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Meclisinde 

.. . . 

Recep Peker yaplla 
~enkitlere cevap verdi 
Mukavelenin sonradan fena netice vermesi 

N değişen şartlardan ileri gelmiştir,, 

afıa Vekili de beyanatta bulundu 

~ 
Ankara, 27 (Hususi) - Büyük 

Millet Meclisinin bugünkü celse3in
de, Şark Dcmiryolu idaresinin hü
kfımetce satın alınmasına dair ka
nun la;ihasmm ikinci müzakeresine 
başlanılmıştır. 

B. Receb Peker (Kütahya) bu 
layihanın dün yapılan ilk müzake
resinde kendisi tarafından izahat 
verilmesini icabettiren bazı sözlerin 
gecmiş olduğunu söyliyerck söz is
temi~ ve kürsiiyc gelerek beyanatta 
bulunmuştur. 

Telgraf adresi: Kurun • tstanbul 
Telef. 214:13 (YcıııJ, 24a70 (idare) 

• 
7 ' K U RUN·-·- -
Hlzmet kuponu 

Bu kuponu gazete ldueılııe geUrenı,r: 

1 - KUçUk ilAnlaruıı parasız ba.atmrl&r. 

2 - Kunınun hekimlerine paraaız b&ktm 
lular. 

3 - Hukuk ve mali m~nfrlerfne her 
tllr!U kanun yollannı pıı.raııtz ıorup ötrenlr. 

Diin I,,ondrcıya hare1;et eden "Kocatepc,, torpifomuz 

Jngiliz Kraltnın tac giyme m erasiminde 
bulunmak üzere 

Kocatepe dün ingilte~ · 
reye ha re ket etti 

Torplto CebelUttarık'ta Uç gUn kaldıktan aonra · 

Başvekili ~e heyetimizi Fra~sa sa
hilinden alarak lngilterege gidecek 

İngiltere kralının taç giyme mera-1 da limanımızdan İngiltereye doğru haı
siminde bulunmaeı mukaITer olan "Ko reket etmi§tir. 
catepe,, torpidomuz dün saat on altı- (Sonu SR. ! Sü. ~) 

B. Receb Peker bulunduğu be- D •• ı 
yanatta, dünkü celsede kendisinin uyu n u u m u m 1 ye 
Nafia Vekili bulunduğu zaman ıir-
ketle yapılan 1929 mukavelesinin b 1 
mevzuu bahsedildiğini, bu arada o r· ç aJ r 1 m 1z1 
kendisini tariz ve imalında bulunul-

(Sonu Sa. 4 Sii.. 1) A 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ llm~~kabili~v~k~U~ansız 

Y Kömür Sergisi ,, ('B"ıııııı•nı•ıı1111ııııııı111ııı•""'"ııı'"'""nık"''"":ııı''") Frangt ile ödeyeceğiz 
akacak madde iti,_:radımızı ( aşve I İ HükOmetin bu husustaki teklifi 

_y i Yugoslavya ve Sofya } Parı·ste kabul ed·ııd ,. d ('T • t · · ~ seyahati hakkında ~ 
~"' ebış ırıyor E_Untlbalarını aolattıl 
~ ti.- )•k -- - -
"'"· Uc l'hak ormanlarımızı korudulju için memle- \ Ankara, 21 (Hususi) c. H . P.I 

llz:a geldiğ i için de halkln menfaatinedir. ~Meclis Grupunun bugünkü toplan-~ 
~tısında Başvekil ismet İnönü Yu -~ 
~goslavya seyahatinin kendisinde bı-~ 
!raktığı iyi intibaları anlatmıı ve~ 
~Sofyada gördüğü dostane kabulü.~ 
~Balkanlardaki sulh fikrinin ve iyi ~ 
~komşuluk münasebetlerinin yeni biri 
~terakki gösterdiğini kaydetmi§tir. ~ 

(B<l§ma'kalenıiz il inci sayıfcımızda) 

l:ı e Şch,.;,,,;,,, gcleıı bey nal milel ticaret erkanı 

Od~nelmilel Ticaret 
,~,it ası erkanı geldi 
it •!•ı 8----- ------e,.lc. ay Vlllslngan gazetecilere föyle dedi: 

~QcQo esin biribirini daha iyi anla
csl b • 

tl11ırıı ır zamanda bulunuyoruz 
11 ö:ıeden sonra Ticare t Odasında 

lr toplantı yapılacak 
(l'azısı 7 inoi sayı/ada) 

\.ı11ıtllllltı111tllllll111111tllllll11tlllflllll11111tlllll111111flllllUt,) 

Zabıta 
Memurlarının 

maaşları artıyor 
Namzetler 1aoo, aalt 

memurlara aooo kurut 
verilecek 

Aldığımız mevsuk malumata göre, 
polis yeni teşkilat kanunu meclisi ma
liye encümeninden çıkmış, heyeti umu
miycye verilmiştir. Kanun yakında gö
rUşülmiye başlanacaktır. 

Yeni kanuna göre bundan sonra po
lisliğe alınacaklar ortamekteb mezunu 
olacaklardır. Zabıta memurluğuna ak 
nan kimse tiç sene namzetlik de\Tesi 
geçirecektir. Bu müddet esnasında 

1600 kuruş asli maaş alacaktır. Nam_ 
zetlik devresinde kabiliyet ve muvaf. 
fakiyet gösteren asli memurluğa tayin 
edilecek, maa51 2000 kuruşa çıkanla
caktır. 

Halen çalışmakta olan polis memur
larının maaşları 1600 den 2000 kuru

( Sonu Sa • ..f 8ü. ·') 

Ankara, 27 (Hususi) - Birkaç ay tu. Fransızlar mukavelenin altına is. 
evvel Fransız frangının kıymeti düş. tinad ettiğini ileriye sürerek, senede 
tilğü zaman düyunuumumiyenin han- yedi yüz bin altın lira mukabili döviz 
gi para ile ödeneceği bir mesele olmuş- (Sonu:· Sa. 2 Sii. 2) 

Dikkat 
BugQn 9 uncu ve 10 uncu sayıfalarımızda 

Forma halinde güzel 
iki romana başladık 

Küçük Lord 
.ve Afrikanın vahşi ormanıarlnda 
Sabır Yanardağ mıntakasında 
yapılmış çok heyecanll bir 

seyahatin h ikayesi olan: 

Ateş ülkesinde 
iki romandan herblrlnl forma halinde 

gUn a,ırı veriyoruz 

Yarın: Ateş Ülkesinde ik inci forma 

Cuma günü : Kiiçük Lord 



1 

2 - KURUN 28 NiSAN 1937 

•• ur Kö • • erg ısı 
Yakaçak 111adde itiyadımızı 

değiştirfyor • 
----·-~ 

KömUr yakmak ormanlarımızı koruduğu için mamle· 
ketin, ucuza geldlğl lç~n de halkm menfaatinedir. 

A nkarada açılan beynelmilel 
kömür sergisinin gördüğü 
büyük rağbetten dolayı ne 

kadar sevinsek yeridir. Çünkü halk 
tarafından gösterilen bu teveccühün 
manası yalnız sergi tesisatının san
atkarane bir şekilde hazırlanması 
neticesi değildir. Bu, ayni zaman· 
da memleket efkai'ıumumiycsinde 
yakacak itiyadı noktasından hasıl 
olan bir intibahın maddi bir ;fadesi 
olarak telakki edilebilir. Bu demek
tir ki devlet merkezinde olan bii
tün halk kütlesi artık odun yerine 
kömür ihtiyacını ve zaruretini pek 
iyi anlamıştır; sergiye gdenler ev. 
işlerinde maden kömiirü kullanma
ğa mahsus yeni vasıtaları görmek 
için tehalük gösterm~ktedir. 

Türkiyenin coğrafi ve ikbsadi 
karalHerindeh bahsedilirken "ziraat 
memleketi,. tabiri her şeyden evvel 
dillerimizin ucuna gelen bir sözdür. 
Fakat bu tarif ne kadar doğru ise 
"Türkiye bir kömür memleketidir., 
demek de o kadar isabetlidir. Zira 
son yılların fenni tetkiklerinden sı
kan neticeye göre, memleketimizin 
on iki mıntakasında maden kömürii, 

elli bir yerinde liğnit vardır. Türkiye~ 
ye nisbetle ikinci, iiçüncü derecede 
kömürü olan memleketler vaktile 
harekete geçmişler, bugiinkü kömür 
medeniyetini kurmuşlardır. Hal böy
le iken Ekonomi Bakanlığının An
karada beynelmilel bir kömür sergisi 
açarak bu maddenin kullanılması u· 
sullerini halka öğretmek için uğraş· 

mak mecburiyetini duyması bizim icin 
hayli dü~ündiirüçü bir manzara ;ı. 
malda bernbcr, ~ene sevinilecek bir 
haClisedir. 

il 

Anadolu <kha bundan beş, altı 
yiiz sene evvel Eski Dünyanın en 
ormanlık bir kıta!jı idi. Akdenizde 
ve Karadenizde işliyen bütün ge
miler hep bu ormanlardan kesilmiş 
ağaçlarla yapılırdı. Halkın odun 
yakmağı itiyad etmesi Anadolunun 
en k~if ormanlannı tahrib etmiştir. 
Bu yüzden milletçe olan zararlar he
saba sığmaz bir derecededir. Za 
man z.aman ziraat mahsullerimizin 
kuraklığa uğrayarak büyük zararla
ra uğraması ve kıtlık tehlikelerinin 
ba~göstermcsi de bundandır. 

mek için geni~ mikyasta propagan
da yapılmasına ihtiyaç vardır. 

Bu cihetten Ankara kömiir ser
gisini yalnız devlet merkezinde olan 
halk sınıflarının görmesi kafi değil
dir. Diğer vilayetlerden sergiyi gör. 
mek için tertib edilecek seyahatlere 
mümkün olduğu kadar rok vatan
daş iştirak etmelidir. Herhangi bir 
vesile ile devlet merkezine gidenler 
de mutlaka kömür sergisini bir kere 
germelidir. Zira sergiyi tertib et
mekten beklenen asıl gaye ancak 
burada göriilen şeylerin bütün mem
leketçe anlaşılmasına bağlıdır. 

ASIM US 

Kocatepe dün 
lngilterege 

hareket etti 
(Uıtyam 1 incide) 

Ada açıklarındaki donanmamız ta
rafından teşyi edilen "J{ocatepe., da. 
ha ilerde mütekabil top selamlarından 
sonra tamamen yol aldı. 

Şanlı torpidomuz, İngiltereye git. 
ınekle beraber, yolda. Cebelüttarığa 
uğrayıp üç gün kalacak, oradan Fran. 
sız limanı ve Semplon Eksptesinin mün 
tehası olan Cnlais (Kale) limanına gi
decektir. 

Kalede, §ehrimizden trenle gidecek 
olan Generat İsmet triônü heyetini a. 
lacak ve dradan İngiltere sularına gi. 
deccktir. 

''Kocatc{l<!1ı , ta~ !?'İyme merasimi· 
• ~;,. .. Ji.. """;;. ... '..:t 

nı muıca ·ıH jja§ve ılımız Genercu s-
mct. 1.pP.oii h~y~ipj tc~rAr Kaleye ge
tirdikten sonra yeniden fogiltereyc 
dönecek ve orada yapılacak bazı deniz 
mUsa.b:ıknlarma iştirak edecektir. 

Dönüşte Maltaya uğrıyacak ve son. 
rn Umannmza gelecektir. 

Dügunuumumige 
borçlarımız 

Vstyaııı 1 incide) 
istiyorlardı. Hükümet dünya yüzünde 
altına bağlı para kalm~dığmı söyliye. 
rek borçlarımızı nncak bugün tedavUl. 
de olan Fransız frangı ile ödlycbll~ce. 
ğimizi bildiriyordu. 

O zamandnnbcri devam eden mUza
kN cJcrln nihayet iyi neticeye vardığı
na dair hııberlcr gelmiştir. Pnristcki 
dUyuquumumlyc mccllsf hilkflmctin, 

O-üNCJN AKiJ'LER.İ 
ispanyada sanat 

esarlerl tahllkade 
ispanya harbi başladığı ve bir mem

leketi tahrip eden bir hal aldığı zaman, 
ölenlere acıyanlar olduğu kadar mah -
volan tarihi eserlere, san'at . eserlerine 
acıyanlar da çoktu. 

Hakikaten. hiç bir şey dinlemeden 
şehirlerin üzerine yağan bombalar, her 
§eyi silip slipi.İren yangınlar İspanyanın 
birçok san'at eserlerini, sarayları yaktı, 
yıktı. 

İspanyanın en büyük san'at eserle • 
rini saklıyan müzenin bulunduğu yer: 
Madritte bugün bombardıman altında. 
Orada meşhur İtalyan reısamları Pra -
do'nun. Vclasquez'in Greco'nun Goya'· 
nın tabloları ve 1daha bunun gibi birÇok. 
sanat eserleri vardı, onlar ne oldu; şim
diye kadar bir bombardımanda mahvol· 
madılarsa acaba şimden sonra muhafa • 
zaları temin olundu mu? • 

Bu endişe verici sual bütün san'at 
meraklılarını alakadar ediyor. 

Meseleyi göz-den geçiren bir Fran • 
sız gazetesi bu tabloların, hükumet Mad · 
ritten sıkarken, bulundukları müzeden· 
alınıp Valencia civarında bir yere nak
ledildiğini söylüyor. Fakat, bunun da 
emin bir yer olmadığını, orada da her 
zaman bir bombardıman tehlikesinde 
bulun:iuklarını işaret ederek, bunların, 
Pariıe, Louvre müzesine naklolunma -
aınr telfüf ediyor. 

Hakikaten. bu san'at eserlerinin· kur 
tarrlmaaı düşünülürse böyle yapmak 
çok doğru olacaktır. 

Karahan ayrıhrken 

"ULUS'' da N. Baydar yazıy~: 

Sovyetler Birliği Türkiye Büyük 
Elçisi Bay Karahan'ı, dün ak§ain An -
kara istasyonunda uğurlayanların çeh· 
relerine dikkat ettinizse hakiki bir dost· 
tan ayrılırken ıduyulah samimi'teesstiri1n 
ifadeıini onlarda görmüşsünüzdür. Ka-

. 

rahan, memleketimizde temas ettiği 

herkese muhabbet ve itimat telkin etmiı
ve Türkiye - Sovyetler doıtluğunı 
kalplerde teıiıe muvaffak olmug bir 
diplomattı. 

Milletlerin dostluğunda rüksek me
ziyetli" şalisiyetlerin oynadığı meı'ut ro
lü inkar etmek kabil midir? Karahan, 
bu yyk&ek meziyetli şahsiyetlerdendir: 
Türkiye. - Sovletler dostluğu etrafın -
da, <faima geni~liyen bir alaka, daima 
berralcla§an bir itimat havaı;ı yaratmıJ 
ve bunu, kültürel ve ekonomik müna -
sebeplere. liiyık olduğu ehemmiyeti ver
mek suretile, her gUn biraz daha ten -
miye etmi§\ir. Karahanın Ankaraya gel· 
diiindenberi yıl geçmemi§tİr ki. iki mem 
leket arasında bir sporcu kafilesi ora • 
dan huraya veya buradan oraya git -
memit ı ·öğretmen. ıazeteci, san'a tkAr 
veya bilgin heyetleri ziyaretleri vuku 
bulmamıı olsun. Sovyetler Birliğinin 

ilim, fen, san 'at, teknik sahalarındaki 

başarılarını yakından görüp takdir et
mek, komşumuz hakkında daha fa.zla 
tenevvür eylemek fırsatını bizlere ver
miş olanlar arasında Karahan'ın sempa· 
tik siması daima hatırlanacak ve Tür -
kiye - Sovyetler dostluğuna hakiki 
değerini vererek onun takviyesi için 
durmadan çalışmış olan büyük elçinin 
adı, bu dostluğun her tezahüründe anı
lacaktır. 

Geçmı, Kurunlar 
28 Nisan 1923 

KLOD FARER'LE PlYER L0Tt 
DEMlŞ K1 ..• 

Pari.!, - Piyer Loti, Kl.od ~arer, 
Madam Goli.! Tiirklerin aklı Belim.ine 
mfimoaat ediyorln.r ve diyorlar ki: 
''Tilrkler, Frotı8fl aleyhinde. yapttkllln 
muharebenin neticem olan "bir vaziyet
ten dolayt FranS<J.ya kar§t kin be.,liyc
m.c:ler, zfra FraMa ooktile onıar için 
harbetmt..,ti.u 

Günler:in peŞinden :· 

Göveç kardeş 
Sırb dilinde Türkçe kelimelerle yapılmış bir 

takım güzel tabirler ''ar. (Cöveç kardeş) sözü 
bunlardan biridir. Sırblar bu tabiri Türklerin 
·• ı\kgıin doatu,. yahud "Dalkavuk,, Arabların 
"lbni zaman., kelimeleri il~ ifade etmek istedik

leri manalarda kullanıyorlar. Dostluğunda ~amimi olmıy~n karak 
tersiz adamları bu terkible tavsif ediyorlar. 

Kelimelerin her ikisi de bugün dilimizde ya§amakta olduğu için 

aynı tabiri ayni manada olarak biz de kullanabiliriz. "Akgiin dstu,. 
terkibine mukabil dilimize tatlı bir istihza ile ruhları neşelendren yeni 

bir • öz ka}'.anmış oluruz. Bu dünya bugünkü mihveri üzerinde dön

diikçe insanlar araeında daima "Göveç karde§,, ler bulunacaktır. 
GC-iveç· kardeşler bulundukça da ara eıra herkes bu. tabiri kullanmak 

ihtiyacını duyacaktır. · 

• 

Çocuk_ kaçırır 1 
Bir kıtı 

kaçırdtlSt~ 
A111etık' 

cukka~ 
si sık 51~ ..ı. 

·ııerr
kat, fngı 5~ ıdutlar J<O 

kıtl 
genç f• 

Bu ~adi,I 
çrrma.. rtJ 
Çocuk k•çı 

bir 
sında b' 
Kaçırılan ııJll 
kız oldUi 

K ı k b. ''kil 
açın an ız ır tı9~ 

:vak'asıdır. Fakat, kaçırrıt• ~ l1 
kaçırma vak'alarında otdui1lP';I 
sından babasından para }<O pı 
için haydutlar tarafından ya fi 
bir çocuk kaçırma vak'ası 08 

1 
Hadise Londra civ~rın~a ;, 

çırılan İrene Flimore isın1" bif 
yunda bir genç kızdır. or.t• ııJıdı 
mensuptur. Daktilodur. Nıt' 

Bir gün baloya gidiyor. ~ 
miyor. Arıyorlar, bularr11~ 
meraka dü§üyor. Polis talı 
yor. ~ 

Ertesi gün frene'nin ail~ 
tup alıyor. Amerikadaki ç·tıL 
ma hadiselerin:le olduğu ~;,; 
lar kızın ailesinden fidyeı 
mektedirler: 

"600 İngiliz lirası veri~ 
zr görebilirsiniz. Aksi takdı 
göremiyeccksiniz.,. ~ 

Bunun üzerine polis dalı' ;i 
kikat ve takibata girişiyor· 'f" 
vallı kızı bulmak kabil olııl" 

Aradan bir iki gün geçiyor: 
bir iz: yok. Muhakkak bir~ 
i§kencelere kurban gittiği 
.., .. cl-.niyor. it~ 

Şimdi fngilterenin cina;e:e 
memur me§hUr c. t. D poll r' 
işi ele almış ve takiba~ 

ilkokul öğretrn•"'' 
konferan• 

H. • d .• ııııbC5İ',ı; 
unıversıte pe agoJı :ıı ;.I blil. 

terinden Bay Sadrettin eti 11tır' 
tl .. 'te ıco at 14 buçukta nıversı il\' 

tonunda ilkokul öğretmenler 
ferans verecektir. I 
Atlnaya giden Urtl~ 

heyeti .. ,iil" 
Atina üniversitesinin ~f' 

dönlimü münaııebetile. >- ,r '/ 
Türk üniversite heyeu paS 
rimize gelmişlerdir. Jtl 

E "er ormanlarımızda yapılan tah
ribat olduğu ~ibi devam etseydi, es
kiden baştan başa orman ülkesi o
lan Anadolu, yirmi beş, otuz seneye 
varmadan bir Afrlkn rölü haline ge. 
lecekti. Onun için Ti.irkiyede odun 
yerine kömür yakmak alelade bir 
iktıe d i i değil, bütün manasile bir 
memleket meselesidir. Yalnız dik
kate değer bir nokta vardır ki bu 
işt~ memlekete aid umumi menfa. 
atle halkın hüdcelerinc taalluk eden 
hususi menfaatler tamamile birdir. 
Daha açık bii' ifade ile odun yak. 
mak maden kömürü yakmağa nis
betle hem pahalr, hem de hararet 
.istihsali itibarile daha az verimlidir. 
Bu öyle bir hakikattir ki isbatı da 
herkesin kendi elindedir. Muayyen 
bir para ile satın alınan odunla ay. 
ni kıymette bir mikdar maden kö
mürü ayrı cıyrı yakılır, bunların 
husule getirdikleri hararet derecesi 
kolayca. ölçiilebilir. 

Haaan Kumçayı 
albna nisbcti ne olursa olsun ~ansız ~~~~-~--~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~ 
frangı ile ödenıck rmkllndcki ttık1lfimi. 

Bir profesör dl 
f&hrımızd• ı 

Jı"I~ 
Holandalı profesör Se 

Mad m ki maden kömürü odu. 
na nisbctle hem daha ucuz, hem 
daha verimlidir; o lwlde acaba ne
den dolayı bizde bugüne kadar ma· 
den kömürüniin kullanılması team
müm etmemiştir? Bunun izahını 
itiyadlarm tesirinde aramak l:ızım· 
dn. Atla çekilen dört tekerlekli <.ı· 
raba, öküz koşulan kağnıya nisbetle 
daha faydalı olduğu halde nicin ha
la Anadoluda nakliye vasıtası ola
rak öküz ve kağnı kullanılıyorsn 
gene ayni ahval ve şeraitin tesiri 
altında memlekette ~imdiye kndar 
maden kömürü yerine odun kulla
nılmı~tır. Onun için kömür kulla
rulm ~ını halk arasında tamim et-

zi kabul etmiştir. 
Bu suretl(', devlet ptitçesinde eene. 

de bir buruk milyon lira kadar tasar
nıf temin edilmiş olaraktır. _____ ..._........____ -----
Yabancı Dflfer Okulu 
talimatnamesl geldl 
Yabancı diller okulu için hazırlanan 

talimatname KU!tür Bakanlığı tarafın -
elan taşdlk edilerek dün tiniveraiteyc: 
gönderilmiştir. 

Talimatnamede talebenin devam iş • 
leri imtihan vaziyetleri etrafında eBSsh 
maddeler mevcuttur. 

ilk T dt'f t ecllsl 
bugUn toplanıyDr 

İstanbul vilayetinin yeniden intihap 
o:Men ilk tedrisat meclisi bugün ııaat 

15,30 da vi!Ayette valj muavini B. Hü· 
dal Karatayanın başkanlığı altınd~ top· 
lanarak ilk tcdritat işleri etrafında gö
rüşecektir. 

Mukaye ell hukuk hakkmda 
bf r konferans 

Lion üniversitesi profesörlerinden 
B. Lamberd ikinci konfer"ansını yarın 
snat 18 buçukta hukuk fakültesi talebe-: 
sine verecektir. Konferansın mevzuu ı 
(mukayeseli hukukun rolü l diir. Kon -ı 
feransta bütün fakülte talebesi ve pro • 
feifül~r hatır buluniCak1ardır. 

Eski krahn dava 
kodulu kitapta 

ettiği dedi
n e var? 

Drdikodıdu kita1J, mııharrlı·i 11c cıvııl;a.tı 

fn11iltc:ede, eski kral hakkında hir kumıyanlar ı:ibi okuy~nlar da bilmiyor. 
e ' 

kitap neşrolunduğu ve Vindsor Düka • ı Şiiphes1~ ki, kral hakkında -birçok cüm· 
sının bu kitabı neşreden kütüphane a -1 leler kullanılmıştır. rakat münekkidin 
Jeyhine dava açtığını yazmı~tık. bunlardan hangisini kastettif,i anlaşıl • 

Bu kiti!bın tdedikodusu ingilterede mıyor. ' 
gittikçe bUyüyor. : Lalcin· ~tab;Q bu şckildr ortaya a-

Kitap 
0

intişar ettiği zaman hakkında tılması onun h~kkında dcJikodu rıka -
tenkit yazan Henry English isimtr mü· rılınaslna daha fa~la ,yaradı. Hatta "0-
nekkit dt'miştir ki: -kunacak kitap klübü .. isminde teşekkül 

"Bu kitnp·I\ Bn. Simp5on hakkinda etmiş ve tavsiyeye layık kitapların bir 
b

0

t' cümle vrı.r ki, b•ınu ne rnuhl'lrrir )'RZ·ı listes'ni nc<:re:lcn k0

\i!P cemiyeti de ~u 
m~!ı, ne r'c, tabi b~ı:n-.-lrydı!,. kitabı mayııı ayında okunacak eserleri 

Bu cümlenin ne olduğunu kitabı o - arasında tavsiye etmiş bulunuyordu. 

rimize gelm:ştir. ProfesÖ~4 
rektörltiğü tarafından 1<0~ '-' 
mck ilzere şehrimize da"e rıJ f'JJ 

• f anfl _,1.fT lunmaktadır. İlk kon e~ 1oıır 
gam edebiyat faktiltesı -' 

recektir. ,;' 

Antakyadakl f' <~' 
Antakyada çıkan TürkÇ~ ~ 

gazetesi bir zamnndır t-aP~ d 
daşımız son günlerde tt: .,e 
b~ştamrgtrr. muvaffakıyet 
dileriz. rl 

lnkıUlp d~r511 1.ı 
. <fert' 

n~zı gazeteler inkılaP Jiııl 
. ·ı k s:ıece ~ mavıstan ıt Jaren e 191.1 ~ 

lardır. Bu deı slcr 18 rn.ıı}'til''~ 
vo 26 mayıstan itibaren 1111 

lanaeaktır. ,tf 
Beledi}·e Re~s iYi",, 

·ııi e 
Belediye reis muavı •ıc'j( 

yıs sonunda tekaüt oııı;,J~ 
Fatih kaymakamı BaY 
ceği söylenmektedir. ~ 

Re:·ıam kili~,, 
Bclecfiye şehrin iun!:111'1

1

~tf' 
reklam kuleleri yaprnaY9 

11,ı 
ti. Bu husustaki tctldlcat ,Jıf1~ 
tir. Belediye daha evvel ~..,tJ 

· ,.rar rin;:le umumi ilan yerı J 

rar vermiştir. 
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91-aıte ve belediyelere bağlı 
tllıeler hakkında birkaç söz 

Yazan: 

bulunuyor. Üçüncü mevki odalarda 
dörder yataklıdır. 

lcinde dört haftaya yakın vakit 
geçfrdiğim odanın gündelik ücreti bi. 
zim paramızla altı liradır. ikinci 
sınıf yataklar dört buçuk, üçüncü 
sınıflar üç liradır ve bunlar yaban. 
cılara mahsus fiyatlardır; yerliler 
için yüzde otuz daha ucuzdur. Bu 
ücrete yemek içmek, yatmak, çay, 
sıra ilaçları dahildir. Ameliyat ya. 
pıldığı zaman ameliyat salonu üc ·• 
reti altında yalnız üç lira alırlar. A· 
meliyat yapan profesörler, hastanın 
mevkii içtirnaiyesine ve ameliy.atm 
ehemmiyetine göre en çok 200 
frank, yani 60 liradan fazla ücret 
isteyemez. 

Tebarüz ettirmek istiyeceğim bir 
nokta da hastahanedeki doktorlar. 
hastabakıcılar, hizmetçiler ve ida
re adamları hastalara k•l'fl ~~ 
ce mütfik ve daima güler yüzlüdür. 
Orada bulunduğum günlerin hatı
rasını un~tnuyacağım. Hele hasta
hanenin bat doktoru Prof. Fran • 
çeschetti, fen adamı olmaktan batka 
insan olmak itibariyle çok yüksek 
bir yaradılı§tadır. Size ufak bir mi· 
8al vereyim:, 

Doktorlar arasında biribirlerinin 
yakın hısım akrabalannı tedavi et· 
tikleri zaman meslek arkada,lığına 
hürmet ederek ücret aramamak ne· 
cabeti bizde de vardır. Teessüf olu· 
nur ki memleketimizde bulunan ec
nebi profesörler ve doktorlar bu u
mumi meslek nezaketi kai~eaini U• 

nutmu,lardır ve ziyadece para 
adamı olmutlardır. Onlara Cenevre 
hastahanesindeki profesörün bir ha· 
reketini göstereyim: 

Tedavi bittikten sonra profesör
den usul dairesinde ameliyat borcu· 
muzu sordum. Bana bir dostumun 
ağzile verdiği cevapta §Öyle demiı
tir: "Hastamızın ameliyatından son
ra lstanbulda mühim bir hastahane· 
de Operatör olan damadile muhabe
rede bulundum. fen ve ilim alemin· 
de siyasi memleket hudutlan yok
tur: Türkiyedeki doktor dahi keneli 
memleketimdeki doktorlar gibi be
nim mealektaıımclır. mealektatmun 
babaamdan hizmet ücreti alacaimım 
dütünülmesi beni müteessir eder. 

Fen ve ilim aleminde çalqırken 
hudutlardan 8§tn yerlere kadar yük• 
sek hasletleri götjirenleri burada hür. 
metle aelamlanm. Yüktck dütünce
li ve iyi yürekli Prof. F1ançeacheti

0

• 

ye ve onun yanında bulunan bütün 
arkadatlanna MlTlimi teıekkürlerimi 
sunuyorum. 

Akag ile Şirketlhag- 'Üniversite mahafilinde 
· rige arasında R k t .. 
M.. k b··ı e or uştere ı et çekiliyor m~? 
Akay ile Şirketi Hayriye tarafın· 

dan hazirandan itibaren tatbik edile· · 
cek olan mÜ§terek bilet hazırJıklar; 
için alakadarlar temasa başlamışlar· 
dır. 

Mütterek biletle Adadan vipura 
b~nen ve Boğaza gitmek istiyen 
b~r yolcu, Ada iskelesinden alacağı 
haletle köprüden aktarma suretile 
is.tediği yere gidebilecektir. Ayni te· 
kılde Boğazdan adaya gitmek isti· 
yenler de Şirketi Hayriye vapur bi
letleri ile Adaya gidebileceklerdir. 

iç Ticaret Umum 
MUdUrUnUn gezisi 

iç ticaret umum müdürü Bay 
Mümtaz dün Ticaret Odasında meş
gul olmu§tur. B. Mümtaz birkac 
gün önce de yazdığımız gibi bugün: 
lcrde Karadeniz sahillerinde bir tet
kik seyahatine çıkacaktır. 

Tamir edilecek kablolar 
Kumkale, İmroz ve Gelibolu, Lap -

seki deniz telgraf kablosunun tamirine 
karar verilmittir. Tamir için otuz gün 
müct:ietle bir romorkör kiralanacaktır. 

r""'"''""'"""'"'''''"'''''-•ıı11111ııııııı11uıttlllt1t11ıtlll' 
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I KURUN'un \ 
( danışmanlan ) 
i Okuyucularımızın ~ 

Üniversite mahafilindc §ayi olan 
haberlere göre Üniversite rektörü 
B. Cemil Bilsel, rektörlükten affi 
için Bakanlıktan müsaade istemit· 
tir. 8. Cemil Bilselin istifa ettiği 
takdirde An1<arada yeni bir vazife 
alacağı da söylenmektedir. 

Açık kalan Üniversite rektörlü· 
ğünc getirilecek prof esörlCT arasın· 
da Akil Muhtar, dekan Ali, Yar, 
Nureddin Ali gibi diğer birkaç pro
fesörün isimleri zikredilmektedir. 
Diğer taraftan B. Ali Y arm yakında 
Ankaraya gideceğini haber aldık. 
Netice birkaç güne kadar anl~ıla· 
caktır. ( Hu';',,~~'7,;;-::se- ) 

( leniz mi var? ) iki gazete aleyhine 
( Malt milkelleftuet \ dün dava açı 'dı 
- iludnB ı/JU! IUUr ' • 

l l k ı I i Bundan sekiz gün evvel Tevkif· j m B ma ıst gor- t haneden ka~•m katil suçlulan ür-
§ aunuz? Hemen l güplü Abdüllahla Antakyalı Tevfi· 
i HURUN'a bir ~ k'in aranması etrafında, kendileri e· 
l le geçinceye kadar neşriyatın arka· 

1 melıtup gazınız! ==! __ -:===~:_- Si kesilmesi tebliğ edildiği halde, bu = tebliğe rağmen bu mevzuda ne§ri-

/
: KURUN un okuyucuları yata devam ettiği noktasından, 

için yaptığı hizmetlere bir ye. 

;= 

nisini daha ilave ediyoruz: §: müddeiumumilikçe dün sabah Tan 
- Gün olur ki bir hukuk, bir gazetesi aleyhine dava açıldı. Mat· 

k 1 l k 1 =~ buat ki\nununun 3 5 inci maddesine 
j anun mese esi e arıı a§ırsı-= nız. Elinizdeki vasıtalar bunu i göre takibata geçilerek Sultanahmed 
\ kendiliğinizden halletmeğe ye. f üçüncü sulh cezadan alınan kararla, 
f tiımiyebilir. Ya danıf8cak, yık J bu gazeteninlddünkTii salayılan piyasa
İ bildiğinizin isabetini teyid et. ~ dan toplattın ı. op ttmna kara-
1 __ ~: Ftireclaek bir bildik ararsınız. i rdaı, Villaytetlbeurel u·?=u··nbcil.~irildi. Açı~nl 
,.. az olarak hazan böyle bir f va, s an .., u cezaya vera • 
= meseleyi konuımak için ken. i di. Umumi hükümlere göre duru§· 

i elinizi ortaya çıkarmaktan da l ma yapılacaktır. 

il 

çekinirsiniz. Sıkılırsınız. ) Diğer taraf tan HABER gazetesi 
• Hele bir takım vergi ka. e aleyhine de, kaçanların nasıl kaç

nunlannın tatbikinden çıkma i tıklanna dair yazdığı bazı §eyleri J güçlüldere uğramıf olabilirsi· i tekzib mahiyetinde olarak müddei
! niz; yahud girmek istediğiniz ! umumilikçc gönderilen tezkereyi 

bir itte mükellef olmanıı: la- = aynen nc§retmediği kaydilc, diin 
zım gelen kanun hükümleri- i akpm üstü matbuat kanununun 48 
ni daha önceden öğrenmek İı· ( inci maddesine göre dava açılarak, 

tiyoreunutdur. i dava gene lstanbul üçüncü cezaya 
KURUN. böyle bir vazi· i_: yollandı. Yakında bu duruımaya 

yette kendi avukatını, mali da, umumi hüki.imlere göre, batla· 
müpvirini ıizin emrinize tabi ( nacaktır. · 
bulundurmaktadır. = 

Bir kart, küçük bir mek. ( 
tubla sualinizi. mütkülünüzü 
bilc:lirir, bu mektuba gazete-
nin okuyucusu olduğunu gös
terecek olan bir hizmet kupo. 

nunu da ilave ederseniz ıızı 
İ§gal eden meselenin cevabı
nı, çok geçmeden, en bita. 
raf bir muhakemenin eseri 
olarak gazetede okursunuz. 
Pulunu gönderdiğiniz tak-

dirde bunu adresinize yaz. 
mak da mümkündür. 

Denlzyolları tarafından 
ısmarlanan vapurlarımız 

Denizyolları tarafından ısmarla· 
nan ve bir buçuk sene sonra alına· 
cak olan üç büyük lüks vapurun 
projeleri tamamile hazırl'lnmıttır. 
14 mil süratinde olacak olan vapur· 

· ların her suretle konforlu olması te
min edilmittir. 

Şap hastalllı 
lzmit ciYannda bazı köylerde 

§ap hastalığı çıkmıf, bu hastalığın 
lstanbul mıntakasındaki hayvanlara 
sirayetini önlemek için icabeden ted. 
birler almml§tı. 

Umumi harpten evvel Avrupada 
yüksek dütünceli adamlar az değil
di. Büyük muharebenin doğurduğu 
krizler Avrupalıları mecburi olarak 
daha çok realist ve materyalist yap
ml§tır. Ne mutlu Cenevrenin bu 
hastahane muhitine ki materyalistli
ğin çirkin tesirlerini henüz alma• 
mııtır. Bu da oradaki fen ve ilim 
muhitinin dürüstlüğünde ve iman· 
lık ve teavün faziletlerini yaymak 

(Smm 5 inci ~yı/ada) 

Yazacağınız mektublar kı
sa olmalıdır. kağıdın bir yü. 
züne yazılmahclır. Cevabın 
açık ve etraflı olabilmesi ha
disenin iyi anlatılmasına bağ. 

l !ı ol~ğunu da ipret etmek J 
ıstenz. 

t1lffllltı111ıtllllt1111: .. ııııı11_... ............. """ı•llllltı1J l 

Gelen haberlere göre hastalık te· 
vakkuf devrmne girmi§tir. Bunun· 
la beraber lzmit ile lstanbul vili· 
yet hududundaki kontrol devam et
mektedir. 

3 - XURUN 28 NiSAN 1937 

Şehrin bazı semtlerinde 

Tifo vakaları 
görüldü 

So'n günler içinde ıehrin türlü 
semtlerinde tifo vakalarına teşadüf 
edilmeğe başlanmıştır. Tifo bilhas
sa Süleymaniye, Fatih, Eyüb, Üs
küdar taraflarında kendini göster
mektedir. 

İstanbul sıhhat" işleri direktörlü
ğü derhal tifo görülen semtlerde 

· hastalığın ilerlemesine meydan ver· 
meden önüne geçilmesi icin tedbir
ler almağa baflamıftır. Dün Süley
maniye cihetinde bulunan lstanbul 
7 inci okulda tifo vakaaı görülmüş. 
ve dezenfekte yapılmaaı için okul 
tatil edilmiştir. Okulun bütün tale· 
heleri de tifo aıısma tabi tutulmu§
tur. 

1 Polls h•berterı j 
Gilmr ük memurların

dan Ömer 

Yaralı olarak 
bulundu 

Nuruosmaniyede Halk apartıma· 
nı önünde gümrük memurlanndan 
Ömer yaralı olarak bulunmuştur. 
Polis Ömerin ifadesini almıt. Ömer, 
apartımanm kapıcısı Peyrem tara· 
fından dövüldüğünü ve sokağa atıl· 
tığını ıöyliyebilmittir. Polis hasta· 
yı imdadı sihhi otomobilile haataha· 
neye kalclmnlf ve Peyrcmi de ya· 
kalayarak hakkında tahkikata bat· 
lamıttır. 

iKi VAGON ARASINDA -
Sirkeci garında manevra yapan ma
kinist Tevfik'in idaresindeki tren 
gara gelirken Ihsan isminde bir me
mur iki vagon arasmdaki tampona 
çarparak yaralanmıttır. 

KiBRiTTEN ÇIKAN YANGIN 
Nafia hanının üçüncü katında otu· 
ran izzetin yazıhanesinden yangın 
çıknuf, yangın alt kattaki avukat 
Muammerin yazıhanesine de sirayet 
ederek tamamen yakmı§tır. Yapı· 
lan ara§tırmada yangının kibritten 
çıktığı anlaıılmıftır. 

ÇARPIŞTILAR - Tünelden 
Şişliye giden vatman Hüseyinin ida· 
resindeki tramvay ara~sma lıtik-
lil caddesinden geçen foför Demi· 
rin otomobili çarpmıttır. Musade· 
me neticesinde otomobilin ön ak
samı krnlml§tır. 

MEMUR SOSO VERMEK iS
TEMiŞ -' Kaclıköyünde Y eldeğir· 
meninde Hafız sokağında 1 5 2 nu
marada oturan Faik isminde biri 
Yeıilköydcki Rum okuluna giderek 
kendine memur süsü vermek iste
mi§, fakat biraz sonra yakayı ele 
vcrmittir. 

KOLU KIRILDI - Kasımpqa· 
da Alibaba mahallesinde oturan 
mekteb talebesinden Yaıar isminde 
bir çocuk sinema seyretmek üzere, 
Melek einemasına gitmiş, merdiven• 
lerden çıkarken ka,anhkta gözü et
rafı görmiy~rek yere yuvarlanmJ;9 
tu. Yuvarlanma neticesinde Yaşa· 
rın kolu kırılmııtır. 

SEYYAR SATICR.U ARA
SINDA KAVGA - T ahtakalede 
seyyar börekçi Ali ile seyyar satıcı 
Bilal arasında kavga çıkmıt, Bilal 
Aliyi ~akı ile yaralamıttır. 

BEYGiR ÇARPTI - Kadıkö
yünde lbrahimağada oturan Salih 
isminde birine beygir çarparak yere 
düıürmüıtür. Salih vücudiinün tür· 
lü yerlerinden yaralanmıttır. 

KOMOR YOKLU BiR KAM
YON DEVRIWI - Şoför Hüse
k_ömür Y~klü kamyonet Şi,li cadde
sınden gıderken birdenbire devril.1 
mittir. Devrilme neticesinde kö
mürlerin üstünde oturan amele Jak 
da yere yuvarlanarak yaralanml§tır. 



if - KURUN 28 NiSAN 1937' 

Recep .Peker yapılan 
tenkitlere cevap verdi 

PAussolini 
Göring 

İspanya hakkında konuştular ve 

k arar verdiler : 
(Ostyaıı 11ncidc) 

Cluğunu işaret etmiş, bu husustaki 
tenkidlere cevab vermek istediğini 
söylemiş ve evvela, kendisinden ev· 
\'el Nafia Vekilliğini i gal etmiş o· 
lan B. Behiç Er.in ve sonra kendi· 
sile beraber çal~an müsteşarların 
hizmetlerini zikretti~tcn sonra de· 
mİ§tİr ki: 

1929 MUKA VELESl 
Her mukavele gibi 1929 muka

velesinde de bittabi devletin men· 
faati kadar şirketin de faydaları var
dır. Nitekim Ali Çetinkayanm şim
di huzurunuzda ikinci müzakeresi 
mevzuu bahsolan hattın satın alın
ması için yapmış olduğu mukavele
de de elbette her iki tarafın fayda
ları mevzuu bahistir. Encümen 
mazbata muharriri Raif Karadeniz 
arkadaşımızın bu psikolojiye temas 
ederek geçeo. müzakere münasebc
tile ön söz oJa{ak söylediği birkşç 
ci.imle bı.ı, hakikati açık bir surette 
ortaya koyar. Diyor ki: "Bu mu. 
kavelc biı; kül olarak g.()zden geçi. 
rildi. Nihayet öte tarafında aldığı, 
beri tarafıo da aldığ~ ve vçrdiğidir. 
l\ma topyekun bu devletin eline 
$(eçınesi laZJA1 ~elen b)r müessese 
satın alınmıştır. Biz de bunu las. 
vib ettik. 

Gayet li,\biicl,ir ve yerindedir. Y <\· 

pıl;.m ınuk~wclcnin kayıdları iizeri~ 
de hakikati göı:me duygunuzu uyan
dırmak içiQ buro.sım sö_yli.iyorum. 
Benim yaptığım mukavele de elbet 
te beı;ıil'D; ş~yacağım faydaların y.a· 
mnda tabii o1olarm da faydaları ola· 
caktır. Bu çayct tabiidir. 

DEG~EN ŞERAiT 
Her mukavelenin psikolojik ikin· 

ci bir. ıtSÇ\SI ve liul)i bir şgJ:tı daha var 
dır. BU.hassa bu ~rt, ~inde bulun· 
duijuınuz dcviı:de en müetısir olan 
şarttır. Heli mukavele içinde. yaşa· 
Qililn gi.İni.in ekonomik, politik ve 
hatıra gelen gelmiycn daha birçok 
ş;,u;tku:m tesiri altında y.aptlır. Gün· 
Jer geçer, bu şartların bir parça~ı 
değişir. Öteki parçası büsbütün 
baska bir sjma a1ır. Aradan sekiz 
yıl geçtikten sonra herhangi bir mu 
kavele. bugüni.in şartlarına, he~ab 
ve göı:üşünc göre tahlil ve tedkik 
edilince insan hakikaten farkında 
olm\\dan İnsafsızlığa düşebili r.,. 

B. Receb Peker, buna misal ola· 
rak Edime hattında Yunan arazisin 
den geçen kısmın bugünkü siyasi 
şcutlaııııuııı eskisjnden ne kadar fark· 
h olduğumı, ba~ka bir misal olarak 
hükumetin Düyunuumuntlye işle· 
rinde evvelce yaptığı mukaveleden 
sonra eski yaptığını beğeomiy.erek, 
değişen şartlara göre, yeni bir mu· 
kavcle yaptığını söylemi~tir. 

"lNT.lZAR HESABI,, 
Receb Peker bundan sonra tir· 

ketle yapılan mukavelelerdeki intizar 
hesabı., meselesine ge~miş ve şöyle 
demiştir: 

"Bu intizar besabı nedir~ Arka· 
daşıın, benden evvelki izahatında 
lütfetmiş, anlnt~. Şimdi ben de 
doğrusunu anlatacağım. 

intizar hesabı: Ti.irkiye sah;bi 
bulunduğu Şnrk. D<:roiryollannı iş . 
letici bir şirket ofan müesseseye harb 
sonu olarak ayni işletmeye devam 

etme halinde bırakılıyoı;. Hattın bo 
yu 356 kilometredir. Kilometre tu· 
lü üzerine 12 bin altın franklık bir 
işleme masrafı kabul ediliyor. Bu 
para yekunu ile işletilecek olan hat· 
tın boyu 1 2 bin frankla zarbedifin· 
ce müsavi şu kadar frank edecek. 
Kazanılan paradan hu yekun çıktık 
tan sonra ddc kalacak olan miktar 
yüzde 25 ve 7 5 olarak hükumet •e 
şirket arasında taksim olunacak. 
ŞiRKET KENDi KENDtNE TARt .. 
PEYE ZAM YAPABfLiR Mi iDt? 

B. Recep Peker, hundao sonra tari -
fele:e zam meselesine geçerek demiş • 
tir ki: 

Bu hususta Ali ctinkaya - Zaptın 
bu noktasını aynen aklımda tutuyo -
rum - ıierniştir ki: "Şirket .. mukavc -
lenin i~indeJı:i §artlar mucibince istedik· 
lcri tarif clere zam yapacak, hayır. Şir-

ket nasıl istediği ~ibi tarifeye zam ya- Tavaa~ul edilmeslni isti
par? Türkiye çobansız sürü müdür? 
Bundan bu kadar sene evvel Baron Hin; yorlar. i spanya hükümc-
maskaralıklarının vücude getirdiği te : ti de tavassut tafeb atın.' 
sirlcre benzer meseleler, işleri bugün l'ari~, 27 (A.A.) - Mus"olini -
tasavvur etmeğe imkan yoktur. Arka • Goriııg konuşmaları hakkında Figaro' • 
daşlar. şirket Çetinkayanın d~digi gibi nun Roma muhabiri g<\Zctesinc şu tel· 
929 mukaclesine dayanarak hiçbir za • grafı gönılermiştir: 

man karşılık bulmak için kendi kendi- Romada deveran etmekte olan §ayi
ne tarifeye zam yapmak hakkına malik alara gore, bı.ı konu§malar e:;nasında, 
ıdeğildir. Kazancının kilmoretre kaq~ılı· bir Avrupa anlaşmaz4ğr veyahut ger • 
ğr yekunundan "artanla bir milyon kü • ginliği takdirinde iki memleket arasın • 
s(ır frank dolmazsa şirket ancak devle- da kar§ılıklı yardım tesisini iı;tihdaf e • 
tin muvafakatiyle tarifelere zam yapa· den italyan - Alman ekonomik işbir
cak ve bunu doldura~aktır. Mukavele liği prensipleri görü~Ulm~tür. ispan • 
budur. yol hadiselc.rinin meydaJla !Sıkardığr mc-

ZARAR ŞERAiT DEG1ŞTIKTE'N selckr ele iki ıclevlet adamı arasuıdal:i 
SONRA BAŞLAMIŞPIR lıu konuşmaların ikinci bir ınevzuunu 

Bu intizar hesabı il.zerine Ali Çc. teşkil eylemiştir. 
tinkaya diyor ki, ilk seneler doğru git Son giınlcrde Roll;la Yıii.ksck mahafi
mis, fakat sonra bozulmus. Biz bu mu. linuc İspanyol harbine nihayet vere • 
kavcleyi onun doğru gittiği ilk :=ene- cek beynelmilel bir tavassut lehinde bir 
lerin en başı olan bir günde yaptık. cereyan vücut bulmuşhır. Göring ile 
Demek ki b.i.zm yaptJiunız mu a ·ele Mussolininin, bu son görüşmeleri esna· 

Baş1:lekil l11ak HaPieiye 
şeref ine dün bir ziya/ el 
Ankara. 27 (Telefonla) - Da v,e • 

kil t nıct İnönü bugün lı;ak h ri iye 
veziri eksclc\n Naci Asıl şore ine A • 
11adolu Klubündc bir öglc ziy,.:ıf ti vcr-
miştir. 

"VEZiR CWMA GU.Nil 
OLACP.1' 

Cuma giınü Inık ha 
Naci Asıl Ankaradaıt 
ccktir. Pcrapalasın en . 
şimdiden kendisine tabSI 

yapıldığı zaman için uygun imiş. An- sında müşterek hattı hareketleri üzerin· ------------------------

cak bu suretteclir ki mukavelenin he- de bir proje tanzim eytedikıeri ve bctki Mecliste bugüll ıııüzakere edilecek pı 
sapltlrı fili hayatta şeraitin ayni ~u. de Lon<lra komitesine verilecek müs • --""'l"""----·---"'!"-!".'l""~----..;,_~.;,...---' 
retle devam ettiği müddetçe doğru git lıet bi~ tcklU h~zırlaclıkları his d~ ili - ' ' H b 
mi~ onlbilir amma o !3Crait değişmiş ti;nrıl haricinde dcğiltd,ir. ar sa nayı· Si 
zarar b~laı;mş, bütün diinya mukavc- JJ()KO'!tl$T '1:4 V4SSUT IS'I;ElJI/Ş 
lelerinde zaıvanla bu değişikliklerin SulamancaJ 27 (A..A.) - Umumi 1\a • h d 
olabileceği gibi... rargüha gGICU bir habere göl'C Valen- 1 as o 1 u n u yo 

DEl' p3T TAR AFI ND,tN SATIN cia hüklımctinin hariciye nazırı Al va 
ADINMA MESEl:ıESt rcz Delvayo, Hendaye'e giderek ecnebi 

J;:ski Nafia ekili bundan ıY->ııra "Ra bir diplomat i1e harbin neticesine ta. SanatkaJ!lt.ı~ era.J,, ordu 
şa., (Bir Rirkctin devlet tarafından sa. vassut için görüşn;ıüştür. 1.: 
tın almrrası,l meselesine geçer-ek f>öy. Salamanca radyomı, general Fran. kulZanı "mak 
le dcı;niştir: co'mw taqı bir zarcı· istiQşal ctP,ıcden ~. &, li 

•• 

B. Reccb Peker bundan sonra "Ra. evvel hiçbir ililiii formülü kabul et. 
şa,, CŞirketi-n devlet tarafından satın miyccefi.Qi. Han etmektedir. 
alınması meselesinde de izahat vermiş FRANl'iOYA KARŞI iSYAN 
ve sözlerini şöyle bitirmiştir: Valencin, 27 (A.A.) - Emin bir 

Şunu tebarüz ettirmek istiyorum ki mcnbadan alınan f~nt henüz tccyyUd 
arkada§ Çetinkaya. kencliocc haklı. ctmiyen. bazı haberlere göre, pazar gti
fakat bence baştan başta yanlış olan nü Gırnataclaı mühim badi.crol"r cereyan 
mütal.calar.ı burada b~a da tariz y,a. ctmi,atili. Frn.ııl,oy,a karşı as~cı;iı bu· is~ 
paralt ifade clmişlehlh·. BugünkU 'ma- yan b::ı.r;lad.ığı za.nncdilmoktcdir. 
ruzatım.Ja haksız \'C yanJıtı ifadelere Gırnatanın bircok mRhallc1ermdc 
milstel\İd zaptı oxuyanların kaf~uı- tüfcuk sesleri işitiln;ıi~. bundal} şonra 
cl,aki bululları dağıtmak ve hakikntı uçan 12 tayyare, şehrin bu rnahallesi
~dınlatmak istewm. Yoksa bütün ar- ni bombardıman etmiştir .. 

k.a.Claışla.r;a karşı olduğu gibi Ali Çetin. Diplomatla r dan so~ra 
kaya hakkında.ki sevgi ve saygını, kcn 

di~cri,ne de bir vesile He söylcdj,ğim Erkanıharpler 
gibi, lçimde sıcak yerini bu dakika.da 

dabi muhafaza. etmektedir. (Brnvo go•• rüşüvor 
sesleri. alkışlar) ~ı 

NAilA VE~tl.tiNlN SÖZLERi R'Oma, 27 (A.A..) - İla,lyan impa. 

B. Re.eep Peker'in beyanatından aon. ratorh~ğı.ınun yıldönümü ola,ıı O ma. 
ra küı:şilycı gelen Nafia Vekili a. .6,li yısta. .6.~ı,ı.n harbiye bakam M:ı.~·eşal 
Çctinkaya K ütahya meb'~unun sözle_ Von Blombcrg resmen Romayı ziyaret 

rini dikkatle di.ol ctdiğini söylemiş ve edecektir. 
şöıle dem.iştir: Viyana, 27 (A.A.) - Mac::ax.- harbiye 

Andalın;ı ki benim huzurunuzda bü· nazırı general Rcodcr'i9c resmi bir zi. 
tün. s~iyctimlc ve mütevazı bir ta • yarcttc bu.l,unmak üzere Bcrlindcn bu
vır ve lisanla Şark şimcndif erleri iş.Jet- raya. gelmesine intizar cdilmcktcdi,r. 
mc. imtiyazını satın almaklığımızı izah KONX ClA,NO ARNAVUTLUGA 
etmem, maalesef bir suitcfehhüme sebe- Qt'l;JJYOR 
bi~et vermiştir. Noktai nazarımda hiç - Roma., 27 (A.A.) - iK09t Cinno, 
bir suretle Recep Peker'in şahsını ve refak!\tinde ba.zı yüksek m<mıurlar bu. 
zamanı memuri,Y,etini kastedeı ek düşü - lunduğu halde yaruı Tirana hareket 
nülmüş, hatıra gelmiş hiçbir cihet yok- cdecoktir • 

tur, kendilerini tekrar temin ec!ebilirim. z b l 
(Bravo sesleri). Q lf Q memur Q-

Nafia Vekilimiz sözlerine devamla 

1929 mukavelesindeki "ra§a,. m~ele rının maaşları 
ııin::le yine B. Recep Peker'lc beraber 
olmadığtm söylemİ!f ve şöyle demiştir: 

Orada raşa hakkı zikretm:kle be -
raber yine raşa hakkı iktisap edilmiş 
değildir. Raşanın nazarı dikkate alın • 
ması için şart olması lazımdır. Böyle 
b~r ıey yoktur. Böyle bir ibare zikre • 
dilmiş ve kendi el yazılarile kaycedi • 
len işaretle teyit ediyor ki raşa me 
selesi halledilmiş ve bir şekil almış va • 
ziyette değildir. 

B. Ali Çetinkaya bundan evvelki 
sözlerinde de 1929 mukavelesinif\ bu 
gibi noktalarına temas ettiğini söyle • 
memiı ve B. Recep Peker·io şahsına 

mah5us "hi'1>iı: maksatla hisbir sö.ı söy· 
le.mi§ olmadığını,, ilave edeı;ek sözlerini 
bitirmi§tir. 

PoHs EnstttUsU 
~nkara, 27 (Telefonla) - Anka

rada önümüzdeki aylarda açılacak o. 
lan po1is enstitüsü hakkında tetkikat
ta bulunmak üzere Emniyet umum mü 
dürltiğü laboratuvar Eefi doktor B. Me
cid Lozan polis enstitüsüne göndcril
mi§tir. 

(Üstyam 1 incide) 

şa sıkarılmaktadır. ~üo,cü komiserle. 
rin maaşları 2500. ikinci ~omiscrlerin 
maMları 3,000, birinci komiserlerin 
maa§ları 3.500. emniyet i'ımirlcrinin 
maaşla.n 4.000 kuru.~a çıkarılmakta
dır. 

Kalemlerde çalışan polisle.r de ı;ner
kczlcrc verilecektir. l\:alemlcrdc. zabı
ta memurları calıştırılmıyacak, bun.. 
ların yc:rlcrinc yeniden. ihdas olunacak 
mu,ııucl!'ıt memurları actirilecektir. K~ 
lcmlerdc, birer muamelat ~cq btıluna. 
calt bunlar ş,500 kuruş maaş alacaktır. 
Muamelat memurları şınıfJara t;ıksim 
edilmcktcdi r. 

Birinci sınıf muamelat IXJemurları 
3.000, ikinc.i sınıf memurlar 2.500. ü
çüncü sınıf mcmurhır 2.000, dördün
cü sınıf memurl:ır ı.ı:mo kuruş maaş 

alacaktır. 

l't\~unda z bıta mcm\\rlarıı.un ter
fihi. C'atı~maları hakkında mühin1 c. 

saslnr vardır. Kanun hazirandan C\'\'Cll 
k bul cdildisi takdirde ahkamı haziran 
dan itibaren caıi olacaktır. 

müesseselere 
Ankar~, 27 ('.Çelefonla) - Eüyükı 

Millet Meclisinin y~rmld (Qugünkü) 
celsesinde emniyet müdürli.iğii memur· 
1, rmm maa~ları karşılığJ Q.larak bütçe • 
l\e 82 Qin lira,lık bir müıı;Jk,şlc icrzsı 1 
hakkınqaki ~amın projesi, a,razi tahı;ir Hükiımctiıpjzle yun 
kanum.ınn ~~ lt;ını.tn pJ;oj~ ıw;cu... ı~ d, can QOjttux muuas,ı;ıı 

vqkua gelmekte olan ka~ 
li:ırıı.ıın karşılıldı tedbirle 

kibi cn salim ve uyG,un. 
b:lccek bir şekilde tanı•. 
matuf olarak aktcdilıniştl 

murlqrtt)ln \eıı~iHl,t ve vazjfeleri hak • tıöı hava içinde tanzlın c 
15,ındaki ~anl.l);ıda bazı degiş~~iklcr; ya- vele ile iki dost dev~et k3 
pıl.ruasıq_a dair kşnun vrojesi, hül·~ct ne mütckabil,cn gcçm,İŞ 
tara(wdan satı,n alınan Şark Dcn;ı.iry,oUa Meclis.in yat;ıı}k~ (bıJ 
rı ünti:>;<\Zt i,le s~ketc ait mail .rın tcsel- mcsindc en &O.Q '{ür.lfiyc 
lüm ve işletme muamc)elcrinc cl~ir \;a- \rak arasında 193,6 s_oııc$ 
nll,Q projcsinh ? nci müzakeı:e~i ya.pL .1 a~tc:li,len hudut ve i)'.i; 1;..o 
lacaktır. t 

ı hedesinin Irakla nota 
E,ı.ı,ndau b;ı.,l:a, panrtesi günkü cel- tasdw\nc df:ı,ir proje vard1 

şcdcın kalin B.oln mcb'usı.ı E. ~sma,il ı---...----...,.._,.,.,...-..,..,...~ 

l~)A Uı;myn'ın av.~ı k:u;ı.uı;ıu hMkın ·ı H t 
daki teklifi, iştatlbul deniz hast<ı,,QCSi~n \

1 
a ay 

tamiri için t937. ı938 ve 19,.39 scnele· 

rine sari. t~?tlb.iidc giri§i!Jne~i,ı;ı.c ~iı; kş- l M ulıl ~, laF at 
nun proJeSJ, Tr3b.zon - İran bududu < E 
traı;ı.s~t yolu Uzc:rinde otobü..<ı. kaıeyon 1 Yerine lstenlte" 
ve o,tomobil işletme kanun projclcı;lr;ı,in j ları lanz::~ 
ilk müzakcrc~i y,:ıpılacal"tır. ı muhtal"lar 8f' 

ilk miizak.eı:csi yap~lacak diğer ka • I lial b. 27 ( Husı.ısO 
nunlar arasında a kerlık k~nununun 51 kümct ve ı.~nda nıc 
inı:i myddesine bir fıkra eklenmesine i ho.şsa Z\llbitlcrt saııcak 
dair; olan frojesi v.aı:;chr. ı la. mc gul olmak~dıt~ 

Kanunm,1 mucip sebepleı;· ôY,le i~ah haşs;ı. köy n.ıuJ;ıtarta.rt 
edilmektedir: "~ara. deni~ V(; hav kuv olmak ga~eşi,ni tai)ib c 
vctlcriı:nizin hazar ve şcferde 1;>\r kış,ım \{öylerdeQ icabı,ndtıı Il11~ıı 
eilfüı, mühimmat. tecW;za,t, n:ıell>us~t ve mqk ~htW;ıalini dü.'lUnW" 
sair ihtiyaçlarını. çlaha ucuza ına~ et • taı;hklava kendi adaJ:ll181 

mck. az bir masr~fla çok lş Ç~(lrmak ve mcğe ça\ı.şJ\lıa},tta.dlI'l~· 
askeri fnbrikzılaı:ın seic.rde ı;a.na 'tk.ir ih· mcı;nur{artna ~tediklef1 

t'yactnı temin ctnıe~ rnak"adUe kara. le~m:.m ı;oalahiyctini vıt 
dcniı. h::va şa::ı.'at kı,t"a ve mües,aQelcri ~az kÇyünde muhtarıa:0 
ile a tre::i fab il:a.lara. şan' tkaC' veyahut ledilmiflerdir. KarbeY!1 
san"ata i tiı~tlı erat ve,rilıncsi çok ge • amclcniu d'ğer köylc.rd" 
rekli görülmüo;ti.ir. Bu ın,akşat ;ı iki bu· lışılmakt:ı.dır. 
çuk scue hiz:nctc tabi bir "ba\p sanayi /1 
51nıfı,. ihdası v.c bu ŞWJfa cıs.n4ıc•k cça·I ihracatunız I 
tın lllUesscse eratı gib~ altı aylık t~lim .f Z /il 
ve terbi~clcrini piyade al<\ylar~ı;ıda göx- ' a rıt•> 
<liikten sonrf mensup oldukları şa,n'at Ankara, ?,7 (Telef~ i~ 
(ab~ika ve mtiessesclerinc ve aş_kert fab· car~ti~izi!1 ş~bat a~~ 1~e J 
~:kalı\ra. göndcrilınesi münas.ip çörüln;ıi.iş lehımızedır. Şubat ı~~ 1~ 
ve askerlik kanununun 5 inci Q,Wddesi- milyon 67 5 biı:ı. l 51 l1~3 ıl 
ne bun~ göre ilave olunmak üzere bir kabil 5 mill!on 550 ~~ı 
kanun l~yi'ıası tanzim olunmuştur... halat yapılmıştır. Le~ı ,.il 

KAÇAKÇlLlKLA MÜCADELE ~ilyon 124 bin 926 ~ 
1Ç1N TÜRK - YUNAN 6 iresuada ..... 

MUKAVEI..ESi hastan• y " 
Bundan baska hükumetimizle Yu - Ankara, 27 (Telcfol'I~ 

nanistan arasında sonkanunun 15 inde vilayeti Gircsunda yctt"ak 
Ankarada imza edilen kaçakçılığın men ni bir hastane yaptı~ 
ve takibi ic:n Türk - Yunan mukave • sarfcdilecek paranın ı 
lenamesinin tasdik cclilmesine dair olan susi idare bütçesinden a}Jı' 
kanun projesi de yarın (bugün) mfü:a- lirası da halkın fınd11< 

d ·ı ,, · .k .• rle kere e ı ecet:tır. rcceklcri yüzde ı ue 
nu mukavelename kara sularında tcclir. 



5 

'Yeşil C~hennem 
VAZAN:CAHIDE OSMAN 

lla~pt 
l'1J iki e ha.!tahııdıktmı son-
11tı.ntk o.y istir:ıJuıt için i~hı aı. 
1'~1 · 191

6 da. doktor Cevatüı ı Ote' . w• • hcı.!l!ıtını ;e geldıgımız zaman, 
fey af.4,;:cüı1ı başka bizi hiçbir 

ll'Cl.ktı <l<ır etmiyordıt. 
fı<nn~t~ tıe kadar yanlış ılii. 
rl<ıkQ ik· k7 .. Otele gcldiğimizhı 
~nı~ ınei günıı,• yanlışlıkla e. 
i1cirrıi1eçen, kiiçiik -bir mektub 

'!ttekt<k ayııi hissi vermişti. 
"ıbıt oku~bun U~nae Lufs is
ga,.dıiğü tığumuz .::ıammı, otelde 
Oııu aJıa 1n.ilz kadınlar arasmda 
to,. c Yıp bulnııya çalıştık, dok 
,~, mektubu kendisine 
hdlti t Çhı aşağ1ya imli; fakat 
1'1JZLk ;ed<f.Ud içindeydi. Bir a
~ 'l'rıek~rcf-Otcle yak1a.ştı; yaıı
aıtl'ı «bu vereceği bir sırruia 
fez%ı 81,~1 bir kariınrn M ctrdo. 
<Ltı. ır 'mektub aradığım gör 

'lutg•· 
eı 1 lanı ~ltıaıllJ nııyordum; fakat, o-

l~İlıd okuduktan sonra. bir 
1 ~i: :a ~~adüf eder et1'nez 

ı ecegımi ümid ediyor. 
"hr 
o•~ dakikaı 

~~le don ~rd.~, doktor Cevad 
balık lllU§tu. ı.~akat birdenbL 

~rı. _İl!r}::~~l~da~, sarı saçlı bir 
, ~ildi. 115ını gc\rdU. Bir adım 
'· ~d ' Aietrdotcl. 
Ve «ın d • ' 
~ l!oıtra, 'd edı , e.mriniz. .. 

i ~~: ...., ~1 aha hıçbir kelime söy-
• "il' tlleıt aalesef, diye devam et

~'" tubunuz Yok. 
"" ı:ııra ~~illa k d aa, auKtur cevaaın, 

, ~ li?n: a ar gelen hafif sesini 

lıı~011 Ma ' I~ ı:-u dam. YanlJE; bir mek-':; va ... -1 " 
'~ oteı: ·~ .... 
% 1 detıi b" 
~~lıl~t'l b ır Yanlışlık! .. Madam 
Ilı:~~ ... ~ nı:~t~bu bekliyor! .. 
, tı. egıldı. Ve sarı saçlı 

C:.\.'et 
. ~ , diye k 

' l. ! ~ıı.ı 0 nuet;u; Luise Şu-
"ll' ""'at n . 

111, 'M- • atiksiniz efcndtm. . ··~a 
~ rn Luig şu halde siz.. 

.... ~~]: 
·ı e~, dedi 

.. t?-ınd!n:' 0 teUrnizin en kibar 
Madam Luis Shc-

Ne tulıaf... iki gün diyorsunuz, 
fakat Yeşil Otelde ·size ilk defa 

tesadüf ediyorum. 
Belki de, bu kUçUk takdimden ıon. \ 

raarada uzın bir ıUkf.ıt sürecekti. Bir 
aralık, doktor Cevad b~n~ {iz.erinde his 1

1 
edecek gibi oldu; ve dtifUndU ki en kı. 
şa bir ııükCıt bile, Luiıd bir kere daha 
kendisinden ele geçemiyecek kadar u
zaklara ahp götürecekti. Bununla be
raber, konuşmayı Luis idare etmeğe 

başlamıştı: 

- Tuhaf şey. diyordu: Yer:il otel
de size ilk defa rast.geliyorum? 

- Evet ~f.arlam iki gün oldu. 
- lki Giln .. Ye~il otelde iki gUnU o 

kadar kısa mı zannediyorsunuz?. Yok. 
sa yemeklere hiç inmiyor musunuz? 

- Maalesef Madam .. 
- Hayret!. Fakat. sizi o kadar ya. 

kından t;nıyacak gibi oluyorum ki.. 
Viyanaya hiç geldiniz mi doktor?. 

/ Talebeliğim sırasında bir hafta 
kadar kalmıştım Madam .. Ama siz çok 
küçük olacaksınız o zı:ıman .. 

Luis birdenbire hatırlamış gibi: 
/ E\'et. evet, dedi; ve ayni dakika

da ila.Ye etti: 
- Eğer bahçede küçilk bir gezinti 

arzu ederseniz! .. 
Luis'in, doktor Cevadın çekingen 

tabiatını hiçbir \'akit anladığını itiraf 
edemem. Yalnız kadının , serbestlik 
kendi ta biati idi: 

- Küçük bir gezinti; ve getirdiği
niz mektubu okumak için de gene kü
çük bir fırsat! .. 

Doktor Cevadın, en merak ettiği 

Mısır Krahnın 
karde-!eri 

şey, o dakikalarda Viyanadan gelen 
mektuptu: 

- Zannedersem kocanız.dan olacak 
Madam?. 

- Kocamdan mı?. Oh .. Kocam dört 
sene oluyor öleli .. 

- Dört eene; ve siz daima yalnız. 
sınız. .. 

- Yalnızlık bazı kereler iyi şeydir. 
Doktor? Daha sonra farzediniz ki bu. 
gün bir kocam olsaydı! .. 

- Yanınızda olacaktı tabii.. 
- Ya harb! .. Orada kim döğüşe-

cekti ?. 
- Şu halde, yalnız. seyahat ediyor

sunuz? .. 
Luis elindeki zarfı yırttı; Ye§il o

telin bahçesinde, denize inen yol üze. 
rinde. ikisi de biribinin mazisini arı. 
yarak yavaş yavaş · 'Ürüyorlardı. 

" ( Arka.'tt var) 

Cenevrede 
3 üncü 80yıfanuzda) 

Hn kurulan laviçre cemiyetlerine 
bordudur. Mües11e11edeki hastaba
ı .. ,.: 1:-.dın • .. rın çoP.u bu cemiyetlere 
bağlıdır. Cemiyetler içtimai durum 
itibarile düşkün genç kızları daha U· 

fak yaşında himayesine alıyor, oku
tup büyütüyor, hastabakıcı yapıyor 
ve sonra onları ihtiyarlıklarında ha
yatlarını emniyet altına alıyor. 

Geçen ikinci kanunun 8 inci gü• 
nü Cerrahpa§a hastahanesine kadar 
gidip herhangi bir yurdda§ gibi ben 
de oranın göz hekimliğinde derdime 
deva aramak istemittim. Orayı zi
yaretten sonra yazdığım bir makale 
(Başa gelen çekilir, baıına ~elen 
daha iyi görür) serlevhasile çıkmı,
tı. Yukarıdanberi yazdıklarımı ta -
marnlamak ve mukayesesini yap -
mak üzere birinci makalemi okuyu
culara hatırlatırım. ikinci kanunda 
çıkan nüshamızdaki bu yazımı bir 
daha ~özden geçirmek, dediğim gibi 
mukayeseyi çok açık anlatacaktır. 
Teşekkür olunur ki. Cerrahpaşa has . 
tahanesindeki eksikler, ait olduğu 
makamlarca gözönüne alınmı§ ve 
derde önümüzdeki yıl çare bulmak 
kararlaşmıştır. 

Şimdi lstanbul Belediye meclisin
de müzakeresini okuduğum ayakta-

. ki hastalardan ücret alınma bahsine 
geliyorum. Avrupanın çok Yerlerin

de Almanyada. fsviçrede ve Avus
turyada Belediye hastahanelerine 
giden ve kendilerini gösterenlerden 
ufak bir ücret alırlar, fakat bu üc• 
reti hastalar kendisi vermez. O di
yarlar& kuvvetli muavenet kurum
lan vardır. Kurumlar hastalanan 
orta halli adamların hepsinin muaye 
ne ücretini doğrudan doğruya hasta
haneye öder. Demek ki belediye 
hastahanesi para alıyor, amma gi• 
den zavallı hasta ödüyor değildir. 
Mesleğine göre bağlı olduğu kurum 
ayakta bakılma ücretini veriyor. Şu 
halde bizde henüz böyle kurumlar 
yokken ve hastahane kapısında ken· 

Mısır kralı Faruk'un dört kıTkar • disine baktırmak için aktamlara ka-
deşi, kral ve kr21içenin annesi ile bir • 
tikte ingiltereye gitmişlerdir. 

Londrada taç giyme şenPklninde 

bulunacak!ardır. Yukarıdan a~ağıya do~ 

ru Prenses Fa.ize, Fethiye, Fevziye ve 
Faizeyi görüyorsunuz. 

dar nöbet bekliyen zavallılar dolu 
iken, siz de Avrupada olduğu gibi 
ayakta bakılma ücreti vereceksiniz 
demek en acıklı bir §eydir. 

Ahmet İhaan Tokgöz 

. 
Radyo Müsabaka Kuponu 
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19 Mayıs Spor Ve 
Gençlik Bayramı 

Halkevleri de şehrin müteaddit 
· yerlerinde spor şenlikleri 

tertib ediyorlar 

Geçen sene yapı1an ldnı.aıı §CHilkleriııden bir göıilniiş 

19 mayıs spor ve gençlik hayra· l 
mı programını. hazırlamakta olan 
komieyon dün öğleden sonra vila
yette vali muavini B. Hüdainin haş· 
kanlrğında toplanmıştır. Bu top~dn• 
tıda letanbuldaki kaymakamlıklarla 
bütün Halkevleri ba§kanları ve 
Türkku§u mümeeili bulunmu§lar
dır. 

Uzun süren müzakere neticesin· 
de şu esaslar kabul edilmiıtir. 

Mekteblerin 19 mayıs iÜnü Ka· 
dıköy ve T akıim stadyumlarında 
yapacakları idman hareketlerinin 
sabahleyin yapılmasına karar veril
miştir. 

Bundan başka her iki sahada öğ
leden eonra da eğlenceler yapıla· 
caktır. Bundan batka Beyoğlu Hal· 
kevi kendi binasında, E.minönü Hal· 
kevi Edirnekapı ıahaıında, Betik
taf Halkevi Şeref etadında, Üskü
dar Halkevi Şemsip~fa sahasında, 
şehremini Halkevi T opkapı sahasın· 
da spor şenlikleri tertib edecekler
dir. Buralardaki §enlik ve mÜsa· 
mereler öğleden sonra saat on b~te 
ha§ lıyacak tır. 

Halkevleri programlarını hazırla· 
yıp komisyon reisliğine verecekler· 
dir. Komisyon yakında gene top· 

Gezintiler: - -

. 
lanacak, programın son §eklini göz. 
den geçirecektir. 

Çiçek balosu 
Türk Maarif Cemiyetinin Anka· 

ra merkezinin her yıl vermekte ol· 
duğu (Çiçek Balosu) nun bu yıl da 
8 mayıı 1937 cumartesi günü An
kara Halkevi salonlarında verilece
ği haber alınmı§tır. 

Cemiyet idare heyetile Ankara
nın tanınmı§ bayan ve baylarından 
mürekkeb komite ilk toplantısını 
yl'lpmı§ ve balonun eğlenceli ve ne
zih olması i~in lazım tedbirler al
mıttrr. 

GUmrUk mahzenlerlndekl 
eski evrak 

Gümrük mahzenlerinde seneler· 
denberi birikmiı olan eski evrak•n 
imha edilmeaine karar verilmiştir. 
Bu evrak, tetekkül eden bir komis
yon tarafından tetkik edilmiktedir. 
imha edilecek evrakın mühim bir 
yekun tetkil edeceği umulmaktadır. 

Pren••• Marla dl Savolı. 
Şehrimizde bulunan lta.lya kra

lının kızı Prenses Maria di Savoia 
dün aezintilerine devam etrnittir. 

Harabe Fatihleri 
ispanya gürültüsünün her gün 

bir parçasını okuyor. her hafta bir 
bölümünün resimlerini görüyoruz. 
Medeniyet ve sili\h fabrikaları, ken· 
disinden kımıldar hcdeflerı de azım· 
sadıktan sonra, orada canlılarını 
kull"nmağa başlatlr. . 

Dun yeni bir tdgrıııf kar~ısında 
adeta §a~ırdım. "Eibar,, ~ehri bo· 
şaltıhrken ateşe verilmiş imiş. Son· 
ra gene onu kaybeden tarafın bir 
tebliği var: "Kapılarına kadar da· 
yandık. yeni ba~tan fethedeceğiz!,, 
diyo ' r. . 

ikiye bölünmüş bir yurdun tali
siz parçaları ayrı ayrı doğranır, hal· 
kı süngülenir, çatıları alevden aar· 
ma~ıklarla tutuşturulurken, zafer 
ve fetihten AÖz açmak için, bütün 
bir milletin nldırmış olması gerek
mez mi~ Ne yazık ki kılıcın han· 
çer gibi kullanıldığı ve bu Alçalıştan 
hiç utaıulmadığı günlerde ya§ıyoruz. 
lsprmya, Gırnata f&ciaları, engitıiz
yonları, kendi içinde haclılar sefer· 
leri, büti.in eski tllrihile zaten acı 
bir örnekti. 

Mezheb fırtınalarının, bir ülkede 
nasıl dikili a~aç, ayakta yapı. can· 
lı adam . bırakmadıklarına yıllarca 
şaşıp dururduk. Tarih, sanki bu 
~a~mamızın öcünü Almak istiyormuş 
gibi. yeni bir hailenin perdelerini 
kaldırdı. Cenaze tepeleri, yıktlmı~ 
yakılmış şehirler, Aöndiirülmüıı O• 

caklar, yerlere serilmi§ bir medeni-

s. Gezgin 

yetle bütün geçmi~i canlandırdı. 
Düne kadar : 
- Nasıl olmuş da insanlar bunu 

yapmış? 
Diyorduk. Bugün: 
- Nasıl oluyor da yapılıyor 1 
Diye parmak ısırıyoruz. 
Yabancı silahlar orada deneni· 

yor. Dünyanın her tarafından ko· 
pup gelmiş kabadayılar orada kılıç 
sıyırıyorlar. 

Yaktı~ı §ehrin karşısında bir ku
mandan, yakın bir zafer müjdesi 
\'eriyor. Bu harabeler fatihi, kim? 
Yarın bu adam, tarihin dh·anına 
nasıl çıkRcak} Ve nihayet harabe
yi almakta ne ~ibi bir fayda \'e ~e· 
ref var?. Akıl alır ~ey değil doğ
rusu. 

Hepsinden acısı ş•J, ki bütün 
dünyanın ağızları, uğursuz bir su. 
su~la mühi.irlii. Önlerinde böyle 
içinden çığlıklar gelen bir yani.!'" 
çatırtm varken tınmıyorlar bile. 
Körükliyenlcre de rastlanıyor. 

Gene bu di.inyanın adamlarıdır, 
ki: "Ne kadar uzak olursa olsun, 
yanızın yangındır. Bizim 8açağı da 
sarabilir!,. derler. insanlık uğruna 
ne vakit bir bayrak açılacak}. Vic· 
dan karanlrfündaki bu kör döğiişü, 
daha ne kadar sürecek} 

Unutmıyalım, ki torunlarımız, 
yarın yalnız yapanlArdAn, bu ken· 
lı 8ahnede oynıyanlardC!n de.;iJ. sey· 
redenlerden de iğrencceklerdir. 
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T epebaşındaki cinayetin kararı: Hayattan '!ıakiki bir hikaye 

Karısını öldüren ve 
arkadaşını öldµrmek 
maksadile yarahyan 

Garip bir yeni harp şekli ,, 

Otobüs şofiJrü lzzet Çakır, 28 sene ceza 
yedi,· fakat, cezası indirildi! 

Tepebaşında, geçen sene haziranı • da 21 yaşını tekmillemediğinden 
nm 29 unda feci bir cinayet olmuş. müddet beş ;ya indirildi. 1400 ku· 
Tramvay Şirketi otobüs şoförlerinden TU§ duruşma masrafının da kendi-
1311 doğumlu İzzet Çakır, arkadaşı Yu- sinden alnıması kararlaştırıldı. 
nusun odasında göl"düğü kansı Fatma· Hilmiye tecavüz eden 1 
yı üç tabanca kurşunu ile kanlar içeri ·ı Ramide 8 numaralı evde oturan 
' d · ··ıd·· ·· tü Arkada sın e yere sermış. 0 urmuş · • ihsanın, ağır cezadaki duruşması ne· 

şı Yunusa da kurşun sıkmış bu kur - t" l d" H"l · y f""l t ' ıce en ı. ı mı çocuga ıı en eca-
şunlardan biri kaçanın başına rastgel • ·· tt•Y• b't ·· "l k 414 ·· 

VU7. e ıgı sa ı goru ere , un-
miş ikisi de duvara saplanmıştı. .. dd · b. · · f k ·· ' . cu ma enın ırıncı ı rasına gore 

Mevkuf Çakır izzetın İstanbul ağır .. h k l k 
. . uç sene apse onu masına arar 

cezasını:la yapılan duruşması bıtmııti. 'ld" M"dd t • 6 dd y . .. . . . . , verı ı. u e :ı ıncı ma e e 
Dün akşam iıstu de karar bıldırıldı. .. .k. · d" ·ıd· '?Q l' . gore ı ı seneye ın ırı ı. - ıra 

Davacı Yunus, davacı yerme gelme- t • tl 30 ı· k t ·· retı· ve • . . azmına a ıra avu a uc 
mişti. Karar okundu. Reıs Refık, aza Cı- 2 ,-00 k d ''"'rafı d 

f ... ·r kl uruş uruşına m~ a hat ve Abdurrahman Şere ; ıttı a a,, l d 1 kt 
~ suç u an a ınaca ır. 

ıuçlu Çakır izzeti 18 sene agır hapse 
mahkum ederek, bu müddeti önce '&e - Hamam kazası davasında 
kizde bir, sonra da üçte bir nisbctinde vatman mahkQm oldu 
indirmişlerdir. Bu suretle 18 seneden Geçen sene nisanın 9 unda ak-
tenzilen önce 2 sene 3 aya indirilen ce- şam üstü Pangaltıda Hamamda olan 
za, ısonra da 1 sene 6 aya indirilerek: ve Hikmet çocuğun ölümü, kardeşi 
Yunusu öldürmeğe tam davranıştan da Ekrem çocuğun sakat kalmasile ne-
10 sene ağır hapis cezası kesilmJş. bu ticclenen feci tramvay kazasının ka
müddet de önce sekizde bir tenzille 1 rarı, dün ak~am üstü ağırcezada ve
sene, 3 aya, sonra üçte bir tenzille 10 rildi. 

aya kadar azaltılmıştır. En sonda da her 
ceza birleştirilmiş, ikinci ceza müdde • 
tinin yarısı birinci ceza müddetinin ya -
rısma katılarak, mahkumiyetin son ye
kunu 1 sene, 11 ay olarak kalmıştır 1 

Salıverilmiş olarak duruşması sa
pılan vatman 53 numaralı Bayram 
oğlu Kamilin, el ele tutuşmuş vazi
yette Saksı sokağından caddeye çı
kan bu iki kardeşi, hızla sürdüğü 
araba Kurtuluı dönemecinde iken 
görmesi ve ona göre arabanın siir
atini a~altması lazım geldiği halde 
ayni hızla 40 metre kadar ileriye gi
di,i ve diğer vaziyetler, suçluluğu
nu teyid etmiştir. Vatman Kamil, 
tedbirsizlik, dikkatsizlik, nizamlara 
riayetsizlikle ölüme ve yaralanıp 
sakatlanmağa sebep olmaktan 2 se· 
ne hapse, •• 200 lir'a da ağır para ce
zasına mahkum edildi. 

Sağ kalan Ekremle birlikte da
vacı yerine gelen çocukların babası 
Mehmet, "Şimdilik verdiğimiz 70 
lira, tedavi ücretidir. Bu da makbu. 
zudur. imzala!,, diye kendisine, 
guya bu parayı tazminat olarak al
mış gibi Noterlikte ibraname imza
latıldığını ileri sürerek, şirketten taz. 
minat istiyordu. Davacının bu iste
ği reddolundu. 

I• spanyol demokrasisinin Ame· 
rikan dostları tarafından hedi

ye edilmiş ve Valansiynya giden 
yol üzerinde Morata cephesi ardın
da bulunan bir hastahanede beni, 
"Raven isimli birinin görmek iste
diğini,, söylediler. 

- Acaba kendisini tanıyor mu
yum? Dedim. 

- Zannetmeyiz, dediler. Fakat 
seni herhalde görmek istiyor. 

Hastanenin yukarıki • salonla
rından birinde benzi kül gibi bir a· 
dama kan nakli yapıyorlardı. 

Raven nerede? diye sor-
dum. 

Raven benim, buradayım, 
diye bir ses geldi. 

Bu ses, kül rengi bir battaniye 
ile örtiilü bir tiimsckten geliyordu. 
Tümseğin üzerinde iki kol görünü
yordu. Ve bir uçta, bir zamanlar 
yi:z olduğu anlaşılan birşey görünü· 
yordu. Şimdi orası gözlere isabet 
eden yerde bir sargı bulunan sarı 
bir mıntaka idi. 

Raven sordu:·• 
- Kimsiniz? 
Raven denen ndamm dudaklatr 

yoktu. Fakat dudakları olmadığı 
halde pek giizel ve tatlı bir sesle ko
nuşuyordu. 

- Ben Hemin~ Vay'ım, dedim, 
nasılsın diye görmcğe geldim. 

- Yiizüm, dedi. Hayli fena 
idi. Bir el bombasından yandım .. 
Fakat derisi iki defa soyuldu. Şim
iyileşiyor. 

- Zaten görünüşü de iyi, de· 
dim. iyileşiyorsun. 

Konuşurken yüzüne bakmıyor
dum. 

- Amerikada ne var, ne yok) 

Diye sordu. Hakkımızda ne düşü 
nüyorlar) 

- Duygular hayli değişti, de· 
dim. Hükumetin bu harbi kazana
cağını anlamağa başlıyorlar. 

- Sen de o kanaatte misin) 
- Hiç ıiiphesiz evet. 
- Çok memnunum. Biliyor mu· 

sun, eğer olup bitenleri seyrede
bilmek iktidarına malik olsaydım, 
bunların herhangi biri bana vız ge
lirdi. Acı bana vız geliyor biliyor 
musun. Hakikaten ıztırab asla mü· 
him değil. Fakat ben daha ziyade 
olan bitenle alakadarım. Hadisele
ri zekav~tle takib edebilsem, emin 
olun bu başıma gelenlerden hiç bi. 
rine metelik vermem. Hatta bir iıe 
hile yarıyabilirim. 

Daha sonra harbin olmasından 
da asla korkmuyorum. Harbte 
çok iyi hareket ettim: Evvelce bir 
kere daha yaralaiıdım. Hat geriıııi
ne geldim. 1ki hafta S<?nra gene ta
bura iltihak ettim. Cepheden uzak 
kalamıyordum. Bu sefer de, İ§te 
bu oldu. 
Elini elimin i-:erisine koymuttu. 

Bu, bir İfçİ eli değildi. Uzun 
parmakları üzerindeki tırnakları pü
rüzsüz ve yuvarlaktı. 

- Nasıl yaralandın) Diye sor· 
dum. 

Anlatmağa başladı: 
- Bozguna uğratılmı§ bazı as· 

kerler vardı. Onları ıslah ve tanzim 
etmek üzere idik. lııtediğimizi yap
tık da. Sonra faşistlerle muharebe 
ettik. Onları ezdik. Oldukça kötü 
bir muharebe idi. Fakat neticede 
onları mağlub etmiştik. Sonra bi
risi bana bombayı attı. 

Elini tuttuğum bu vaziyette o-
Kar(rnamede, Yunusun Çakır ~zze - -----------------------------

te oda kapısını vücudünde sadece hır ten Arkadaşını 0··tdürmek 
1
·steyen 

fanilası bulunduğu halde açtığı, yetide 

içinde henüz ıslatılmıı ve yıkanmış göm tayyarecı· kadın anlatıyor.· 
lek bulunan bir leğen, orta yerdeki tna· 
sanın üstünde meze ve içki • 

gören Çakır izzetin, kansını da N • • d ? 
yatakta çırılçıplak seçtiği ve ' ıçın vur um 
::~~:~:~:k~0~:~ıl:~k~~ir:~ ~:;,~n~ e • 
sında irade ve ihtiyarı elden giderek, 
tabancasını ateşlediği yazılıdır. Ayni 
zamanı:la "Yunusun, samimi görüştüğü 
arkada§ının karısını, başka birisile fe -

na bir vaziyette görse,bunun önüne geçme 
si, böyle bir hareketi menetmesi lazım
gclirken, bilakis kadınla kendisinin, hat
ta daha evvelinden temaslarda bulun -
duğu, kadının onun odasına gidip gel
diğinin tahakkuk etmesi takdiri tahfif 
sebebi sayıMığı,, da, kararpameye ka -
tılmrştır. I 

Me .... kufun tabancasının müsaderesi ve 
2,000 küsur kuru§ duruşma masrafının 
da kendisine ödetilmesi, ayrıca karar al
tına alınmıştır. 

Belediye mUnadlslne ceza 1 
Ağırcezada ihtilas maddesinden 

mevkufen duruşması yapılan bele- . 
diye mi.inadisi Salih Fahrinin, bu su
retle 62 lira 86 kuruş ihtilas ettiği 
sabit görülerek 3 sene, 1 O ay, 20 
gün hapse konulmasına karar \"eril
mi,tir. 
GUllzara tecevUz eden 1 
Ağırcczada duruşması yapılan on 

becı ycışını tekmillemiş Gülizara te
c..,vtiz etmekt~n suçlu seyyar satıcı 
ı lullısinin, Cülizara "Seni alaca
ğım!,. diye tecavüzde bulunduğu sa. 
bit gürüldü. Suçlu 423 üncü mad
deye göre, altı ay cez~ yedi. O sıra-

Bir mUddet evvel İrenc Schmecler 
iıımindeki t;:ıyyarcci kadın, tayyarede 
beraber uçtukları arkadaşı Lallcmancl'ı 
havada vurmuş ve yere inip onu bırak· 
trktan sonra kendisi tekrar havalanarak 
kaçmıştı. 

Ertesi gün yaralıyı Fransız toprak· 
!arınla bulurlarken kadını da İngiltere· 
de yakalıyorlardı. 

Tayyareci kadın mevkuf olarak, mah 
kemeye çekildi. Yaptığı cinayeti itiraf 
etti ve pişman olduğunu, bu işi şuuru • 
nu kaybettiği bir anda yaptığını söyle· 
di. 

İrene Schmedcr, bir FraMız gazete
ııine yazdığı yazısında başından geçen 
bu macerayı uzun uzun anlatıyor ve ha· 
diseyi §Öyle izah ediyor: 

"O bulutlar arasında biz ne mes'ut 
günler geçirmiştik! Sevişen iki güver • 
cin gibi, yerde biribirimizle şakalaştık
tan sonra tayyareye biner, havalanırdık. 
Bu sarhoşluk içinde sanki bütün gök -
)eri fethetmişiz gibi alabildiğimize uçu
yorduk ..• 

"Böyle günler geçti. Nihayet bir gün 
Pierre bana: 
''- Artık aranuzdaki müşterek ha· 

yata bir son çekmek lazım,, dedi. 
"Benden ayrılmak istiyordu. O za

man, onu kaybetmemek arzusunun ver
diği bilyük ihtirasla, dişlerimi gıcırdat· 

Yerde biri"Ne 11ıesut gü11ler geçirmiştik. 
biriı11izle şakalaşltktan sonra sevişen 

giivercin gibi hava/anırdık!,, 
iki 

Tayyareci kadın ve sevdiği 
arkada,ı 

tım ve hiç sesimi çıkarma·dım. Yalnız, 

ona, uzun uzun baktım. Gözlerimin ö
nünde artık ~evdiğim deiil, sevdiğim 
halde beni bırakarak gitmek iıtiyen, fe· 
Jaketimi hazırlıyan biri vardı. 

"Son defa olarak tayyarede beraber 
uçuyorduk. itte, hadiıe bu uçuıta ol -
du. 

''Onu toprağa bıraktıktan ıonra ha
valandım. Altımda kalan topraklarda 
hem kurbanım yatıyordu, hem artık ö
len aıkım ... Bundan ıonra.. tayyareyi 
nasıl idare ettiğimi bilmiyorum. Yara • 
lanmıJ bir kuş gibi. serseri bir halde 
gittiğim muhakkaktı. Her dakika, bir 
yere düşüp parçalanmayı bekliyordum. 

Nihayet tayyare birdenbire bir yere 
çarptı. Artık ölüm tnuhakkak diyor -
dum. Fakat, bana bir şey olmamııtı. 
Tayyarenin düştüğü yer bir şehir ci -
varı idi. Beni hemen kurtardılar ve a
lıp götürdüler. 

"Şimdi, son derece bitkin bir hal • 
<leyim. Hapisane heni çok müteessir et
ti. bütün ruhi kuvvetlerimi ktrdı. Şim· 
di, adaletin vereceği kuarı bekliyorum. 
Fakat, bu kararın çabuk verilmeaini is
tiyorum ... ,. 

Raven deni/en 8 

dudakları yoJıllli 
rağmen güzel ve 
bir sesle konuşıı 

yazan: 

Ernast Hemi"~ 
,;-

Meşhur Amerikalı rotft 
. ,,.,.ıor 

Madrıtte1ı yo.z :1 

nuô hikayelerini dinli~0~. 91 
sözüne bile inanmıyor \l ~(I 
harebeden sonra onun 1'tfİl' 
arta kalan kısımlar bir ~s sı\) 
zına benzemiyordu. t'f ~,ı 
dığını bilemiyordum. .. '

111
ei 

lerine inanır gibi görun 
d' ) ım... tıll 

- Nereden geliyor9 

sordum. . btı!S 
- Amerikanın Pıts ...ı 

O d .. jvıw· 
elen, dedi. ra a un ~ 

kurum. e'"' 
- Buraya gelmeden 

yapıyordun? 
- Sosyal işlerde çal:ıe~ 
Benim bildiğim ha~ 

sanlar nasıl yaralandıkl ted' 
uydurmu§lardır. 1lk hart' 
sonradan ..• 

Raven: ot'" 
- Buraya Don Pass 

lair Levis gibi diğer ffl~, 
de geleceğini söylüyor 
mu? , 

- Evet, dedim. \ e, 
zaman onları senin yarııfl 
ğim. ··1'e 

-- Vallahi bu çok rnl.I dJ 
§ey olur, dedi. Biliyor" 
bu bana ne buyuk ze~~ e ı 

- Getireceğim, dı)' 
dım. . seıı 

- iyi çocuk, dedı. 1'Pff 
cuksun Ernest... Sana ~IJl"ı' 
rıık Erne!t diyc;rum. \ 
mazsın değil mi? rd" 

Sesi çok vazih gefö'f ,ı1 
ses çamurlu bir rüzgar~ ff1İ' 
ettikten sonra güneşte pıf ge~ 
peyi andıran bir yiizde~of"" 

- Hayır, dedim. ı,ıı~ 
mak ne demek. Ban~ple· ~ 
zaman kurdu. Beni dı 

1 
leşeceksin ve hayli işer· .. 
biliyor musun, başın. ~ıı? 
r~dy~a anlatabilir. rnıf e1',,ı 

- Belki. Dedı. 
cek misin? 

- Elbette, dediJ11· ,j 
geleceğim. rJf", 

- Güle güle Ernest• 
- Mersi, dedim. A 

dık. 

,ıı' A ~ağıya indiğim za~,.1~-
. bi, iki gözünü de

1 
rı"O'. 

bacaklarından ve ayetk !ı.ııı" 
halde yaralanmış oldoS 
diler. 

Doktor: ti~ 
- Ayak parma~tarJedi· 

cını da kaybetmiştır. 

kendisi bunu bilmiy0~ ıtıİ 
- Acaba bilebileC 
Doktor: t,ıb"" 
- Elbette, dedi .. efİf!_; 

cek, öğrenecek. ly~ ı~'r}p 
Ravenin kumarı B eıı 

ningham ile konuştuJ11~,1ef 
vücudünde üç taze ~st ,,, 
vardı. Sol lColunurı \l ~·ı 
idi. inanmadığım _ ic;id·ğer 
rimle gördüm. Bır 1 1 ti 
fişeği de gö~sünün 9~ııil' 
girerek sol kürek keJ111 

kalmıştı. )ştll 
Bana <\skeri ıstılah ~ 

lattı. Bu harbte nİŞ3~1• 
ralar yegane niş~nlıt ~ 
olarak yara şeridleri de: 
dı. . f(l'J'J 

- Ravcn de ayn'
1 

(16'~ 
idi, dedi. Onun yara 'ı 
miyordum. Mi..ikeJ11J11;, O 

Ben yaralandıktan sol1 
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y.. '" '!> •• 

tız yaşında bir kadın 

1 ideal kadı;;= tipi hangi tiptir?, 

Yanarak öldü 
,. ,.,",,.,.,,, ... w ,· Kadınlar eskiden mi daha 

QfQiınJ • • ·hı. 
ı t uasıgara ıçen ı ıgargorga-

ı!:!"-ıtuğunun far kına varmamıştı 
~~ de 8u 

l'llı e.d tnuvada orta sokakta 19 
..... e fc · · ·•qda tın· cı hır vak'a olmuş, yüz 
•tırttile .~ne adında bir kadın, yan 

ltlıtb· olrnUşt·· E • . . 
t 

ile c . ur. mıne, ıhtıyar-
ı - 17tnd 

11 • tozler· .. en çıkamaz hale gel -
tı ~~tdıl?ıil~ tor~üyordu. Şunun bu

Çıııdc Ot itçınen jhtiyar kadın ya-
t Ururkc • . · l{jb . n ııgara yakmak ıs-

'lb· tıtle · •ıe 17 ııgarasını yaktığı sı-

memiştir. On bir yaılannda bir çocuk, 
onu elbiseleri yandığı sırada görmüş ve 
derhal yakındaki karakola gidip haber 
vereceği yerde yarım saat uzakta bulu -
nan anasının evine .kadar giderek vak'a
yı bildirmiştir. Anası, karakola gelip ha 
ber verdiği sırada zavallı ihtiyar kadın 
tamamen yanmış ve ölmüş bulunuyor -

du. 
~adın : .. Yorgan, ateş alnu§tır. Za-
ıı • ıı.Ozlcri .. d' W• • • . neden gorme ıgı ıçın yan-

e •onra haberdar olabilmiş

Haıdise tahkikatına müddeiumumi \ 
muavini Bay Rüştü Uskent tarafından 

"de ,_. 
t l{llllac 
tn hiç b :oktu. Zavallı ihtiyar, 

el konmuı ve yapılan tahkikatta feci 
kazanın, bütün tafsilat ve teferrüatı an
lattığımız şekilde tesbit edilmiştir. 

~rnamış, istimdat et-

~~ · b ·•ııfteki maç heyecanlı ir 
""" iQzahür mahiyetini aldı 
b, ' Oiuau .) 

'-b>'tcal\la •ı - İzmit 2500 kişi-
, ile o)d ''Ytettiği büyük bir ma-
111 dı.ı,1r~ Maalesef genç bir tale
r ~tı~1 n dUşınesi üzerine aya -
'ciı1. •ı ... h tiz -...cs-11 b ' aıtanede kesilmesi 
~ u maçta bayılanlar da 
lçı' 
~L 'Ytetrn ~ 

k. ~ıt ır11 ege gelmiş bu müthiş 
:-.ııı· 1nda ı· tt Oııta va ı ve parti ba§ka -

lıt,hnı y, General Mürsel Baku, 
~td~ et Ali ve Fahri de bulu -

lı tıu idrn 
layı il· an Yurdunu evvelce 1-5 

"" rna~1· ~Yeni .g up etmişti. Bu hafta 
~ ~I\ bir hır maçın yapılması pek 

r,f Ilı " !ey olmuştu. Yalnız her 
ltl._ Unıeıs ·ıı . 
"fi il 1 erı kendi kadro o -
~k,' ~ahada yer almağı ve ha-
~ışı r oyuncu almamayı ka -

•• ardı td 
"'dılc le ' rnan yurdunun bu 

>tJi bir al?'adığr görüldü; ortaya 
tttl U !tkıMe çıktı, Akyeşil buna 

>ıı zun .. 
tdıı rn rrıunakaşalar oldu. 1d· 
~asları, filhakika ken-

l"•b 'l't oıu faciası 
tıı,ı. llhakemesl 

UO}ı.ı 
ltıtıbc 'aPuru f · t keltlel . aıcaıı maznunları -
'ttteaınd crıne İzmir ağır ceza 

~ tıı,~!:varn edilecek ve facia 
l ~apı.ı Yolcularını kurtaran 
)e tunun .... 

loıtr uçuncü kaptanı Bay 

'~ ,l•ttıt:'osu Tahsin dinlene -

t tte"idi ~'Vapuru, Tuzlada tuz 
'bliı~t · uhakeme için kendile-

t'ieı· YapıJd w 

• .,.ıtine ıgı hakkında mahke-
~ 11 ' Ct\'a ıı .~~t'tıı ., ._. P gelmediği anlaııldı. 

~tq '•ıUe . i • 
t~ • •r lıtı rı, ıtikbal vapuru -

hu nbuıa d'" d" w.. •• .. 1. u. lthitı . on ugunu soy ı-
~ıt 'tın ·r ' Ctz1 

1 adelerinin htan -
t -.ı ... _ llıthkerne . . . b 
{:..~ıat'tnı . ıınce ıstına e ıu-
C)eti b ııtcnıiılerdir. Mah -

titt ' u d' • 1ıtıııbu ılcği kabul etmiı ve 

dilerinin antant kaldıklarını, fakat kap
tanın buna muhalcf et ettiğini söyledi. 
Nihayet büyükleri emir ve arzuları ü
zerine Akyeşil bu emrivakii kabul mec
buriyet ve zarureti kartısında kaldı. 

Her iki taraf pek canlı ve pek gü -
zel oyun gösterdiler. 

Ve aıla biribirlirine üstün olmadık -
larını gösterdiler. N cticede Akyeşilin 

2-1 sayı ile mağlup olarak sahayı ter
kettiği görüldü. idman yurtlular büyük 

nümayişler yaptılar. Kaptanları, reisleri 
biribirlerini öptüler. Tebrik ettiler, dal
galı bir velvele içinde İzmit sokakla -
rını doldurdular. Bu mağlubiyetten kur 
tulmak şerefine bayram yaptılar. 

"B'' takımları da karşılaştı. Akyeşil 
2-0 idnıan yur4unu nıağlfıp etti. 

Bisiklet milıabakalarını .da Aky~il
lden Orhan, Vahdet kazandılar. Maç 
gelecek hafta revanı olarak tekrarla -
nacakttr. 

C. Y. Baykal 

Şehremini Halkevlnde 
Cumartesi gecesi saat 20,30 da 

temaşa müelliflerimizden Musahib 
zade Celal gecesi için program tes
bit edilmiştir. Gece M. Turban ve 
Zühtü Tinel tarafından sanatkarın 
şahsiyeti tahlil edilecek ve Aynaroz 
Kadısından birinci ve ikinci perde
ler temsil olunacaktır. 

Konser ve konferans 
Şiıli Halkevinden: 
Nisanın 30 uncu cuma günü 

akşamı saat 21 de Halkevimizde 
muharrir B. Ömer Rıza Doğrul ta· 
rafından ( Bermekiler) hakkında bir 
konferans' verilecek ve Bayan Emel 
Jnal ve arkada§ları tarafından da 
Türk musikisinden seçkin parçalar 
çalınacaktır. 

Avrupanın en yüksek üç hey
keltraşından biri 'Asri Venüs,, Ü ya
pan Dobson adında bir sanatkardır. 
Bir ressam, ekseriyetle kadın model
leri üzerinde çalışan bu artistle yap· 
tığı bir mülakatı bakınız nasıl anla· 
tıyor. 

''Dobsonla konuımak üzere atel· 
yesine gittiğim zaman onu telaş 
içinde buldum. Bir gece evvel esen 
kuvvetli bora, çalıştığı yerin üstü
nü örten camları kırdığından üze· 
rinde çalıştığı heykelleri kalın bez· 
1erle ıslanmasın diye örtmÜ§tÜ. Bi
rer birer örtülerini kaldırarak bana 
gösterdi. 

Dobsona güzelliğin değiıip değiş
IJ1.ediğini sordum. Art\st: 

- Evet, dedi. GüzeJlik zaman 
ile değişir. Her asrın kendine mah· 
sus bir güzellik telakkisi vardır. 

Erkek heykellerinden ziyade ka
dın heykellerini tercih eden bu ada
ma bunun sebebini izah etmesini 
rica ettiğim vakit şöyle cevap verdi: 

.. _ Eski Yunaniler - Grek· 
ler - heykeltraşideki ilhamlarını 
erkek vücudlerinden alıyorlardı. Fa· 
kat bana göre kadın vücudü daha 
manalıdır. Kadın vücudü Üzerinde
ki değişikliklerden insanların her za
man tahavvül etmekte olan ülküle
rinin ve tarihinin izlerini okuyabilir-. . 
sınız. 

"Birkaç gün evvel, kadın korse· 
si yapan bir fabrika, zamanın kadın 
güzelliğini anlayışına göre tipik bir 
vücud temin edecek bir korse yap-

lgüzeldiler; yoksa, şimdi 
daha güzeldirler? . • 

mı 

Avrupanın en yüksek hegkeltraşla
rından biri zamanımızın ideal kadın 
tipi hakkında fik ir lerini anlatıyor: 

mamı teklif ettiği zaman memnu
niY,etle kabul ettim. Çünkü fikrime 
göre sanat ve ticaret biribirlerinden 
tamamen ayrı birer şey değildir
ler. Bu korsenin yapılması için 
muhtelif sınıflara, tabakalara men
suh birsok kadın viicudleri üzerinde 
araştırmalar yaptıktan sonra kana
atime göre zamanın istediği bedii 
şekli verebilecek olan birıey meyda· 
na koyabildim. 

"Bu bedii ~eklin dünyadaki en 
meşhur heykel olan (Venus de Mi
lo) ya benzemediğini herhalde tah· 
min edebilirsiniz. Venüs dö Milo 
yaıadığı devrin tipik bir kadınıdır .. 
Şimdiki tipik bir vücudla bunun a· 
rasındaki muayyen farklardan bir
çok neticeler ve hükümler cıkarabi
liriz. Nüfus çoğalması, hayatın bü
tün zorluklarına göğüs veren kuv
vetli birer muharib olacak sıhhatli 
ve gürbüz çocukların yeti§mesi o 
devrin en bdli ba§lı bir gayesi, ül
küsü idi. Venüs de Milo'nun Ro· 
bust vücudü onun, ve dolay11ile o 

devrin kadınlarının bu işleri layıkile 
yapabilecek bir kabiliyette oldukları. 
m gösteriyor. 

"Şimdi zamanımızdaki vücud 
sekline dönelim. Dar kalçalı, uzun 
bacaklı olan bu tip - eğer siz de 
benim fikrime iştirak ediyorsanız -
daha mevzundur. Bu vücudün, za. 
manımıza kadar yalnız erkeklerin 
iştirak ettiği hayat ve spor faaliyet
lerinin yapılabilmesine, asrın ener
jik ve hızlı hayatına uygun olduğu
nu görürsünüz. Bu figi.ir asri ka
dının serbestlik arzusunu ifade ve 
ayni zamanda klasik şeklin tama
men zıddına olarak hayat mücadele
sinde erkekle rekabete muktedir ol
duğunu anlatıyor. 

Asri kadının omuzları daha ge
niş ve boyu daha uzundur. Bu vÜ· 
cude tarihteki kadın elbiselerini uy
duramauınız. Vücudlerimiz yaşa
dığımız muhitin, sürdüğümüz haya· 
tın, yediğimiz yemeğin tesirleri al· 
tmdadır. Asrımız, hava mukave· 
metini azaltmak için garib şekiller 
verilen süratli trenler, tayyareler, o· 
tomobiller, ve oynanması çevikliğe 
bağlı tenis ve saire gibi sporların as· 
rıdır. Bütün bunlar yapılııımız Ü· 
zerine tesir ediyor. 

Diğer cihetlerden zamanımız ya· 
şamlacak en heyecanlı bir devirdir. 
Çünkü mazi hakkındaki bilgilerimi· 
zin çoğalmasile bu istihale devrin
de iıtikbalin sakladığı şeyleri keşfet· 
mek, gözü açık olanlar için müm· 
kün olan birşeydir. 

Motiflerinin esasını kadın vücu
dii teıkil ettiği şark sanatını çok se· 
viyorum. Ve çalışmamda hu eser· 
}erde gördüğüm man(\lı ve sessiz 
güzelliği gaye ediniyorum. 

Noktai nazarıma göre, istikbalde 
heykeltraşlık mimari ile beraber ça· 
lı~acak ve yaşadığımız günlere ha· 
kim olan heykelsiz bina yapmak' 
fikri bir müddet sonra kurvetini 
kaybedecektir. Bir kaç ıııene sonra 
mimar, heykeltraşla beraber çalış
mak mecburiyetinde kalacaktır. 

Heykeltraşlığı tercih etmem gi.~ 
zel sanatların en incesi olan bu şu• 
benin sanatkarane ifadeleri, asırların 
mahvetmesine karşı diğerlerinden 
daha çok dayanmasıdır ... 

Dobsonun yapmış olduğu eser
ler arasında en meşhur olanlardan 
biri film yıldızı T ollulah Bankhead
m heykelidir. 

tU., '-rır ~e l~a if adclerinin alın -
c b rrnışt· 

~ ltaJcl?lı ır, mahkemeyi baş-

t ' "' 1 Itır. ~· ~. 
~ li,ııte.,i .. .. hafrlyall 

t hu'• ıı-rri lrluze ve ser~i §Ubeıi, 
tı....~"inde ~atına Yardım olmak ü-
·oqır n soo r 
U .\l'ltiJci ıra ıarfedecek -

Beynelmilel Ticaret Odası 
erkanı dün geldUer 

• Ş ll'ketl Hayriye hi:ısedarları te\ kala 
de olarak toplanmıılar, yirmi lira olan komi 
ııer mnqını yüz liraya çıkartmışlardır. 

• Bir m~yuıı bahar bayramı münaaebeUle 
cumartesi günü resmi daireler ve mektepler 
kapalı bulunacaktır. 

t ' 1'l' tc S . 'tr . \ite tıı" C\'enler ıosyeteıı 
t tı tı.ı.. Udijr·· 

b.._ ""'•i .. u \'e Halkevi müze 
·reı h Ufcl . 

"'1 ' lfri" ttınden mürekkep 
• 'it ı· .rlt 
'~1.,1~rıı11 ... ?llahalline giderek 

"'l'd' ... tfcd ·1 ır, ı cccği yeri tet -

.: ~~l't 
it''l\l~ f '>-tt'tlı:-' ........ ___ _ 

. ~~· ~•tlcr Ilga muvaffak ol· 
~ ~ lt()~un«l' f· mükemmel as
\ }\}\tan \ı bir rn l§c~ atmıyorlar· 
?l\1ı~~~.ı~ <l}'nicvkıdc idik. Ben 
"'~~ '4ll >·L · . Yerde aldım. tM:"' . il· "'qQıtı ·1 11:.~ ~ l'l'\. ı~çok 1 c bir miiddet 

~t)tl'l'\ \ı~'-ld· §eyler söyledi .. 
~~itti ~iı ı. Fakat hiç biri, 
~ ~l ~~ ~~allı Ravenin 
~~ ldiiic ,l'crıi ~ı.ıhirn değildi. 

h)~~ kada'; .?_?rb şekli ki 
"'-'· ogrencceğiniz 

Bir müddettenlni şehrimize 
gelmesi beklenen beynelmilel ticaret 
odası reisi B. Fentener Van Vilisin
gam'ın riyasetindeki heyet dün tay
yare ile gelmiş, Perapalas oteline 
inmiştir. 

Heyet; reisten başka B. Alek 
Barhi, B. Cerhard Ridberg ve B. 
Oven Cons'dan mürekkcbtir. 

Beynelmilel mühim ekonomik 
meseleler hakkında iş adamları ve 
hükumet erkanile fikir müdavele-
sinde bulunmak maksadilc bu seya· 
hati yapmakta olan heyet, diin Ye· 
şilköyde Ticaret Odası reisi B. Mit· 
hat Nemli ve istihbarat şubesi direk· 
törü B. Calib Bahtiyar tarafından 
karşılanmıştır. 

Beynelmilel ticaret heyeti reisi 
B. Vilisingam, dün kendisile görü· 

şen gazetecilere şunları söylemiıtir: 
"Dünya ekonomik vaziyeti, es

kisine nisbeten daha iyidir. Mania· 
lar kalkıyor. Vaziyet tedricen te
kemmül ediyor. Bu itibarla herke
sin biribirini daha iyi a'nlıyacağı bir 
zamanda bulunuyoruz. 

Ancak, lngiltere ile Amerikanın 
siyasetlerinin biribirine uymaması, 
Amerikanın "en ziyade miisaadeye 
mazhar .. muamelesi yapması ve ln
gilterenin kendi "imparatorluk me
nafiini gözeten,. bir sistem tatbik 
etmesi başlıca güçliiğii teşkil etmek· 
tedir. Mamafih Belçika Başvekili 
Van Zeland bu güçlüğü halletmek 
maksadile iki noktai nazarın telifine 
memur edilmiştir. Müşkülatın ber
taraf edilebileceğini umuyoruz. 

Balkanlarda ekonomik inkiıafı 
çok iyi bulduk. Mükemmel bir zi-

raat memleketi olan Balkan mem· 
leketlerinde bu sene ekinin çok iyi 
olup pek iyi fiatlara satıldığım 
gördük. 

Türkiye de, sanayi ve ziraat sa
hasındaki tekemmülünde devam c· 
derek diğer memleketler gibi bey
nelmilel ekonomik refaha hakiki bir 
yardımda bulunabilir ... 

• • • 
Beynelmilel ticaret heyeti dün 

akşam B. Mithat Nemlinin hususi 
bir ziyafetine davetli bulunuyordu. 
Bugiin Ticf\ret Odası tarafından 
kendilerine Park otelede bir öğle ye· 
meği verilecek, öğlede sonra Tica
ret odasında bir toplantı yapılacak· 
tır. 

Ak'8m üzeri şereflerine Perapa· 
las otelinde bir ziyafet verilecek ve 
heyet yarrn hareket edecektir. 

• lsveç Universitcslne mensup arkeoloji 
profesörü Loren Mısırdan ııehrlmlze gcl 
mitUr. 

• Kimya talebekrlnden 30 kiş!Uk bir ka 
!ile kömür rıergirılnl gôrmek üzere cuma gU 
nU Ankaraya gidecektir. 

* Pamuk ipliği üzerincle yapılan yolsuz 
lukları tetkik etmek Ur.ere tchrlmize gelen 
İktisat vck~letl tefti§ heyeti rei8i HUrınU )"a 
man Ankaraya dönmtietür. 

• Yeğenini görmek üzere lzmire g iden mü 
tekalt !eriklerden Abdullah C paşa) orada 
ölmüttUr. Abdullah paşa Balkan harbinde 
ıark ordusu kumandanlığı ile bir arada har 
biye nazırlıA'J yapmıgtır. Cenazesi 1zmlrden 
btanbula gelecektir. 

• Güzel sanatlar ve Unlverslte te~kllAtı 
na clair alAkadarlarla görU§mek tızcre §ehrt 
mize gelen Maarif veklleU yüksek tedrlıt 
müdür vekili Cevat Ankaraya dönmUJtUr. 
tur •• 

• Liman işletme idarem Glllatadakl ~eni 
blnuında çalışmaya başlamı§tır. 

• Tahrandaki heyetimiz ,·azl!erıinl bitirmiş 
olduğunıian <.;emaı H UsnUnUn riyasetinde o 
larak Türkiye.ye hareket etmiıtir. • 
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Kadlrcan KAFLI Tefrika: ae 

- Peşrev Bey seni niçin evermez ... 
Yoksa yavuklun yok mu?. 

r • 

Yarı çıplak ve iriyarı ;;damlar An· 
tonyoyu mazgallar ardındaki yüksek 
bir yere çıkardılar. Zayif ve uzun boy
lu adam da onun bir eliyle ensesine, 
diğer eliyle de gırtlağına ~bastı. can 
acısı ve ölüm korkusile çırpınan An
tonyonun dili bir karış çıkmıştı. Cel
lB.d ibu dilin ucuna bir <;engel attı ve 
boğazını bırakarak çektı. Diğer eliyle 
de bıçağı vurunca dil hemen hemen 
kökünden kesildi ve kan akmnğa baş. 
ladı. 

Cell!d kestiği dili çengelden çıkar
dı ve bütün hızile T~k askerlerinin 

aaflarma doğru fırlattı. • 
Her iki tarafın kalabalığı arasında 

bir uğultu duyuldu. 
Her iki taraf da bu sinsi Venediltıi

den öclerinin alındığını görerek sevini· 
yorlardı. İki düşman ordu arasında gö
rülen bu hiı birliği ba§ka hiç bir zaman
da ve yerde görlilmemişti • 

Antonyonun cezası bitmemişti: 
Cellad bu sefer onun kulaklarını bi

rer birer kesti ve onları da dili attığı ye
re fırlattı. Burun da ayni hale uğradı 
ve sonra bacaklarından bağlıyarak kale
nin kapısı üıtüne baş aşağı astı. 

C•:in karanrken Oryano döndü ve 
onun yerine alınmış olan zabit kaleye 
gitti. 

Sinyor Zaharya şu haberi yollamıştı: 
- İçimizdeki bir alçağı meydana çı

kardığı için çok teşekkür ederim. Onun 1 
fa öcü alınmış oldu ve sanırım ki ödeştik. , 

A.ramızdaki harp sürüpgidecektir.Her iki 
taraf da zarar göreceğiz. Halbuki be-
nim Umur Beyin memleketinde gözüm 
yoktur. Biribirimize hücum etmemek 
ve alışveriş yapmak şartile barışalım. 

Umur Bey arzu ve kararından dön
medi : 

- Kaleyi bırakıp gitsinler! Maksad 
yalnız ah;veri§ yapmaksa limana Cine
viz gemilerinin serbestçe girmelerine, 
tacirlerin mal satmalarına izin verece
ğim. Fakat eğer bunu kabul etmezse 
ondan sonra bizim tarafımıza, niçin o
lt:rsa olsun, hiç bir yabancının geçiril
:~::ııe sini emredeceğim. 

Zaharya da inadında devam etti ve 
ord:ın sonra artık pazar kurulmaz oldu. 
/\;3ğı İzmirde toplanmış olan satıcılar 
ht;:r onar gemilere binerek şehirden 
ay·~ Idılar. 

RAFTALIK 
l-liKAYELER 

- Sen çocuksun, belki kırarsın sözü 
ile kendi elinde tutmak istiyordu. 

Evden içeri girdikleri zaman iki ar • 
kada§ adeta biribirlerine kırılmı§ gibi 
idiler . 

Kavanozdaki canlı balıklar büyük 
bJba ile torunun günlerini yutmaya baş
ladı. ikisi de gözlerini açar açmaz ka • 
vanozun başına geçiyorlar. ihtiyar ba
lıkların suyunu tdeği§tiriyor çocuk on -
lara gıda olabilecek şeyleri bulup geti
riyo:-du. 

Çocuk bir kara sinek yakalayıp !da 
suyun üstüne bıraktığı zaman balıkla -
rın birer torpido gibi hızla suyun üs -
tüne fırlayışlarındaki kırmızı burunları-

nı dı~arıya uzatarak sineği kapışlarındaki 
sur'ate hayrandı. 

Büyük baba, torununa kavanoz ke -
narında denizden, büyük okyanuslardan 
bahseder. Derdi ki: 

- Bunlar bir şey mi? .. Bunlar denizi 
suyunun tdını bilmezler ... 

1 
Bu.,l : r tatlı .su balığı ... fakat ne yap· ı 

ma'z, bunlar tath suyun Abdurrahman 
çelebileri. 1 

DC'nizde fırtınalar olur ama deniz su- 1 

yunun tuzluluğunda ayrı bir zevk var • ı 
ı dır. Diye tutturur hafif tertip bir de • 

Kalede yalnız askerlerle alışveriş 

yapan liirkaç meyhaneci ve satıcı kaldı. 
Hamza o akşam Umur Beyin ayak

larına kapanmış. yalvarmıştı: 

- Benim suçum büyük ... Benim de 
dilimi ve kulaklarımı kesseniz, baıaşa· 
ğı assanız haksızlık olmaz. Fakat bilir
siniz ki istiyerck yapmadım. Bir aptal 
lıktrr oldu. Ummadım bunu ... Ben ölme
liyim. Faka.t izin verin de boıuboıuna 
ölmeyim. En önde döğü~eyim. Ölünce
ye kadar hep dö~ijşeyim. 

tığı ıırada ıusadıfını hissetti ve orada 
durdu. 

Çeıme batında bir genç kız vardı. 
Bakırdan güğümünü dolduruyordu. 
- Kızkardeş, bir ma§rapan yok mu? 
On sekiz yaJında esmer ve iri kara 

gözlü bir kızdı. Dönüp' baktı ve Umur 
Beyi görünce kızardı: 

- Y<ıktur. Fakat getiririm. Evimiz 
ıuracıkta ... 

Gösterdiği yere doğru koştu: 
Fakat Umur Bey onun arkasından 

ıeılendi: 

O::::cuenin 

lngılizcPt/eıı çevf,_: 

VıR Goa. 
-IS-

Umur Bey onun bu dileğini kırma· 
dı. 

-14 -
SEVEN VE SEVMIYEN ... 

Aradan iki uzun yıl geçmişti. 

Kalenin muhasarası devam ediyor 
ve sık ıık hücumlar, kale dışarısındaki 

- Dur, gitme. Güğümden içeriz .. 
Attan atladı ve dediğini yaptı. 
Ayrılırken sordu: 

- Sen n:çin yı11ık düt.•JnJere ıitme
dir.? Kimsen yok mu? 

"Zehirli Sarmaşık,, yere ser 
nükteli bir k adama, ince 

seyrediyormuş 
istihza ile 

- ..... . 
d S. - Kimin kızısın? düzlükte çarpışmalar oluyor u. ınyor 

Zaharya yokluk ve boşluklarının vakit - Peşrev Beyin! .. 
vakit denizden aldığı yardımlarla kapa- ı - Yaa!. Peı::rev Bey niçin Eenl eYer-

gibi hazla fi 
bakıyordu .• 

tıyor, fakat §Öyle son bir zafer kazana-1 mez. Türk km çabuk yuva kurmalı, yur· 
mıyordu. Kale önünde bir şey yapama- da yiğitler yeti~tirmeli. Yok&a henüz 
dığı için arasıra Agamemnon kıyılarına yavuklun yok mu? ... 

BUNDAN EVVELKi Ki ., 
Slı'\1LARJN HULASASI: 

Mıııceraaını bize anlatan A· 1 

mer:kıtnın methur haydutlann -
dan bir gangsterdir. Nevyorka ilk 
ıel<liii rece bir bara giriyor. Bu
r.::da eararcnıiz bir kadınla kar • 
ııl:ı§ıyor. Karlota ismindeki bu 
kedın haydutların yeri ol1tn bu 
barda büyük bir ır..cvki İtıal et
mektedir: Onun emri ile ıtıklar 
ıcnüyor ve karanlıkta d•n• bat -
lıyor. 

İlk heyecan anında, "'° 
doğru koştum. Ne de o_. il'. 
gsterlik var ... Bir kavglt ~ 
olur da alaka duymaz. ~l baskıncı müfrezeler çıkarıyor; Türk - 1 1.. .. 

köylerine hücum ettiriyor; yolları kes· - Söylesene Seni k · m olsa alır ... 
meğe çabalıyordu. - l ! .... 

Hamza bu zaman içinde on beşe ya- - Dut yemiş gibisin! Unutmayım 
kın yara almış; sol kolunu kaybetmiş, da baban gelince onunla konuşayım. 

yüzünün sol tarafı boydan boya kesil-1
1 

·---------( A_r_ıoo_._'ı_u_ar) 
mişti. Fakat ölmemişti. MU t h I 

o şimdi ordunun en cesur askeriydi. 9 a dem n Şubes!ne 
Nerede en korkulu bir h:.icum, bir bas· yeni memurlar ahnacak 
kın olursa oraya lro§uyordu. Umur Bey: Belediye müstahdemin §Ub~ısi hazi -

- Sen vaktile yaptığın yanlışı ar· randan itibaren yeni elemanlarla takvi-
tık ödedin t ye edilecektir. 

Diyor fakat onu en önde çarpışmak- Büroya kayıtlı olan müstahdemlerin 
tan vazgeçiremiyordu. sicillerinin tetkikine başlanacaktır. Mu. 

Türk İzmiri gittikçe büyümüş , bil. ayeneye gelmiyenlerin isimleri bir liı

yücek bir şehir olmuştu. Fakat 5011 za- te halinde hazırlanarak kaymakamlık -
manlarda gerek şehir halkı. gerek aşa. lara gönderilecek, muayenelerini yap -
ğı !zmiri kuşatan ordu her zamankinden tırmıyanlar cezalandırılacaktır. 

daha az görünüyordu. Çünkü mahsul Festival Komitesi Cuma 
toplama mevsiminde askerin bir kısmı gUnU toplanıyor 
yurtlanna dönm:işler; çoluk ve çocuk- Festival komitesi cuma günü top _ 
larını da götürmüşlerdi. Birgide her yıl ]anacak, hazırlıklar etrafında görüşe • 
olduğu gibi avlar ve düğünler yapılı- cektir. 
yordu. Fakat Umur Bey oraya gitme- Bulgaristan ve Yunanistandan bazı 
mi§ti. Çünkü. kuşattığı kalenin karşı· gruplar festival esnasında İstanbula 
ıından bir gün bile uzakla•mak istemi- 1 gelmek istediklerini bildirmişlerdir Bun 
yordu. • • I lara gösterilecek kolayhklar hakkında 

Güzel bir sonbahar g4nü kaleden çık- malfımat verilmiştir. Bun:lan başka A
mış: Kırk~amlara doğru at t•:.irmüştü. nadolunun bir çok yerlerinden de ka -
Kasabanın kenarındaki çeşmeye yaklaş· fileler gelecektir. 

Ganııter Lili, ayni zam-ında 
"Zehirli Sarmaşık,, adı verilen 
bu kadınla ıörüımck için ilerler· 
kcn, bir defaaında, kendisini biri· 
ti kolundan tutup çekiyor; bir 
defasında da kapı lardından bir 
t11bınca •~•İ ititiliyor. Herkes o 
t-ırafa doğru koştuğu zıunan Li
mi tekrar, Karlotaya doğru gidi· 

' yor. 

A'ğz.ımı açıp, konuşmak için ilk ke-
limeyi söylemeğe hazırlanırken ... bir-
denbire bir tabanca ıresi işitildi .. . 

Tabanca sesi kapı tarafından gel. 
ınişti. Gayri 'ihtiyari ba~ımı o tarafa 
çevirdim: Sanki karanlıkta bır şey 

görecekmişim ·gibi. Fakat, hemen he. 
men gene o anda s~ !ondaki rlektrikler 
yandı ve hPrkea kapıya doğru koşu§
ma "a başladı ... 

-5- Yazan: SADRl ER1EM 
niz coğrafyası, hatta üste oseanogdafi
den bahsederdi sonra coşar; 

- Deniz suyunda ba§ka bir halavet 
var vesselam ... 

Yine;. sana bahriyeli ol demem ama, 
engin denizle:-de tek kürekle gez:, do • 
laş. Tuzlu sular öyle uslu. öyle munis· 
tir ki ; denizlerde ne kötülük olurı;a hep 
tatlı sı:ların ve karaların yaklaştı~. yer
de başlar. Tatlı sular, deniz suyuna ka
rışınca karala rın hoppalığı sulara da si
r<ıyet eder. Bunu kaç kere gözlerimle 
gördüm. 

Fırtına dediğin. korktuğunuz: dalga • 
lar hep bu karaların denizin güzelliğine 
hürmetin :len. clen:zdeki güzclliğ-: ka -
vuşamamalarındandır. 

Deniz başl:a şeydir vesselam .. 

Çocuk bu sözlerden bir §CY anlar 
mıydı? Anlamazdı, gülümserdi. Yalnız 
bunları söyliyen ihtiyar anamın ~özle -
rinin döndüğünü yüzünde acayip siz -
giler peyda o1':iuğunu adamakıllı öğren· 
mişti. 

Büyük baba bir gün kavanozu 
büyüttü, koskocaman bir cam havuz 
paytırdı. Cam havuzun :iibini yağlıboya 
ile deniz rengine boyadı. 

İstanbuldan sahil kayaları ve kum 

getirtti havuzun dibine yerleştirdi. Ha· rum. Denizlerde de böyle korkarlaır mı :ı 
vuzu ken:lisinin yatak odasına, koydu Dede cevap verdi: 
ayni zamanda torununun günlerini be - - Korkmazlar, çünkü deniz pek de -
r~ber geçirdiği oyuncaklar da burada rindir. Binlerce metre ... 
idi. Duvarlardaki haritalar yanına yeni - Y~ni bizim evi daldırsak içine gi-
yeni gemi resimleri gelmişti. Bir pusu- rer. 
la, kapının üstünde tahtadan yapılmıı - Bizim ev, denize bir lokmıı bile 
yağlı boya ile boyanmış, yapıştırılmış gelmez l Bizim ev. nihayet on metre ... 
bir çapa vardı. Yüz defa bizim evi üstüste getir o za -

Odanın pencereleri öyle bir hal al • man §Öyle böyle sahile yakın bir deniz 

mıştı ki bir gemi kamarasına benziyor derinliği. 
ve pencereler asılan harita ve resimle - - Peki derinlifine derin, fakat iki 
rin arasından bir lumbar ıdeliği manza _ vapur, yan yana geldiği z_aman denizin 
rası veriyordu. Perdeleri resimle~ ve yüzünU kaplarlar, yine onlar korkar. ka· 

h~ritalar arasına öyle yerle~tirmi§tİ. , ç~rl~~"·:. .. . 
İhtiyar komşularla , damadı ile tavla O· .. Buyuk bab3 tavlayı şoyle bır keni\ra 
yunlclnnı da burada. oynardı. bıraktı, ciddi ciddi cevap vermeğe baş· 

. !adı: 
Bir gün komşunun bayanı ılC' tavla _ D · · ucundan bakılınca öbür 

.:ı • • • enu:ın 
oynuyordu. Torun d";.ıesının ehle yap • · .. .. ki ucu gorunmez .. 
tıg~,1 tahta gemi ile sokaktan satın alınan At d de - ma ı .... 
oyuncak gemiyi elite ~ti~or. iki gemiye Alay mı ediyorsun hiç öyle şey olur 
yarışlar yaptırıyor, elını ~uya 1iOkuyor mu? 
gemilerin ve elinin hareketinden dalga- . D : d v•l ' ? s b d kt k .. .. . enız su eı;t mı u, ar a a, o-
lar hasıl oluyor. Balıklar buyuk bır kor· d ı... d .. d'. B' t 

. . .. . vada, havu.z a uanyo a, gor um. ır a-
ku ile çam havuzun ıçınde oteye lıerıye • k' f .. .. - G" ü 

raftan ote ı tara gorunuyor. or nme· 
saldırıyorlardı. ae olur ' mu hiç, :aonra bu sular dökül • 

Çocuk sordu: 

- Dede bu balıklar neden böyle kor-, 
kuyorlar, ödleri kopacak diye korkuy~ 

mez.mi'? 

- Dökülmez ... 
· ( Arkrm tınr) 

Fakat, birdenbire keD 
Arkama baktım: Zehirli 
duğu yerde ve gene a)'lli 
turuyordu. Yalnız, başJJll 
nuş, gözleri daha fazla 
baJsıyordu. 

Bir daha önüme baktll' 
bardan dışarı uğramıştJ. 
ben kalmıştım, bir Ka.~ 
ne oluyordu~ bana ne! .,....... 
salonda yalnız kalmışkell· .. 

Döndiim ve Zehirli Si 
ru ilerledim ... 

Fakat, Karlota'ya dor 
adım atmıştım ki arkaııtdl' 
koştuğunu işittim. DönUP 
kit olmadı: Sol kolunıdaO 
lam1ştı. 

Döndüm baktım: Bll. 
çarpıştığım hayduttu. 

Artık kanım beynime 
tahammül e:lilir bir hal d 
dam beni açıktan açığa 
du. 

Böyle muhakeme et111•I' 
tu; duyduğum hiddet 
re keti tayin etmişti: . ,:,,,,,. 

Hemen sağ elimi ar~ 
ve tabancamı çıkardım· 
tim. Fakat ... 

... . Ayni saniyede bir ~ 
yuldu. Arkasından bir er 

Birdenhire donup kal 
bir duman kaplamıştı. bit 
kabil değildi. Her halde 

mUzde patlamı§tı. ' 
Kim vurulmuştu? B 

tu. O hakle, kimi vur 
di? Belki bana ateş edi 
bet etti,rem~mişlerdi ... 

Bir adım ileri attıın· 

rılmıştı, önümü görmek,,.. 
Gördüğüm ~ey tUyle•] 

olduğum yerde kaldım:. _.,ı 
Yerde, biraz evvel 1'P"' 

tutan adam yatıyordu. 

Benimle beraber, yerM 
ru tabanca sesini işiter9' 
ko.ştular. Fakat, birdcnb' 

ki elektirikle idare editeıı 
mışlar da düğmeye baS 
muşlar gibi. rap dediler 
nız ben hızımı kesme:lidt 
tan rakibime doğru iter 

Lakin. diğerlerinin 
ları merakımı mucip ol 
de yatan ve belki de öl 
üzere olan bu adamı t 

için eğiliyordum. hem dl 
ranlara bakıyordum. 

Bu mütcred~it vaıi 
gözlerim Karlotaya ilitt:l 

O, yine eski yerindi 
mutaazzım vaziyetinde 
!ara, ince nükteli bir k 
yormuş gibi, hazla ve i 
yordu ... 
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Elsafu ~ahranın şimal sahilinde 
nıerakiş hududuna yakın beynz du· 
,·arla cevrilmiş, Fransızların kü · 
ci.ik bi; sahra postasıdır. Burada bir 
;·iizbaşı kumandasındn beş zabit 
.. F orrer,, adında yaşlı bir doktor, 
Afrikalı altmış avcı si.ivari, huna 
miilhak bir kısım jandarma vazife
sini gören Arap sipahileri vmdır. 

Yüz başı d'Arimont, uzun La· 
mandnnberi burada ıssız ve amansız 
cöliin -:chennemi kumları içinde bu· 
ı'unnn kalenin kumandanıdır. Sakin, 
az :ı<"_ ler, az güler, vaziyet ve hareke 
tinin güzelliği maiyet efrad ve zabit 
leı lne kendini cok sevdirmiştir. U. 
zun yıllardanb~ri burada bulunuyor. 
Gelen terfileri reddetmiş, burada kal. 
ma~'T istemis. Niçin bumdan ayrıl
mnk istemediğini kiınse bilmiyor; 
beP de öğrenemedim. 

T uata ikinci tetkik yolculuğuın
da (Ain Safra) da bulunurken yü:z 
başının daveti üzerine kaleye birkaç 
giin misafir olarak geldim. Beni ika
metgahında boşalttığı bir od;ıya mi. 
~afir etti. Zabitlerin yerleri biraz 
daraldı is,. de (Y;-nc hepimizin rilhil· 
tr yerinde idi. Birinci akşam kalenin 
bol tatlı yemeklerinden ve nefis 
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§araplanndan yeyip i tik. Kahveden ' 
sonra balkonda lamba ziyası altında 
çene çaldık, eğlenceli vakit geçirdik. 
Baş mevzuumuzu tertib etiğim bu 
kervanla Afrikanın tanınmış cenup 
mıntakasında yapacağım gezinti leş· 
kil ediyordu. Yi"-'·:ı~ı uzun zaman· 
danberi bulunduğu bu yerleri çok 
ıyı tanıyor, vazife arasında karşı· 
laştığı meraklı vakalan çölde oturan 
!arın ahlak ve adetlerini tatlı tatlı 
hikaye ediyordu. 

Sabahın saat beşinde ve herke· 
sin derin uykuda bulunduğu sırada 
kalktım. Odamın penceresinden 
bakmıyordum. Yüzbaşı elinde çapa 
ve kürekle sıcak memleketlere mah· 
sus ~üze] bahçesinde çiçek açan por· 
takal. limon. zentin aRaçlan arasın· 
da çalışıyordu. Çiçeklerin sevimli 
renkleri arasında galiba yorgunluk • 
tan kıpkırmızı olmuştu. 

Uzaktan biribirimizi selamladık. 
Birkaç dakika sonra yanında bulu • 
nuyorum. Fidanların acaip renkli 
çiçeklerine, ~österdiğinı hrıyretten 
yü?.başmm pek hoşlnndığım parlıy<m 
g("izleri söyliiyordu. 

Hele kendimi prmırın başında 
bulduğum zam'an "burosı tıpkı cen· 
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net,, diye bağırdım. Hakikaten her· 
rak ve soğuk suyun geniş bir çimen
to tekneden taşarak aşağıya doğru 
dökülmesi ve manzaranın letafeti 
bana bu hissi ve~işti. Birçok ka
n tarlar ağırlığındaki taşların arala -
rından gelen bu menbaı tetkik dü -
şüncesine daldığım bir anda yüzba· 
şı söze başladı: 

- Pınar bu taşlardan kendi adı
nı almıştır. Şüphe yok ki §imdiki 
bulunduğu yerden çıkmıyor. Malum 
olmıyan yüzlerce sene evvel kimbi
lir kimler tarafından dağdan buraya 
kadar indirilmi~tir!. Su gördüğü. 
nüz 60 kiiom~trelik yerde bu, ye· 
gfüıe menbadır. 

- Yüzbaşım anlıyamadım, bu 
kurak çöl ortasına bu su nereden 
gelebilir. 

Eliyle uzak atlas dağını göster -
di: 
-1şte oradan geliyor. Akıntı çok 

defalar kum içinde kaybolur, fakat 
yer altında yoluna devam eder, ba
zı yerlerde tekrar yüze çıkar ve 
gün gibi parlar. Bu çöl mıntakasının 
yer altındnn su ekıntisı, kendisine 
ma1.sus bir hususiyettir. Bu haaise 
Atlas dağlarının cenup yokuşlarile 
birleşmesinden ileri geliyor. 

Yüzbaşının bu fikri ortaya atıl . 
mış yeni bir şey, samimi llir kana
atidir. 

Yüzbaşı devamla: 
- Yer altından akmakta olan bu 

sulan bulmak, yukarıya çıkarmak 
bilgisi sahranın çöl halinde bulunan 
biiyiik kısmı 1 çok münbit ve feyiz· 
Ji bir hale döner. Di.inyada insana 
sol kadnr 7evk veren bir yer yoktur. 
Herhangi bir araz~ parçası i~in tabi· 

/ 

• 

:4. TEŞ ÜLKESiNDE 

atın bol verimi karşısında kısır ve işe 
yaramaz demek doğru değildir. Yal
nız kusur insanların bilgisizliğindc
dir ve vasıtanın yokluğu bunlardan 
istifadeye imkan bırakmamıştır. 

Bu sırada doktor .. F orrer,, yanı
mıza geldi. Yüzbaşı onun hatırını 
sordu. doktor "pek iyiyim yüzba -
şım!., diyerek sigara kututsunu u· 
zattı. 

Yüzbaşı • bilirsiniz ki zehirli 
kağıtla tütün içmem. Pipomu daha 
çok severim. Her şeyin fevkinde her 
gün kalktığım zaman ilk işim şu 
pınardan bir bardak su içmek olur. 
Uzun senelerdenberi bu su beni da
ima taze ve neşeli yapar, bir za • 
manlar bu sevgili mcnbaım kuru -
mağa başlamıştı. T eessürümden ne 
yapacağımı bilmiyorı}.ım. Çaresiz • 
lik vasıtasızlık içinde nihayet hafri • 
yata başladım. Uzun ve faydusız 
tecrubclerle kayalar üzerinden on 
beş metre derinliğe indim, işte bu
rada yeraltında akmakta olan suyu 
buldum, bir menfez açarak ona yol 
verdim. Artık bu pınar bir daha ku
rumaz, dedi. 

· - Bu kaym·;ı kaleye ne suret· 
le getirebildiniz? 

- Menba bize yalnız su olarak 
e1imizde kalmamıştır, ayni zamanda 
kuvvet ve kudretimizi de arttınnış· 
tır. Bircok kereler yerli kabilcleı in 
tecavüzÜne uğrıyarak muhasara c· 
dildik, suyu kapatmak irin çok uğ
raştılar. Fakat muvaffak olamndı
lM· ! 

Mülazım D'Scgur bir anda yüz
ba§ının yanma ilerledi, ynklaşmakta 
olan bir kervandan haber verdi: 

-- )\ lerakiş sınırı tarafından ge· 
liyor. T ahmiqcn otuz. kadar deve ... 
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llll&larmda Yıldn ....,..ut olaAlal, .._ 
rtade muamele ıöNnlerdlı . Ha ilamlar 
... , 12 <14' kapıtru, -tıı fl,Jatlan m . 

"&tandaş: PARALAR 
• Sterllu ım - Puet.a 
•Dolar 12ı3 - •Mark :l8 
• Frank ll3 - • Zlott 22 l'iO 
• Ltret l2i; - • Penıo 2, 
•Belçika Fı "' - • tAy 16-
• Drahmt 2;.l - • Dlnar 52 
• tsvıçre Fr ~- Yeıı 
·~va 23- • Kroo lnee 3'1 ~ 

23. B~Ynelmilel Kömür Sergisi 
il • Nısan Cuma günü Ankarada 
l1dı. Sergiyi görmek hem se- 1 • f!"lortn 

•Kron Çf'k. 
65 •• •Altm 1033 • 

• Banlctıot 

111 h d . . f .d ı·d· eın yur un ıçın aı e ı ır. 
(2263) 

--~ 

Jstanbul Tramvay 
Şirketinden . -

'buı iLAN 
\'e ~ 'rrtnı\'ay Şirketi üzerinde, "Tekmil şebekede muteberdirn kaydı bu 
~ ~lUt tarüeden istifade etmek hakkını Yeren kartların mer'iyeti 

llıelttebeeı bil§langıcına kadar uzatıldığını, bu kartları hamil bulunan' 
talebesine bildirilir. 

DIREKTôRLtJK 

i5 - 2M 
•Şilin Avu• 23 -

Ç E K L ti R 
• t..oodn 62Hi0 • vı,,.,,.. '2130 
• Nevyor• O 79()j • MadJ'ld 13 ii 10 
• P&JU 17 S."ı~ • ~rttıı 1 369-2 
• MJIA.ac 10 m:.ııı • v.,..,.,. '1633 
• Bnlkuı '6860 • Budapeıı. 3 97e:ı 
• A.ttna l:li :ll • 8Ukr11 107 «60 
• Cenure 8 4;:,;o • Bel(J'MI 3' ,275 
• 8oty9 64 0.)12 • Tolto!ııun• 
• A.mıterı!ıun l i46j • Motlurra 23 ö05 
• Pnl 2'2 6580 • Mttıldıolm 3 10i5 

ESHAM 

.Le BankMn 9 ôO 
A..ııadolu 23 7ö 
Reji 1,00 
eır. Rayrty 

• Merku Baoır t>S ;.; 
U. l!llırorta 

Bomonti 10 75 

L8tlkrazlar 

l'r4'JJ1••' 
Çimento 1' ao 
Ctıyon o.ı 

,,..ır Del Bal,. .-
'ark m. aeF• -
reıetna 

rehvlller 
• tDU T .Hor. t 90 10 ICl•kt.r1ll 

• • • D 19 90 l'ramY&J 
• • • m 20. Rılıum 

btık.Dıüıl•t 99 A..ııadohı J ô9 90 
• Ergeni laUlc. 95 - Anadolu O 39 95 
1928 A .U • - 4 n.Wolu (IJ 

• s. Erzunrm ~ ôQ MUmesall A 4i ~ 

Takvim 
Çartamba Perteınbe 

28 Niaan 29 Ni~ın 
16 Sefer 1 l Sefer 

011.od~ ~02 5 OI 
GU.O batıfl 19,02 ı9m 
llabalı namuı 3,4~ 3,45 ot•• nama.ıa 12 12 12 ı 1 
Ddndt DIUO&SI 16,0ı 16,02 
Aq&m namu:ı 19,02 19.0J 
'rabll nıamaaı 204l 20.45 
rmaıı 3.08 3.07 

~---- ,___...__.....---: 

T ıım ıecen ,anım 118 119 
Ydm kalaıı S(lnler1 247 246 

"k Soğuk bava tesisatı 
1 tısat Vekaleti 

1~1rd Türkofist<>n: 
) !\ ~a.,., ~: baılıyarak memleketin muhtelif yerlerinde tcıiı edilecek olan 
ga1tıhirıc 1c::ıarı hakkında ahi.kadarı arın teklif yapmaları İ!jİn 30 -Nisan
ı; t'tihinc le ar lktısat Vekaleti tarafından verilmit olan mühlet 1 S -Mayıı 
~f\ adar temdit edilmiştir. (1030) (2327) 

vca.e 1 ı· 
\ 1 ila yet ı ()a ı nıi 

ııı -'d•ı>al En c ii n ı en İ n den : 
d ı:~tcı· arı - A. . . • • . 1 

lq_t tf Par~ 1 rıfıyc yolunun 42 f- 637 - S0-1-107 ıncı kılometrcleri arasın-
• •sı:l'tind~ ard.a §ose tamiratı mevcut altı bin liralık tahsis~tı dahilinde va

t~11 tlcaiıtlll Nısanın 28 inci Çarşamba günü saat on beşte ıhalesi yapılmak 
•"•it "alckat tc c~e konulmu§tur. 

•ı lııtt ~et ~afi lllın~t ( 450) liradır. isteklilerin ihale saatine kadar vekaleten 
tcı.,,1.'~tııbll 'v MüdürlUğündcn alınmış fenni ehliyet veslkası ve muvakkat 

•rıı g&rlll ey~ banka makbuzu ile vilayet makamına şartname ve vahidi 
ek ıstiyenlerin de vilayet Nafia Mi.ıdürlüğüne müracaatları. 

(2024) 

-. 
il.--- .4 lf..B A ---.

1 

mües.'teseleri 
1 Ankarad~ her lis9.nda kitap gaze

te Ye mecmuaları Akba mUesses~
lerinde bulabilirsiniz. Her lisa_ndan 
kitap. mecmua, gazete siparişi ka
bul, İstanbul gazete ,·e mecmuala 
rına ilan kabul, abone kaydedilir. 

Telefon : :~:177 

r--Günlük--, 

l!!~!?!~O=-==sil 
ô(;LE NEŞRİYATI: 
Saat 12,30 Pllkla TUrk muaıktıı. 12,50 

Havadiı. 13,0~ Muhtelif pllk neınyau. U,00 
Son. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 

Saat ı".30 PIAkla danı musikisi. 19.00 
ocuk F..1irgeme kurumu namın& kan!er&ns: 
Doktor Ali ŞUkrU. J9,30 Mandolin orkestra.sı 
B'rk ·ve arkaad~ları. 21l,80 Nezihe ,., arka 
d~luı tarafından Ttlrk muıılklıı~ ve halk ıar 
kılıtrı. 20,30 Ömer Rı~a tarıı.Irndıuı ararça 
söylev. 20.4~ Bimen Şen ve &rkad&flan tara 
fmdan Türk muıılkl!i ve halk oarkılan: Sa.at 
ayarı. 21,15 Orkutra. 

22,16 Ajans vt :tıorM haberleri v~ erte.si 
rUııtin proğr"mı. :?2,30 Şen: Bayan Mayda 
tarafından. 23,00 Son. 

KURCJN doktoru 
Necaettln Ataaagun 
Her &'Ün 16.30 dan 20 ye kadar 

Lalelide Tayyare apartımanlannda daire 
2 numara 3 de hastalarını kabul eder. 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye k2dıt 
muayene parasızdır. ------------

KURUN 
tLA~ t\('Rfl;Tl,P:RI 

Ticaret llAnlarının llAn l!ayıfatarıııda 
eantimi so kuru,tan baflar. tık aayıfat1ıt 
2~0 kuruşa kadar çıkar. 

BUyUk, ı;ok devamlı kıh§eli, renklı ılltı 
vereıılere &yrı ayrı lndlrm"ltri yapılır. 

R"sml lllnların bir satırı 10 kuruıtur 
Kiıtiık llAnlu: 

Bir dt'fa 30, tkl ddası 60. Uc de!a~ı 6~ 
dort defası i5 ve on df'fuı 100 kııruotuı 
üç aylık llAıı yerenlerin bir defaıı bet!ıı· 
vadır. Dort ııatırı j;'CÇen llA.nların razı .. 
aatırları ~, kuruetAn heMp edilir. 

KURUN hem dotrudan doğruya, kerı· 

di ld"re yerinde, hem OrhanbAy hllnınıi11 
\'AKrr Propaı:-ımda S"rvl~I eliyle 11•n kil• 
hul Pd.,r. 
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SATILIK, 
ARSA 

KiRALIK EV, 
VE SAiRE 

SATILIK ve KİRALIK 

1 - Kmkhda Kücükçamlıc~ caddeainc1~ Boğaza İstanbul& ve 
denize nazır fevkalade l avadar ve içinde içilir kuyu suyu
nu, müteaddit meyva ağ~çlarınl ve c;"amla~ı havi bir köşk 
hem kiralık ve hem satıhktrr arı:u edenlerın Yakıt proı:;a· 
canda aerviıine müracaatlan. 

SATILIK ve KlRALIK 

2 - Ktııkhda Küçükça..ınlı'"" !!!d:1~1:r+• b;.iyük Ü'.f odsyı hah· 
çeyi havi bir kötk hem lJı-alık ve hem satılıktır. 

SATILIK ARSA 

3 - Kuzguncukta Gızh·ri~ •·li'• erı·l .. n •t.-,,.fı dt1varh Ye miJ. 
teaddit ağaçları ve •uyu bullliluı bir araa ehven fiatla 
ıatılıktır. 

SATILIK KAGJR HANE 

4 - Beyoğlunda İıtiklil caddeaine yık'?! Bekir aokağmda 
1 O numaralı 9 odalı bahçeli ve ayııca çsma~ırlığı ve çama· 
ıırlığmda iki odayı havi kagir hane satılıktır. 

SATILIK KAGlR HANE 

S - Çemberlitaşta Peykhane caddesinde ki.gir 18·20 odalı iki 
kapıh dört katlı apartıman tertibine elveritli ve hali hazır· 
clı dahi müfrez daireleri havi kigir hane çok ucuz aablıktır 

SATILIK HANE ARANIYOR 

6 - Kachl<öyünde Moda eaddeıi Bahariye Rn~; P"~. tarıfl~
nnda yeni yapı ev veya apartmıanı olup da aatmak Uıti· 
yenler en ıon fiatlarile bizzat. 

SATILIK SECCADELER ARANIYOR 

7 - Az ve temiz kullanılmı§ !aparta 2. 70 X 4 boyunda hah 
ile Acem ve laparta seccadesi olanlar bizzat. 

lŞ ARIYOR 

8 - Yüksek Deniz Ticaret mektebi mezunu İkt!Y.Jd Vek&letin 
den carkçı tehadetnameaini haiz ve maliye. hi:ımellerinde 
bulunmut bir ıenç çarkçılık ve muhuiblik anyor Uıtiyen· 

.lerin. · 

D1K1Ş MAKiNESi ARIYOR 

9 - Sinaer veya Navman markalr az kullanılmıt el veyı ayık 
dikit makineai olup da aatmak Uıtiyenlerin. 

SATILIK KAGiR tKl EV 

10 - Şi9lide Şifa yurdu civanncla 3 katlı be§er odalı baliçe teı
koa ve elektriği havi iki ev çok acele aatılıkür almak iati· 
yenlerin. 

SATILIK MUFREZ ARSALAR 

11 - Maltepe ile Boıtancı arHındaki Küçükya!ı istasyonu itti. 
ıalinde 17 parça müfrez arn tamamı 20,000 ar,m fiyatlar 
uygundur. 

Bunli'\rı almak \'eya satmak istivenlerin Ankara caddesinde 
V AKIT Yurdunda V AKIT Propaganda servisine müracaatları. 

Mühim kolayhklar 
Aşağıdaki hizmetlerden birine ihtiyaçları olanlar 

Bir Telefon 
Bjr mektup 
Bir Kart 

Bir adam göndererek 
Vf!ya biuat ıelerek aerviı!ıniz!e temu etm~?idir!er. 

VAKiT PROPAGANDA 
• • 

SERVISı 
Okuyucularımıza hizmet olmak üzere a~ağıdaki huaualarda 

kendilerine liznn olacak kolaylıktan kendileri sibi dütünüp halle· 
dea:k, işlerini görecektir: 
l - - Mobilya, eşya vesaire satmak veya almak iııtiyenler, 
2 Kfttİp, muhasip, hizmetçi, &Jçı, iıçi İatiyenler ve bu hizmetlere 

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

ralamak, kiraya vennek. Almak veya satmak istiyenler, 
4 Derı vermek veya almak iatiyenler, 
5 Otomobil almak satmak veya iı!etmek is~iyenler, 
6 - Radyo almak satmak veya tamir ettirmek İaliyneler. 
7 - Tercüme ettim1ek veya tercümeler yapmak iı~iycnler bu 

hizmetlerini kolaylıkla ve emniyetle carçabuk görebilm~' ·ıi 
için <VAKlT PROPAGANDA SERV1St) nde bu i~!erle 
me~gul olmak ü~ere ayrıca bir büro vücuda getirmiıtir. 

:\1üracaatlarda hiçbir kayıt iicreti alınmaz. 
Valut Propaganda Servisi 

Vakit Yurdu Ankara Cad. İstanbul 
Poıta kutusu 46 Telefon 24370 

T clgnı.f - Propagııı.nd" V Akit 
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· lstanbul ~elediyesi ilanları 

O . !makbuz veya mektubile beraber 4-5-937 sah ıünü aaat 14 de 
lçUlerfn muayenesi hakkında ıU\oı mende bulunmalıciırlar. <t> c2141> · . 

Ölçüler nizamnamesinin 17 inci maddesi mucibince 937 senesi ikincika • Senelik muhammen 
nun ayı içinde kaydedilmiş ve sahiplerine müracaat kağıdı verilmiş olan ölçüte - kiruı 
rin 937 senelik muayeneleri 1-5-937 gününde başhyaeaktır. Taksim Gümüşsuyu mahallesinin • 

Muayeneye getirilecek ölçüler: Cümhuriyet caddesinde 6 N. Iı Bel. 
1 - 1935 ilk veya senelik muayene damgasını taşıyan bütün ölçüler. lavista bahçe ve gazinosu 
2 _ Senelik muayene damgası silinmiş veya okunamıyacak kadaı" bozul • Karagüml'ükte Keçeci Piri mahallesi. 

muş b:JUmum öl,c;üler. nin Kilise sokağında 78 N. h bostan 
3 _ Sahipleri tarafından ayarından veya damgasından şüphe edile11 ölçü • Tepebaşında Mc>şrutiyet caddesinde 14 

lcr. N. Iı dükkan 
ölçü sahiplerinin müşkülata maruz kalmamaları ve işlerini çabuk yaptır • Tepcbaşında .Meşrutiyet caddesinde g 

malan için ellerindeki müracaat kağıdında yazılı olan üç maddeye çok dikkati N. lı dükkan 

etmeleri lazımdır. Tepcb:ışında Meşrutiyet caddesinde 10 
Aşağıda yazılı günlerde ayar memurları, mrntakaları içindeki semtlerde öl- N. lı dükkfın 

çilleri muayene edeceklerdir. Galatada Karaköy caddesinde 7 / 10 
Eminönü Gurub Merkezi • N. lı dükkan 

1/ 5/ 93 7 den 31/ 8 93 7 günü'" e kadar Beyazıt nahiyesinde Gala tada Topçular caddesinde J 2 
Beyoğlu Gurub Merkezi N. h dükkan 

15 s 937 den 2215/937 günü"le kadar Beyoğlu kaymakamlı~ı.nda G:tlltatl:ı Karaköy cr-ddesinde U / 1 
4 5/ 937 .. 1/ 6/ 937 .. ,, Pangaltıda N. lı dükkan 
2 6/ 937 9 6/ 937 ,, .. Hasköyde Gaitada Karaköy caddesinde 5 6 
ıo 6 1937 .. 26/ 6/ 937 .. ,, Beşikta~ N .. Jı dükkan 
28 6 937 7 /7 / 937 .. ,, Arnavutköydc Fatih Kirmasti mahallesinde 2() N. h 

8 ' 7 937 ., 24/ 7 / 937 ,, ,. Sarıyer ., T('timmei 11:ımine medresesi 
26 7 937 ,. 5/ 8 937 ,. Yeniköyde Hoca Hnvrettin rnııhallrsinde Süpür-

6/ 8/ 937 ,, 31/8/ 937 ., ,, Beyoğlu ,, ged rn'm"!mda 8 N. lı Eftalzade med

Merkezi resesi bahçesi 

350 

84 

100 

180 

120 

1680 

840 

900 

1440 

240 

222 

Daimi Encü -

İlk teminatı 

26,25 

6,30 

7,50 

13.50 

9 

126 

63 

67,50 

108 

18 

16.65 Fatih Gurub 

l 15/ 937 den 15/ 5/ 937 gününe kadar Yukarda semti senelik muhammen kira\arile ilk teminatları yazılı olan 
17 51937 ,, 

1/ 6/ 937 " 
31/ 5 937 " " 
19/ 6/ 937 " " 

30/ 6/ 937 " " 
9/ 7/ 937 •• " 

mahaller t r s
1
im tarihinden 9::l8. 9::;9, 940 yılı mayısı sonuna kadar ayrı ay

rı kiraya verilmek üzere açık artırmaya konulmuşlardır. Şartnameleri Leva. 

zım müdürliiğünde görillebilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk teminat 

İatanbul Aıliye altıncı }IJİ 
keme.inden: 

937/1296 rot' 
Nasiha tarafından Erıu ııif 

tinin Yusuf ili kazası çörke j • • o 
cami mahallesinde Bah".~ 
Oaman aleyhinde açtığı rı'.Jc 
davasında: Müd:ialcyhiıt ~ .. 
nrn meçhuliyeti hasebiyle 
linin on gün zarfında ce-.ra~ 
zere on bcı gün müddetle , 
ğine karar verilmiş ve da~• e , 
reti mahkeme divanhaneıiıt -
dufundan 937/1296 d~~~e 
ilandan itibaren on gün ıçırı 
mesi lüzumu tebliğ yerinde?I• ti 
re ilan olunur. CI· 

1/7/937 " 
12/ 7/ 937 " 
21 / 7/ 937 " 
2ı B/937 ,, 

9/ 7/ 937 ,, " 

Fatih ayar memurluğunda 
Eyüp kaymakamlığında 
Samatya nahiyesinde 
Bakırköy kaymakamlığında 

Y eııilköy nahiyesinde 
Silivri kaymakamlığında makbuz \·eya mektubile beraber 14/ 5/937 0uma günü saat 14 de Daimi encü. ____ ..__ ______ ....,..--

mende bulunmalıdırlar. (1.) (2371) 30/ 71937 " " 
31/ 8/ 937 " .. 

KADIKÖY GURUB 

1/ 5/ 937 den 22/ 5 937 ye kadar 
24 5/ 937 ,, 29/5/937 " " 

USKUDAR 

1 / 6 93 7 den 15/6/ 937 ye katlar 
16 6 937 " 22/ 6/ 937 .. " 
23, 5 93 7 " 30/6/937 ,, " 

BEYKOZ 

11 i / 937 den 15/ 7 / 937 ye kadar 

ADALAR 

16 7 937 den 21 / 7/ 937 ye kadar 

22 7 937 " 26/ 7/ 937 •• " 
27 7 937 •• 29/ i / 937 " .. 
30 i 937 .. 31/7 /93 7 " •• 

2 S 93V den 4 5/ 937 ye kadar 

5 8 937 •• 9, 8/ 937 " " 
10/ 8 937 " 12/8,937.. " 

YALOVA 

Çatalca .. 
Fatih ayar memurluğunda 

MERKEZİNDE 

Kadıköy ayar memurluğunda 
Erenköy nahiyesinde 

Usküdar kaymakamlığında 
Kısıktı nahiyesinde 
Beylerbeyi ,. 

Beykoz kaymakamlığında 

Büyükada 
Heybeliada 
Bur gazada 
Kınalıada 

Maltepe belediyesinde 
Kartal .. 
Pendik 

" 

13 8/ 937 den 18/8/937 ye kadar Yalova belediyesinde 

ŞiLE 

19/ 8/ 937 den 21 / 8 ' 937 ye kn<lar 
23 ıg ' 937 .. 24, 8/937 .. kddar 

26/8/937 " 31/8/937 " " 

Haseki hastanesine lüzumu olan 51 

Şile belediyesinde 
Ağfa 

Kadıköy Merkez 

Muhammen bedeli 

,, 
(B.) (2205) 

tık teminatı 

kalem ecza 600 lira 45 lira 

' Yukarıda cinsi mikdarı ve muhammen bedelleri yazılı olan ecza açık eksilt

meye konulmuşlardır. Listesile §artnamesi Levazım Müdürlüğün;le görülebilir. 

İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve hizasında gösterilen ilk temi -

nat makbuz veya mektubilc beraber 4. 5. 937 salı günü saat 14 de Daimi Encü -
mende bulunmalıdırlar. (B.) (2146) 

Alemdarda Hoca Rüstem mahalle ve 
sokağında 6 No. lr Darüssuade ağası 

Mehmet ağa medresesi. 
Çcmberlitaşta Divani Ali mahallesin

de Yeniçeriler sokağında Merzifoni Ka-

ra Mustafa Paşa medresesi. 
Cibalide Fener caddesinde 2 N. lı 

kuleizemin. 

Çcınberlitaşta Molla Fenari mahalle 

ve sokağında Küçük Vezir hanının üst 
katında 5 N. lı oda. 

Eminönündc Hora Alaettin mc;halle
sinin Çiçek pazarı soki!ğında 20 N. 1ı 

Haseki Mustafa ağa mektebi. 
Beyazrtta Kaşıkçılar sokağındıı 7 5,50 

metre murnbb3r yol artığı. 
Sultanahmette tshakpaşa mahalle ve 

sok:ığında 35, 13 N. 1ı İmrahor Ala mek
tebi 

Cii.ıal!ıle odun iskelesi mahallesinde 
yazılı:ı:lc yeri. 

Sirkecide Hocapaşa mahallesinde 
Ebı.ıssuut sokağr:-ıdaki 15 N. h matbaa 
b:nac:ı. 

Silleymaniyede Elmaruf mahallesi -
nin Tevk:fhane sokağında 1 odalı ta' 
mektep binası. 

Senelik muham
men kirası 

264 

350 

48 

3Z 

312 

100 

36 

18 

264 

36 

ilk temi
natı 

19.60 

25.25 

3,60 

25 

23,40 

7,50 

2,iO 

1,35 

19,80 

2,70 

Yukarıda semti senelik muhammen kiralarOe ilk teminatlan yazılı olan ma

haller teslim tarihinden itibaren 938, 939 veya 940 seneleri mayısı sonuna kadar 

nyrr ayrı kiraya ve!"ilmek üzere açık artırmaya konulmuşlardır. Şartnameleri lc-
1va:ım MüdürlUfünde görülebilir. istekliler hizalarında gösterilen ilk teminat 

Cibalide Oskübi mahalleı:>inde Karan-
lık mesçit sokağında 14 N. lı Muhiddin 
Kocavi medresesi 
Yükeckkaldırımda Şahkolu mahalle
sinde Kulcdibi sokağında metruk me-

zarlık arsası. 

Beyoğlunda Tepebaşı mahallesinin MefJ 
rutiyet caddesinde 12 N. lı dükkan 
Beşiktn~ta Kaptan İbrahim ağa ma. 
hallesinde Köprübaşı sokağında 23 27 
'N. lı Kaplan İbrahim ağa mektebinin 
küçük bölüğü. 
Ifabata9ta Karakol sokağıda Su haz. 
nesi 

Hasköyde Hasköy mahallesinde Keçe
ci Piri sokağında 199 N. lı dükkan 
Arnavutköyünde Lutfiye mahallesinde 

arka sokakta 12 2i N. h ev 
Atnavutköyünde Lütfiye mahallesinde 
Ayazma sokağında 11/23 N. lı ev. 
Arnavutköyündc Liıtfiye mahallesmde 
Ön sokakta 4 :11 N. lı ev. 

Senelik muhammen 
kirası 

48 

180 

136 

42 

200 

18 

36 

72 

48 

İlk teminatı 

3,60 

13.50 

10,20 

3,15 

15 

1.35 

2,70 

5,40 

3.60 

Yukarda semti senelik muhammen kiralarile ilk teminatları yar,ıh olan 
maha'lcr teslim tarihinden itibaren 93~ 939 veya 940 yılı mayısı !!0nıına kadar 
nyrı ayrı kiraya verilmek ü1..ere l\çık arttırmaya. konulmu~lardır. Şartnameleri 
Levazım müdürlii.~ünde t:öri.ilebilir. tsteldiler hiz. hmnda gö!5terilcn ilk teminnt 
makbuz ''eya mcktııbile berab~r 11 ' 5/ 937 salı günil ~aat 14 rle D;:ıimi encü. 
mende bulunmalıdırlar. (1.) (2301) 

Hasköyde Kumbarhane sokağında •8 
N. h ev. 
Rumelihisarında 48 N.lı Haymana mek 
tehi binası 
Cağaloğlunda Hadım Ha:;anpaEJa nıcd. 
rcsesinin 1 N. 1ı ot.lası 
Arnavııtköyünde Lfıtfiye rnahalleginde 
.Ayazma sokağında 24 49 N. h e\'. 

..ı\rnavutköyünde Lütfiye mahallesinde 

..ı\yazmn ı:ıokağındn 4 41 N. lı C'\'. 

Arnavutköyündc Lfıtfiye mahallesinde 

Ayazma sokaaında 14 45 N. lı ev. 
Kadıköyünde Kızıltoprakta 71 N .lı 

Zühtüpaşa mektebi 
Bcyoğlunda Hiiscyinağa mahallesinin 
Trırlnb"şı s')kağında 51 N. h dükkan 
Könriiniin köj>rü altında Kadıköy iske

lesinde 83 ı N. lı dükkan 
Samatyada Hacı Hiiseyln ağa mahalle 
ve soka~ında I-,crruh ağa mektebi 

ı.;ski Alip3şada Hobyar sokağında 107 
N. h dükkfın 

Senelik muhammen 
kirası 

18 

120 

:.;4 

36 

80 

72 

60 

128 

2160 

30 

36 

llk teminatı 

1,35 

9 

l,SO 

2.iO 

6 

5,40 

4.50 

9,60 

162 

2,25 

2,iO 

Yukrırrln semti Eenelik muhammc>n kiralarile ilk teminatıRrı yazılı olan 
mahaller teslim tarihinden itib3ren 93S. 939 veya 94'1 mayısı ~nuna kadar AY· 
rı ayrı kiraya verilmek üzere acık artırmıı.yn konulmuşlardır, Şartnameleri Le
\'azım müdürlüğünde görülebilir. tstekl iler h:zalarında gO.Sterilen ilk temi1'1at 
makbuz \'Cya mektubile beraber 10/ 5 937 pazartesi günü saat 14 de Daimi en. 
cümende bulunmalıdırlar. (İ.) (2299) 

Edirne VllAyetlnden~ 
Edirne viliiyeti hususi idaresine ait 13 bin lira muhammen bedelli Kule altındaki 

soğuk hava deposu ve un değirmeni ma Ilığına olmak m::-re kapalı zar( usuliyle 
arttırmaya konulmuştur. İsteklilerin ~ artnameyi görmek ve arttırmaya işti. 
rak etmek üzere 975 liralık teminat mektuplariyle birlikte 7/5/ 1937 Cuma 
günü saat 15 de vilayet Daimi encümenine gelmeleri. (2312) 

Yeni Liseden 933-34 

de aldığım tasdiknameyi ~ 
niıini alacağımdan eskisiıtill 
tu~ • 
11 ci 11nrftan Ahmet Supbi 

NışANv#\ 
Hastalarını hergün ak~~· 
Beyoğlu, Tokathyan ote 1; 11 
Mektep sokak 35 nunt~ td'' 
yenehan~inde teda''1 

Tel: 408.t:3 

SUT ANA 
Süt annesi iktiza eden~:" 

vücut ehven bir surette ·~·t1' 
k.. J{O 

Iip olanlar Arnavut O'/ ur•' 
de 33 numaralı haneye 111 

DON ve Y~ 
TERCU ME KUL. f'i 1 .,.,, 

Su l rtan h ~•• 1~~ 
a bone o lm ak 

a o ıayhk••' ~l1 
Memleketle okuntl:l·1<iJll • 

yaymak ve kitap tedar~·ıı ,., 

)aştırmak maksadile pu#>".ı 
rın kitapları için her l< ı>t" 
rişli ve pratik bir a~on~80 ıJ 
nulmuştur. ı inci kıt!l~ıt.1ı• J 
kitaba kadar olan on cırt!~ 
~erinin abonesi 6:36 ltU ri~ır 
nun 2::.l6 kuruşu nPı:ıin \'e , . ...,_ · rıı J 
cian sonra her ay bır Jı irıc• 

1 ı inci kitaptan 20 . 11cı f 
kadar olan on ciltlik 2 ~ •ıı' 
abonesi 504 kuruştur- ot' 
peşin verilir ve ondan 

80 ~ 
bir lira ödenir. ııcıl 

21 inci kitapta~ :J~ ~ııı:U 
kadar olan on cilthk .~. ttfJ 
abonesi 532 kuruştur• ot' 
peşin verilir, ondan SO 
bir lira verrnr. jJltl 

31 inci kitaptan 41 u;,eıı 
kadar olan on ciltlik 4. ıJJ_ • 
abonesi 520 kuruştur. 11•' 
\'erildiklen sonra her sY 
denir. ; 11cı 

:H inci kitaptan 5t illcJ 
kadar otan on ciltJik ~ ıs& 
abonesi 488 kuruştur· _,;r ııı' 
peşin verilir ve her aY 
nır. ııtfl'~ 

50 kitaba bırden abO eı'' 
tiyenler peşin 8 Jira °' .. ;f-

sll• tapların tamamını 6 
her ay 3 lira ödiyere1' 
saplarını kapatırlar. ~ 

51 inci kitaptan ~ıti' 
kadar olan 6 ıncı serı;el 
436 kuruştur. 136 sı ır· 
ve her ay bir lira ()defl " 

· ·rill Abone olmak 1 •
1
,,, 

)'l!i'duna müracaat ed~); 
Te1efon: 24370 tıı 


