: 
Bu ıslıklar kime idi? Bana mı, öte

ki adama mı? Herhalde bana idi: Çün
kü, yumruğu indiren bendim ... Üste
lik, burada ben yabancı idim de ... 

N evyork haydutlarının huyunu su
yunu bilmeyiz: Yabancıları böyle fena 
karşılamaları adetleri olabilir ... 

Haydudun elinden kurtulurken sa
çım başım karmakarışık olmuştu . Başı

mı şöyle bir sarsarak, alnıma dü~en 

sa~ları geri fırlatıp etrafıma baktığım 

zaman herkesin gözlerini bana diktiği
ni gördüm: İ~lerinde alaylı alaylı gü
lenler de vardı, kaşlarını çatıp hiddetle 
bakanlar da. 

Amma berbad bir yere dJ§mÜ§tÜm 
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Unutkan insanlar yalnız bizler miyiz ? 

Londra otobüslerinde 
Hergün unutulmuş 15,000 

paket bulunuyor 
Hatta aralarında cebhane sandık
ları ile fil iskeletleri bile var 

Ayrıca .,ütün verilen müKafatlar hiç de 
hakir görülecek kadar az değil 

Siı df· trann :ı~-
lıuda, ot olıibl<•rc l r. 

~ı'nı:-İ) «'. pak<·t, iiıc• 

beri bırakan 1111111 • 

kanlardan nı ı ınn'! 

- Korkıııa~· rıı. 

Ihı itiyadmmla yal 
nız drğil iniz. 

~fc::;ela Lonılra· 

nm otohiL. tn•n '<' 

tiine llcrindc im: 
~iin l :l,000 unutul. 
ı . ,~ rşya lnılnnur. 

ı ı ' . :-ilcrclcn, Eo -
kJklardan 'e lokan 
ta lardan hin lerc·<' 
<laha unutulnııı~ 
e~ya poli~ karakol· 
larına gel iyor. 

Geçen ~enenin 
bayranılarınılan hi
rinde Lon<lra nak-
liyat arabalarında 5.000 çift ayak -
kabı hulıınmu~tu. :rno clt·n fazla 
~eımiye hırakılıııı~tı. Uııutulmı eli· 
ğer e~ya ara,.,ında hir ıııcr<li' en hir ıle 
makineli tyfck 'c ccplı;ıne ı-andığr 
göriilmii~tii r. 

Şcm~iyclcr. Ye cldh enler. m çok 
unutulan c~yad ır, fakat hundan da 
ha birk aç lı afta enci hiı+•i, hir tak
ı; i arah a ... t içinde hayli miilıiııı hir X 
şuaı fi lmi unutnın§tıır • . 

Garihi :mlur ki , kııyholan e~ • 
yanın yalnız iiı;lc hirini ı;t•lip İ::-tiyor
Jar. ~liitehakij. zaman zanıan mü· 
zayede ile :;atı lı) or. :\Hiı.aycdc me· 
mu rlarmclan biri son otuz rne i ı..;in· 

de unutul mu~ eş) a ol:.ırak 1 .000.000 
m u htelif e~ya ~attı~ın ı .:-iiylenıek tc<lir. 

Bu ~atı:;larm lıazıları l'iddcn pek 
u cuz olmaktad ı r. Grçr.ıı .:-en e hir ınii
zayc(}e e~na~ında hir halye tiın~ah 
deri~ i , bizim paramızla 125 kuru~a 
satı1 mı~tır. 

Ili r gaz nıa;;kc,.i , iki tenis rake· 
t i, h ir hanı], hir m iktar ııwrcan, ve 
b ir ı-andık oyuncak sekiz liraya git· 
mi~tir. 

Bu ·e~yanın ka~holına ~ekli ele 
tu1ıaftır. Adamın h iri hirglin aya~ı
nm dibine h ir :.eyin ılii,tii~ünü ~i.ir . 
dii. Bir dolgun ciir.clanıl ı. Yukarı
ya bakınca n e giir~e hr~('nir İniz b ir 
t ayyare geçiyord u \ r hu cüzclan 
tayyaren in geçt iği i~ t ikaıııctte u dü~
rnii~ tii. 

BUL.\.N.\ BİH MiLYON LİHA 

K a, hol an C."'' an ııı ı;eti ı·il ıııc:-i i('in 
t ekli f ; dilen ııı iikfıfat lara ~r. l i ıwe ~n
Jar da bir haYli boldur. ı:n lıüvük 
mükafat 1869 cnesindc ' ·Tayıı.ıi~:· 
gazete ... indc !hin rdilıııi:0tir. Bu ıııii· 
kafat J ,000.000 İngiliz 1 İra:-I\ ı lı . Ve 
I 743 ~ene~imlc ıloğıııu. l'olu•rt J <·nin
go İ:-imli hirin in ka~ lıolıın , af tiz 
Ye:' ika"J gctin•nc 't•ri lrl'ekti. 

H ic: rı•,·ap ~ı·lııtl'ıli . 
Ila lı rirn nezaretinin. kavholaıı 

e~ya iı;in ~ e h ir ik i ıniikafa ta ı;alık<;ı· 
lar pek alr~nıı::larclır. Salı i l d .. ıı iki 
m il al'ıkta hu lınrnıı lıir torpil iı.;in 
30 ı; t e~lin ' cri l ıııi:tir. 

B azr ~eylerin ıınutulıııa:-ı :--alıip -
]erin in faz la ilıtiyatlarmdıın , cYa 
hayatın kifaycı-izliğindt•n ilı•ri g~l-

ha ! Galiba burası N evyork angsterleri· 

nin barı idi ... 
Ben, dört bir taraftan üzerime dikil

miş gözlerin ipyotizma tesiri altmda 
afallamış. ne yapacağımı kestiremeden 
dururken birdenbire hiç beklcnilm:yen 

birşey oldu : J 
( Dcmr nı ı ııa r) 

mektrdir. 19::\3 f'<'nr .. inrlc bir miit<'· 
kaiıl zahit ı•lckn lHi~ıııc hir çckmeı·c 
alnıı-.tr İ ki ene ~oıını 1'Ckiz ' "<Hn· ' . .. ' 
claki o;;lıı hu ı·ekıııc'l'min akıl <'dile. "' ~ 
nıh·eı·ck hir verine• ı:;izlr.nmi~ olan hir 
za;f bulılu. flaha:-ına lıahcr 'erdi. 
Zarf .ac,: ı ldı. fc;cri~incle on tant> l 00 
~teri in 1 ik lrnnknot hu l ıln lar. Di>rt 
tane :lO liralık kaime ' ardı. 

On tane ıle 1 O 1 irat ık kaiml' .. 
Tah kikat ynıul<lı. .N iha) et çrk· 

nıccenin ·on zamanlarda ülmü~ hir 

Sanat Acudetttti 
.... ~ __..._.., -~~~ ---

kitapçı~ a ait olclu~u anla~ılclr. Par:ı
) ı karı, ııın 'rrclilı·r. Tuhaftır ki 
k~ırı::-r. im ;111:ıııım nr<lrn daha fazla 
para lııral..ınaılığına e::-d Ptıni~tir. 

İn sanlar, lırrlı~ıngi eyi unut
mak kıılıi 1 İ) el imle giiriinİİ) orlar• hir 
kere, lıarlıiıııııuıni Chnn~ında ~n ~ 
taınton limanmıla lmutıılan hir an• 
dığın içcrisinı1en iki filin j .. keleti çıl...· 
tı. Sahihi, lm filleri unııtımt:; ı;it • 
ıııi;ti. Bir clalıa <in aranıarlı. 

B \ŞK \ NI~LEH UNlJTULUYOH? 

Diirhin, nıiiı·ı·' lll'r. fare YC diğrr 
haynmlar. ('t\lll giizl<'ı·. lıil:ırclo mnc;a
ları. İncil 'ı• 'İ •ki ~İ~rlı·ri, 'r lıir za
manlar nu .. Çarıııa ait olan hir tllt'n

,Jil ı-on hirkaı: ::-rıw iı,:indı• f ngiltne 
i::-ıa,.,ycınlarıııda ı;iiriileıı ıınuıulnıııs 
C~)a. :ıraı-ınclııdır. .. 

B11111lıııı yakın hir zaman c'' el 
Lonılra ııtohii-.lrrincle hir .j r ~aııı • 

~ . 
panya htılıııııııu ş 'c hir krrr ele hir 
lw. 'agoıı iı;ı·ri::ıııl" lıaıııallarcJ:ııı lıiri 
korkn İ!_;<'ri-irnlc hir İıNııı i-.hll'li 
lrnlmn~lı:ırılır. Bunu lıir tıh talchr:;i 
unutup ı;itııı i~ti. 

f np:iltcrrdı• lıf'r rııc para olan 
1000 lngiliz lirn~ı l...:ıcl:ır lrr.ıılt•r H 

traıın a\ larcla .k:n lıı•dilınektı• • • , ' cya 
tın ııttı l ıııakt aıl ır. 

Şimılilik krndini ıımıtonlara it' -

:,:ıcliif erlilınr.mcktrılir. 

.Ekrem Zeki konseri 
Genç viyolonistlcrimiden Ekrem 

Zeki'nin Saray sJncmasnıda verdiği 
son konser, sanatkara yeni bir muvaf
fakiyct daha temin etU. Kendisine pi-

yanoda Verda Kazım refakat ctmi!'; 
"'' her iki sanatkftr da dinleyicilere bü-

yük zevk dakikaları yaşatmışlardır. 
Salon hayli kalabalıktı, koltuklar he. 
men hemen tamamiyle dolmuş gibiy. 
di. Bu hnl ise, bilhassa ~on zamanlarda 
sanat harckctlcr'.ne karşı, güz.ide hal
kın gösterdiği candan alakayı i~oat 
eden, sanatkarlara ve sanatseverlere 
yeni hamleler yapmak için imkanlar 
hazırhya n bir vaziyetti. 

Halkımızın güzel sanatlcre karşı 
lakayd olduğunu iddia eden bcdbin1e
rin, bu iddialarında ne derece az haklı 
odluklarını Ekrem Z~ki komeri bir 
kere daha tebarüz ettirmiş oldu. 

Oldukça zengin olan konz:: r prOti· 

ramı musıki zevkimizi ta tmin cd~cck 

şekildeydi. Genç sanatkarlar Süma

novski, Çaykovski, Maks Druh, Bnh'. 

dan sonatlar ve konsertolar çaldılar 

Ye çok alkışlandılar. J\'.onserin sonun. 

drı dinlc~·icilerin ısrarı Ye ~ürekli al

kışları üzerine bizzat kendi besteledi

ği bir parçayı çalan Ekrem Zeki. ay

ni zamanda kuvvetli bir kompozitör 

olduğunu da anlatmış oldu. Genç san-

Prost geliyor 
Şehir mütehassısı Bay Prost on giL 

ne kadar ı:ehrimize geleceğini beledi
yeye bildirmışlir. 

Londraya Ukden Hldll 
kadınlar 

İngiltere kralının taç gıyme mera. 
simindı:: bulunmak is tiyen birkaç Hint
li kadın dün ı:ehrimizden geçerek Lcm
draya gitmişlerdir. 

DUzeltllecek yollarm 
pro;eıerl hazırlandı 
Unkapanr • ~eh7..adcbaşı, Azapka. 

pı _ Beyoğlu yollarının projeleri hazrr
lan mıştır. Şehır mütehassısı Bay l'rost 
gelip bunları gördükten sonra yollar 
üzerinde istimlake ba§lnnacaktır. 

Moskova Sefirimiz 
Sovyct g-az~tcleri geçenlerde mezu. 

nen Ankaraya gelmiş olan Mo::,korn 
büyük elçimiz B. Zekfti Apaydının tek
rar Moskovnya vasıl olduğunu yazmak 
tadırlar. 

Kongreye davet 
Barkohba boks klühü başkanlığından: 

Klübümü z:ün senelik kongresi önü
müzdeki çarşamba 28.4.937 günü akşa

mı saat !9,30 da heyeti idare bürosur.::la 
~kdedilccektir. Bu toplantıya umum 
üyelerimizin 2clmelerini dileriz. 

atkfırlar hissederek çalıyor ve sarsın. ~----A KB A -----ı 
tılar geç:riyordu. Dinliyenler de, bir ı 

an için günlük endişelerden kurtulu. 1 nıiiesseseleri 
yorlar, sanatın o harikulade sihiriyle Ankarad&. her lisanda kitap gazc
,·arlıklarının dışına çıkıyorlardı. 1 tc ve mecmuaları Akba mücssese-

Netl.cc olaraJ· bu mıı,·affakı'veUe- lcrinde bulabilirsiniz. H er lisandan 
~ . J t 

rindcn dolayı Bay Ekrem Zeki'yi Ye l kitap, mecmua, gazete siparişi ka
bul, İstanbul gazete ve mecmuala. 

Bayan Verda Kitztm'ı hararetle teb_- , 
rına ilan kabul, abone kaydedilir. 

rik ediyor, yeni konserlerini bcklcdı- I Telefon: 3377 ı 
ğimir.i ilave odiyoruz. ..,.. ________ ______ _,_ 
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Alman yanın harici s ·ya-/ 
seti değişiyor mu ? 

İstanbul dördüncU icra memurlugun: 
dan: 

Yeminli üç ehlivukuf tarafından ta. 
mamına (2800) lira kıymet takdir edi
len Rı:ımide Bostan mahallesinde Atik 
Numan cedid Reşadiye sokağında atik 
( 1) mükerrer cedid 86 No. lı ah§ab ha. 
nenin evsafı aşağıda yazılıdır. 

Başvekilimiz 
lzmitten geçerken 

Bir köylii~ 
yılan sokt~ 

Mutedil sosyalistler hükumete 
tesir etmiye başladı 

Ramide kışla meydanlığına nezareti 
haiz ve iki kısım.dan ibaret bahçeli ah
şab hane: 

Birinci kat: Marsilya taşlı merdiven. 
le binaya girilir. Zemini karosimen ve 
kısmen tahta döşeli bir koridordan cam
lı bölmeden sofaya geçilir. Ve sofa üze. 
rinde ikisi yüklü dolablı olmak üzere 
dört oda bir hela diğer kısma geçmek 
için bir ara kapısı vardır . 

Hamid ihtifali, Milli 
bayram, maç 

lzmit (Hususi) - Başvekil is
met lnönünün lzmitten geçeceği ha· 
beri, şehirde dalgalı bir heyecan ve 
sevgi uyandırmıştı. Gecenin 11,50 
si ve havanın yağışlı olmasına rağ
men istasyon büyük Başvekilin gü
ler yüzünü görmeğe gelmiş binlerce 
halkla doluydu .. Bu arada vali ve 
parti başkam Hamid Oskay, general 
Abdurrahman Nafiz, general Mürsel 
Bakü, Mustafa Kemal, İbrahim, A. 
miral Mehmet Ali Ülken de vardı. 

A cıga daganaP': 
lbrahim baD' 

110rııcll 

Ancak bu suretle 
umuıııi bir iktısat 
anlaşmasının imhan 
dahiline gireceği 
söyleniyor 

Bodrum katı: Birinci katın sofasından 
bodrum katına inilir. Zemini malta bir 
sofa üzerinde yine zeminleri malta taş
lı üç oda bir mutbak bir hela vardır. 

ikinci kat: Bir sofa üzerinde dört 
oda bir kiler bir hela ve üzeri çinko et. 
rafı demir parmaklıklı bir taraça olub 
bu taraça diğer kısmın üzerine müsa· 
diftir. 

48 No. Jı küçük kısmın birinci katı: 
Sokaktan ayrıca bir kapı ile binaya gi. 
Tilir. Zemini malta döşeli bir antre ve 
zemini tahta ufak bir sofa üzerinde bir 
oda bir hclii bir kömürlük ve bahçe ci
hetinde harab bir mutbak ve arkasında 
bahçesi vardır. Bahçede ahşab olarak 
yıkılmış bir ahır ve bir kapı vardır. 

İkinci kat: Bir sofa üzerinde bir oda, 
bir hela vardır. 

Tren dururken coşkun bir heye. 
can ve "yaşa,, sesleri de yükseldi . 
Başvekil vagonlarından indiler. Yan
larında ı\1illi Müdafaa vekili general 
Kazım Özalp varde. Karşılamağa 
gelenlerin birer birer ellerini sıktılar. 
Ve şun lan söylediler: 

"- Belgradda bizi çok iyi kar
sıladılar. Adeta bayram yaptılar. 
Sof yada da ayni tezahüratı gördük .. 
Seyuhatimden memnun olarak An· 
karaya dönüyorum .. ,, 

, Hitl<'r bir merasimde 

Hududu: Tarafları Mustafa bin Ha. 
san ve Mehmet ve talimhane ile mah· 
duttur. 

İsmet İnönü yağmur yağıp yağ
madığı ve mahsul vaziyetini sordu • 
lar. Vali Hamid Oskay kendilerine 
izahat verdi. 

- Gi.izel, güzel, işte buna çok 
sevindim. Londra, Nisan "(Hususi) - "Tay. 

mis,, gazetesinin Berlindeki hususi mu
habiri son günlerde Alman politikasın
da görülen duruma dair gazetesine f ev
kaliide enteressan haberler göndermek
tedfr. Gazetenin en şöhretli muhabirle· 
rin<len olan Berlin muhabiri iki gün ev· 
vel intişar eden bir mektubunda : 

''Alman istihbaratı birkaç haftadan
bcri Bitler ile müşavirlerinin maruz bu·ı 
Jundukları birçok zorlukları e:itdinet i
çinde tetkik etmekte olduklarını haber 
vermektedir. 

M illctlerarasc birçok hadiselerin te
aku~u görüldüğü üzere Alman politiknl 
sını bir durgunluğa götürmüştür. Bu 
hadisat içinde İngiltere silahlanmasının 
sürati ve İspanya muharebesinin de
vam edip gitmekte tesiri vardır. Diğer 

taraftan geçen sonbaharda yapılan üç 
cepheli para itilafından doğan netice
lere göre. iktısad yolundaki milletlerara
sı mesai de gittikçe tekamül etmekte
dir. Bcrlinde de birkaç zamandanberi 
her yerde ve her husus için sulhçu dev
letler ve bilhassa Bü},:.ik Britanya, Fran 
sa ve Amerika ile daha sağlam ve daha 
sıkı bir teşriki mesai vaziyeti görülmek
tedir .. , 

Diyerek Almanya harici siyasetinde 
yeni bir yol inkişaf etmekte olduğunu 
anlatmaktadır. Filhakika yavaş yavaş 
başka devletlerle teşriki mesai edilmesi 
taraftarı olan mutedil Almanların fikri 
takviye bulmakta buna mukabil olarak 
da Almanyanın silahlarını artırarak 
kendi kendisini idare etmesi politikası
nı takib eden müfritlerin taraftarları a
zalmaktadır. 

-Rsmi mahfellerin harici siyaseti bü 
tün teferruatile birlikte tetkik ettiklcı i 
şu sırada matbuatta da Almanların iti
kadına göre bazı devletlerin Rayiha 
karşı tuttukları hasmanc vaziyetleri 
protesto için vakit vakit şiddetli maka
leler görülmektedir. Bilhassa cenubi Af. 
rika birliği hükumetinin tatbik ettiği 
bazı tedbirlerin doğrudan doğruya Al
manlar aleyhine müteveccih olduğu id
dia edilmektedir. Cenubi Afrika birli. 
ği hükumetince kararlaştrnlan memnu. 1 

iyetlerin milli sosyalistler teşkilatına 1 
hariçte vurulan ilk darbe oldufu doğru 
dur. Milli sosyalistler Bol'un riyasetinde 
hariçte bulunan Almanları teşkilatlan. 
dırmağa karar vermişlerdi. Cenubi Af
rikadruı ilk muhalefet kararı karşı
sında kaldılar. 

desini yırtmak için Hitler"e yardım et· 
tiği gibi M ussolini de bu yeni itilaflar 
sayesinde bütün faaliyeti Garbi Akdeni
ze tevcih edecektir denilmekte idi. 

Milli oosyalistlerin müfritleri Garbi 
Akdeniz meselesinin ortaya gelmesi ken 
di programlanna fevkalade yardım e
deceğini zannediyorlar. Bunlarca Çe
koslovakya dahilinde kıyamlar çıkanı. 
ması pHim terkedilmemiştir. Bundan 
başka eğer İtalya kendi prensiplerini 
yürütmek için bilfiil hpanya işlerine 
müdahale eder ve Garbi Akdeniz me· 
selesini ihdas ederse Almanyanın orta 
Avrupada harekete geçmesi ihtimalleri 
çogalabiJir denilmekteCJir. 

Mesahasr: Tamamı 425 buçuk metre 
murabblı olub bundan 144 buçuk met. 
re murabbaı bina ve mütebakisi bahçe· 
dir. 

Evsafı, hududu ve sahası yazılı olan 
işbu gayri menkul açık arttırmaya vaz. 
edilmiş olduğundan 25-5.937 tarihine 
müsadif salı günü saat 14 den 16 ya 
kadar Dairede birinci arttırması icra 
edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti 
muhammenenin yüzde 7 5 ini bulduğu' 
takdirde müşterisi üzerinde bırakıla. 

caktır. Aksi takdirde en son arttıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 

15 gün müddetle temdid edilerek 9-fi. 
~37 tarihine müsadif çarşamba günü sa. 
at 14 den 16 ya kadar keza dairemizde 

Bir de müfrit milli sosyalistler Fran yapılacak ikinci arttırmasında arttırma 
sanın ltalyaya tehdidine karşı gelebil- bedeli kıymeti muhammenenin yüzde 
mek için Çekoslovakyayı kendi taliine 7 S ini bulmadığı takdirde satış 2280 
bırakacağı ve bu suretle Rayhın orta No. lı kanun ahkamına tevfikan geri bı· 
Avrupa siyasetini tatbike fırsat vermiş rakılır. Satış peşindir. Arttırmaya işti. 1 

bulunacağını da ileriye ~:irmektedirler. rak etmek istiyenlerin kıymeti muham· 

Ayni zamanda beynelmilel i;lerin bu mcnenin yüzde 7 ,5 nisbetinde pey ak. 
'Şekilde bir inkişaf vaziyeti alması ancak çcsi veya milli bir bankanın teminat 
1ngiltercnin Fransayı yalnız bırakması mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. 
ve İtalyanın bir an evvel maksadına e· Hakları tapu sicilli ile sabit olmayan 
rişmek için Almanyadan askeri yardım ipotekli alacaklılarla diğer alakadaranın 
istese bile kabil olacağı kabul erlilmek- ve irtifak hakkı sahihlerinin bu hakları
tcdir. Hatta Göring'in son Roma scya- nı ve hususile faiz ve masarife dair olan 
hatinde bu ihtimalin mezuubahsol<luğu iddialarını evrakı müsbitclerile birlikte 
ve fakat iki devlet arasında askeri bir ilan tarihinden itibaren nihayet yirmi 
ittifak bulunmadığı için bu konuşma- gün zarfında birlikte daire~ize bildir. 
lardan bir netice çıkmadığı da söylen- meleri lazımdır. Aksi takdırde hakları 
mektedir. tapu sicilli ile sabit olmayanlar satış be-

Günden güne daha ziyade kuvvet delinin paylaşmamndan hariç kalırlar. 
peyda etmekte bulunan milli sosyalist- Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiye. 
lcrin muhaf azakfır mahfi!Ieri ltalya ile den mütevellit belediye rüsumu ve vakıf 
Almanya arasında askeri bir ittifak ak- icaresi bedeli müzayededen tenzil olu· 
dini iyi gözle görmmektedir. Bu mah· nur. Daha fazla mall'ımat almak istiyen. 
fi11cr hükiımctin bütün nüfuz ve gay- lcr ilan tarihinden itibaren herkesin gö
retini büyük iktısadi meselelerin halli- rebilmesi icin dairede açık bulundurula. 
ne sarfctmesini istemektedirler. Bunun cak arttırma şartnamesi ile 935/17 31 
için herhangi harici bir karışıklık ihda- No. lı dosyaya müracaatla mezkur dos. 
Slndan uzaklaşmak ve hatta silahların yada mevcut vesaiki görebilecekleri 
tahdidine bile yanaşmak zaruri olduğu- i1an olunur. (V. No. 8l97 ) 

na da kail bulunuyorlar. ZAYİ _ Makbuz kağıd ve defterle-
Almanya<la askeri bir unsurun Sov- "k kay'bett" h" rimle askerlik vesı amı ım ıç 

yetlerle bir ittifak aktedilmesini takib birinin hükmü yoktur. (V. No. 21879) 
ettikleri hakkında gazetelerde görülen Dr. Nasır 
havadislerin hakikatle bir alakası olma- --
dığı tamam:Je anlaşılmıştır. 

Almanya ahvalinin en mantıki hüla· 
~-sası, milli sosyalistlerin mutedil kısmı-

nın en sonunda Berlin b:.ikiımetine mü-
essir olarak Almanyayı umumi bir ik
tıadi anlaşmak politikasını takibe gö- 1 
türmekte olduğudur. A3lık 
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Dediler. 
Tren ayni tezahürat ve coşkun 

alkışlar arasında yoluna devam etti. 

HAMJD 1HTJF ALl 
Büyük ve dahi şair Abdülhak 

Hamid ihtifali, halkevinde, güzel 
ve iyi tesbit edilmiş bir programlu , 
yapıldı. 

Öğretmen Bedia, Adalet Yurda 
doğan ve Zeki _Yunus tarafından 
şairin hayatı ve eserleri hakkında 
sözler söylendi. Konferanslar ve -
rildi. T arıktan, T ezerden. E.şberden 
ve Makberden parçalar, şiirler okun
du. 

Bu arada öğretmen Adaletin Ha. 
midi tahlil için vücude getirdiği etÜ· 
de hayran kaldık. 

Hamid ihtifalinde münevver bir 
kütle ve vali Oskay bulundu. 

ÇOCUK BAYRAMI: 
Bugiinkii Milli hakimiyet ve çc· 

cuk bayramı pek giizel oldu. şehrin 
her tarafı süslenmiş sokaklar halkla 
dolmuştu. Atatürk anıtının bulun
duğu Cumhuriyet meydanı binlcr.ce 
halk mektepli, asker ve gençlerle 
çevrelenmişti. Miilki ve askeri er· 
kan da bulunuyordu. 

Burada 23 nisanın mana ve mef. 
humunu tahlil eden nutuklar söylen
eli. Kiiçük yavrular tarafından ş:
irler okundu. Beyaz papatyc tarlası 
gibi gön\il açan Cumhuriyet yavru -
lan şen neşesi tatlı tatlı görüldü. 

Gece Ulugaz.i okulundaki çocuk 
balosu görülmeğe değer bir manza
raydı. Yer yer eğlence tertip edili
her tarafı bayram içindeetaoiucta, v 
vor. Miisamcreler veriliyor. lzmi
tin her tarafı bayram içinde .. 

SABIRSIZLIKLA BEKLENEN 
BlRMAÇ 

Öteki haf ta Akyeşilspor; ezeli 
rakibi olan ldmanyurdunu 3 - 1 
sayı ile mağlup etti. Bu maç ikir.· 
ci defa olarak önümüzdeki pazar gü. 
ni.i tekrarlanacaktır. Bunun için bir 
kupa da konmuştur. 

İzmit bu maçı biiyük bir sabır· 
mzbkla beklemektedir. 

TREN DURDURMUŞLAR 

Alman mahfilleri son Yugoslavya - --------------
İtalya it-iliif ı ve Küp:ik Antantın konfe· 
ransından istifade etmcğe uğraştılar. 
Bunların kanaatlerine göre İtalya - Yu
goslavya itilafı 1933 de Almanya - Le. 
hıstan arasında aktodilen itilafa çok ben 
zemekte ve İtalyaya velev ki muvakkat 
olsa bile bir cepheden emin olarak bil· 
tün faaliyetlerini diğer tarafa sevk et
mek fırsatınr vermektedir. Yani Alman
ya - Lehistan itilafının Versay muahe-

8 il) lık 

6 11;\ lık 

4r.O 

-- ı 
7M 

uoo Yörük döner bucağına giden ve 
gelen trenler Jzmitin ortasından g~· 
cerler ... Gece, gündüz devam eden 
~anznra lzmitin başlıca 
arasındadır. Yalnız l;:mit halkı tren-

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN REKtM 

Dahiliye Müteha&şnı 
Pazardan tın~ka gUnlerde öğleden ııonral 

saat (2,5 tıın G ya) kadar tstanbulda Dlvnıı 
yolunda (104) numaralı hususı kablncsl:ıc!~ 
hastalarını kabul eder. Sah. cumartesi gUn 
lcrl sabah ''9,5-12'' saatleri hakiki fukaraya 
mahsustur. l'ıluaycnchane ve ev telefon: 

Yıllık 1 vU 2700 

Tarl!eslnden Balkanlar lı;in ayda otuzar iN• 

nıı> dllgUlllr. Poota birliğine glrmlycn yer
lere aydn yetmiş beşer kuruı zammedilir. 

Tilrkly<'nln her postn merltezlnde 
Kt'IH!Nıı cbone ~·u.ılır. 

Adresini dctf8Uren aboneler 25 kuruş 
öderler. Gönrtcrmlyenlerln adresleri ı 

clegi~tlrllmez. 

--------------------·----·' 

lerin pek fazla gürültü yaparak şe
hirden geçmesinden ve gece düdük 
calmasından şikayetçidir. Devlet 
Demirvollarınm bu hususta nazarı 
dikati~i celbetmek de şimdilik bir 
fayda hnsıl etmemiştir. 

Balıkesir, 23 - " lb!" 
sinin Mallıca köyünden 
velki gün çalışmak üır;ııı' 
gitmiştir. lbrahim Ô f11&D 

köye dönerken to~al ~ur 
birinin tarlasına ugr~rdetl 

Orada dururken. bı cı 
ayağından müthiş bır 8Jt'ldl 
iğildiği zaman yanı ~ş lb 
yılan gözüne ilişmiştır· t~ 
cmın verdiği müthiş ıı ~ 
kıvranmağa başlamış "~·er' 
edcmiyerek bağcrarak Je bl 
Yermiş, çok geçmeden 
tır. ,{; 

Kendisinin acı acı hBY- -~ 
f lıqıı'J ten ve karşı tara ta ça ,dıW 

kardeşi Mustafa tclfışla tııt 
himin imdadına koş~0f iıle! 
tarlalarda bulunan klY' Iıı 1 
tişmişler~ çapa ve taş ar 
diirı_nü§lerdir. .. etitl 

Ibrahim de koye g 1111~ 
ha sonra da Balıkesir ~et~ 
tahanesine nakledilere · 

naalın~J 

lzınirde Aet0 ftl 
binası inşas; 

başlanıu0 1 
lzmir - Kültürparkts, 

va Kurumu tarafmda0.tJ?l 
tekarrür eden ( Aero k 

18 
~ 

nın planlan Türk Ha~~ 
başkanlığc tarafından :a;

3 
lı 

iade olunmuştur. Pl<l jr/ 
paraşüt kulesi yanınd~ 111ıı 
cı=k, altı atelye, üzcrı ·sti!J 
salonları, soyunma ve~jjfe ~ 
hallerini, lokanta ve 
rını ihtiva edecektir. ftll 

Klüp binasının, kcılor;(i!V 
da dahil olmak üzere. rııııeJ 

h . eoı 
rava rtkacağı ta mın 1·11 

~ !t" bıı.ı; ıv·ı 
inşaata pek yakında ·~ıı1~ 
Fuar zamanına kadar 1 

caktır. es~ 
Bir kadın .. ~ 
kocasını öld~(f 

S ~,.s., 
Balckesir, 23 - ~. 0eıı 

d b 1 k··yuıı e hesinin Hı ır a ı ·o ıce 
med kızı Fatma, cvvc yı 
kocası ali oğlu Mus~fdıt' ' 
ile öldiirmiiştür. ı<a rfl,I 
işledikten sonra Kona~tıf 
tepe köy üne doğru ka el fotl~ 
muhtarının hadiseyi t dııı 
etme:;i üzerine katil ktı 
ğa başlanmıştcr. .--/ 

~ayl Müt1'1' rO' . • crıc 
Banka ve sair gibı ) ~ t 

dığım tatbik mühürürrtiİ :'.ııı.~ 
ıcısı 

~l'isini aldığımdan es 
ti yoktur. "/ti 

il iiscyirı 0~ \ 
-------~gl 

SA Ti LIK KIYMEf L oi1 
e ' Kuzguncukta Gaı11aıı tıl•~' 

etrafı duvarlı bir ı:rsa ~r /. 
1 ]'dl· r ka ve her şeye elveriş 1 t# 

nişchir T•:ire sokak Dr· fa 

7 yazı ile sorulur. 

RAD'10 
Progralfl' 

ııı 
ôCr.E NEŞR1YATI: ~ ı9 
12,ı:o plAkla. 'Nlrk ırıusi1;;,-ııt J 

13,00 Beyoğlu Halkevl ne~ 
dan bir temsil ::.4.(i.') son· •I 
AKŞAM NEŞR~ATI: 'ldsl I.~ 
JS so pllikll\ dan:ı ~:ısı _ıc , ~cw~ 

esirgeme kurumu namaıa j?O • 
aaylıı\·ı Selim Sırn Tar~ ..r1!'~ 
ve arl<adaşlan taratmo.aı> ~ 

/ 
halk şarkıları 20,30 Ö1JlC'!! r <' 
arabca sllyl<;v 20,45 MUZ~ ,~c tı,;J 
tarafından Tilrlt musiklsı .,",ı~ 
Saat ayo.rı 21,Hi orkestra ;;ıı~ 
borl!a haberlt'rl ve ertesi ,·e C 

22,30 ıılAkla .sololar, opera 22398. Kışlık telefon: 21044. 
Cevdet Baykal !arı 23,00 ıron. 

IClllV"•• ••-"!!/(•~ 



l<e§!f ı.A ~ 
"' ı._ "'"11e1ı 336 · e~ıltın.. 7 lira 76 kuruş olan Fatih garajında yaptırılacak tamırat 

' de Ye k ··d·· 1 •• ·~ gol'i:J 0nuıınuştur Keşif evrakı ve cı!:lrtnamesi levazım mu ur u-f 'il eb·ı· · :t"" • 

~ İ§:eri 1 
.'.r. İstekliler 2490 N. lı kanunda yazılı vesikadan başka beledı-

t~ı._ lıık ilk t ınudürlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasile 252 lira 58 ku. 
!llt li eın1nat .. u 

de :Oa· lllakbuz veya mektubile beraber 13/ 5/ 937 perşembe gun 

pli ~er ırni encümende bulunmalıdırlar. B. (2137) 
".tıı•· llıetre · · · d 

gılf•t ""!' 6o~a. rnurabbaına 8 lira kıymet konulan Cıhangır yangın yerın e 
lh.... gınd 1 . ·· ı·· ~Q'e 60 a 6 ıncı adada 377 harita. N. 2 metre 80 santımetre yuz u 

c~ >'a koııuı santimetre murabbaı sahasındaki arsa satılmak üzere açık artır
lbfJ lı11. 76 k ınuşı.Ur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. lsteklıler 
e ~UUrıışıuk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 26 4 937 pa-

l{ara, &aat 14 de Daimi encümende bulunmalıdırlar. (B.) <1946) 

•dar ~~~lll~d ınezarlığında bulunan tahminen 1700 tane servi kesilerek 
ı~... '<:llllılık h B · ~ . · 
"'Uf ile a ırına nakli açık eksiltmeye konulmuştur. ır agaç ıçın 
· ls~k~~t tahmin olunmuştur. Şartnamesi elvazım müdürlüğünd~ gorü
~i e:. 5: liralık ilk tem~nat makbuz ·veya mektubile beraber ;6., 4 

gıuıu saat 14 de Daimi encümende bulunnıalıdrrlar. (B.) <-O.:>~) 

1 

>ada l<: 
duıtka.:rakoy caddesinde ıo - 16 
!acı ~ a l<:arak" . 
• 2 ~. h .. 0Y Topçular caddesin-
IÇa dukkan 

~ l'§ıda li 
· lı dukka acı Hasan sokağında 
t" n 
~deş h 
•11 b e ınehmet Geylfıni ma-

. "-e§ad· 
ıye Sokağında 17 N. lı 

~ 
~~IQa A. • 
~ Cadd tp,aemıni mahallesinin 
baıı"c]· ~ınde 97 - 117 N. lı beş 

\ ı e\7 
;ı aııa 'I'r 

dukka atnvay caddesinde 11 
~a ı.-n 

(\arak" 
•er noka~oy mahallesinin Fer. 
ll<1a1ı dü~,_~dn 17 - 161 N. 1ı Us
ô~ 0 ~an 
~k Stnan • 
h 'tindaı/ga :ınnhal!esinin Rıh-
""'11 1 hAI binasında 2 N. lı 
~tta C 

. 
Senelik muhammen: 

kirası 

24 

120 

1150 

900 

35 

180 

96 

384 

100 
bır ~~huriyet caddesinde Us-

1"~~ a ı 22 N. h dUkkiın 180 

İlk teminatı 

1.80 

9 

sı;.25 

67,50 

2,70 

13,50 

7,20 

28,80 

7,50 

13,50 
r t da seınt· . . . 

1 •!bı ı l;'.enelık muhammen kiralarıle temmatları ya~ılı olan ma-
-n-ı kıralat:fhrn-a-eiilmfaren 938, 939 ''eya 940 yılı mayrnı Eonuna kadar 

':a.:a.ı-ııı}'a \'eti!m"k üzere açık artırmaya konulmu~lardır. İstekli olan. 
~ ~a ~ .. t / 
~b aos erHen ilk teminat makbuz ''eya mektubilc beraber 28/ 4 

a gUııu saat. 14.de Daimi encümende bulW1malıd~lar. 

it~ 
-i';tJ~.;ı_ 

'<llde Lfı . 
a llo)( _ tfıye m"halles!nde 

\'iıtköl'U ~ncla 11, 13 N. h ev 
'o~ ilde L • 

atıtıd Utfıye mahallesınde 
ı.- · a 23 t115~ , 17 N. lı ev 
~ llde Lut · 
, a lloka-t fıye mahallesinde 
q\iıt•- sıtıda 25 

"CYU 51 N. Jı ev 
ıo ncı(' Lrı . 
~ <ıa ıncta 

3
.J tfıye mahnlle:;inde 

• 9 ır ' 59 N. lı ev 
lı ~ ı- ecıd 
~ ~elrsi Ye lllahallcsidc esld 

u ~ ~teb1 b~'ta.ırında 8 N. lı Meci-
C ·•ası 

~ ~~ a!bi soka ... 
ıq ':ıt~-~E.'ktab· gında 31 N .lı Ebus-
aı. 'lo"'' ı 
~ <tı "llllde • 
\Utı_.67 N. lı Ltıtfiye Mah. Elçi 

h... l{oyu e\7 
""'ila ncı .. L 

-~ ~\lıl~~ak 3 5 Ulfiye Mah. Küçtik 
~ ıı:: •Jl'd"•" • N. Iı ev 

' "" ~ ~\t l(' ~l'- . · h ... ıye Malı. Elçi so-
l{ ol'i.l "\7 

l<t 39 ııcıe lutr· 
\'ı.tı. ~ lı ıye Mah. Ön so-l " 'lQ •. • t'\7 
~~alt Yünde l.. 
"ııtı .. ıo, 2ı. ~ lltfıye Mah. Ayaz. 

il'~ 'lOYU • lı ev lo ııcıe lu 
• ~r:ıı 11hı 15 ~. lı e~iye Mah. Aralık 

llarıncı 
1 Sı a Secı .. 

tıtı. nan ~ llstU sokağında 
ı• 'IO\>ı: endi k 
ıt 8<ı1t"llllde l.(ı . nıe ·tebi binası. 

Senelik muh:?.nun~ 

kirası 

60 

48 

72 

144 

3G 

43 

35 

60 

80 

60 

36 

(İ.) (2104) 

İlk teminatı 

4,50 

3,60 

3,40 

5,-!0 

1C:,G0 

2.70 

G. 

2,'iO 

4,50 

6, 

4.50 

2.70 

ı, \> 11.ltar a1t 12, 25 ~:Ye mahallesinde 
~·· da .. .ı...,. lı ev 7"' 5,40 

"!' "l:!ll'ıti • -
• \~1 tlt ııı:ll'ı tari~:nelik muhammen kira 1:lrile ilk t em:·rnt!:ırı ya~~lı o:an 

Ira~.. 111
den it' b"'ren 9"8 n"g veya 940 y·lı ınavısı sonuna knanr ~ ~Ucı .. \7e111 • .. o.J •"") • • .J • 

~ \ lıtıu~u ttıek Uzere açık artırmaya konulmuştur. Ş:ırtnamelerı 
lıd ~l'a lkı.eıtt ıı~c- SOrülebilir. İstekliler hizalarında gösterikn ilk tem'nat 
k_ lılu,.,_ Uhıle b · • 
''<ı.."h._ -"ti lıd e:-aber 7 Mayıs 937 Cuma günü saat 14 de Daımı en. 

,-"
111>aia ırıa.r. (l.) (2208l 

':i~ ko dere:;· . . • 
~· ~ tıuırnu lıtın tamirinden !;:Ikan tahminen 15 ton hurda demır açık 

' hı- n"rn · tl.lt'. :Su demirlerin he"lsine 45) lira bedel tnhmin olun-
b.." "<ti 1 le, • • • ~~""""l~1 "eıı11ta llZım ınüdUrlil/;ilnd., girjl·biJ r. Istckliler 2!93 K.lı 

' lO 5 93 ve 33 lira i5 kün -luk ilk tem;nat makbuz veya mPK-
7 l>Uarttsi bilnü sa.at 14 de Daiıni encümende bulunma

(B.) (2318) 

BORSA 
24 4 937 

811.&laruıda ylldr7 &pntlJ o&anlar. nu 
rt.ııe oıuameıe ıorenlerclil. Kakam.lal 
oıaat l:l de knpıııııı -uı fl,.nıUan ur 

PARALAR 
'8terllu G25 • Pezeta 

Dolar l2i - • lıfaıık :!.., 

•Frank 113 - • Zloti 2250 
•Liret l2j - • Pengo ~4 -
•Belçika Fr ~ • Ley 14-
•Drahmi ~2 • Dlnıu 52 
• ıavıçre Fr ôSO - Yen 
•Leva :!3- • Kron bve<: 32 -
•Florin Gti •• • Altlll l()j3 -
•Kron Çek. 75 •Banknot 2j3 

I 11 - KURUN 25 NiSAN 1936 . 

Akay işletrııesinden: 
Bilyilkada iskelesindeki 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 No. lı dükkanla:ıı 
Moda iskele gnı.inosu 
Yalova kaplıcaları tuhafiye dUkka nı 
Yalova kaplıcaları üç kardeşler gazinosu 

' Yukarda yazılı mahallerden Büyü kada iskelesindeki dükkbılar, Moda is
/ k.eıe gazinosu, Yalova kaplıcaları tuh~fiye. dükkanı bir sc?e, Üç kardeşler ga. 
zınosu da bir sezon için arttırma usulı le kıraya verilccektır. 

Arttırma, W 4 937 Perşembe gün ü saat 15 de Aksy İşletmesi Şefler en. 
cümenindc yapılacaktır. 

İsteklilerin teklif edecekleri senelik kira bedelinin %7,5 ğu nisbetindekl 
pey akçelcriylc Şefler encümenine gelmeleri. 

Şartnameleri görmek ve malumat almak istiycnlerin de her gün İdare Le, 
vazrm bölümUııe müracaatları. "2268,, 

"Şilin AVUI' 23 . 
----------•/ Kadtl<öy lkln<~I sulh huliul\ h8hlmliğinden: 

ç K L t-. R Kadıköyünde Csmana~a mahalles inde Nüzhet Efendi sokağnda 42 No. lt 
• l.ondra (jn.1 --
• Nevyorıı o itıtıl 

• Partt li ı;;-, 

• ı.sııa.nc ı;;Oi7iJ 

• Brl!kııal :16tl::ı5 

• AUn.11 l:l7 SG17 

•Viyana 
• MadrtO 

• B~rllJı 

• Va~n-a 
• Buı:ıap.-şr .. 

• Bllkret 

423~5 

13<:ı:?H 
1 ~ıiS;) 
4 ıı:; 

s {l.j{) 
lffj ~Ti:> 

1 evde mukim iken ahiren ö!en ve tereke sine hakimliğimizce elkonulan Dimitri. 
I nin mirasçılarımn tarihi i15.n:ian itfoaıe n üç ay içinde hakımliğimıze müracaat 
i etmeleri ilan olunur. (2313) 

Ed ~ r ne V U tiye t inden! 
• CenPv" 3 43~ :.? •Uel~ 34 ooGO 

• anr,.. 64 CAA';G • fokohamıı 274~;., 

• A mı:ıtı>rt1ıurı t 41 • Moskova 23 ı;;ıs 

• Pntt • ~rnkhnlm 312 , _____________ __ 
Edime vilayeti idarsil"e aid 13 bin lira muhammen bedelli Kule altındaki 

soğuk hava deposu ve un değirmeni ma Ilığına olnınk üzere kapalı zarf usuliyle 
arttırmaya konulmuştur. Istt>k'i' erin ş artna"'leyi görmek ve arttırmaya İ§ti. 

-----i rak etmek üzere 075 liralık teminat m plttup!ariyle birlikte 7 / 5/ 1937 Cuma 
ESHAM günü saat 15 de vilayet Da mi enciim" ıııne gelmeleri. (2312) 

• lş Bankası ıı tıO 
AnRdıllU 23 jj 

* ReJI l,~l() 
~lr Hııvr1v 

Uerl:eı A1tf\k ~3 :ıo 

rr"""'"' 
• Çlmen•.o 

l'ı.von Del 
~"-k Del 
anıya 

1450 

.-
ı J ı-:ıgorta ~ilik m IC'7A 

Bomontı 10 i5 l"t>lı•fl"D 

• ' ikrazlar rahviller 
• li:\3 r ~ ı 20 -l75 tı:ıektnı. 

• • • n 1:3 !IO rram'l"llJ 
• • • uı 20 ttıtıuw 

lıUk Ollhlll tltl • Ao1.dolu t 3:J 90 
• Ergeni lııtık U;) - • Anat1olu il 39 00 

\92Jo A tııt "nRılolıı UJ 

" s E':mJru n !)j ~j Mümessil A 4.t fi 

PAZAR l'n .. :ırt.ı-~I 

Takvim ~5 Nisan 26 Ni.;an 
IJ Sefer 14 Sefer 

.; Uıı d<lğ\lf'.J !' 07 506 
0JllD baU~ ı 8 59 19 00 
~b!U> 011mazı 400 400 
,:)~le nRmaz.ı 12 \2 12 1:? 
Ullndl naın&%> 1 fı.01 16.uı 
üşam aam!4Zı 1859 1900 
fııuı namazı 2u.~9 2040 
lmııall 3 l.J. 3. 12 

Yılın g~<;eo gUnltr1 J 1:; 116 
Yılın kalan ı;unıcrt 2~0 ~-19 -

• 

İstanbul asliye altmcı hukuk mahke- 1 
mesinden: 

Hacer tarafından kocası Beyazıtta ! 
Aksaray tramvay durak yeri karşısında ı 
65 numaralı dükkanda tütüncü Hü~ey- 1 
nin nezdinde iken halen ikametgahı ı 
belli olmayan Mehmet Yaşar aleyhinde 
açtığı boşanma davasımn icra kıfmmak- 1 
ta olan tahkikatında: M ilddaleyhin ika_ 
metgahının meçbuliyeti hasebile dava 
arzuhalinin on gün zarfında cevab ver
mek üzere ve on beş g~n ~üddctle ila- j 
nen tebliğine karar verılmış ve arzuha- · 

Jin bir nüshası da mahke~e divanha~e: 1 
sine talik kılınmış oldugundan tarıhı 
ilandan itibaren on gün zal"fında ce
vab verilmesi lüzumu tebliğ yerinde ol· 
mak üzere ilan olunur. (V. No. 21875) 

/(URllN doktoru 
Necaettin Atasagu .ı 1 
Her gün 16,30 dan 20 ye kadaı 1 

Lalelide Tayyare apartımanlarında daire I 
2 numara 3 de hastalarını krıbul edet. I 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye k<!dar 
muayene parasızdır. 

İstanbul asliye altıncı hukuk mahke
mcs~nden: 

Ömer kızı Kadriye tarafından Rami
de yeni mahalle Hızırbey cadde&inde 18 
numarada il;en ikametgahı belli olma
yan Yusuf Sabri oğlu cambaı; Necmi 
aleyhinde açılan ihtar davasında: Müd-

daleyhin ikametgahının meçhuliyetine 
binaen davetiyenin on beş gün müddet
le ilanen tebliğine ve tahkikatın 18-5. 
937 salı mat 14 e talikine karar veril. 
miş ve davetiyenin bir nüshası da mah· 
keme divanhanesine asılmı§ olduğun. 

dan muayyen gün ve saatte bulunması 
aksi takd:rde gıyabında tahkikata de
vam edileceği tebliğ yerinde olmak üze. 
re ilan olunur. (V. No. 21880) 

OSMANI..I BANKASI 

!LAN 

Oıımıınlı Bankruıının Galata, Yenice.mi ve 

Beyoğlu daireleri, Bahar bayramı ı:ıüııue 

betile ı Mayııı 037 tarihinde kapalı buluna 
cakltr. 
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! Yeni çıktı 
Dün ve Yarın 

Tercüme Külliyatı 
No. 64 

FRANSUA MORtAK 

Hayda.r Rifat · • 

EvJilik 

/ 
~'""""'''''~ 
~~ 
19.J / • ·~,.ınu,tı 

Fiatı 20 kuı-u§ VAKIT Kitabevi 
Ankara Caddesi - İstanbul 

:::::::r Ririnci sınıf Operatör :::::::: 

l ll ; :\ F EH T f\ \' \' A H ~i ~ f ~ 
:: l •• ..ııni cerrahi Vt! sinir, dimağ :i 
~ h. . . •• I:! cerra ısı mütehassısı r: 
'i: Paris Tıp Fakültesi S. Asistanı ~~ 
d d .. i! Erkek ka ın ameliyatları, dimağ :; 
•• oy,.·· •• :: estetik • uz, meme, karın bu- :i 
.ı . . :c 
~ ruşukluklarr.. Nısaıye ve doğum:: 
t. .. -:i mutehassısı !! 

·~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~ ~ Mııayene: Sabahlan Me cc~nen~~ 
H 8 den 10 a kadar U :: 

ı •• •• 

Mühim kolayhklar 
A~ğıdaki hizmetlerden birine ihtiyaçları olanlar 

Bir Telefon 
Bir mektup 

Bir Kart 
Bir adam göndererek 
v~ya bizzat geJerek ıen•iıimizle temas etmelidirler. 

VAKiT PROPAGANDA 
SERVİSİ 

Okuyuculanmıza hizmet olmnk üzere afağıdaki hususlarda 
kendilerine lazım olacı:.k ı~olaylıkları kendileri gibi düşünup halle
dectk, i§lerini görecektir: 
1 - Mobilya, eşya vesaire satmak veya almak iıtiyenler, 
2 - Katip, muhasip, hizmetçi, a§çı, işçi istiyenler ve bu hizmetlere 

talip olanlar. 
3 - Kiralık, satılık ev, apartıman, dükkan, mağaza arayanlar. Ki-

ralamak, lriraya vermek. Almak veya satmak istiyenler, 
4 Ders vermek veya almak istiyenler, 
5 Otomobil almak satmak veya iş!etmek iıtiyenler, 
6 Radyo almak satmak veya tamir etlinnek istiynelcr. 
7 T crcürne ettirmek veya tercümeler yapmak istiyenler bu 

hizmetlerini kolaylıklıı ve emniyetle çınçabuk görebilmeleri 
için (VAKlT PROPAGANDA SERVISl) nde bu iı!erle 
rnesgul olmnk üzere aynca bir büro vücuda getirmiştir. 

Mür~caatlarda hiçbir kityıt iicreti alınma?.. 
Yakıt Propaganda Servisi 

Vakit Yurdu Ankara Cad. İstanbul 
Posla kutusu 46 Telefon 24370 

Telgraf • Propaganda V ftkit 

Cok Mühimdir 
O UYUNUZ 

KURUN ve HABER gazeteleri olcuyuculannın taydaları ısın 
yaptığımız teklifi hüsnü kabul ederek: 
l - Her türlü ihtisa3a göre doktorlar 
2 - Dişçiler, 
3 - Eczac1lar, 
4 - Erkek ve kadm berberleri, 
5 - Terziler. 

Jle okurlarını truıı§hnnaya hizme~ i~ini servisimize vermi,tir. 
Bu rneşguliyeae bulunanlardan arzu e:lenler bu gazetelerin DOK
TORU, D1ŞÇ1Sl, ECZACISI, BERBERİ ve TERZiSi olarak semt 
senıt okuyucularımıza tavsiye edilecektir. 

G~Iebilenlerin biz7.at ve meşguliyetleri fazla olanların mektup· 
la en kısa 7.arna"\da rnürr.caatlanm rica ederiz. Bu müracaatlarda ça-. 
lı~ına şekilleri kendilerile birlikte tesbit edilecektir. 

,~··· , . . .• . h : 
,, .. ' . ' 

~ . : 

Vakit Propaganda Servisi 
VAKiT Yurdu 

Ankara Caddesi - lstanbul 
Telefon: 24370 

:: ög~leden sonra ücretlidir ii •• ı· H Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Han ii 
H ._ .... 1 No. 1 Telefon: 44086 ........ ~ .. ....... ········-

Aylık hesablarmrzda kolaylık 

Her muhasebeciye, müdüre fay. 
dalı ve lüzumludur. Kitabcılarda 
satılmaktadır. 

... ---• Dr. ---~! 
NIŞANYAN 

Hastalarını hergün akşama kadar 
Beyoğlu, Tokallıyan oteli yanında 
Mektep sokak 35 numaralı mua. 

yenehnnesinde ted3vi eder. 
t-:ıaı_ Tel: 40843 l'M'I~ 

Snhlhl: ASIM US 
Nesriyat Direktörü: Refik Ahmet Sevenglı 

~ 

' ı' 
ı• 
l . 

Vatandaş: 

Beynelmilel Kömür Ser 
23: Nisan Cuma günü Ankar 
açıldı. Sergiyi göı mek hefll 

nin hem yurdun için faideli~ 
(22°" 

Kapalı zarf usulile eksiltme 114 
Na ·.ia ekalet·nd 

1 - Eksiltmeye konulan i~F Malatya istasyon tesiı;atmdan oıaıı 
uzunluktaki yolun parke taş ka!Jırım in§asıdır. 

Keşif bedeli "25715 .. lira :·as.. kuruştur. 

2 - Bu işe ait evrak şunl 1nlır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık i§leri gen•) şartnamesi 
D - Fenni şartname 
E - Silsilei fiat ve keşif hı.tasa cetveli 

fstiye;ıler bu evrakı ( 130) ku:-uş bedel mukabilinde şose ve JcÔP 
ğinden alabilir. r 

3 - Eksiltme 4151937 tarihinde salı günü saat 16 da Na ıarf 
Şose ve Köprüler Reisliği eksiltme komisyonu odasında kapalı ıa 
pılacaktır. ~ 

4 - Eksiltmeye girebilmek için ta !iplerin ( 1929) lirahk nıu\'a e 
vermesi ve resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatııa~ 
ınütcahhitlik vesikası ibraz etmesi lazım dır. İsteklilerin teklif melctıl iJI 

b. ı· k d k · esilig cü maddede yazılı saatten ır sa .. t evve ı ,e a ar omısyon r 
mukabilinde vermeleri muktazidir. Postada olacak gecikmele:- kabU1
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Muhammen bedeli 1275 lira 25 kuruş olan 45 adet ambuvat~ 
boru ile 22 adet flançlr ve 17 adrt ambu vatmanlr vanalar 29-4_. ,ıl 
::.inü saat 10 da Haydar~aşada gar binu! dahilindeki komigyon ti 

eksiltme ile satın alınacaktır. ·ıı1 

Bu işe girmek isteyenlerin 95 lira 65 kuruşluk muvakkat teıt'~ 
nunun tayin ettiği vesaikle biri kte cksi'tme günü saatine kadar le~' 
rc.caatları Uizımüır. Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız 0 

maktadır. (2068) 
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