
t STANBUL - An.kara Caddesi 
Posta kutuııu : 46 (latanbul) .... Telgraf ad.rest: Kuron • tslanbul 

Telef. 21413 (l'azı), 24:3il' (idare) 

--KU RUN----
Hlzmet kuponu 

Bu kuponu guete idaresine geUreııler: 

l - Küçük Jllıılarmı paruız bastırırlar. 

2 - Kurunun hekimlerine parMtZ baktm 
Jırlar. 

3 - Hukuk ve mali mU§avlrleri:ııe her 
tUrlU kanun yollarını 'Parasız 60rup öğrenir. 

-~~ I~ -· ---------, ~------·----------------·----------------
lirkiye ile lrakı alikadar 
eden işler görüşüldü 

926 nı h d . . .k. . ua e esının ı ıncı 

dair notalar teati 
kısmının temdidine 
olunmuştur 
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,~' ırıcttıı •damları, umumi- ~ 
L ~ ttıea 1'ketıcrini alakadar E 
·~ı.-ı ' eler u . : 
llııı-.. Ei1t· zennde mu· E 

Irak Hariciye Veziri 
bugün şehrimizde 

Dost memle'f<et Veziri Istanbulda 
üç gün kaldıktan sonra Ankara · 

yolu ile lraka dönecek 
Ankara, 29 (Telefonla) - Irak H a

riciye veziri Doktor B. Naci A11l bu -
gün (dün) eksprese bağlı hususi bir va. 
gonla şehriıniden istanbula hareket et
miştir. 

1lar .. ır teatisinde bulun- E 
'tt' •C k -
, 

1td'klerj 0ttıtuları ile idame ~ 
ı;.•ıttin· •ulh ve iyi anlaşma f 
~t ın ttı"' = 
.: tıı iy· U§tcrek idealleri - E 
.. ı... 1 ola k = 
l 1"•tt 1 ra tevafuk eden § 
t 0 duğ = 

lh.ı ahcd unu memnuniyet- § 

gidişinde de muazzam merasim yaptl • 
Dost vezire gelişinde olduğu gibi ç k h f d 11 b • • 

;;;~~;ş~!~~;::ı~:::.~·k~;:~·:~~:;üc; o c u a tas 1 u n itti 
t ~.lan ' eylen:ıişlerdir. § 
dtttt İJc~re daha hususi su- ~ 
l'ı~~rlıda ı rrıcmıeket arasında g 
"'it 11 do~ = 
\tL hctıe . gruya mevcud mü- ~ 

V~dit , Hariciye ve Da~iliye v.eki.lleri . Neşe ile geçen hafta içinde bir.çok 
mız, meb'uslar ve kordıplomatık ıstas • 

yon da hazır bulunuyorlardı. Bir kıt'a •• l •td 9 • .f. k • 
asker selam resmini ifa ediyordu. Mı • musamere er Verl l' J Q lr 

l. ıtltrj .. ti alakadar eden me • ~ 
~ ., tetk'k' -= 

t~ l 1 ıne geçilmiş ve ~ 

ııka Irak ve Türk milli marşlarını ça - kl • d • •lJ • 
larak merasim yapıldıktan sonra, dost çocu ar gıy ırz l 

"" 

11

~~ .t İ~önü. Doktor ~ 
-qıııı • ~ ınr; 4) j 

11111111111111ın11ıııııııı11111111111111111111111~ Irak Hariciye l'~ri Dahiliye Vekili. 

lu.,k ----- mi:::1e bc~r 

h .. Irak dostluğundan iktisadi sah~da da 
r '~d latlfacra ·çareleri vardır 

''-"ı~.-1~19 Arap ilamının arasmı açmak için 
(l' Yaptıkları propagandalar bo,a gltml,tlr 

a.."ı.!ı 2 inci Bayı/ada) Yazan: ASIM US 

memleket veziri, lrakın Ankara elçisi 
u. Nacı ~cvıret ve mai)'yed Ue btrlDne, 
alkışlar arasında ayrılmııtır. 

Vezir btanbulda üç gün kaldıktan 
sonra pazartesi günü Toros ekspresile 
§ehrimizden geçerek memleketine döne
cektir. 

• • • 
Irak hariciye nazırı bu sabahki tren

le Ankaradan ~ehrimize gelecek, Hay -
darpa~ada vali muavini, iıtanbul Ko • 
mutam ve diğer erkan tarafından kar -
şılanacaktır. Misafir şehrimizde kalaca
ğı üç gün zarfında abideleri, müzeleri 
ve şehrin görülmeye değer diğer yerle

rini gezecektir. 

Avusturyada iılenen çok eararengiz 
bir cinayet 

Viganadaki 
Paraguay 

elçisinin kızı 
öldürüldü 

-1~~- e d e n d ev 1 et k i m? Chıayctin kurbanılngrid 
~ ~ ·~ - Genç kız falcı çingenelerinin sırrını 
~h llti1-1.19 "Vel Parlata hUkOmetln bir lzası ile mı öğrenmişti? Gizli ilimlerle uğraş· 
~Vlerh •mu, ve mukavemet edil!rse mayı kıza bir m

1
u
0
harrir öğretmi§. a (l'a.:181 uncu ,<tayı/ada) 

nı etsiz b i f j mh a haf b l fl e • ınırttnnUtttııın ıttmlllltıtnııtflll1Hlltttuınıtlllllllt!1ttı11!tllflllm1ttta 

-..,,~eeileceğini bildirmiş.. ,, v .. ~~GüNL 
1" ton , ı ~uçu or 1 

'I, ,,.:;.~k yapmak için Bilbao madenlerlnl j ikinci formayı veriyoruz 
mek lstedliil söyleniyor ""•ııı 11115 ••ıMI""' <Jı•nwm· as= 

(Yaz"'' 4 dünciiıU) 

Dlln Çocuk haftasının son günüy- k~rf!PS, sjnema, eğlence vermiş. 
dü. Bu münasebetle bir haftadanberi bunla'.l"a.. 30~000 blndeJl fazla talebe it
devam eden faaliyet radyoda verilen tirak etmiştir. 
bir konferansla sona erdi. Gene ~hrjn türlü semtlerindeki 

Bir haftiı.danbcri şehrin türlü semL Halk~vleri ve okullarda da (300) mü
lerindeki Çocuk Esirgeme kurumu kol samere verilmiştir. Bazı okulların mü
ları, Himaye heyetleri, okullar çocuk. samerelerine talebe velilerj davet edil. 
lara bu hafta~ı neş'eli bir surette ge- · miş bulunuyorlardı. Ayrıca Çocuk E. 
çirmeleri için miisamereler, konferans · ~irgeme kurumu kolları v~ Himaye he 
lar ve birçok eğlenceler yapmışlardır. yctlcri şehrin muhtelif semtlerindeki 
Hafta içinde Çocuk Esirgeme kolları 300 e yakın fakir ç:ocuğa da elbise de,.. 
çocuklara 150 ye yakın müsamere, 1 ğıtmışlardır. 

Kuş Adam Soh~ 
On bin kademden bir taş iibi 

gere düşere.k' nasıl öldü? 
Cenazesi Pra nsadan Amer.lkaya glililrülecek 

Paris civa-
rında Vensens 
uçuş meydanın- . 
da 26 yaşındaki 

K11q adam Klem 
Son'un tepesi a· 
şa~ı diişüşiinü 
200,000 kişi gör 
dü. 

Onu 10,000 
kadem irtifada 
gayet 7..arif ve 
serbest bir şekil
de kanatlanırken 
seyreden halk, 
soluk soluğa he
yecan içindeydi. 

Büyi.ik zafer· 
ler iimid° ettiren 
yeni biçilmiş ka· 
nadlarınr katla • 
dığmı görmi.işlcr 
ve sonra onun 
baş aşağı topra • 
ğa saplandığını , 
sessiz sadasız kal Kuş adam s~n Uiuşunda tayyareden atladıktan sonra 
dığmı, yarı açıl-

mış ve dola§mış bir paraşiitün bir 
tabut örtüsii gibi vücudüni.i Örttü
ğünü miişahede etmişlerdir. 

Bi<denbire uçuş meydanındaki 
bu kıskıvrak ölünün yanma doğru 

motosikletli polislerle birlikte bir 
İmdad <-rnb--.sı gelmiş, kadınlar çrğ
rışmış Ye br..::;ılmış. kalabalık halk, 

(Sonu: 9 ;;uncuda) 
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TUrk • Irak dostluğundan lktısadl sahada da 

istifade çareleri vardır .Gt1NIJN AKiJ'LERi Fınqılç ve saire .gibi mal. -vererek 
4 :__/ 

ıraktan petrol alacağız Esperanto dilinde 
bir fllm yaplldı 

Bütün milletlerin konuşması ve bu 
dille biribirlcrini anlaması için yapılan 
Esperanto lisanı ümid edildiği kadar 
yayılmamıştır. Bu sun'i dilin mucidi 
ona "Esperanto - Ümid,, adını koya
rak esasen bunun bütün dünya dili O

lacağına kat'i olarak inanmadığım, fa
kat ümid ettiğini anlatmış oluyor. 

li, hez!met değil, kendilerince zafer ----.-----
sayan ve bunu açıktan açığa söyliyen. r . .,,~ 
ler de aramızda, bizimle ayni çatı al

Türkiye ile Arap aıemlnln arasmı açmak için 
Vatanllerln yaptlkları propagandalar bo9a gltmlftlr 

tındaydılar. 

Kamp kumandanı, Iraklı zabitle
rin o söylediğim ilk aylarda mem)e. 
kctlerine gönderileceklerini haber ve
rint'e onlara kampın kütüphanesinde J 

küçük bir ayrılık ziyafeti hazırlamış
tık. Beraber yaşadığımız o acı günler. 
de §erefli birer silah arkadaşı vcka
riyfe bütün dertlerimizi bizimle pay
laşan bu Irak yolcularile oradaki ve
damız hüzünlü olmuştu. Iraktan bah. 
setlik; Fuzuli CJ.iyarının güzelliklerini 

1 rak Hariciye Nazırı Naciyül A· 
seli'nin Ankaraya gcli§i, iki 
kom§u devlet arasında pek sa· 

m1mi dostluk tezahüratına vesile 
verdi. Bu tezahüratın ilk manası 
Türkiye ile Irak arasındaki bu dost· 
luğun iyi komşuluk münasebatmda 
nümune gösterilebilecek bir hadise 
olmasıdır. 

Fakat bu tezahüratın beynelmi· 
Jel münasebat bakımından ikinci bir 
kıymeti daha vardır ki bu da Ha
tay meselesi· dolayısile Türkiye ile 
J\rab aleminin arasını açmak isti. 
yen Suriye Vatanileri tarafından 
bugüne kadar yapılan propaganda
ların tamamen boşa gitmi§ olduğu. 
nu göstermesidir. 

Hakikati halde Suriyedeki Vata· 
nt partisi Türklerle Arabların ara· 
emı açmak için aylardanberi ellerin
den geleni yapmıştır, hfılfı da yap· 
makta devam etmektedir. Fakat bu 
yolda sarf edilen gayretler hep bir 
takım hayali iddialara istinad ettiği, 
bir takım uydurma iftiralarla Türk
leri Arablara karşı dü§man olarak 
aöstcrmeğe çalı§tıkları için hiç bir 
netice vennemi§tir. Nitekim bugün 
Türkiye ile Mısır arasındaki müna .. 
scbetler her vakitkinden daha sami
midir. Diğer taraftan işte Irak Ha· 
riciye Nazırının Ankaraya gelmesi 
de gene Suriye Vatanilerinin fena 
propagandalarına karşı fiili bir tek· 
zib teşkil edecek mahiyettedir. 

Türkiye ile lngiltere arasında 
Musul meselesi halledildiği günden
beri Türkiye ile Irak arasında biri· 
birlerini şüpheye düşürecek en kü· 
çük bir hadise olmadı. Memleketi· 
mizin .. lrak ile olan hududlan üze
r.it\d~ imdiY.e kadar tam bir emni
yet devam etti. Dost İran devleti 

ile aralarında uhur eden bir hudud 
ihtilafında Türkiyenin hakemliğine 
müracaat ettikleri de henüz unutul· 
madı. Nihayet Türkiye ile Irak a
rasında mecvud iyi kom§uluk mü
nasebetlerini kuvvetlendirmek için 
yeni zeminler ve imkanlar hazır
lanmı§ bulunuyor. 

Tiirkiyc ile lrak'ın coğrafi vazi
yetleri o haldedir ki siyasi sahadaki 
dostluk münasebetlerinden iktıaadi 
sahac:lı dahi istifade çareleri vardır. 
Türkiye fındık ve saire gibi efya 
vererek lraktan petrol alacaktır. Bu 
türlü iktısadi mübadelelerden tabii 
olarak her iki memleket ahalisi fay
dalartacaktır. 

Ümid edilir ki Suriye Vatanileri 
Türkiye ile Irak arasındaki bu sar
sılmaz dostluk ve iyi komıuluk mü
nasebetlerinden ibret alırlar. Bugün 
icinde bulundukları yanlıt yolu 
terk ederler. Irak devletinin Tür. 
kiyeye karıı takib ettiği dostluk si
yasetini kendileri için örnek alırlar. 
Bu suretle Spriyenin namuslu va
tanda§ larma da İf i memleket ara· 
sında teessüs edecek dostluk müna· 
aebetlerinden istifade etmek imka· 
nını temin ctmiı olurlar. 

Suıiye Vatanilerinin bugün takib 
ettikleri yola gelince, bundan isti
fade edecek olanlar Suriyenin na
muslu vatandaşlan değil, Suriyeye 
yabancı olanlar, bulanık suda ha· 
lık avlıyanlar, kaçakçılar, suikasd
cılardır. Buna karşı Suriye devleti
nin ve asıl Suriyelilerin doğrudan 
doğruya, yahud dolayısile göreceği 
zararlar ise sayılamıyacak kadar ge· 
niş, .§imdiden tahmin edilemiye-
cek kııdar çok .olacakıtn. t 

.w u .... ı .. .ı.l.bı ASIM ıUS ı 

, 

Bununla beraber, bilhassa ticaret 
işlerinde Esperanto diliyle muhabere 
yapanlar ve bu dilde yazılmış kitaplar 
vardır. · 

anl:ıtan şiirler okuduk. 

Toplantımız dağıhrken ~özleri ya~
lı bir Ira~ genci şöyle diyordu: 

Son günlerde Fransada ESperanto 
dıliyle bir de film çevrildi. "Babil,, a. 
dıriı ~ıyan bu film hakikaten kenfüne 
layık bir isim almış oluyor: Babil ku
le.sindeki yetmiş iki millet gibi bu Es. 
peranto dili de birçok dillerden alın. 
mış kelimelerden yapılmıştır:. 

- Kardeşler, sizden önce ~emleke- • 
timize dQ_nerken bütün kalbimizin si. 
zinle berabeJ." kaldığına inanınız, 

· bCt~ Kraliçe Elı::!l 
,,,,.ı 

Taç giyme mera Bir hibra . 
Ulusta Nurettin Ar.tanı ya::ıyor: 
Tilrkiye Drş Bakanı ile Irak Harici

ye Vezirinin nutuklarında "dost ve 
kardeş,, s1fatlariyle bezenen cümleler 
gözümün önünde on sekiz yıl önceye a
id bir hatırayı canlandırdı: 

l919 yılının ilk ayları idi; Filistin 
cephesinde mağlüb olan ron Osmanlı 
ordusunun zabitlerinden birkaç yüzü,.. 
Mısırda Zakazik şehrinde bir e~irler 
kampında idik, Perişan kıyafetlerimiz 
de batan bir imparatorluğun son man
zarası, yorgun yifalerimizde yenilen bir 
ordunun son iztırabı vnrdı. Galib or. 
du, cephede Osmanlı zabiti adını taşı
yan kimi bulduysa bu kamplara ge
tirmişti. Onun ic;in bu büyük hezime. 

Bir~birine ve hep birlikte dünya su!. 
huna karşı sarsılmaz bir sevgi ve i
nanla bağlı iki..komşu ve dost milletin 
daima artan samimiyetinin çok derin 
kökleri olduğuna, bir felaket günün
den hatırda kalmış şu ufak hatıra da. 
kendi halinde. bir delil sayılmaz mı? 

Geçmı, Kurunlar 
,. 30 Nisan 1923 

İSTANBUT..UN TAHLİYESİ 
Dün inti~r eden m!ılıinvıta göre 

General Harin.gton Lo;nıuı gelecek ve 
oı"<ld.a I atan bulun tah liy~si meselesi 
1uıkktn.daki tnii2rlkereye i~tirak edecek 
tir. 

· General Katı ~hrinden hareket et
miftir. 

Günlerin peşinden: 

Buldukçci. liunamak 
. ' 

Hükumetin Dür,u uum~wiy~yi •al~ ~ri~ Eramız frallitı. ile; 
odemeR 91n ya~!I$1 b~t f'f!!a1maÖan ,doja~ de'51_!t.. hilt.ÇşaİniJı senede 
en aşngı bir uçu~. iki milyon lira istifade edeceğinden baheediüyor· 
du . Ben bu anla§manın hükumet için ~erçekten takdir ve tebrik 

En az süsleP 
. kadın: 

lngiliz kraliÇ 
Bütün ~iltere kr.alıı1 ~~t. 

rasimlne hazırlanıyor. f ~ 
me yalnız kral .ailesini ,.~,r 
iştirak edecekle.ri f!l8.l<~Jt'6f' 
kalmıyor, bütün halkı al { , . t 
ve taç giyme me:seıesı 
hadise olarak bilyüyor: tıi 

Mesela "Taç giyrııeı• ~ 

karılıyor,..)tadınl.ara "TBC ~~ 
1. k . 1 .,3pl 
ı., _şap alar,. elb se er " ötv; 

Fakat, bütün İngiltere 1,ı:J' 
merasimi için .en .az Jıııı1' 
o da bizzat kraliÇedir ... • ır>t/' 

Hakikaten. kraliçe .61 JJ 
hiç sevıııiyen, son dçrece 
mek istiyen .J:ıjr kapındır· 

Kraliçenin ter~si sın·~ 
Fransız g~~et.P.sine bulund 
ta ~P~k diyor: .. 

Baş öljr etmenlerln makam \ Almanya ile ltalya mua-
paraları veriliyor haza edlldl jl takdirde 

Başöğretmenlerin ve ispekterlerin u A 
bir aylık makam tahsisatları önümüz; - m u m 1 

edilecek bir muvaffakiyct olduğunu söyleyince muhatabım dudak 
büker ~ibi oldu. ı 

- Niçin beğ~nmiyorsun?,, ·.. -
Dedim. . O bu sualime şu cevabı verdi: · 
- Hayır, beğenmiyor değilim~ •elbette senede birkaç milyon lira· 

lık kazanç mühim bir paradır. F.akat böyle bir anla§ma yerine bir 
anla§mama da olabilirdi. f§ müzakerelere, münaka§alara döküle
bilirdi. O vakit Düyunuumumiyeyi timdi olduğu gibi bugünkü 
beynelmilel fiatı üzerinden ödemek yerine hiç ödememek de ola· 

'-4~1 .. u ., .... • ~...,., ... . e~~ bİ~ 
çok sever ki: Elblsesı . 91 ... dekolte olacak diye }\oıl< sıııı 
bişelerinin.. bile kollu .olI1'1

5 ııP 
rinde çok süs buluruna.J11~:11aıı 

"Kraliçe taç giyme ~~ e.;, 
raki ziyafetlerde mavi b~ ri ' 
cek. Kerı.disin~ bu entarı~ 
zaman çok hqşuna gitti· deki ayda verilecetkir. İcap eden tahei -

sat bulunmuştur. 

Dava nakli için Vekalete 
müracaat ıazım ı 

Ammenin emniyeti noktasından da • 
vanm baıka yere nakli için başmüddei
umumiliğe müracaat edilmekte idi. Ad. 
liye Vekaleti bu müracaatların nakil se
bepleri izah edilerek Vekalete yapıt • 
masını tebliğ etmiştir. 

Bakırköy ve adalar a su 
Bakrrköyde arteziyen kuyuları açıl

ma:;:na devam edilmektedir. Hazirandan 
itibaren de ·Adalarda çalışmaya başla~a
eaktır. 

Adalarda içmeye yanyacak sular bu
lunduğu tahmin edilmektedir. Gelecek 
yazdan itibaren Adalar suya kavuıacak
t:r. 
Elektrik tarffesl dejlfmedl 

Elektrik tarife komisyonu toplantı· 
smı bitimıif, elektrik kilovatını 12 ku
ruıta ipka etmiştir. Havagazı komisyo
nu da birkaç güne kadar toplanacaktır. 

Elektrik komisyonu i;timaı da ma • 
yısta olacaktır. 

Pul lstemlyenll muhaberler 
Bazı nüfus dairelerinin vaktinde ha

ber verilmemiş doğum, ölüm ve evlen • 
me ilmlihaberlcrine pul yapıştırmakta 
olduktan görülmü~tür. Vekalet bu gibi 
ilmühaberlere pul yapıştırılmaması la
mn geldiğini bUdirmiıtir. 

Azhk okullarmın bütçesi 
Azlık okulları önümüzdeki ders yı

lı başından itibaren her yıl .i;in okulla
nnm varidat ve masariEatını gösteren bir 
blitçe yapacaklardır. Bu bütçe her yıl 
batında Kültür direktörlüğüne verile • 
cektir. Bütçeyi ilbayhk da tasdik ettik
ten tıonra mer'iyete geçecektir. Bundan 
sonra o yıl içinde bütçede hiç bir tadilat 
yapılmıyacalitır. 

Atlnaya giden heyet 
A tinaya giden üniversite heyetinin 

bir kısmı dönmilglerdir. Diğer kısmı da 
birka~ iilne kadar gelecektir. 

ihtilat 
Çıkmasından korkuluyor 

Paris, 29 (A.A.) - Temps gazetesi 
Guevdnca yangını hakkında diyor ki: 

bilirdi 1,, · 
Ben, bu sözü dinledikten sonra gülerek sükut ettim ve kendi 

kendime: 
- f~te buldukça bunamak böyle olur.,, 
Dedim. Ha•an Kumçayı 

elbises i budur. .. l!tti 
I<ralildenin bir de bCrıııil' 

Berber B. Goı;ton da terı 
!erini .söylüyor: ." f 

)11., 
"Saç tuvaletinde de t~ 

mez. Saçlarını hiç kestirtıl ~ 
kat, başına §apkasını oyJee ııı 
ki hakikaten saç tuvaıetil1 

Bu mesele etrafında İngiliz efkarı 
~--~~-----------~-~--------~---~~--~--- hisısettirmez. tuıı 

''Kraliçenin baş tuvşle IJ /. umumiye sinin beynelmilel vaıiyette ih-
tilatlar çıkarmamanın daha muvafık ola
cağını takdir etmesi lazımdır. Bu mese
leye Milletler Cemiyetini karıştırmak 

büyük bir hata olur. Milletler Cemiyeti 
ademi müdahale komitesinin vazifesini 
üzerine almamalıdır. Eğer Almanya ve 
İtalya Franko hükumetine karşı olan 
vazifelerinden dolayı muahaze edilecek 
olurlarsa umumi bir ihtilafa gidilir. Pil.
tün sulh dostları bir tavassut hareketin
de bulunmalıdır. 

Romen talebeleri dUn de 
gezdiler 

Şehrimizde bulunan Romen üniver -
ı1te talebeler}dün de şehrin abidelerini 
ve müzelerini gezm(§lerdir. Misafir ta
lebeler sabah saal: 10 da Taksimdeki 
Cümhuriyet abidesine giderek bir çe -
Jenk koymuşlardır. 

Çarpı,tllar 

Vatman Fehminin idaresindeki Ye -
dikule - Sirkeci tramvayı Yedikule - 5-
den Sirkeciye gelirken İsmail adında 

birinin arabasına çarpmııtır. Çarpmfl ne 
ticesinde arabanın muhtelif kısımları . . 
par;alanmış, fakat arabacıya bir şey ol-
mamıştır. Fehmi ve İsmail yakalanarak 
haklarında tahkikata başlanmıştır. 

Hamldlyenln Dalmaçya 

. 

Eroin imalathanesi - . . 

işletenler 
Sorguları yapıldıktan sonra beşi 

de tevkif edildi 

ıı; ~ 1 

için taç giyme günü ••: 
gideceğim. Bu, sarayda ·dil( 
valetlerin en sonuncus" ~ 
saat 4 de gidip kraliçedt ffç 
raydaki diğer kadınlarıtt i 
!erile uğraşacağım. J3_t

11
iJI tıJ 

saçından fazla diğerlerıtt ya'ı' 
gal ed~e'k, buna şüphe 

·tspan~·aya 
vapur 

"Ka rodeniı" 
. ~ 

•· Karaden~z,. vapuruıı erJI' 
Türk sefaretine iltica ed 

11 
'J'il 

leketi~ıze s elmek islİ)'C-tıf 
"' j sını almak üzere fspıı.Jl) 

yazmıştık. . U \' 
''l\aradeniz .. salı gun ~rt 

varmı~tır. Orada on b:~ f 
lacak ve memleketinı.1 

0 
yenleri alarak şehrirrııı.t' cıı 

Çarpışan her_ iki tııttl 0ııt" 
• götüren vapurlara karı=I ~o 

seyahati 
~ beynclmilcl bir kontrol ~ 

, Aksarayd:ı eroin imalathanesi işle- Bunların müstantiklik~ sorguları lfımdu~. Şimdi !spaıtY0 11t 
Atina, 29 (Hususi) Türk bahriyesi ten Mustafa,~ Ali Rıza, Ohannes, · Osep : yapılm1ş,· beşi de 'teYkif edilmi!ftir. ancak kC?ı:ıtrqla nıe111~: rt1~ 

mekteb gemisi "Hamidiye,, hazira.nfn ve Zehra hakkında Emniyet müdilrlU. Suçlulardan Oscp ile Ohannes Jira. rin limanlara girrnes111.11 
beşinci günü Faler limn.nınaa beklen. ğü kaçakçılık ~ubesi tarafından yapı-· yır evveke, C!e ~roin kacakçılığı suc;ile tikler! v.apurJar gircbi11~ııtrJ 
mektcdir. Hamid.iye malum' ôlauğu il- lan tahkikat bitmiş, suı:(tılar dün do- ynkalanarnk mahkum edilmiş bulun- l~._ kon~rol konduktatl il' ıJY· 
ı.ere buradan Korf o adasına ve kuzuncu ihtisas mahkemes'ine verıl. makta idiler. · sularına giren vapur b 
Da.lma.çya limanlarına gidecektir. mişlerdir. • · · · ' · • · olmuştur. 
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~ ... ve ~nsanlar i 
Bir teklif 

[ 
Yazan: 

~ NURULLAH ATAÇ 
Memur 

harcırahları 

t Şişhane kazasında Belediyenin ge11i 
bir hararı 

!et ~~id için çoı 1öz· ı salah~y~t. aa. hib~ a?amlar olur. Bir 
yaralanan üç kişi Hususi otomobiller 

Tramvay Şirketinden ... S ip ~azıldı. Kimi sa- tek kı§ının karılerı ne de oll'a mah-
~' kırni fikirlerinden, duddur; ondan hotlanm~yacak, o· 

ı....ı ~nnq ol&nlar da nun dü§ÜnÜ§ ve ifadclerıne taham· 
"e ~ttiler. O yazılar mül cdemiyecek birçok kimseler 

Nakll ve tayinde ne •uret
le hareket edlleceOI 

te•blt edlldl 
120 000 Lira istiyor Ancak hususı durak 

. ' . yerler inde duiabilecelt Şı~hanc yokuşunda denılen tranı. 

. ·' ı:c~\la aayıfalarında bulunabilir. Halbuki h.ir mu~abb~t 
'1 ~! ttld halinde toplan· etrafında toplansalar bıle g.en~ mı· 
~1)b.ı.''' Bundan baıka Ha- zacları muhtelif olacak yım.~ı ~f 
ı:"'ll ~1 lazım gelen bir kişinin, hemen her sınıf kam alet.· 
~· • Türk §8.irlerinin kadar etmesi kabildır. . .. 

~~il ttıı o idi, manzum Böyle bir he}et teşk1ı.l ~~ıl~rse 
''· 8 )'~dıkları büyük bir bunun bir reisi •!e bir de katıhı. U• 

Bir yerden diger bir yere nakledilen 
memurlara harcirahlannın tediyesi için 
fark verilme:len memuriyet emirlerinin 
verilmemesi icap ederken bazı daireler 
kanuna rağmen harcırahtan önce memu
riyetlerini tebelliig etmekte idiler. 1 CJ33 
yılında bu 9ekilde hareket edilmesi hak. 
krnda Bapekaletten alakadar dairelere 
tebligat yapılmıı olmasma rağmen ge -
ne riayet edilmedigi görülmüştür. Bu 
vaziyet karşısında memurların nakil ve 
tayininde yapılacak İJ izah edilerek a • 
lakadarlara son defa tebliğ edilmi§tir. 

vay araba~ı kaza~ı duruşmasına, ağır. Hususi otomobiller, şimdiye kadar 
cezada devam edilmekte, birçok kişi- . büyük caddelerde, ticaret muhitler:nde 
nin ölmesine, a~ır surette, hafif suret. istedikleri bir yerde saatlerce durabili· 
te yaralanmMına sebeb olan bu feci yorlardı. Bu halin seyrüseferi işgal et· 
vak'anın mes'ulleri ara.ştırılmaktadır. tiği anlaşılmış, bunlar için ~ehrin muh -
Vatmanla. iki depo muayene memuru telif yerlerinde hususi durak yerleri ya
\'e malen nı"...s'ul Tramvay şirketi, sus- pılmış, levhalar konmuştur. Dünden iti· 

Ugunkü muharrirleri· mumisi., bulunmak lazımdır. Reuı, 
\ot:'>~ ~1\ln bütün C!erini 0 • arkadaşlanmn ya:z~caklarınt okuyup 

ıu yerindeler. baren hususi otomobiller buralarda dur-
.Diğer taraftan, bu ka:ıada yarala- maya başlamıJlardır. 

~:~ l'Ottu l'ılcrn .kaç ki§İ var· onlar arasında hır dereceye ka~~r 
L..""llltin r ~rnıyeceğim ama olsun ahenk bulunmasına ve bırı-

f~r;naklan ile sayılahi· nin söylediklerini lüzumsuz y~re 
~ A duğu da iddia edile· bir diğerinin de teJCrar ctmemesıne 

!ıı ~'ÇoJt bdülha~ Hamid tek çah§acaktır. I?.c~~~ ~i ark~dat_la-
Çok he teı>heh bir §aİrdi: nna az çok sozunu dın1etehılecek, 

~ ':an ?lanlann bile e· hatır.ı bütün heyet tarafın~an sayı-
~1-r ılderı, beğenmedik· lır hır adam olacaktır. (ltıraf ede· 

tk ."ardır. Onda hiç ku· )im ki bahsettiğimiz kitabın vücude 
ı 1İ!ı'1niyenler de elbette getirilmesini en ziyade bu §art mÜ§· 
k~le .k!taama tercih et· küllC§tİrecektir. Kimııe~i~ hatıı:ım 

~-.. .._..._ ·· tı~ı alamazlar. Ki· kırmadan eserin ahcngını temıne 
~·ı ::. kırni Finten'i kimi çalı-cak reisin haline şimdiden acı-'· -.;\'ebiı· ' r- d b k ı, 't .. •r; hatta Divane· yorum). Reis, bun an aş a eııe· 

• ~l' d~ 1• Neıteren'i ter· rin mukaddimesini yazacak ve ?ü· 
e ~lunabilir. M~har tün söylenenlerin bir terkibini mey· 

o bu~'.~i Yirmi ~ kişi da"na getirecektir. . 
tttitıler uk titri aralarında Katibi umumi de. teknık t~rafı 
~t~ 1-ıa"e her biri, hissesine idare eder.ektir. Yanı heyet aıala-

8u ı. ltlcrndft bir "etude rmdan her birinin iizerine aldığı va· 
acıtab " b' • ' tleti . rn da Hamidi an· zifeyi bir an evvel ıtırmesıne, ona 

~~~~· Y&.~ak hususunda lazım gelecek ve'sik?l~rın, m~rac~-
ftıı1.~ bit oLıbılır. at kitablarmm temınıne ve eserın 
L~. ti~~k kitinin yazaca· münasib bir ~ekilde Öa~ılıp dağıtıl· 
~. b·' daha terkibi o· maama nezaret edece~~r. 

~~~t~eği 11kaç kitinin vÜ· Böyle bir kitab. oyle sanıyo-
~; ~ '1e nelen faydalıdır de- rum ki bir iki sene içinde hazırla· 
· ~ti?t 0 ~anaatteyim. Çün· nabilir. Hem Abdülhak Hamid hak· 

~ı11·ı-'>"lllt ~etı ne kadar müte· kmda iyice ve mufassal bir tetkik 
'~,0.'\ln Yine derin bir kitabı, hem de bugünkü muharrir· 
~ t>:;.~rhangi bir kısmı· lerimizin tetkik ve tenkid lcabilive· 
·~on" •;;aK"1çın outunü tı nakkmda bir vesika elde etmit o· 
~ .lieleun e • bulundurmak luruz. · 

t · •çin h:rın tekamülünü BUIUn okullarda dl§er 
~t l ndan ~ka çare der•ler nıbl 

ouıurı1c.. • 
~. 1 A.bJttıL 1.1k muharrirlerimiz Havacılık dersi de 
ıc t •ıe H· 'd· . 

tc, ~rkib• . amı ın esen il k 
~latttini ~. bır tetkike giri§· Ver ece 

~~ur....ioatcrecek bir kim· Kültür Bakanlığı bütün lise, orta ve 
uil "'"nu hı c, v·· aanmiyorum. ilk okullarda diğer dersler gibi bir de 

ı~ .. QÖtdi.ii;·~tude getirilmesini havacılık dersi okunması için tetkikat 
"~" ,.um k' b k.k 

1\ f,~.ı~ tactc b· ıta m onun yapmaktadır. Tet ı at önümüzdeki 
~İt h~' olu ır zararı olmaz. ders ydı baıına kadar tamamlanarak 

, ~et ~~f .. L diğer dersler gibi bu ders için de bir 
~ aı_ lr tek Jc· ~qan yazılacak müfredat hazırlanacaktır. 

~~l tı, ter .
111 

tarafmdan ya- Pençereden yuvarlandı 
'-ltl'j~! "ard:

1
\. edilmesi için Tarlabaıında Bogos hanının 4 üncü 

\ .. 
1
' du" .'. ır insanın ken· katında oturan Fuat ravu~ iımın· de bı"rı· :ı "lld· · tunc J • • ~ -

'it a 
1~1 biilb·· ~- erını, hasılı pencereden bakarken müvazeneaini kay 

r, ~~lttif run unutup ta· bederek a~ağıya yuvarlanmı§tır. Yuvar· 
~c ile~ ~ rnaıına imkan. Ianma neticesinde muhtelif yerlerinden 
t ~ 'dtıeıt d •anat eserinin, yaralanmı~tır. 

Şekil şu suretle tesbit edilmiştir: . 
."Nakil veya tahvil edilen memurla

ra harcırah tediye emri v"erilmeden ta
yin emirlerinin tebliğ edilme!';i 1 ,(,.~rı q. 

yılt kanun muvacehesinde bir hüküm 
ifade edemiyeceğinden, yapılan bu teb· 
iığatın keenlemyekün a::ldile harcirahla
rına ait tediye emirlerinin verildiğinin 
kendilerine tekrar tebliği ve ikinci defa 
yapılacak olan ·bu tebliğatın ayni zaman. 
da tayin veya tahvil emrinin tebliği ma
hiyetinde telakkisile 1108 sayılt maaş 
kanununun ı nci maddesile hareketleri 
için tayin edilen 1 S günlük müddetin bu 
tarihten itibaren başlanması ve o za • 
mana kadar tahakkuk edecek maaılan· 
mn •da usulü dairesinde ödenmesi icap 
etmektedir . ., 

Mart ayında nekadar 
hayvan kesildi? 

Tutulan istatistiğe göre mart ayında 
18933 karaman, 1847 dağlıç. 228 kı • 
vırctk, 131 keçi, 38815 kuzu, 15-48 öküz, 
85 inek, 273 manda, 208 dana, 205 ma. 
lak, 10 boğa geııilmiıtir. 

Sen• aonunda talebelere 
nakll tasdlkname•I 

verll meyecek 
Bazı okul talebeleri sene ortasında ve 

ıonunda okul dire~törlüğüne müracaat 
ederek bııka bir okula gitmek üzere 
nakil tasdiknamesi istemektedirler. Ba-

• kanlık vaziyeti yakından tetkik etmiş 

ve yıl ortası ile sene sonunda hiçbir ta
lebeye tasdikname verilmemesi için ala· 
kadarlara tebliğat yapmııtır. 

ltalyan Krallnm kızı 
yarın gidiyor 

Şehrimizde bulunan 1talyan Prensesi 
Mari di Savoya'nın yarın şehrimizden 
ayrılacağt ve Romaya gitmeden evvel 
Atinaya da uğrayacağı öğrenilmiştir. 

Tophane çetm••I tamir 
edlllyor 

Senelcrdenberl ihmal edilmekte olan 

nanlard:m I\adriye, Hasibe ile Abdul. 
)ah, bt>.şinci hukukhı, Tramvay şirke. 
tini tazminat isteğile dava etmişlerdir. 
Topyekun tam l 20,000 lira tazminat 
istiyorlar. 

Dün ba~lıyan duruşmada. Tram
va v Hirkctinin avukatı ''efendim,. de. 
mi~ti~ "bunlar, a;ırcezada da. davacı 
yerindeler; hem orada tazminat fate
ğindeler, hem de burada! Bu davanın 
reddi lazımgelir. Şahsi davaları, öte 
yanda amme c!avasilc beraber görülü
yor .. , 

Davacı vekillt>ri i~. bu itiraza "biz., 
demişlerdir "oradaki ~ah~i davamızdan 
çekildik. Tazminat jstc-ğimi:ıi, buraya 
anlatıyoruz. Bu hususta burada.n ka. 
rar i;temek \'e almak da, hakkımız... 
dır! .. 

Heyet. bu da\·ayı makbul görerek, 
tahkikat hakimliğince muamele tekem 
mül ettirildikten sonra. davanın yü
rümesini kararl~tırmıştır. 

Beynelmilel 1 icaret 
Odası mümessilleri 

DUn fehrlmlzden ayrdddar 

İki gün cv\'el şehrimize · gelen ve 
Beynelmilel Ticaret Odaları Türkiye 
.komıtesindeki toplantıda bulunan Bey 
nelmilel Ticaret Oda~;ı reisi" Dr. Fente
ner Van Vl_issingen \'C arkada-:ıları dün 
saat 13 de tayyarelerile doğruca Peş. 
tcye hareket etmişlerdir. 

Dr. Fentener ve arkada.'.:lan Yeşil. 
köy hava meydanında Ticaret umum 
müdürü B. Mümtaz, Ticaret odası re
isi B. ?t!ithat Nemli ve Beynelmilel Ti
caret Odaları Türkiye komitE'si mümes 
sillcril ile matbuat erkanı tarafından 
uğurlanmışlardır. 

= 
Halfd Ziya ırecesl 

Eminönil halkevi 5 mayıs çarşamba 
günü akşamı bir (Halit Ziya) gecesi ter 
tip etmiıtir. Gecenin fevkalade elması 

için icap eden bütün hazırlıklar yapıl • 
mıştır. 

Hollandanın BUkre, eıç: 
si fehrlmlzde k~tlti~ ~· old: .. en aeçmi§ bir TUrkku•u der•lerlne Ra-

ıt ıtıt.ı 11.lnu 1 ·· ) · Holandamn Bükreş elçisi B. Hub • ~·J .. il ,ti..~~ cı- L· oy _ermı§.~ mide devam edilecek 
'1~ J..~nd oır esenn, mu· re§t kamile birlikte Ankarayı ziyaret -

çok değerli san 'at eserlerinden Topha • 
ne çeımesinin tamirine baılanmıştır. 

Olgunluk ınıt1hanlarında 
·bir der•ten dönenler \-Uc~r. a~ ieçtikten son· Univcrsite meydanında ders ıören ten sonra şehrimize gelmi~tir. 

İıt bi a~tiril ır heyet tarafın· Kürkkup talebeleri bundan sonra bu Olgunluk imtihanları.nd~ bir ·dersten E ton ya fahri konaaloslu§u 
~tdirı; tek de~jk tetkik kita· derslerini Ramide yapacaklardır. · dönen talebenin tekrar ımtıhao edilme- • 
~ ~ h e. tdeae • o heyet aza·. Talebeleri her gürt Ramiye götürüp leri iıine bir hazirandan itibaren ba§la - Estonya fahri konsolosluğumuza B. 
~tı~l>•ırıj ok Var demektir. getirmek için otobüsler temin edilmiJ _ nacaktır. Dün Külütür Bakanlığı bütün Suat Osmanın tayin edildiği öğrenil -
~ı·L tı ~ t U}'ı"'·1 • l k tir okullara vaziyeti tebligv etmb1tir. mictir. ll1': ·••\ınt 1• --..- o an a· · :ı ~ 

, ı. ·~nde e ıf d.. .. 1 . -----------------------------------) ~~· telif eder uıunce en 
· ~ ~de obj . ek kendine 

Yüksek 111ektep 
talebelerinin pasoları 
Tatilde de muteber olacak 

Tramvay Şirketi yüksek mektep ta· 
!ebelerinin ellerinde bulunan pasoların 

mekteplerin tatil devresinde de mute • 
ber olacağını alakadar yerlere bildirmiş
tir. Lise ve orta mektep pasoları ~ak • 
kında heniiz: bir karar verilmemiştir. 

- ı 

Üniversitede yapılacak 

Yabanci dil 
imtihanJarı 

Prograıııı lıazu f a11d1 
üniversite yabancı diller okulu im • 

tihan programı hazırlanmıştır. 
Bu programa göre, dersler üç ma • 

yıs pazartesi günü kesilecektir. İmti • 
hanlara 6 mayıs perşembe gününden 
itibaren hukuk fakültesi salonlarında 

başlanacaktır. Yazılı imtihanda muvaf
fak olamıyanlar §İfahi imtihanlara alın
mıyacaklardır. 

YAZILI İMTiHANLAR 
Altı mayıs perşembe günü saat 14 

te İngilizce A, B, C kurları imtihan edi
lecek, bu kurlarda kazanan talcb:lcr 
12 mayıs çarşamba günü bildirilecek • 
tir. 

Ayni gün saat 16 buc;ukta almanca 
kurlarının imtihanları yapılacaktır: ka
zananlar 13 mayısta belli olacaktır . 

7 mayıs cuma günü saat 14 de fran
sızcadan fen fakültesi (C) kurlan ile 
tıp ve hukuk fakültesinln (C} kurla -
rıı1ın b:r kısmının imtihanları yapıla • 
cak, isimleri 12 mayısta ilan edile~ek -
tir. 

] mayıs cuma günü saat 16 bu .. 
çukta fransızca edebiyat fakültesinin (C) 
kurlarilc tıp, hukuk (C) kurlarından ka. 
lan talebeler imtih3n edilecek netice 12 
mayısta ilan olunacaktır. 

ı O mayıs pazartesi günü s2at 14. de 
fransızca fen, edebiyat, hukuk fakülte
lerinin (B) kurları imtihan edilecek ne
tice 17 ma vısta anlaşılacaktır. 

ı o may;s saat 16 da fransızca ttp, e· 
debiyat ve hukuk fakültelerinin ( A) 

kurlannın bir kısmı imtihan edilecek 
netice 18 mayısta ilan olunacc.ktır. 

ı ı mayıs sair günü saat 14 de fran
sız:a fen, edebiyat ve hukuk fakülte -
!erinin (B) kurlarının kalan talebeleri 
ve ayni giin !'aat 16 buçukta fram:ızca 

edebiyat ( :\) kurlarile hukuk (B) kur· 
]arının geri k;;!an talebeleri imtihan e· 
dilecek netice lR mayısta ilan edilecek

tir. ~ lt'k "1t~İtir :tif . ~altikate 
~~~\ltk •fiilin neb~ır. Hal
-..~ ~ oıı:~ıgı tetkik 
" ~ti:ıt .. ~ Y~!1m görü
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İ Rozet Dağıtan Çocuklar f' 
12 mayıs car amba günu saat 14 de 

Frans•zca P. C. N. A kurlarının bir kıs
mı 16 buçukta da ayni kurların &'ri ka
lan ikinci kısmı ve bütün türkçe. ital • 
yanca ve rusça kurlarının imtihanları o· 
lacaktır. Kazananların isimleri 19 ma • 
yısta kendilednc tebliğ edilt'ccktir . 

~lti ... 41\Jı cı. hı bir hükme 
~ ~lltk~'~da ~ kuvvetlenir. 
~tıitı ~t\ o he l'l hazırlanml§ 
'it~ .1~l~k{e.t ~zalarmdan t>~~ ~İtı ~-ikrtı,j11''lı, ötekilerin 
~ • 1ti ~ Veya tashih e-
~l tki~ ~ tetlc~kfrn~n yuıl
~İt ~ 1.-~~il'l fi)t"edılenden zi· 
~i ~t~ ~lii ırlerine sapla
~ ~tt ttr r. 

'·~~~ t~d:an hazırlana· 
~ ~k lçil\ bi.'" Yazacağma 

ı:ı) ~ ~İni r aebcb daha 
t, ~ ~~. li-n, kendi ka· 
~~t ~k .;~idi anlama· 
~li)~ "-i-re'h hatıra gele· 
~, 'i ~Yra_n olduk· 

iiç • ;::~ı bet kiti 
~1 ıerç~kten 

~ Kuzguncukta oturan bir öğret.men yazıyor: semte gitmek istiyen iki minimini yavru, biletçi ile ~ 
j "23 Nisan Hakimiyeti Milliye bayramı ve çocuk vatmanın hışmına uğradılar. Tramvayın arka ka· ~ 
~ haftasmm ilk günüdür. Bu münasebetle bütün pıemdan içeriye giren yavrulnr, bo, duran kanapc· ~ 
5 okullardaki çocukların ve henüz okul çağma gel· ye oturmak istemişlerdi. ~ 
~ memit yavrulann bu hafta içinde gülmek, eğlen· Fakat tramvay biletçisi yavruları azarladı; ve ~ 
~ mek en tabii haklarıdır. Bunu da muhtelif teıek· tramvayın ön kapmndan dı~arıya çıkardı. Bu sefer ~ 
~ küller idare ediyor. de vatman: i 
ff Diğer taraftan fakir çocuklara yardan için Çocuk -:- Çattık belaya be bunlardan, bıktıkusandıkl ~ 
~ Esirgeme Kurumu 23 Nisan bayramını rozet günü diye yüksek perdeden konuttu. . § 
€ olarak almıttır. Rozet dağıtma itini de gene bizim Biletçinin numara!ınr aldım; şimdi aize rica celi- ~ 
~ ilkokullan:mızda okuyan çocuklar üzerine aldılar. yor ve soruyorum: . ~ 

1 § Yavrucaklar bu iti seve seve ve hiç zorluk göster· Memleket içinde fakir çocukları himaye eden hır : 
~ meden yapmaktadır. cemiyetin, hiçbir menfaat mukabilinde olmadan ro- € 
g Y ftlnız rozet dağıtma itind,., bayram günü tram· zctlerini dağıtan ve sabahtan akıama kadar dola~n ~ 
~ vayda bir vaka dikkatimi çekti: T ramvııtydaki bu yavrulıua böyle muamele etmek yakı~ır mı?· § 
1 halka rozet takmak, yahud tramvayla batka bir = 
,,......Nwiim ı:•ın•ıııııır11"",..."''•' nııwııırııızaıaıııı:uıı nı:w:'""""uıııııırı 1ıııııı11111 1 ı 1 ııtıııııııı11ııııııı11"1ııııııı11ııııtıııı11 111 ıııııııııııııııııı1111,uı111uı111nılltııı11111ıııııııı111ııımıı111J 

Devamı doldurup rl:ı imtihana gir -
me hakkını kazanan t.ılehelerin hangi 
salonlarda imtihan ctlilcccklt'ri beş nıa -
yısta kendilerine bildirilccekfü. 

SöZLU 1MTiHANLl\R 
Perşembe. cuma günleri almanca. in· 

giliz:c A. B kurları: 17 mayısta fran • 
sızca C kurlarimn bir kısmı; A. B kur • 
Jarınm türkçe, İtalyanca ve rusça im -
tihanları da 21 mayısta yapılacaktır. 

lnglllz BUyUk Elçlsl geldi 
Ankararla bulunan 

elçisi Sir Persi l..oıen 
gclmi~tir. 

lngiltcrc 1:-üyük 
dün şehrimize 



Bask hükUmetini teh-1 
dit eden devlet kim? 

Belçika 
Avrupanın harp aah
neai olmalıtan artık 

çılımalı latlgor 
Paris, 29 (A.A.) - Havu a

jansı bildiriyor: Matbuat, GuerJ)i· 
ca bombardımanından tekrar bah
sederek Bask hükumetinin Pariste· 
ki heyeti tarafından verilen bir teb
liği ne§retmektedir. 

Petit Parisien, bu heyetin dün 
B. Delbos tarafından kabul edildi
ğini bildiriyor ve diyor ki: 

"Öğrendiğimize göre, heyet dı§ 
bakanımızın nazarı dikkatini Bilba
o • daki sivil httlkm vaziyeti üzerine 
celbctmek ve Bask hükumetinin bu 
ahaliyi halen limanda demirli buJu. 
nan ticaret gemileri ile acvketnıek 
niyetinde olduğunu bildirmek irin 
gelmiştir. 

Heyet, Bask hükumeti namına 
F ranaa ve lngiltereye bunların açık 
denizde himayelerini istiyeccktir ... 

Oeuvre, Populaire ve Hum.a -
nitc r.azeteleri, Bask hükumetinin 
hu t ~ liğatı hakkında tafsilat veri
yoı J r. 

Bu :;azetclcre göre, heyet Bask 
millct~nin vaziyetini İzfth etmiş ve 
bu milll"tİn yabancı bir memlekete 
karı ncık ve sarih GUrctte müca
delede olduğunu söylemiştir. ÜÜ§· 
rnan crkinıharbiyesi yabancı askeri 
reiJerinden müteşekkildir. Birkaç 
ay ev\ el, yabancı bir memleketten 
tıönderilen bir murahhas Pariste 
Bask hükumeti azası ile mülaki ol· 
mus ve mezkur hükumeti mukavc· 
metten derhal vaz gcçmcğc davet 
edcrc1 aksi takdirde mcrhamctaiz 
h'.r ~ .. .' ., harbine te~essiil cdiU:ccği· 
nı ... •1ck surctile tehcliddc bulun-
m u", : . 

1 :; et, bu yabancı memleketin 
t • 1 \'C mitralyöz imali için Bilbao 
n-: 1 erini ele geçirmek istediğini 
il3.v ~ ctm;<ıtir. 

ALMANY ANIN TEKZiBi 
TJ .. lin, 29 (A.A.) - Dnb. ajan· 

SI l: · diıiyor: 
G .. :!ete1er Guemicanm lspanyol 

milryetpcrvcr kuvvetleri tarafından 
Alman tayyarelerinin yardımı ile 
tnı..r·b cdilmi~ olduğu hakkmcla ba
zı yabancı gazetelerde cıkan iddia· 
ları yalanlıyorlar. ~ 

Bcrlin, 29 (A.A.) - Reuter a
jan:ı:nm Bilbao muhabiri Guvemcia
ya karsı yapılan hava taarruzu es
nasında Almanlara aid elli iki bom· 
barchman ve J 62 de diğer hafif 
bombardıman ve takib tayyaresini 
gözlerile gördüğünü bildirmi~tir. 

Berliner Nachtausgabe gazetesi, 
bunun hakkında diyor ki: 

Surasmı kabul etmek lazımdır 
ki, Reuterin muhabiri siparişlerini 
Londradan Bilbao Marksist hüku
metine taraftar olan mahafilden al
maktadır. Bir takım budalalara hi
tab ettiklerini zannediyorlar. Bu 
verdikleri rakamların önüne pek ali 
birkaç ı:ıfır daha ilave edebilirlerdi. 
Reuter ajansı böyle bir haberi ncı
retmckle gülünç bir harekette bu. 
lunmuştur. 

Lizbon, 29 - Bilbao yolu asilere a. 
çılmııtır. Parla, 29 (Husml) - Belçika Ha-

Sen Jan dö Lüz, 29 - Bilbao ma..- riciye nazırı B. Spaak bugllıı mecliste 
kamları Valanciaya müracaat ederek bulunduğu beyanatta şöyle demiıtir: 
şehre mümkün mertebe çok miktarda Aııırlardanberidir ki, Belçika Av. 
acele tayyare gönderilmesini istemiş· rupanın harb sahneıl olagelmiıtir. Ar
tir. Bu yardım 48 Mat zarfmda yapıl.. tık bu isti!! yolunu kape.mak Jhnn
madığı takdirde Bask hUkümeU hadi. dır. Her iııtikamette ecnebi bir ordu
selerin zaruretlerine göre tedbir ala. nun topraklarımızdan reçrnMlne nıa. 
cağım bildirmiştir. ni olacak manialar yükseltilmelidir. 

HtlKOMETIN PROTESTOSU B. Spaak sözlerini §Öyle bitlrmlf-
Bilbao, 29 (A. A.) - Buk hUkume- tir: 

tinin reisi, beyanatta bulunarak de · Belçika Garb pa.ktmın tanziminde 
mlştf r kf: rol oynamak ister. Belçika hüktlmeti 

'"Şehirlerimizin yağmaııından bizi pekllA biliyor ki, vazifesi Almanyanm 
mes'ul etmeğe kalkışan asilerin riya. da kabul edebilecefi bir Carb emniyeti 
klrhğmı dUnya karşısında şiddetle meselesi halledildikten sonra nihayet 
protesto ediyorum. Ecnebi gazeteci. bulacaktır. Birçok defalar da. Bitlerin 
lerle konsolosluk mUmessiJlerini şeha- beyanatına ne kadar bUyUk bir ehem. 
dete d•vet ediyorum. Hakkımızda hU. miyet verdiğimi söyledim. Bu bty-.nat 
kUın verec:ek olan Allahın ve tarihin Belçika hUkfımPtinin ihmal edilmemek 
huzurunda düıman tayyarelerinin üç istediği bir takım ihtimaller yarat. 
buçuk saat müddetle ve aklın kabul makta.dır. MütkWi.t hiç ~e -.ılamıya. 
etmediği şiddetle tarihi Guernica şeb-. cak derecede değildir. Ya.pılacak gay
rinin müdafaasız sivil ahalisini bom- retlerin muva.ffa.k olup olmaması mez 
bardıman ettiklerini söy11!7orum. Tay kur meseleye girişilirken takib oluna
ya.reler, bu methur şel.rf kfile «;evir. cak zihniyete bağlıdır. Avrupa devlet 
mişler ve korkudan §&§km bir halde adamlarının ekserisinin aulb hU8~un.. 
kaçan kadın ve erkek çocuklan miL daki hüsnüniyetlerinden §Üphe ediltr 
ralyozlarının ateşile takip etmişlerdir. mez. ftimad edilsin. Belçika ilk mer. 

tık düoUnceai daima htmiyeti ve haleyi aşmıştır. Şimdi ikincisini itl. 
demokrasiyi müdafaa etmek olan bir matla derpiş ediyor. 
milletin ma.hvolmasma medeni dUnyı BELÇiKA • ALMAN TEMASLAR! 
müsaade edecek midir? Berlin, 29 (A.A.) - B. v~ Zee-

Milletıcrin Bilbaoya sığınan 300 land'm meeaJ arkadaşı B. Maurlce 
bin kadın ve çocuğa yardım edecekle- Frere, burün buraya ~r. B. J're-
rini Umid etmek isterim. re, burada bir'lok mühim pluıiyetlerle 

Erkekler için bir şey istemiyoruz. ve haasatan Dr. Schacht ile rörillme. 
MADRJDIN BOMBARDIMANI lerde bulunacaktır. 

Madrid, 29 (A.A.) - Maclrid 
dün ak9&m yeniden bombardıman 
ec:lihnittir. ~e\t elik ve ~lı 
vardır. 

FRANKO KUVVETLERi 
lLERUYOR 

Duranıo. 29 (A.A.) - Havu 
ajansının muhabiri bildiriyor: 

F ranko kuvvetleri, dün bütün 
gün Bask cepheaindeki ileri hare
ketlerine devam ederek Durango 
şehrinin 16 kasabaaım ve l.a1Ueito 
ismindeki küçük limanı ellerine ae· 
çinnitlerdir. 

Burgos, 29 (A.A.) - Guipuz
coa eyaleti tamamile Franko kuv. 
vetlerinin elindedir. 

AHALiYi ISY ANA TEŞViK 
EDiYORLAR 

Vitoria, 29 ( A.A.) - Geçen 
ıece nqrec:lilen bir nota, Guemica
nm F ranko tayyarelerinin bombar
dımanı neticesinde yandığı hakkın
daki habeıi katiyetle u!°zib eylemak 
teClir. 

Nota, ıun1arı ilave elyemckte· 
dir: 

"Yeni lepanyanm bqkumanda
nı, Bask memleketinin . ananevi 
hüniy~ daima riayet ~tmi§ ve 
edecektir. 

Cuakadi ahaliai, silahlannm bı
rakmız ve aizin mabvu harab olma· 
nızı istiyen cani ıeflerinizi koğu-
nuz ... 

.. 
KapltUlleyonlar 
konlaranaıada 

Mısır Fransa 
ile anlaşb 

Montreux, 29 (A.A.) - Mısır 1'11-
vekiU Nahas Paşa bugün afleden llOll

ra Fransız delegesi de Teasan ile kJBa 
bir mülakatta bulunmuştur. 

Her iki tarafta da kaydedildifint 
röre bu mUllkat dostane bir hava için
de cereyan etmiş ve müsbet neticelere 
varmJ§br. BOtiln ihtllAtll ieltrcll 11yu-
3ulmuştur. 

Fransız delegeııi, cazetecilere yap. 
tığı beyanatta Mısır ile Frana aruın· 
da tqriki mesaisinin esasları Uı.erincle 
UYU1ulduğunu, intikal devreainia 12 
sene olarak tesbit edildiğini ve bu an-
18.§maya aid tebıt,.tm konferans umu 
mt komisyonwmn yarmki celsesine 
tevdi edilecefini .oylemiftlr. 

Bir Alm•n dlr•ldlrll 
Ankarachl lllcll 

Ahliksız papazlar 

Ankara. 29 (A.A.) - S.,.J. 
milel Kömür Sergisi münuebetile 
ıehrimizde bulunan Maadeburada 
Gruaon fabrikaları direktörü B. Ma· 
diıon, ıatürrceden vefat etmittir .. 
Mumaileyhin cenueai tahnit edı1mif 
ve Almanyaya gönderilmek üzere 
bugünkü trenle latanbula yola Ç1b. 
rrlmqttr. 
On bin metrede bir od• I 

Moakova, 29 (A.A.) - Sovyet \DÜ· 

bcndiai ~1rbak9f tarlfıudan hul olu • 
11mı ıtıatotfe ltaJnları lçia bpatı oct. 
nın tecrübeleri muvaff aın,.tle yapıl • 
mıttır. Bu oaayı hamil olarak bir balon 
l O 100 metre irtifaa kadar yübelmiı Y& 

bu odaya çok hafif ctbiıelirle ve obi • 
jen cihaılan olmalaı•m ıirmiı olan biı 

Almangada güz binlercs 
mulıakeme açıldı 

Katolik terbiye mlle .. eeelerl twllk talmiaycn his 111rtntı çekıud41n on da • 
ocakları haline ....... 1rika kalauıtır. Dııanda top• ubı 5$ 

Berlf n 29 (A A ) ç k ~ h hak1___ • • • derece olduiu bal de odanın içinde ha • 
• • • • - 0 15.r a li • ~da .b.ır fikır v.ermek ve kıtolik taret nit 7 den a-c~ıva diimnııtnti•ti'r. 

kı curumlerle ıtham edilen katolik pa _ tcrbıye m ı - . ., '-T··~ 
pa lann muhakemeleri hakkında 'E•ıe· ~esaeae erınin nasıl fenalık o.. ,Blrltle 18rlh1 ......... ı .. -.ı.. 

.. cıkları hahne celmiı olduiunu cöster • . ~ ....... 
ncr Natıonal Zcitung gazetesi diyor _ mek belki de faydalı olac"kt H AtıM, Z9 (Husuıl) - Girittc yapıt-
kı. .. ır. .er ne lıt _, h f • -Lı 

· kadar katolik kiUstsi bu 1 kt"L iDi a wan a nyatta tau eeerleı nok-Alau.1-- L- narın te ua ta. ____ ... _ b .. il' L~-· 

• 
--. -tolik mahfill•·, ,.0ı. a•ı·· ak'alar ld·~.x · l llaAeA-• uy ' ·-ı-.ı L-i& ~ ~ " s v 0 .,..una ına nıaak iıtiyona -"' 1..1 -..1- 14. ·1r ı-d u:" 

•ar olu bir teyi inkara ıdenrn ettikleri da bi.& viiıJerce m . k ~ HN aama- ve ınoı ıvnnt 
'-:i· _._ b:n- - • , - menın anca . . 

taK" ır,.... ~•sa dikkate deier bazı baılanııcında oldujumu%u bildirecek &lt •MolMla Mır alir ~11Wfb&r· 
muhakemeleri radyo ile neşretmek vr vaziyette bulunuyoruz. Birçok vak'alar-f 
b'!.ıuret1e Alman milletine abWct cll • da, katoliJt anı ve babalar, çocuklarının 1 
rUınlerin vilı'ati ve kanunlann ihllli papazlar tarafından hayvani ittı"luıları -1 

nın tatminine alet obııal•nna bqı dev. 
Jetin himıyeıini iıteıntls 1MCburiytti11 • 
de kalm1Jlardır. 

Ank8Ndan: 1 

Türk - Sovyet Demiryolu m 
Taedlk proJ•I buglln Mecllete ntlak 
. Ankara, 29 (Telefonla) _ 8üytikf 

Mıllet Meclisinin yarınki (bqQnlrii) 
müıakere ruznamesinde Tiirlliye CU.. 
huriyeti ile Sovyetler Birliii aruında 
9 teınrnuz 1922 tıribli demiryollırı mu.. 
kavtlea:nin iki Qllddeıini tadil için M• 
kovada alttediJen ınkııııanrn taMikint 
dair kanun projnindcn D&ıka cöriltült· 
cek bir ı•Y yoktur. 

8u ınlıpna devlet deınirro1J4rı Uc 
Sevyet demirytllan tberin4e vqkubtı • 
lın müıterck ve doirıı nakliy•tı tarıfim 
etmek üzere aktedilınittir. Türk hudıı • 
du ile Gümrü Jra11ndalri nakliyat tı.ıı -
latı ve bunun yanında telıraf ve telefon 
hatlarnun bakımı ve müteıudi tamiratı 
Ue Hriın iadeli J&zınt celen hu•uıf ter· 
tibatlı vaıonlara dıir hükümler ı ihtiva 
etmektedir. 

Merkez .. nk••• ld.re 
Meollelto .... b•r8Pddl 

Aıtkara, ıg (Telefonla) - Türki,. 
Cüıüuriret Jı1erkeı .hQaıı hitlffu. 
tar ınauıal lae,.ti bupn (da) uat u 
te, idare mtdiıi reisi B. Nu.Mt'in ... ,. 
bahtm4a toplmun'fW. 

Enell ltM MtiMi h .. p JÜI Nk· 
kında iare aecliai " mU~ Jso • 
lftİIJOBU tarafıMan •erilen HPtJlu o • 
kunıaut n idate meclili iltra ......... . 
tir. ~· taMik tdikrtk ili ... .uip. 
lerina bir ÜN ~in 64S kW\it tdıtıl • 
ınaema karar ••rilmfttir. 

'undan ıonra mü~et$qi bitea i ... 
n mecliıi .,. MUr•kiplild•e ,.ni ee • 
çimler ,.pslauftır. idare ~ ualüc
larma N. Halün SaUct. N-.et Na • 
mık va Almlet MUalr; •ikaldpllldtre 
da Maliye Veklkti Mili IMliJe aüa • 
aelle midiirü B. KttMl Zi,a '" k1ıtNi • 
ye nriWtirU a. Aclh -sibjeleNir. 

Zlra1 ... ,., ...... .. .... ...... . 
Anbn, 39 (T.W.lı) - Jaadir .. 

ma umu~ ktunan~lrlt Mnlrct itleri 
umum 111ildtirlqtı ve ict.re mee!Weri 
u~ aı\ld"-'Hll\l ~dan 
ıuUu.~1ı. .. ., t.1.- S.•""'o•:ı-- •.,'-t1 A1ua • 
mupır. 

Bu komiıyon Dahiliye Veklleti tan
fındap, -.ıuu .,_. uaJit a.an 
projesini tetkik eduaktir. 
Atlu polfteknlk lzelerı ,.,.. ......... ....,.. 

Ankara, 11 (TtWonlı) - Atina 
Polit&knik cemiyeti ua1an yurthmus • 
da fennl ve iktıuıdl Wr tetkik ecyahati 
yapmak illere, 11 huiraada tıtanbula 
ıd«ekltr, Ankara taaıir n Çepa•Ji 
ıiyaret edecaklerdir. 

811merMnkMu.llrtl 

Hrt milt.huaıı 
Hıdi ve Cemali Al 
ttr. 

Ankara, 29 (Tentfoe18) - tltifa 
ettili bütaDdll '-az• taJillu sıUnlP 
SUmet Bank wnum •iidörii B.. Nurul • 
1ab &at bu haheriıl wru ol1Dı1dıtuu 
vt iıtilaaı için bir HIMP bulunmadı • ---------r 
pu tiylemittir. ... "' ,., .... , 

Ankara, 29 (Telefonla) - Yutta 
ı.1111 ~tmr ··-kilin, .... 
.. lelllerdt .. u- Um d, m•ca•cU 
olan balık yenmninin teıvik edibneai 
allblılara bttdlrn.mtdl" 

Ank•r• Kas Ll•""'ln ........ 
Allkara. ıt (Tallfonla) - Aüua 

Kı% Liseıi bucün (dün) halkevi 111•. 
nwıda aamimt bir eilence tertip ~ 
ft milıt 1'qaft\llf lC -1tlltt tiddllıri 
11,.temit, o,...W .,....ı.rdır. 

# 1%Ml1t ..... lAffW& -il. Allettin. 
&örülen lüıum \ilerine, Vekilet tll\rine .... ... 

.U trellyor 
Ankara, 29 (Ttlefonla) ...., lıtan'9ııl 

Vali •c..NltlliY• rtili 1. tıl111üttin Uı • 
tillldaj, ttık Sıridya nuımun titan. 
bulu tqıifi ..nnaaebetDı. ı~dtn 
laar~t -~· 

B. u.tiıclal• ~yı nuıfll1ftl lı • 
tanbulclan af{llnı&'W m~kfp tekrn 
ıclccektir. ., .... 

...,.. • (Tele,_.) - Düiliye 
Vsktkainin kö1 U...... ~ 
ünfe kuırildllı ._ t"Jai IGll tek· 
lini almıttır. Proje ,....- Meclle af• 
ntmell lltn ..... ww. takdim .ıu • 
aac.ktw. 

••"'"" ...... r1 
Aab1'8, ıt (Tllıfee!lr) - llrMf 
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işaretler: ., ~ - _ ___, '/ 

Kollektif emniyet mi? 
Yeşil ~hennem 

VAZAN:CAMlDE QSjMAN Mevzii anlaşmalar mı? 
Büyük harbi bitiren sulh mua· Büyük kugum~unun serveti tama- hedeleri konu,ulurken Klemanso, 

l . d .d ? r k ··sulh harbin devamıdır.. diyordu. mile karısının e lR e l i • C Q at Bu telakkiye göre, sulh muahedele· 

l 
• ? ri, süngunun, bombanın, erkanı ya nız servet mı ya. • harbiye plinlannm, akm orduları-

' ltıs• nm bapramadıklannı yapacakl!ır, ya 
SJ':\tlARIN HULASASI: - ki, bu oda apartımana açılan iki bü- hemen başında Mad 1 Luia Kari Şu - ni nihai zaferi sulh muahedeleri te

ft ~ ~talandrlrtan sonra iki yük kapıyı ihtiva ediyordu - demir vartsın karısıydı ve Şuvartıı ailesinde min edecekti. t_' ,.~lll İzin alnuıtık. 1916 merdivenlerden yuvarlanmıt bir hakie Karl Şuvartstan baıka da yaşıyan hiç Sulha verilen bu mana teklini 
~ ...;"•tla Yeıil otele gel • bulunmuıtu; almnda bir kurtun ı·ara- 1 kimse kalmamıştı. tebdil etmiı bir kin ve nefretin ye. 
~ ~ la, hayatnnızdan ba,ka 1 sı vardı; ve büyük kuyumcu vitrinleri- 1 Burada, Şu varta ailesinin hayatla • ni harbler ve facialar için pmuya 
~"-trte.., alilcacar etmiyordu. nin birinin üzerinde oyuncak bir taban- rında ıdaima feci bir 11on bulunduğunu yatması uli. 
~ .. 0-.. lcad.~ yanlıt dü,ünmü,- ca duruyordu. görüyoruz. Belki de böyle bir talih Şu· Klemanıo ve mealekdatlan de

·~~ h-!elclitimizin daha ikin· Dördüncü ve betinci Şuvartalara ge. vartlların kuruluşunda vardı? Yahut, vam eden harbten bu manayı anlı-
~ ~-..rtblda elimize geçen lince, onların ticaretlerini çok iyi ida- nesilden nede, Şuvartslara tuhaf tabi • yorlardı. , 
~ "-..! ~. p ikimize de ayni re ettikleri muhakkaktı. Viyana içinde atlı bir kadın arız <Muyordu. Büyük Harbten sonra hesablan 
~ hiç bir ailede teudilf edilmiyen bir ih· 1914 ağustosu içinde Viyana gazete- tasfiye vazifesini Üatüne alan sulh 
~.,. iiaermcle Luiı ilmini tipmla talihleri açılmaya baılamııtı. lerini karııtıracak olanlar, ilk on beş kongreleri son ~Ylatmayı ebedilq
~ .,....._ ~ lllltban, otelde ıördü- Şuvartılar bankalar açıyorlar; tröstler günü müteakip sayılar içinde birden • tirrnek ve son dunya haritasmm di
~ .._......P a.,..ındıa onu arayıp teıkil ediyorlardı. itte 1914 senesinin b!re bir katil hidiaeai ile kartı karşıya namizmin~ ~üebbed bir manzara 
~ ~~ rdolrtor Cevat, mek __ geleceklerdir. Kari Şuvarts. tıpkı cetle- vermek ısbyorlardı. Bunun için 

~~; ....__ille Yermek icin •t•i'ı • rinden bir ikisi gibi ölü olarak bulun _ Milletler Cemiyeti bir organ olarak 
"""llllıt hali - d" . . r'"•111111ıııııı111111ııııı11111nııı-111111111ııııı11111ııııı11111111ıın, mu .. tu: ve herkes Luis Şuvartstan •ÜP- ortaya çıkt.ı. Bu .. r.ea.liteye dayanan 

L, 81p tereci ut ıçın • _ = Y :s d 1 
~"-lı, .._..111etıc1oteı~.Y~•t· ~ KURU N'Un ~ he ediyordu. cemiyetin ı eo 01ısını Amerikadan 
.-, ._. ~ vereceğı ~ tı· € ~ Yalnız §U var ki, Madam Şuvuts ya- gelen Profes~r ~il~n kurmUftu. 
~ iıir "çlı W.. icadının metrdo - j 

1 
~ hut Madam Luisin ismi Viyanada bir Milletler Cemıyetının kuruluıu bir 

~ L ~P aracbfını ıördü. g danışman arı ~ katil meselesinden dolayı duyulmuş de- taraftan Vilıon idealinin tahakkuku 
~ .;ıı... 'Ve hemen ikiıi yü. E ~ ğildi. Çünkü· 1914 Viyanaaına atağı yu- gibi gözüküyordu. Amerikadan bir 
~ c..!'cblar. Madam Luisle ~ Okuyucularımızın '! kan Ma:iam Luiı hakimdi ve moda ce. beyaz gemiye binerek Eski Dünya-
~ ı.-..; t 1te lconutuyor~ı? .. \ emlrlerlndedlrl i reyanı onun cuıtoaundan dıtarı çıkmı • ya imanla, aşkla ve taze bir Mesih 
"'~ ""° lci dolrtor url mektu- ğ ~ yordu. gibi gelen Vilson, Milletler Ceroiye-
~ -.li,..... ~ Hukuki bir mese- € Acaba Karı Şuvartıı katleden karısı ti binasına baktığı zaman gözleri 

'· ~ luiı viyanadan çaim·' leniz mi var? \ mıydı?.. ya§arıyordu. Fakat bu müessese 
h"'ta · : = Herkes, Karı Şuvartıın karısına is - o zaman muahedeleri ebedile,tiren· 

.. İlti liia aileai_ne seline. Viyana· ' Mali milkelle/iget \ tediği kadar para harcadığını biliyordu. ler için bir pranga vazifesini görü· 
'·Şu ~ık esiri bir töhreti ~ Üzerine bir fikir ! Daha doğruıu Karı Şuvartsın Eerveti yordu. • • • 

~'::::~ ::ı.~ ı.;~.,;~.;,:i;. ( mi almalı istiyor- l ~;;·~~:::::~.:!~.!·~~:~d;;::'~,'.:~: Fakat, ne ideolojiler, ne hilek&r 
.;.,.~11 ~il Şuvartı küçük bir ~ sunuz? Hemen ~ cak gibiydi. Kadın, kendisini hiçbir va- tedbirler sona kadar ayakta kalabi-
lııııL~ l.ir .t.•ırnı en 1cı .. bir za· ~ YURlJN'a bir ~ kit yormadan birtakım fikir hareketle. lirler. Ne zarar.. Yalancının mu-
~: ticarethane haline ıetir· ~ .n § rile Karl Şuvartsı idare ediyordu. Onun mu yatsıya kadar yansa da.. Eğer 
~ktn ~ mektup gazınız/ i için bütün ,üphelere rağmen Madam elde bir fener mevcudsa .. 

eski Viyananın bUyük ğ ~ Şuvartıta kendiıini taammüden katlile Onun için muahedelerin hep bir 
• 1..1.!ıııa qılan caddeye doğ- ~ KURUN un okuyucuları i itham eaece.k Dır dent bulanamamı~tı. ağızdan tekrar ettiği Milletler Ce-

ı...;,~ Yer~uvana m owundugu ~ ıçın yaprı~lZMetlere bar ye- j Belki de Madam Şuvartar ~urtHan ıey, miyeti kuruldu. Bugün o, ne ide
~~ ıatrı •nde bulunuyordu. Fa. ~ niıini daha ilave ediyoruz: ~ kocannın, 1914 batında birtak!nT snah alistin hulyası, ne de hilekarın 
~l'lli~' Şuvarts ailesinin bu ~ Gün olur ki bir hukuk, bir i itlerine kanıması olmuıtu. Çünkü ölü- kurnazlıkla kurduğu korkunç bina-
~ hi ni. ntey~ana koyacak ~ kanun meselesile ka11ılqırsı- ~ münden henüz bir buçuk ay kadar ev - dır. 

4'ıı ç bır delıl o da bırak- ~ nız. Elinizdeki va11ıtalar bunu .i vel bir ıilah müteahhitliği itini üzerine al Realite ütopisiyi de, el çabuklu-
~i llıeteıe Moris Şuvartsm ~ kendiliğinizden halletmeğe ye. ~ mııtı ve henüz ilk mamulat teslim edil- ğunu da alt etti. 

Yordu· KU ··k k = tı"•mı"yebı"lı"r Ya dan•-cak y : d d · ·ı.. ı k b 1 ~rı.i · _çu uyumcu ~ v • ~ , a i me en apartımamn a o u o ara u u -
~ ctdd 

1 
bi:Uenbıre Viyananın ~ bildiğinizin isabetini teyid et- ~ nuyordu. 

bir ltu e erınden biri Uzerinde- ~ tirecek bir bildik ararsınız. ~ Bu vak'a Madam Şuvarts üzerinde na 
lır_ıı._ ~ıı:unıcu nıağa.zasma ter- ~ Fazla olarak hazan böyle bir i aıl bir teair bıraktı?. 
~ 3u 8.8ea. hayatının sonla. i meseleyi konuflllak için ken- • Her ıeydeo evvel harp içindeydik. 

Milletler Cemiyeti bugün kendi 
bünyelerinin 11ulha olan ihtiyacına 
dayanmaktadır. Bu sulh arzusu 
bir hayal değil, bir tatlı insanlık 

)' l:larond le Ve en şık tuvaletile ~ çekinirsiniz. SıkılD'smız. boyle hır şey olm~ı ol~aydı; bütun Vı- G ez 1 n t ı ı e r : 

Sadri Ertem 
hissi değildir. Bu, keskin hatlarile 
tebe!lür etmiş, maddileşmiş bir rea
litedir. Bunun ı ın kuvvetlidir. 
Bunun için Milletler Cemiyeti de· 
nen şey, bugiin doğan bir cepheye 
sahih olmakla beraber bir edebiyat 
değil, diplomasinin mevzuudur. 

Milletler cemiyeti cephesini : 
A) iç ve dış münasebetler, s~s

yal oluşlar yüzünden Milletler C e
miyeti politikasına tarnftar olan ln
giltere, 

B) Milletler Cemiyetine düşman 
olan düşmanlarına karşı cepheyi 
tutmak istiyen Fransa, 

C) Orta Avrupada ve Balkan
lardaki mevkilerini, küçük milletle
rin hakkını koruyan ve müsavilik 
prensibini ortaya atan Milletler Ce
miyeti kadrosunda bulan Küçük i
tilaf ve Balkan Antantı devletleri, 

D) İnkitafları için sulhu tabii ve 
zaruri bir unsur sayan Türkiye, 
Sovyet Rusya, Irak ve lran gibi dev· 
Jetler kollektif sulh ve Milletler Ce
miyeti cephesini tutmaktadırlar. 

MilJetler Cemiyetinin bu manza. 
rası 1919 manzarasına hiç benze
memektedir. 

• • • 
Kollektif sulh yerine mevzii 

paktlar esasına dayanmak istiyen· 
ler, ilk 7.amanlarda Milletler Cemi· 
yeti kadrosunda yer tutmuı olan ve 
nihayet ondan ayrılan yahud aynl
madığı halde münferid politika sa
hibi olan devletlerdir. 

Bu va~iyetin inkişafı şu ıekilde 
hulasa edilebilir: 

A - Japonya, Mançuri hadise
leri dolayısile Milletler Cemiyetin· 
den çekildi, 

B - Almanya Milletler Cemi· 
yetinden ayrıldı. 

C - 1talya Etyopiya hadisesin· 
den sonra Milletler Cemiyetinden 
çekilmit değilse de mevzii paktlar 
yaparak, yani bir takım sulh cep
heleri vücude getirerek, eski ittifak· 
lar sistemine dönmek emelindedir. 

Faşist devletlerin dış politikala
rında hamle yapmak, harekete geç
mek, geniılemek arzusu gibi fazla 

( Sonu: Sn. 7 Sii. 2ı 

'bit~~ c~:nanı oğlunu gorecek ~ dinizi ortaya çıkarmaktan da ~-=--:=_=_=_=~:- B.~lki d~ harpten daha bir ae~~. evv~l 
?., t t 'totiı an aYinnıyacaklardı. g Hele bir takım vergi ka- yana aytar.ca bUy~k bır akın dal içinde _, - - = il' .1Şu•artıın oğlu ne ol _ ~ nunlarınm tatbikinden cıkma çalkanıp gıdecektı. Sadece harp her şe- K • t 

. i hu •ı esinin daima feci olan ~ güçlüklere uiramı,1 olabilirsi- yi unuttunnuıtu; yahut unutturmaya 1 a p 
}'~ rada t L = · h d ·nn k · tedi... · \ -'-kA d ."llde 1t eıııı;rar 'hatırlamak ~ nız; ya u gı e ıs gınız f m&0 um u. buhranı! 

'-tiin;la~ağız... Bir sabah ~ bir işte mükellef olmanız la- ==~-~= Madam Şuvart11a gelince, kocaaınm 

ni daha önceden öğrenmek İs· cck bir adamı kaybettiğine yanıyordu. 
ckı büyük odasında -_=_:-_-._-~--~~ zım gelen kanun hükümleri· tabiatında, daima eli altında idare ede-

tiyorsunuzdur. j Kari Şuvırtıta bir kocadan baıka her 

Dünpada bir a<lale salta11atı kurmar ı ı 
hiç bir geni ve gilzel tarafı goktuı •• 

KURUN böyle bir · fey vardı. Ve Madam Şuvarts daima 

~
-=~-=~-:~-=~_==- yette kendi 'avukatını, ::it J bir insanla oynamaya alışmıı bir tabi -

müşavirini sizin emrinize tabi E attaydı. Hatta kocasını ayni tabiat ü • 

bulundurmaktadır. . '=:- zerinde bile bırakmaya alışık değildi. 
Bir kart, küçük bir mek- Adeta Kari Şuvarts kilden bir adamdı. 

tubla sualinizi, müşkülünüzü i Onu, günün herhangi bir saatine göre 
! b"ldi · b kt ba 1 istediği zaman ve istediği biçimde inta 
{ ı rır, u me u gazete· l edebilirdi. Zaten Kari Şuvartsın fikir • 

J ~~~e~lu~r::s~ro~~~!~~~::~: = leri de böyle bir mimarlığa alıtıktı. o -
İ nunu da ilave ederseniz sizi İ nun için Luis ilk günlerde bir kocadan 
:: ifgal eden meselenin cevabı- \ daha ziyade ken~ini arzularını günün 
\ nı, çok geçmeden, en bita- E saatine göre değiştirebilecek bir arkada
! raf bir muhakemenin eseri \ şr kaybettiğine yanıyordu. Daha sonra, 
i olarak gazetede okursunuz. z birtakım ticaret entr:kaları ortaya çık • 

~ '-~ ı....:.'"ll il& P' j p 1 d d" w • • wn•tı i Şuvartı ailesine ait bütün mal _ 
,;.~ .... ~-.. IQtı &hnttın Dtfmeıı : u unu gön er ıgınız tak- -s \ tı.ıı, '1lıııe~e.1Dde 127 numa- \ dirde bunu adresinize yaz. lann utılm111 lhım ıeliyordu. Kari 
~ ~11h Ctlıt laat 14 ile 20 ara. i mak da mümkündür. Şuvartaın karısı bütün bunlarla utra· 
1~ "1 l' lfth doktor Necati Pak· 1i k hl peak mı? •. Avukatına vuiyeti anlattı· 
,..~,"ıı>ı....~."• cuı:':dtye caddesi 1_ 2 IJ Yazacağınız me tu ar kı· 

lı lıt'lı-~~~- gftnıert aynı 1111at. 'l sa olmalıdır, kağıdın bir yü. it aaman: h 
~ ~ ~~"lı;q dlılertne bakacat-· ı i züne yazılmalıdır. Cevabın - Küçük bir ıeya at, dedi; bütün it-
~ "111 -ı.. tıı12, ı: Y•pacaklardrr. J açık ve etraflı olabilmesi ha- terin hallolunduiu bir dakika ıizi tek • 
~ llılllıt.._ttı~::_ıaı tramvay cacı- 1 ~ disenin iyi anlatılmasına bağ- rar Viyanaya hemen davet edeceiime e· 
'1ı,.~b.~ oıru)lı - •Unnetçt Emt !§ l )d w da min olabilirsiniz? .. 
~~ ''lctıcuıarırnmn c:ocuk li .1 0 

• ugunu i§aret etmek • - Nereye citmekliiimi tavıiye edi • 

"-~ "''~~·> l>e~ ~ ısterız. l yonunus? 
..._ ~ •111tt ~ ev Eczaneli ya. i ~ ( D ) 
~ "ın._~~ l!:taı; l(~Urınctçt \•e ıııhhat •ııımııı11111ııınıııu1111ıını111-11ıll11tı1111ıııt111""""'""''.. namı Yar 

~ ~~~~rı ~~~ı~~~~:~~~uu~ 1 

~ '":'ı~trııı brıneıcr1mı~ en eh· R ady CJ Müsabaka Kuponu 
~ ~· rıı •U.'lnct ameli· -

&. ~t ~ e~oktor, dl~ı;t ve s\ln• lalm •. - 61 -
~daıı erken h.\JRUN'un 

Korkmayın bizde değil: F ran· 
sada kitap kıtlığı başlamış . Bütün 
belli batlı kalemler bundan sızıldanı
yorlar. Çok eski olmıyan bir beç . 
mi~teki sayımlar, yaln'Z Parisin her 
gün elli eser verdiğini bildirdikleri İ· 
çin, bu telaola kartılatmca, §8ftım. 
Sonra bu sikayet, bir fırka gürültüsü 
de değil. Sade "Leon Blum., dan 
hoşlanmıyanlar bağırmıyor. Kendi 
voldaşlarmdan da konsere karqan • 
lar var. 

Su halde Fransadaki kitap buh· 
ranı acı bir gerçek 1 

-Bize ne~ 
Demeyin. Fikir dünyasında, ilim 

arteziyenleri bol verimli, sanatı ya • 
ratıcı bir pazarın sarsılması öyle bir 
"'adam sen del., ile ge ittirilecek fey 
lerden değildir. 

l'eı:U 
· tllne göuırmek Adres : 

"T ardiyö,. bu meseleden bahse· 
den son yazısmda kıtlığı liağıt baha· 
lılığının, haftada kırk saat itin, ya• 
zanla buan arasmdaki aynlı;nı, ta· 
til biçimaizliğinin doğurduiunu söy. 
lüyor. Tiirkiyede bu derdin yalnız 
bir daneai, kağıt bahalılığı var. Oteki 
pürüzler, 7.aten 11eviye yükseldik
ten sonrn ortaya çıkan tabii netice · 
lerdir. Keşke oraya varsak da son
ra patırdılarıyle uğra§tp didişsek!. 

Ben, kendi payıma F ransadaki 
1 bu kitap kıtlığında ba~ka bir yara gö. 
• rür gibi oluyorum. Büyük savaş, 

s. Gezgin 
savattan sonraki nikbinlik günlerin· 
de bile o memleket, böyle bir r.'t!rde 
uğraşmamıştı. insan, gcçmi~in bu a
cık kitabına bakmcn, kuı;kulanı • 
yor. Kağıdın yiikselişinde bir rejim 
pannağı, fabrikaların varlığında 
"kırk beş saat iş! .. in rolünü görü
yor. Bütün bunların başında da ada
le saltanatının fikre omuz silkişi gö· 
ze çarpıyor. 

Vakit vakit insanlar madde dünya. 
anıdan ayrılarak hayal cennetine ka
panıyorlar. Orada yaldızlı planlar, 
parlak projeler yapıyorlar. Bu ka· 
darla kalsalar gene iyi , fakat tutu -
yorlar, mesela bir bulut üstüne bir 
kale temeli atmağa yelteniyorlar. Ne. 
tice malum: Koyu bir toz bulutu, 
ağır bir yıkılma sesi, çığlıklar, çır· 
pınmalar. 

Dünyada bir adale saltanatı kur
mağa çalışmanın yeni ' 'e güzel hiç 
bir yanı yoktur. Nerede, hangi ül· 
kede böyle bir taht yükselmi~se. mcı· 
m\ıreler çöle dönmüş, fabrika baca· 
larına çaylaklar tünemi§tir. 

Paristeki sokak muharebeleri, ka· 
ha ve sevimsiz bir heyecan dalga -
sından başka neydi? Bu dalga çe· 
kilince, altında bakın ne korkunç 
tortular göriinmeğe başladı. Fikirle 
adale arasında denHik yapmaf;a çalı. 
§alım. Kurtuluşun bcşka yolu yok· 
tur. 
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Dünya konferansı ~ ~ ~ ~ ,~ Bıçak çekilmiş, boğuşu[muŞ ~ 
lı~. ' . 1 

'' H. k d d .. ·· ı ·· ııı0 Y. 
Böyle bir konferansın toplanma- Yaşınızısöyleyin, iÇ a ın OVU ur 1 v .~ 
sında bütün siyasiler ittifak ediyor cebinizde ne var hele erkek meclisinde·~~~ 
Buna rağmen konferansa hangi de,r bileyim! ·· .. ~ 

Nl~~ntafmda bir evde olan vakanın durut1118 ~Y 
Hepimizin cebinde birçok §ey 

vardır. Bunlar herkeste muhtelif
.tir. Fakat, ayni yaşta olanların ce
binde az çok ayni şeyler vardır. O
nun ıçın, ceblerimizdeki §eyleri 
şöyle tesbit edebiliriz: 

aktam Ustu a§ır cezada baffadı 111 ••• 

letin Önayak olacağı şiındilik rne<;l1ul ~Ol 

Öldürmeğe davranış/~ iki erkek yara18t\ ~~~ 
tan mevkuf şoför," Bana eski dostuııı ~t Paris, Nisan - İngiliz amele 

partisi liderlerinden Lanı:;bury' nin 
Almanya hükumet reisi Hitler ile 
görüşmesi Milletler arası siyasi mah· 
fellerinde pek şiddetli bir intiba hu
sule getirdi. Bu görüşmelerden son. 
ra neşredilen resmi tebliğ bugünkü 
istikrarsızlığa nihayet verecek olan 
umumi bir anlaşmağa yol açmakta -
dır. filhakika Hitler'in Lunsbury 
ya_yaptığı beyanat büyük ıktisadi 
ve siyasi işleri tanzim etmek üzere 
bir konferansın toplanmasını teshil 
etmektedir. Şimdi mesele sulhun 
istikrarını takviye edecek olan böy. 
le bir konferansın toplanmasına A
merika Cumhurreisi Ruzvelt'in veya 
hut başka bir hükumet reisinin ön 
ayak olup olmıyacağıdır. 

Fakat bugün gene bu mesele 
hakkında büyük bir nikbinlik gös
terilememektedir. Lunsbury'un fa
aliyetini mevzubahseden lngiliz ga. 
zeteleri bu faaliyetin Avrupa devlet
lerini işgal eden büyük manialarla 
karşılaşması korkusunu izhar edi
yorlar. lngiliz matbuatı Hitler'in 
hüsnüniyetini inkar etmemekle be
raber nazariyat sahasından çıkarak 
diğer devletler ile teşriki mesai .sure· 
tinde filen gösterilmesi icap ettiğine 
nazar dikkati celbetmektedirler. ln
gilizler, eğer Almanya ilk maddeler 
taksimi komisyonuna iştirak etseydi 
ımumi konferansın toplanması ümidi 
daha fazla olacaktı, diyor, Diğer bazı 
mahfellerin kanaatine göre de ka
dar ciddi bir teşebbüse geçmek için 
Lunsbury'ye ne bir Yazife tevdi edil
miştir; ne de salahiyeti vardır. Sa
dece amele liderinin şahsi mesaisi 
takdir edilmekte ve böyle bir kon
feransn hangi devletin ön ayak ola· 
bileceği sorulmaktadır. 

Büyük Britanya hükumetinin 
konferansın toplanmasına ön ayak 
olmak istemediği fakat Ruzvelt ve· 
yahut başka bir hükumet reisinin 
teklifiyle toplanacak olan meclise 
memnuniyetle murahhaslarını gön • 
dereceği anlaşılmaktadır. 

lngilizlerin kanaatlerine göre ye. 
ni bir konferansın muvaffak olabil
mesi uzun boylu hazırlık işlerinin 
yapılmasını icap ettirmektedir. Bu • 
gün bütün devletleri tazyiki altında 
bulunduran silahların artınlmasrnm 
önüne geçilmek ve yeniden umumi 
bir ıktisadi anlaşma projesi vücude 
getirmek çok karışık ve halli müşkül 
meselelerdendir. Bundan başka mese 
la Lokorno gibi lngilterece hayati 
meseleler arasında sayılan siyasi işle
rin de gözönünde bulundurulması la
zımdır. 

lr.giliz mahfelleri devletlerin hüs. 
nüniyetle ıktisadi meselelere pratik 
bir hal çaresi bulacağına kaildirler. 
Fransa ve İngiltere hükumetlerinin 
Belçika Başvekili Van Zeelanda ha. 
vale ettikleri ıktisadi tetkikat ile ilk 
maddelerin taksimi komisyonu sa. 
hayı temizliycrek ıktisadi bir anlaı;. 
mak esasını bulabilecektir. Fak~ 
silahların tahdidi meselesi ne olacak. 
tır? 

İngilizler. mayısın 6 smda Cenev
rede toplanacak komisyonun silah
ların tahdidine dair hiç bir şeye mu
vaffak olamıyarak müzakerelerini 
talik etmek mecburiyetinde kalacağı. 
nı söyliiyorlnr. 

Fransız mahfelleri Hitler'in yeni 
bayanatmı büyiik bir ihtiyatla karşı
lamışlardır. Bunların fikrince Al· 
manyanın konferansın toplanmasını 
istemesi kredi bulmak veyahut müs
temleke meselesini ortaya koymak 
ümidinden ileri gelmekted:r. F ran
sız matbuatı da şöyle demektedir: 

.. Hitler cok rlefalar en hararetli 
,ulh taraftarı göriindiiğü halde ha. 
r<'k,.tlcri bunun aksini göstermiştir. 
Bu d,..fa Lunsbury ile olan miilakntı 
ve reşmi b:.>.ynn ?. lı n·ki 11snliinc!e de
vam etmekte olduğunu bir daha te
yid etti.,. 

tuzak k d f d • r 1 Ilı ur u.,, ıgor 
9 yaşmda: 
1 çakı, 5 bilya, 6 kaysı rckir· 

deği, 1 kirli mendil, 1 patlak top, 
1 çikolata parçası. 

Nişanta§ında bir evde, içki içilen bir koştum. Kimin kimi vurdııi~ 

A mr·fo partisi li<lcrln·i11<1<>11 f,amlmry 
F rnnsız gazeteleri bir noktaya da. 

ha nazarı d:!·kati celbediyorlar: 
'"Hitler diğer devletlere dostane 

1 
elini uzatırken müşaYiri Şaht Brük
selde bir Alman • Bel~ika mesai bir
liğinin lüzumuna Belçikalılan kan
dırmağa teşebbüs etmişti Bu tesa • 
düf Alman siyasetinin fırsat kova
larnakta olduğunun en zahir bir delil 
dir. Biz Fransızlar Almanların sa
mimiyetine ancak silahlan arttırma· 
]arına nihayet verdikleri zaman ina· 
nabiliriz.,, 

Almanlar ise F ransızlarm bu iti
matsızlığını protesto ediyorl~r. En 
salahiyettar gazeteleri HitJer"in 'im
diye kadar Alman hükumeti namına 
söylediği şeyleri Lansbury'ye tekrar 
etmekten başka birşey yapmadığını 
ve bu beylmatm Almanya tarnfmdan 
vaki olmuş bir teklif mahiyetinde 
telakki edilemiyeceğini söylemekte-
dirler. . 

ltalyan gazeteleri F ransanm 

19 yaşmda: 

1 tarak, içinde en fazla beş lira 
bulunan 1 para çantası, 1 pipo, ya· 
hud ağızlık, 1 tiitün tabakası, ya
hut sigara kutusu, 1 artist resmi, 
1 sevgili mektubu, 1 mekteb kar
nesi, 1 paso, 1 tayyare piyango 
bileti. 

29 yaşmda: 
İçinde on lira kadar para bulu· 

nan 1 para cuzdanı, karısmm veya 
nişanlısının resmi, 1 ev kontratı, 
1 vergi makbuzu, 1 iş mektubu. 

39 yaşmda: 

1 kangal anahtar, 40 - 50 li· 
ra kadar para, çocuğunun mekteb
teki vaziyetine dair mektebi'.n gön
derdiği bir mektub, çarşıdan pazar· 
dan alacaklarını unutmamak ıçın 
yazdığı pusula, hesab defteri. 

49 yaşında: 

l altın kaplama sigara tabakası, 
20 - 30 lira kadar para, ecnebi 
bir memlekette tahsilde bulunan oğ
lunun resmi, evlenme çağında O• 

lan kızının resmi, l gözlük, evin 
anahtarı, yazıhanesinin anahtarı. 

59 yafmda: 
1 mendil, (biri uzak, biri ya. 

km için) iki gözlük, torunlarının 
resimleri, l hah kutusu, tebdilha
vada olan karısının mektubu ... 

henüz teslihatını ikmal etmediği 
için Lansbury'nin hareketleri Fran
sızları memnun etmediğini yazarak 
"Fransızlar, ıktisadi vaziyetleri daha 
iyi olan ve ilk maddelere daha fazla 
malik olan devletlerin en müsaid 

(Sonu: 10 unctt 8ayt/ada) 

odada kadın yüzünden olan bir vak'anın 
duru~masına, ağır cezada dün akşam ü
zeri başlanıldı. 

Suçlu yerinde bulun~n 1359 numa
ralı taksinin şoförü Salih Ali Nalbant 
offo'!iur. Kendisinin, eskiden dostu o • 
lan Vediayı tokatlamak istemesine kar
şı, "hiç kaclın dövülür mü? Hele bura
da? Erkek meclisinde 1 Döveceksen, 
kendi evinde döv. bari!,, yollu müda -
hale etmeleri üzerine, misafirlerden as
ker Naci Mehmetle aşçı Ahmedi bıçak
la yaraladığı ve bu yaralamanın da öl -
ıdürme kastile olduğu, davanın mevzu
unu te§kil ediyor; "Vediayı bana karşı 
müdafaa edecek siz mi kaldınız?,, diye 1 

Davacr yerine, yalnız aşçı Ahmet 
gelmişti. Şoför Salih Ali Nalbantoğlu, 
sorguya çekildi ve şöyle söyledi: 

- Ben, bu Vediayla eskiden dost -
tum. Sonradan başkasiyle evlendim, 0-

nunla alakamı kestim. Halbuki, o bir 
türlü peşimi bırakmıyor, boyuna ben -
den para çekmek istiyordu. Beni tehdit 
etmekten de geri kalmıyordu, O akşam 
da beni yol üstünde beklemiş, davette 
ısrar etmişti. Ben de, şöyle bir uf rama
ğa, biraz oturmağa razı olmuıtum 1 

Eve gidince, beni aldıkları Odida iki 
yabancı erkek gördüm. Vedia, beni bun 
larla tanıştırdı. Bunlardan birisi asker 
Naci Mehmetti, birisi de aşçı Ahmet 1 
Ortada rakı masası vardı. Oturup içer
ken, bir aralık Vedia, ''neye beni bırak
tın da ba~kasilc evlendin sanki?,, diye 
siteme koyu13u. Bu sitemin sonu geı -
meyince kızdım ve onu susturmak mak
sadile, ~öyle bir el hareketi yaptım. Bu
nun üzerine, misafirler, ağız dolusu çı· 
kışarak, ayağa kalktılar ve bıçak çekti
ler. Ben. kapıyı bulup kendimi dışarıya 
atmağr denedim. Onlar kapıyı boylayıp 
tuttular. Boğuşma oldu. Bu sırada, dı
Janya fırlıyarak, doğruca karakola 

idam edilmiş bir dokto
run vasiyetnamesi 

•• 
" Oldürdüğüm karımın tapındzğım tablosunu satıp 

parasile çocuklarımı okutunuz!,, 
Asılmış doktorun yirmi iki çift çorablle ~amoşırları da satılıyor 

:······························· * ······························· 
i Katil doktor karısından nefret et -
i meğe başlamış olmasına rağmen ~nun 
i mo;:l ellik ettiği bu tabloyu tapınırcasına 
i hala seviyor mu? . . : ............................... * ································ 

da göstermektedir. 
Katil doktor Bakston, karısından 

nefret etmeğe başlamı§ olmasına rağ
men, bu yağlı boya tablosunu hala sev
mekte ona tapınmaktaydı. 

Onun Şarklı kafasına göre bu tab
lo, şahsi bir zafer timsaliydi. Yalnız o, 
bu §ekilde bir tablo yapılmasını düşün

mÜ§tÜ. 

1 
1930 senesinde bir gün, Lankaster 

~ehrinde icrayı tababete başladığı za
manlarda birkaç kuruşa garib bir çay 
fincanı almıştı. Bu çay fincanının üze

Geçen senenin mayıs ayının 12 sin
de İngilterede Bakston isimli bir Hint
li doktor, karısını öldürmekten suçlu 
olarak idam edilmişti. 

Doktor Bakston idamından yirmi 
dört saat evvel hapishaneden şu mektu
bu yazdı: 

"Avukatım Mister Gardner'de, aev
gili kanm lzobel'inin yağlı boya resmi 

vardır. Tam insan boyunca bir resim
dir. Ve sanat dünyasında hayli müna
kaşnlnrı mucib olmuş kıymetli bir tab
lodur. Bu tablonun yüksek bir fiyatla 
Stitılmasına yardım edi:ıiz ve bedelile 
çocuklarımı okutunuz!.., 

Bu tablo ş:mdi satılmak üzeredir. 
Bir kopyası burada görü1ıJyor. Madam 
Bakston'u "okuyan Madonna,. tavrın-

rinde, on sekizinci asır ressamlarından 
Francesko Goregio'nun "Madonna,., i
simli ka:lın resmi tninyatür halinde 
görülüyordu. 

Bu resim, katil doktora ilham verdi. 
Ayni tavırda bir tablonun büyük mik· 
yasta yapılmasını düşündü. Ancak mo
del olarak karısı duracaktı. 

Bu tablonun satılmasından elde edi
lecek para, filhakika Bakston'un ço· 
cuklarına gidecektir. 

Tablo ile birlikte, Madam Bakston
un kürkü, altın saati, doktor Bakstonun 
yirmi dokuz çift çorabr, yirmi iki kıra
vatı, ipek çamaşırı, bir silindir şapkası. 
bazı operasyon aletleri ve Lankaster
deki muayenehanesinin kapısına astığı 

tabela da aatıhğa ç~kanlmıJtır. 

yorum! d . e 
Evvelce alınan ifadesırı aıiııJ' 

zerine nefsini müdafaa . h ~ 
"naçar vurdum!,, dediğırıe d• 
lince, "b"n, orada da bur• .,J 
ğimi söylemiştim!,. cevabııtlıı ı 

Naci Mehmedin, aJnırıd• bıl 
ranın sabit iz bırakacağ~rı•• tSıP 
arız olan "felci veçhi,, n111 g. 
yeceğinin ancak 6 ay ııorı~li ff 
leceğine dair 12 şubat tarı dı'1 
çı Ahmı-rJin omuzundan ~l rıf 
10 günde kapandığına daır 
du. ~-pi 

Mevkuf şoför, bu sırad; ••\' 
ğa kalkarak, .. o akşam .. dt ~.~ 
rifetile, bana milthi§ bir tottıı#' 
muştu. Evet, bana eski ~ P~~ 
tuzak kurdu, orada! Beni·~ 
şürmek tasarlanmı§tı. vedı t1 

rarla daveti ve beni atdılc1.' 1e 
yabancı erkeğin bekterrıesı s'~ 
sudan bir bahane bulup 1'I 11~ 
üzerime saldırmaları da b~ ol' 
f §İn içinde i§, yani bana ~a t\if~ 
cuttur. Bu vaziyet, işin ıÇ) dtf 

le olduğunu açıkça isbat ~sııııtı 
Şahit olarak Muteber 's-tı 

dınla aşçı Ahmcdin karısı 59 
li merkezi mürcttebatrndafl r 

bt' 
him,1 dinlenildilcr. Mu~e gi~ 
Vedianın şarkı söylemege .51t 

Salih Alinin de susturrrıal< ~fo 
çıktığı, boğuşmada bu t rc1ıı 
Naci Mehmede yumruk vıl b 
düğünü, fakat elinde bıÇ3~1-.ı>I 
lnnmadıgmın -iarıcınıı vaı gı f. 
de ifade verdi. Satı da, 3~1< el 

ifadeyi tekrar yollu şahitli 11 1 
Polis İbrahim, y~ralıl•;: ~ 

üzerine derhal tahkıkata uı'' 
hitleri dinlerken, vak'a)'' 

111
1, i 

den kaçan şoförün, karaıı;,tı' 
tim olduğunu söyliyerelcı 
hatta bulundu. d• ~· 

Ne evde, ne de dışarı ılY 
ele geçmemişti. Mev~u\: uıııı' 
evdeki kadınlar m~r~f~tı b•ç"ı 
ğini, bıçağın, kendısının 

ğını ileri sürüyordu. t, ''~ 
Vedia da şahitti. falc• t 1 

tl'lcı11e Onun ve gelmiyen nl • d1J· 

şahidin dinlenilmeleri i~tl1• A . 
devamı mayısa bırakıld~ 

~~· ,,,. 
H•&&a•,, 

ot" 
• Şehir hnrlclne ı~ııycn 

ıarda kontrol edllccelttlr· ııl,-
• Bütan lise kltapların~~;pı,t' 

geçiren komisyon baZt tııt· 
tabctmcA-1 !Uzumlu bulrnU§ ,.tıJ11 f so" • ..ı 

• Haliç ldRresl haziran ışte"' 
zarları K~~ıthaneye ,·apur 

\'crml~tlr. C."\l'tl 
* Liman l§letme mUdUrU / 

Ankarayıı gilml~Ur. ııır 
ı;.ı \"a'ir.ılz Ankarada dallll f1 

kalacaktır. ullıııı ,,J 

• GUmrUk tarife kanun '°ı\'.I~ 
ve proüsyonlarına nıe,·z.U ı:ı,ıa 
değiştiren bir proje hazırl~,.t ıı 

• Bir mayıstan itibaren ııi' 
yeni nazıun tarL'esl oc 
dUrlU~Une blldlrilmi§Ur. 1~ tli 

ııı \'azl!ul ilga cdUıul~ ~0tll 
müıJUr mua,·lnl Nihat 'I'U' ,. 
avinllğinc tayin edilınlşUr~1rııJI 

.;c lş kanunu tatl:ıiklll 11 

ayı içinde bitirilecektir. 1,.c•ıı / 
• KrırnbUlüe yeni ı.urıı ,,.ııı r'. 

fabrikası iı;in temasıa.r ııc;lf ,., 
Fabrika smcue 50 ıoıtoftl~r!IP ~ 

• Devlet şı'lrnsı basın il . ..t.tt 
,·c"~ 

sini tetkik etmiş ve saş,.ıerd' ,1 
• Anknra belediyesi e .,,.ıı1 

'" 90" mağı, tavuk bcslemCo·• ,1 
ft.ır • 

şekilde bahçelerde çam
ı tir· maşır asmağı menetın ş nrU 1' 

• 1c; ticaret umum ınUd deli 
-ıırO 

ta içinde ~chrlmi:r.dcn h ııııı~ 
çıkııcaktır. tç ticaret u •t' }ti ., 
l\:arndcn!z mıntakasındn ıcıtr 
çuk ay kadar devam cdcCe ı;tt 

111r ı 
• BU:ı.ifüdere onnılrt -iti> 

7.ln;;aı ı;ıirkctl orma.,ııı~~flllc/ 
mak tizcre dün sabah J.) 

mı§lerdir. 



111li11ii bir harp takdirinde· 

~tnerikanın vaziyeti 
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~den mesele olmıga başladı 
S-ı-._ - Birleeik Ame- Avrupada zuhur edebilecek bir mttaa. 

1ıtr nıea'ul mahfilleri demede muhuımlara k&r11 müvuene. 
S lllUlıarebe çıkmumm aini bomıamağa karar vermiıtir. Ama 

• ~ir hale geldiğine i. hakikatte Atalntik denizinde Ustiln1Uk-
"2ı . t barut fıçıamı &- leri bulunan lngiltere ve Fransa ya 
~ ~nln çıkmuı ihti- yardım et.mit bulunacaktır. Bundan 
·""" '9eı-ı...,_~klamıyorlar. ~ bqka çarpı§JD& bq g&lterir göeter
s~ korkunç bir §e- mez hükfimet gibi efkln umumiye de 
il&.~ \'e •rtnınaıan Amerika. Amerika siyueti!ıin muhariplere kar. 
11a-~ t .. ~ekte olmakla. bera.. 

11 -ıtl~re \'e Fransanın 
. ~tıne emniyet besle

~ ~ tak~Yade korktukları şey 
tıı./~ d ib ettiği politikanın 

kallı ofu~asıdır. Böyle bir 
~ 0ı.c:erıkanın alacağı va

etJııeır ~Uali herkesin zih
.\.1'1 tedır. "Bir muharebe 

' .. di~e e~.k~~ın vaziyeti nasıl 
4~Pt.ıı ırıbırlerine sordukla. 

fe bu b ın llUlhperver devletle. 
~l•-llau11a, dair muayyen ve ... ,nı .. ~ 
,., Oğrenınek arzusunda. 

hlkk ~ ~llertıı tnda ahali kUtlelerile 
~ ~ilşündükleri arasın 
~~l lrıumumiyenin en 

"1ı1ıkJ Anı~rikanm bir. mu- Amerikôn ddnannıa.tt bir manevrada 

• ~llebılmesi ihtımali 
'tltftı~ bu Pek şiddetle muha
._tJ:'llı.e k Dıuharebe en haksız 
'-.~. tçıı ~ en mukaddes 
lf.;~ ~le Amerikanın iş. 
'lih~ ~·l bulmuyor. 
~~ ~ ler &raaında mümtaz 
'-~~~kanın yeni bir dün. 
il ~ U7.a.k kalınuına im 

bir Politt~Ördilkleri için daha 

~ ' eleı takib ederek sulh

şı alacağı vazileti tekrar mUnakaşa et. 
meğe başlıyacak ve Amerikalıların 
"sempatilerini,, kazanan taraf buhran. 
lı zamanlarda .Amerikan kütleleri a
rumda büyük bir rol oynıyacaktır. 

Fakat §imdi Amerika efki.n umumi
yesinin hararetli sulh taraftan bulun. 
ması Birleşik hilkfunetin siyasetine 
tesir ebı!ekte ve işle bunun için bita. 
raflığm na.zari olarak temini çareleri
ne bqvurulınaktadır. ~ e vermekle muhare-

• ~rle 1;tt~ olunucağma ka---K-o-}}_e_k_t_ı·f--
"lllıtr~ ı11e zuhur edecek bU. 
S Ye Aınerikanm uzun 
Oh..~~ ~alacağında tereddüd 
1_"."'t u_ alkın arzusuna mu-

lıtı, ~ Amerikanın her 
n ihtiyar ederek bita

~bi ı'ttfğl 1tlmldhıi veren 
~: ttP. başvuruyor. 
"ııeul·I anın bitaraflığını mu-

s; ~. çıkarılan kanun bu 
· oır · ~ de lllilletin her türlü 

~ti~ itare~ feragati için yapılan 
llı1~ic >..rn.e'~Yilan bu kanunlar 
~ da ilk rtkada mevcud müt. 

1~ bıra:ddelerin sarfı için 
it il ~'Uhar· aktadır. Amerikan 

0~ ~eııedu:!!er h~sabma eşya 
~ de\'letıe ~r. Fakat mu 
~~ti ha·re aıd olsa bile ya-

l'ıııa. re~ gemilerin Ameri
-~ ip ayııi eşyayı al-

S-t' ıı:ı:lnıektedir. Bina
~S iatıt olan memleket. 

il ~il ilde edebilecekler. 
~s bY'& ile lngtltere ve 

lt.ıttı, ir Dıuharebe zuhur 

~~~~arm Atlantik 
~~1ti:~l4e h eri muhakkak ol 
~ ~ llauauııda imtiyazlı 

~-i ~ 0...'1ıi~ Ve ıilAJılan hak-
Ge ~~Pamuk ve pet
lıt ~~ıere te§lrıil edilıni-
~n:.· ·~.Bütün mem 
,~ ihracı za.rurt olan 

emniyet mi? 
(Befinci MyfadJJliı deoom) 

c:linamik bir ~et--göze çıirpmü.· 
tadır. 

Hareket noktan bu olunca bu
nun kendisine mahsus bir de takti
ği olmak gerektir. Bu taktik, Mil
letler Cemiyeti yerine ittifaklar vü
cüde getirmek ve bunun için de 
derhal faaliyete geçmekle kr:nclini 
hi11ettirir 

Mesela Belgrad - Roma anla§· 
ması bu mevzii paktlara bir misal 
olarak ileri sürülmektedir. Ve fÜp· 
heaiz ki bu hareketlerin git gide ba
zı yeni tecrübeleri de yapılmak is· 
tenecektir. Nitekim Leh hariciye 
nazın Bek'in Bükret •eyahati hak· 
kmda bu ıekilde tefsirler yapılmak
tadır. 

• • • 
Biz cliplomatlann sözlerine, nu

tuklanna değil, diplomasinin teme· 
li olan realiteye bakalmı. 

Mevzii paktlarla Milletler Cemi· 
yeti faaliyetine kartı bir cephe al
mak mümkün değildir. Çünkü, 
mevzii paktlann kendilerini tatmin 
edeceği tahmin edilen devletler kü
çük milletlerdir. Bu küçük millet
ler, 1919 muahedelerini garanti e
decek hiç bir revizyonist hamiai dev
let bulamazlar. Bulamıyacaklanna 
göre de bu mevzii paktlar itine 
candan gönülden sanlamazlar. 

• • • 

~ t-!~ .\ırı ~ile ihracmm 
. ~ ildir. :kanın dtlşUnmiye 

'ttoı, re~an birisi pa. 
1', \' 

1~ mesele biraz 

'nehttoı :~n hilkfuneti Bize gelince, biz inkiıafımız için 
~ bıa llrk etlerine ihracatı dünyanın sulhune muhtacız. Dün
~l etı,rin Amerika yanın kantıklıktan muztarib olması 

)\ ~ kaYllaklan bulun. nihayet bizi de muztarib eder. Bu 
?>1Jı ~ ... ~l l~giltere veya ıztırabı ciddi surette hissedenler bi-

' ll kimse menet zimle beraberdirler. Sulha babala-
'bıt it •rı. ıt,)Jı rınrn, karde§lerinin, çocuklarrnm 
bu 'll'!Ulı aklara göre Ame- cesedleri üstüne basarak kavuşanlar 
~~ ~~ tahrnin ettiği bi- ve sulhu bir hava gibi teneffüs va
~~ er arasındaki bir sıtası sayanlar için sulh ancak kol-

i b'fta l!ıryacak ve zuhu. lektif bir ıekilde korunabilir. 
l!~ ~ lonra Amerikayı ~------------
'la~lt :ili bir vaziyet al- DA VE T 
~ ~ "~arada da muha. Türk Basım Birliğinden: 
~~ı. ~~ 1bıı ~tlere nazaran Son kuruluı toplantısında arkadaı -
~ ~1Unaca~1Yesi bir tarafa ların izhar etmit oldukları arzu ve idare 
'aa~ lllt'llldır. heyetinin gördüğü lüzum üzerine had 
't "t 191'1 ~~a göre Amc- bir ıekil alan kağıt buhranı etrafında 

4e teıalt~t"CUbesini tekrar- görütülmek için İstiklal Caddesinde 
eı· Yerine ne efra- (Basın iBrliği) merkezinde bütün aza. 

illi ~ndermemegve b 1 • 1 · · b •"' nın ve asım ev eri aahıp erının UKÜn 
ı.ıldıataza ederek aaat 18 de gelmeleri rica olunur. 

Oyun kursunda bir saat 
• 

Çocuk bahçelerinde çahşacak 
öğretmenler nasıl staj görüyor 

Bu gıl açılacak çocuk bahçelerinin 
çok eğlenceli olacağı tahmin ediliyor 

{ ölrementn ıeat duyuldu: 
~ - O .. olmaz .. topu kaçırdınız!.. 

- Efendim esas itibarile kaçmadı 

top! ... 
Öğretmen bu sözün alt tarafını din· 

lemedi: 
- Yirmi bet kuruı ... 
- Neden? 
- Top kaçtı. Ceza. 
- Ama, top kaçmadı ki itte orada 

bakınız? (eliyle bir yeri gösteriyordu) 
İıte orada konferanı salonunun damı 
iizerfinde duruyor. Biru bu tarafa ge· 
lip bakınız! .. 

Jimnastik öğretmeni gösterilen tara
fa baktı. Topu damın üzerinde gorünce 
batını ıalladı: 

- Ne iıe kurtuldunu.r. Ben timdi 
çıkar onu alırım. 

Sonra gene öblir tarafa döndli r 
- Dikkat. İki ııra olun .. Oyuna bat 

lryoruz .. 
• • • dim. Jimnaıtik öğretmeni Bay İlhami-

Şilpheıiz buranın neresi oldufunu nin 1eıi ıene yükseldi. 
merak ediyorsunuz? Ben ıizi fazla me- - Bayanlar tek sıraya buraya! Bay
rakta brrakmamak için ıöyleyim: tı- lar öb:ir tarafa onlar da tek ııra ola
tanbul kız liıeıi bahçesi ı Tatil ayların- cak 1 Dikkat 
da İıtanbulun türlü ıemtlerinde açıla- Şimdi çocukların pek sevdikleri çem 
cak dört çocuk kampında ve gene ço- ber oyunu ve çember yanımın nasıl ta
cuklan yaz tatilinde sokakta oynamak- lebeye öfretileceği göıterilecekti. Oyuna 
tan kurtarmak için muhtelif kazalarda, iftirak eden 'gurupun ellerinde çember 
açılacak çocuk bahçe?eri için huJrlılc ve defnelderi hazırdı. KarJr taraftan 
yeri!.. bir ıeı duyuldu: 

Her iki teıekkiilde çalıpcak 80 • - Bir ... İki. .. Uç. 
100 kadar öğretmene burada muhtelif 
çocuk oyunlan öiretiliyor. Tatil ayla
nnda çocuklann en mühim bir ihtiyacı 
da onları toz ve toprakla dolu olan ıo
kaklarda oyun oynamaktan kurtaracak 
temiz ve sıhht bir oyun bahçeli hazır
lamaktır. 

Çocuklann bu ihtiyacım ıidennek 
için geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ge
ne İıtanbulun muhtelif ıemtlerinde on 
iki okulda çocuk bahçeleri tesiı edile
cektir. Bu bahçelerin geçen yıldan da
ha güzel, daha muntazam bir tekilde 
olmaaı için vilayet bütçesinde (3000) 
lira da tahıiaat aynlmıı bulunuyor. 

Bu üç bin lira ile bahçelerde oyruya
cak çocuklara topas, kam§iı, kaydırak, 
raket, bahçe topu, çember, llatik top, 
bile, voleybol aft ve topu ile ayni za
manda bir de bahçelerde kurulacak kil· 
tüphanelere mecmua ve yevmi ıazete
ler alınacaktır. 

KWtUr direktörJUfU bahçelerde ve 
kamplarda çalıpcalc ölretmenlere mu
ayyen bir miktar ücret de verecektir. 
Öjretmenlerin bu iti tam bir istekle 
yapmalanru temin etmek, ayni zamanda 
onlara çocuk bahçeleri etrafında fikir 
vermek ve yukandaki malzemelerle oy
nanılacak oyunlan talebeye öfretebil
melerini kolaylaıtırmak, talebe oynar
ken kendilerinin de mümkün olduğu ka
dar oyunları kavramıı bulunmalarını te 
min etmek için o?lara bir hazırlama kur 
ıu ıçnuıtır. , 

Bu kunta oyun denlerini tanmmıı be
den öfretmenlerinden B. İlhami veriyor. 
Haftada bir defa olmak üzere iki üç haf 
ta daha devam edecektir. 

Yavaıça bahçenin bir kenarını çekil-

Çemberler çevrilm~ğe baı1andı. 

Öğretmenler ne güzel çember çe
viriyorlar. Dikkatle onlan ta
kib ediyorum. Çemberler dönerken 
jimnaatik Btretmtlni diğer gurupla meı 
ıul olmıya batladı. Onlara anlatıyordu: 

_ Şimdi (Baıeball) oynıyacağız. 

Herke• yerli yerine ... 
Tam bu ırrada elinde çemberi bir 

öiretmen yaklaıtı. Bayan Nimet iki 
defa çemberini vurdurdu. Oyundan çı· 
kar değil mi? 

- Tabii.. tabii .. Bayan Nimet oyun
dan çıkaın ... 

Sonra gene öteki gurupla metıul ol
mıya baıladı. 

- Herkeı yerine ıeçsin; oyun bat
lıyor. 

Baaeball baılamıttı. Öğretmen or
tada oyunu idare ediyor! .. 

Her öğretmen aıra ile karııdan atılan 
topu vurmaya çahııyordu. Uç defa to 
pu vuranuyan oyundan çıkıyordu. 

Bir bayan öğretmen jimnaatik öj
retmenine ıealendl: 

- O ... Su de .. yerinizi değiıtiriyor 
ıunuz.. haydi bakalım oyundan bizim 
gibi ıb de çıkınız ..• 

Bir ıülü§me koptu. 
yun tekrar batladı. 

Biraz ıonra o-

Öfretmen seslendi: 

- Bayan İffet aıra timdi ıizde. 
Oyun yerine bir bayan elinde topa 

vurma aletile geldi. Ve oyun bıtladı. 
Top bir defa atıldı; (akat öfretmen 

vuramadı. Bir seı duyuldu: 
- Yuf bir .. 
Bu yuf aayı idi. 

Top tekrar atıldı. Öğretmen topa 
&ene vuramadı. 

- Yuf iki .• 

- Dikkat bir sayınız kaldı. Öğret
men İffet dikkat ..• 

Öğretmen bütün dikkatini karı!dan 
gelecek topa vermek için hazırlandı .•• 
Top gene atıldı. 

- Sayıl .. 
•, ... · " 
~~ · . 

Bu ıcfer yuf yoktu. Öğretmen .topa 
vurmuıtu. 

Jimnutik öğretmeni Bay İlhaminüı 
yanına yaklaıtım. Kendimi tanıttıktan 
sonra konuımıya baıladım; bana ıu i
zahatı verdi: 

.. _ Çocuk bahçelerinde ve kamp
larda çalıpcak öğretmen arkada~!.ıruı 
itlerini kolaylaıtırmak, kendilerine muh 
telif çocuk oyunları gö,termek için ça
Irııyoruz. Burada gösterilen oyunlar A
merjkada ve İngilterede açılan çocuk 
bahçelerinde yapılan orunların en ıü
zelleridir !. Orada bunları birer b"rer 
tetkik ettim. Çocukların muhtelif yat
larda oynıyacakları birçok oyunlar var. 
Gene bunların arasında öyle oyunlar 
vardır ki çocuklar 14 - 1 S yatlarından 
ıonra da bu oyunu oynıyabilirler .. Ben 
burada raket, dört kaleli top, Baseball 
Hentbol, ve gene ferdi oyunlardan çem 
her, meharet oyunlarından pttateı ya
rııı, çember yarııı, araba yantı tatbi
katı yapıyorum. Bu oyunları öğret

men arkadaılar burada öğrenecelder, 

bahçelerinde dilediklerini tatbik edebi
lirler. Bundan batka tayyare oyunu de
nilen gene ıüzel bir oyun daha göıte
receğiz.,, 

Jimnaatik öğretmeni Bay İlhami ç~ 
cuk bahçelerinin ve kampların açılma
sı etrafında İstanbul kültür direktörlü
t•:.ine bir rapor da verm:ttir. Raporda 
hangi okulların bu ite elveritli olduiu
nu birer birer anlatmııtır. 

Oyun kursunda bulunduğum iki sa
at zarfında edindiğim kanaate göre bu 
yıl gerek çocuk kampları gerekse çocuk 
bahçeleri tam istenilen bir ıekilde terbi
yevi ve sıhhi ve hakikaten çocuğun meı 
gul olabileceği yerler olacaklardır. Öğ
retmenlerimidn bu i~i tam rnanaaile ba
prabilecekleri muhakkaktır. 

Hasan Bedreuin Ülgen 
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Ei c·E!l 
KASIRCASI 

Kadlrcan KAFLI Tef rl ka: at 

Keziban ağabegisinin ellerini tutuyor, başını onun 
omuzuna kogarakgalvarıgor, yatıştırmağa çalışıyordu 

Fakat o akşam kızına hiçbir şey aça
madı. Zaten açacak bir şey y~l{tu kt., 
Hepsini biliyordu. 

Ertesi gün kaleye yapılacak yeni hü
cumlar için Kadife Kaledeki sarayın bü
yük sofasında bir toplantı vardı. 

Gün karanyo11du. 
Fakat konuşmalar bittnemiıti. 
Ayşe su almaya gitmişti. 
Keziban da yavrusunu uyutmuı i ih -

tiyar bir kadınla birlikte yemek hazır

lıyordu. 
Bu sırada yakından pek hızlı 11al ses

leri duyuldu ve çabucak yaklaştı. Bir 
atlı evin önünde tahlanarak durdu, yere 

Yalnız, erkekler sevdikleri kızlara gö
nüllerini açarlar, yahut onları istiyebi .1 
lirler; fakat kızlar bunu yapamazlar. 1 

- Erkek bunu öğrenirse? 
- öğrenmedi. Öğrense . bile Ay~eyi 

almaz ki ... O evlenmeyi hiç d~şünmü -
yor. 

Doğanın sinirleri yatışıyordu. Fakat 
buna rağmen kızın sevdiği erkeği merak 
etmişti: 

- Bir şey yapacak değilim, ,yemin e
derim. Yalnrz, . bileyim. 

VıR Got. 
atladı. 

- Zaten ona bir şey yapman doğru 
değildir. O zaman sen dünyanın en al
çak adamı olursun? 

- !?!? ... -7-
Keziban onu kocası sanldı ve koştu. 
Fakat kapının önünde Doğanla kar-

ıılaştı. 
Genç adamın yüzü kıpkırmız,ıydı, üs-

tü başı toz içinde kalmıştı. 
- Hoş geldin, ağam .. Bir kötü ha -

ber mi var? 
Genç kadın annesile babasının baıla

rına bir hal geldiğini zannetmiş ve böy. 

le sormuştu. 
Doğan susuyor ve atını oracıktaki 

ağaca bağlarken sık sık soluk alıyordu. 
Keziban büsbütün meraka dütmüş-

-- --
Daha bu geceden eli dershane -

nin kara tahtasına çizgi çizmemek için 
katılaşıyordu. Sağ elinin masanın üs -
tündeki kibrit kutusunu almamak için 
inat ettiğini hisseder gibi oldu. Kibriti 
güç halle alabildi. Gözlerinden şüphe -

'!inden, sanki gözleri yeni bir şey gör -
memek için ona hiyanet edeceklerdi. 

tki tezat, kendini avutmak, için gün
leri bir rotatif makine gibi sür'atle bo -
§almak istiyen adam için saniyeleri haf
ta kadar uzatan boşluk ve şehrin yek
nesak hayatı idi. Gazete, dama, dama 
gazete nihayet tavla .... 

Bu tedbir şehirde sinekleri yakala -
mak için odanın bir kenarına asılmış bir 
sinek kağıdı idi. 

Yatağında bağıdaş kurdu. Piposunu 
yeniden doldurdu. Kibriti çaktı, çakma· 
ğın alaca karaltısında karşıki duvarda 
asılı camlı bir levha parladı. Morumsu 

aydınlık altında parıldıyan eski 
bir fotoğraftı. Bir geminin bordasında 
çekilmişti. Yatağından kalktı elektriği 

yaktı , resme !derin, derin baktı. 

Resim gözlerini garip bir cazibe ile 
çekiyordu. Onların üstünden bir türlü 
ayrılamıyordu. 

Resimde büyük bir kalabalık vardı . 
Bu kalabalık içinde kendini, ölen arka-

daılarını ıeçti, bu resimle bu~ün bu res
me bakan insan arasında otu.z yıl fark 
vardı. Fesini kıyafetini biraz sünepe 
buldu. Kalabalık içinde bir acemi du -
ruşu vardı. Toyluğun çiyliği clbisesin -
den, kulaklarından, burnundan dökül;i -
yordu. 

Bütün bu acemiliğin dekoru içindeki 
genç gunlere herkes gibi •. gayet klasik 

. şekilde hasretini ifade: için hafif içini 

.çekti. Sol köşede sade kafası gözüken 
bir surat önünde biraz ıdaha durakladı, 
gülümser gibi oldu. Bu surat ona neler 
hatırlatmadı. Bu surat gemiye yeni ge
len, gemide acemiliği ile herkese ken -
dini güldüren bir gemicinindi. 

Toy adamı misal göstermek istiyen
ler ondan nümune diye bahsederlerdi. 
Selam veriıi gülünçtü, direklere sarılı

JI paytak paytaktı. Gemi zabitlerinin a;d· 
larını biribirine karııtmrdı. Bir acayip 
hafızası vardı, bütün bunların üst~ne 

-de rnahçuptu, hicabı acemilikle birle -
şince Ali başlıbaşı~~ bir vodvil halini 

alırdı. 

Resmin karşısında sa~ki Aliden bir 
cevap almak istirordu. 

Cevabını kendi kendine verdi: 
- Altmışından sonra sen de bir Ali 

olmak istiyorsun lanet olsun böyle işe ... 

Kestirip atacak, gözlerini kapıya -
cak, rahat, rahat sabahı yapaceı.ktı. Fa -
kat gemi duvardan ruha akın etti ve 
harekete geçti. 

Donanma Haliçten çıktı .• 

Sarayburnunu aştı. 

istikameti verecek haldeymi~ 1 
Bu da cehaletin, ilme inanmamanın 

düpedüz kendisi idi. 

Bu iki hadise kafasında bir davayı 
isbat etmek için ardı, ardına sıralan
mı§tı kendi kendine soruyordu: 

Hocalığı kabul etsem, çocuklara 
hiç olmazsa bu kadarcık hakikati anlat
sam... İyi olmaz mı? 

B·u aklından geçerken Alinin suratı 
tekra.r gözlerine sarptı ... 

Adalar açığında gemilerin manevra 
yapmalarına iradei seniye çıktı. Gemi -
nin karoninleri hep birden ateşe ba§la -
dı •. Bizim için komik. fakat ihtiyar adam 
için hala hüznünü içinde saklıyan facia 
ayaklandı. Taretler ateş ettikten sonra 
denizi koskocaman bir kara bulut kap - Piposunu söndürdü, yatağına uzan. 
la<lı. Ve gemiyi donanma kaybetti. f2 dt, bir türlü gözlerine uyku girrpiyor
saat sonra gemi İzmit açıklarında ken- · du. Gerçi artık kendisi de fazla bir şey. 
dini buldu. Bu hatırayı düşündükçe ha- ler Cİüşünmüyor'du. Fakat içi belirsiz:, 
la hicap duyuyordu. Bu gemiye yıllar _ • a~su; düşmanların k~rşı karşıya geçtik
dır top alınmamıştı, geminin tozları si- .. !eri bir meydan n:lınde idi. 
!inmemişti. :. Müphem bir ugultu içinde devam c .. 

D h b terleticı' hı:.dı'se diyordıı. Su altında boğuşmaları-anla. 
a a o .zaman u <l - • d 

h kk d h"k .. .. rmı'ııttı·. tan huutılar var ı · · 
a ın a u munu ve " · ""' ~ d 

Cehalet 1 tozun demiri, zehirin ha - .: Boğuluyo.r u. 
yatı mahvettiği gibi silip süpürdüğünü .... ~ Sağa döndü olmadı, sola döndü ·ge-

bilmiyenlerin işi idi bu 1 ne olmadı. 
için:ien acayip bir cehalet düşman - ~ Adı konmamı~, ve tahlil edilmemiş 

lığı geçti, geminin batışını da hatırladı. bir sıkıntı boğazına sarılmıştı. Biraz 
Anlattıklarına göre gemi süvar"İi hava, "'bira7. nefes almak istiyordu. Ya .. 

kendine gelen torpili görmüş kumanda. tağından küKir savurarak kalktı. 
yı vermiş fakat geminin dümen uskuru (Devamı varr 
tam beş dakika sonra gemiye istenilen 

yaralının yanına 

recektim? 
Aklıma birşey geJ.dİ : , . ..., 

"ıuv
Kapı kapanırken g~ A' 

Odada bir pencere -var '' ~~ 
~nıeıt• ' 

karanlık olmasına rag• d'. 1i 
• I• 

nin dışarı baktığı bellı~ go 
evin penceresindeki ışı&'' ,rrJ 

cıoııı, 
O halde, dışardao ıV 

- . - rrıelc pencere<lcn ıçerı gır ıs' 

giremesem bile, hiç ol~~P 
görüşebilirdim veya 0 

anlardım. ( 
def\ 

Fakat dışarı nere . iP 
• • dit t 

Herhalde barın ıç·ne t> el>-' 
mak pek ihtiyatlı bi: tıııt'ıı<I 
tı. ÇUnkü, belki benı dıŞ ııı' 

b e1'• caklar veya başıma a, 

lardı. . eıte 
Bunları düşünerek g il' 

duvarları tutuna tut••n11
., ~ 

d b. .. .. ··ı•· lı' en ıre )•.ızume sog•" 

.tığını duydum: (.Jr~ 



Pttilli Kü.;e 4,., 
Şetef; Gençler Birliği garm ·Beşiktaşla 

ite f1 tadında, Pazar günü de F enerbalıçe 
>ı~qr e11erbahçe Stadında karşılaşacak 

tııı •ııırı G 
MACARLAR ıoo.ooo K1ŞtLtK 
BİR STAT YAPACAKLAR 

•e Pttır ~?S!_cr Birliği takımı,, 
~r lrı içi11 t Cunu Milli Küme karşı-

, ıtanb ld · • ı d F ~ u il ıkı maç yapa- Macaristanda son zaman ar a ut • 
IJ ~,ltr bole müthi~ bir rağbet vardır. Bunu na-
dt · d~n b" · f _, h t il ı(!l\tiı· ırınctsi yann Taksim zandikkate alan Macar e~crasyonu er 

t t-
1 de ""'ı ·· ·· F türlü konforu havi gayetle büyük bir • "Crıcrba r-w ar ıunu ener· 

S0ıı hçc stadında olacak • stad yapmaya karar vermiştir . 
Qıı:,hl>tıc Bunun için Macaristanın şampiyon 

1 1111iııı bir\ınaçlarla Milli Kümenin takımı olan H angaryanın stadı satın 
~ Sirliği, ;;veti olduğu anlaşılan alınmı' ve buranın yüz bin kişi istiap e
~ t llıiğJ· ncrbahçeye u bir sa- debilmesi için tertibatın deği~tir\lmcsine 
~t·~ tUkt~~ ~lınuş, Doğanı;poru başlanmıştır. 
~ tcçcn h hır farkla mağl\ıp et- FRANSA FUTBOL ŞAMPIYO • 
ş~ lıı 2_1 ilha da yine Ankarada NASINDA 
tr •ıt lııtıh :cnıniştir. Fransa.da yapılmakta olan futbol şa.m 
İQ ıı.ııseıu,: :•k ki, Beıiktaıtıtar ve piyonasımn baıında halen 36 puvanla 

cıı lcıı~ u hafta Ankara ve iz. Maneilles gelmektedir. Ve Rasing klüp 
h~~lrdtr et]~ takıını kat§ıstnda de 3 puvan farkla ikinci variyetinde -

" ~~i •·rı·1 l!ılbassa Bcıiktaşhla- dir. 

.~tlCıbj" 1 •ıtnıır, On beı gün ev· .. - -- -- -- .. -_-_-_-_-A_K:....B~A:--•-----.-.-.-.::ı ' dt "ttlcri • . 'tı ~l~k l\ın bır rcvan11 mahi 

~-~t•ıtı1•rıntacbr. müesseseleri 
'«tda il'" ve Fcnerbıhç~lilerin 
~ha fa ı;r hasma lan ve kazan • Ankarada her 1i&a.11da. kitap ga.ıe-

lı."ı_~rabc/ ~ ihtiınaı. dahilinde ol • te ve mecmuaları Akba müessese
-~1ii~ bi; f u talibiyetlerin kat'iy- lerinde bulabilirsiniz. Her lisandan 
r. liatu h •tkla olmaısına imkıo kitap, mecmua, gazete sipari§i ka-
.. .. ~t ·1c· ı t al ·• birer t 1 ı ~kımın da çıka • bul, stanbul gaze e . ve mecmu a 
~~hut tnu~uk oyun beraberlik • rma. ilan kabul, abone kaydedilir. 

tliıı~ ilglubiyetlerini ıde intaçı:.....---... T·e-1ef• o• n• : .. 3•3•7•7----.:ı 
ı.\..... .\rıltıra Ez AR fır._~. elhe nııı .bu ıenç ve kuv-ı.---- S ---.. ı 
iıı·tt.ıı ııtUk tte duıecek herhanri Dün ıe yarın tercüme külliyabnclaııdır 

birı bitecek ~lllnıel aurette istifade Fiyatı 40 kuruıtur 
0~un 

1
• adar ıuurlu ve düı - ._ _____ ..., _________ , 
ıstcıninc sahiptir. 

__ _,,., 9 - KURUN 30 NiŞAN 19:'7 

Kuş Adam Shon 
On bin metreden bir taş qibi 

gere düşerek nasıl öldü? 
(Üsfyaııı 1 incide) 

memurlar tarafından zaptcdilcmcz 
bir hale gelmiş, maniaları a§mtşlar 
ve meydanlığın sert, sarı toprakları 
üzerine koşu§muşlardır. 

Fakat Klen son ölü idi. Polisler, 
motosikletlerile ölünün etrafında 
bir daire cektiler ve birkac dakika 
içinde imd.ad otomobili c~scdi gÖ· 
türdü. 

Ku§ adamın düşüp öldüğii yere 
madeni bir levha konuldu. Yanı
ha§ma Kuş adamın hiç zedelenme· 
mi§ olan kanadlan, yan açılmış pa
ra,ütü, ve icabında kullanılnccıkkcn • 
hiç açılman11ş olan paraşütü bıra
kıldı. 

Cesedi askeri hastahaneye gö
tiiren imdnd otomobilinin ardından 
binlerle ki~i Ri!ti. Cescd orada çiçek· 
ler arasına konulmu§tU. Hastaha· 
neye giden yollar o kadar halkla 
dolmu§tU ki motosikletli polisler yol 
açmak için ahaliyi zorlamak mec
buriyetinde kaldılar. 

Dii~tiihtcn ~onrn 

ÇU§ sahası temin ediyordu. yük bir heyecan hissettiği belli idi. 
Son birkaç ay içinde Klen hara- Etrafında elliden fazla gazete 

retle çalışıyordu. Seyrek sigara ve fotoğraf çm resim almağa çalışıyor-
içki içiyordu. Hele son uçuşundan du. Muhafızlar onları geriye iti· 
bir gün evvel ve uçuş gi.inü ne siga· yor ve tayyarenin etrafında geniş 
ra, ne içki içmişti. Çünkii en bü· bir halkn yaparak resim almalarınn 
yiik zaferini yapacaktı. "Bu günü mii~ande ediyordu. 
aylardanberi bekliyordum . ., diyor T ayyarcnin pilot yerine atladı. 
ve hakikaten güz:el bir uçuş ha\'ası Makinist de yerine geçti. 
arzeden ııemaya istekle bakıyordu. Her zamanki yarı giiliimseyiş Ye 

O gün öğleden sonra saat beş mcsud. genç, yağız yÜ7..İİ ve karşı-
buçukta kendisini 10,000 kadem ir- sınd;ıkine itimad veren el salayışile 
tifaa çıkaracak olan yeşil ve gümi.iş Klen dP., makinistin yanındaki mii· 
rengi tayyarenin yanında kanadlan teharrik ve ir-abında açılabilir kaide· 
sıkıştmldr. ye oturdu . T ayyarc hareket etli. 

Bu hadisenin ba§langıcı, şimdiye 
kadar uçu§lanm mütcaddid defalar 
g_ördüğüm Öu adamın diğer uçuş
larından farklı bir manzara arzet· 
miyordu. Ancak bundan bir evvel· 
ki uçu§unda yani haziranın altısın
da. dü§mÜş, bir kolunu kmnı§tt. Bu 
kol her halde iyileşmi~ olacaktı ki, 
Klem son, bir arkada§ile birlikte ye· 
ni ve daha mükemmel kanadlar 
vücude getirmİ§ti. Bu kanadlar ba
caklarının kenarına sarılıydı. Ve ko· 
layhkla aşağı yukan açılan uzun 
kopçalarla tutuluyordu. Bu geniş 
kanadlar, kendisine daha geni§ 1.1· 

-.. Fevkalade mesuddu. Bugiine Klernin İstediği İrtifaa çıkmak irin 
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kadar yaptığı 250 uçu~tan daha bü- ( IJ(dfca s'yıfayı rcvitiw.: ) 
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en aşağı yarım saat uçmak lazım· 
dı. Beyaz elbisesinin bir cebinde 
küçük bir kağıd parçası üzerinde 
kadem ve metrenin mukayesesini 
gösteren bir ccdvel vardı. Onunla, 
tayyarenin irtifaı gösteren ale~foi 
okuyup kendince izah ediyordu. 

Tayyare yükseldikçe, asağıdaki 
kalabalık halk, bir paraşi.it nüma
yişi seyrediyor, onların açılı§ını, 
süziilü~ünii ve yere inişini görmek· 
le meşgul bulunuyordu. 

Altıya beş kala, hava meydanın· 
da bir ateş yandı. Bundan Ku~ a· 
damın atlama saatinin yaklaştığı an· 
la ılıyordu. Fakat ateş yandı, sön· 
dü. Klemden eser yoktu. 

Tayyaresi, yüksek ve ileri geri 
giden bulutların arasındaki delikler 
den ikide bir görünebiliyordu. Belli 
ki, tayyare, bulutların arasında ken
disini arza bırakacak geniş bir deli
ğin açılmasını bekliyordu. 

Altıyı birkaç dakika geçe 200,000 
kişinin yükarı bakan yüzlerini bir 
hayret ifadesi sardı. 

Klem atlamıştı. Saat altıyı tam 
bir geçiyordu. Ku§ adam, yirmi 
beş saniye kadar hayatının en teh· 
likeli uçuşunu yaptı. Yarım mil 
mesafe kadar şimalden cenuba 
doğru daireler çizerek, üçılmış ka· 
nadlnrilc uçtu. 

Kendisini tanıyanlar onun şim. 
di nasıl heyecanda olduğunu tak
dir edebiliyorlardı. On aylık bir 
tecriibenin neticesi işte görülüyor· 
au. 

1000 kadem kadar irtifada ka· 
nadlar kapandı. Kuş adam hala 
hafif hafif düşerek paraşütün ipini 
çekti. Gümüşi bir beyazlık başının 
iizcrinde açıldı. Bu beyaz şey alev 
gibi dalgalanıyor, kıvranıyordu . A. 
hali, bu beyaz şeyin hava ile dolup 
;ışağıya doğru çekilmesini bekliyol"" 
du. 

Fakat bu bekledikleri şey asla ol
madı. Arza cJ..,.,ğru yapılan bu koşu· 
nun son safhası takriben on saniye 
kadar sürdi.i. Kuş adamın ayakları· 

• 

nın t~indiği görülüyordu. E~leri ö~ fdÜnya kon.leranszfAvuaturgada işlenen çolı 
tarafında bocalıyordu. Üzenndekı J ~ • • 
fevkalade vaziyetler için kullanıla- (6 ıncı sayıfadan deuam) esrarengız bir cınayet 
cak ikinci paraşütü açmak için yır
tınıyordu. 

Sonra ·aha1iden 150 metre ka· 
dar öteye, Kuş adam bir toppatla· 
yııını andıran sesle düştü. Ve aha
li ellerini yüzlerine kapadılar. 

Birçok kimseler bayıldı. Sonra 
bu facianın ne büyük olduğunu an· 
lamak manasına gelen büyük bir 
sükut hükümferma oldu. 

On dakika sonra, Klemi havaya 
uçurmuş olan tayyare karaya indi. 
içerisinden çıkan makinistin bcya· 
natı şöyledir: 

- Tayyareden atlayı§ı gayet mü· 
kemmcldi. Dar kapının y;ınına git· 
tiği zaman kanadlarını tuttum. Ba· 
na başilc ifaret etti. "Sınık!,, diye 
emir verdi. Braktım. 

Uçuşunun ilk şafhasım ıseyret· 

tim. Kanadlarmın açıldığını gör· 
diim. Kanadlanna tam r.mnasile 
hakim olabiliyordu. Buhıtl arası· 
na girdiği zaman biraz k.:ndisini 
kaybettik. Bir lahze sonra tekrar 
mükemmelen süzülürken gördüm .. 
Muvaffak olacak hissini veriyordu.,, 

Müteveffa Kuş adamın cesedini 
muayene eden doktorlnr, vi.icudiin
deki her kemiğin kırıldığını söyle • 
mişlerdir. Fakat yüzü sakindi ve 
gayet az çizik vardı. 

Bu kadar büyiik bir heyecanın 
membaı, öli.ime 6İİratle, fa.kat si.i
kunetle gitmişti. 

(OailyExpreşs) 
"KUŞ ADAM,, iN CENAZESi 
AMERİKA YA GöTURULECEK 

Kuş adam ismi verilen Amerika· 
lı Clem Sohn ·un F ransada yaptığı 
hir tecri.ibede dü§erek öldüği.in\.i yaz 
mıştık. 

Clem Sohn'un paraşütle tayyare· 
den <\tladıktan sonra üzerinde kanad 
V.lzifesini görecek paraşütlerin açıl
maması üzerine vukua gelen bu ölii
mii bilhassa Amerikada büyük bir 
tecsıiir uyandırmıştır. Uçan adamın 

> 
ı:ı 
::s 
g 
~ 
::s .... 

bildikleri zaman silahlan tahdid et· 
mcğe tCfebbüs edebileceklerini ve 
Almanyanın terakki .aanayiine ve bu 
günki..i gayretlerine rağmen ilk mad
delerden mahrum bulunması dola
yısiyle silahlanmasını ikmal edemi· 
yerek en sonunda garp devletleri 
ile bir anla~mağa varacağını bu ara· 
da ise İngiltere ile F ransanın her tür. 
lü askeri hazırlıklarını ikmal etrnif 
bulunacaklarını zannediyorlar . ., de
mektedirler. 

Moskova mahfelleri Lunsbuey'un 
Hitler ile yaptığı mülakatr tefsire ya
na mamaktadır. Yalnız Sovyet ga· 
zeteleri Rusyamn bilhassa Ruzvelt • 
in teşebbüsiyle toplanacak konferan. 
Sf\ iştirak edeceğini yazıyorlar. 

Şimdiye kadar alman haberler • 
den Amerika Cumhurreieinin bir 
diinya konferansı toplanmasını tekli. 
fe haheşker olduğu merkezinde
dir. Bununla beraber Lunsbury'un 
teşcbbi.isiini.in taınamiyle akamete 
uğradığı ela söylenemez. Avrupa va. 
ziycti pek ağır olmakla beraber iyi· 
liğe doğru gitmektedir. 

Bunun en karakteristik misali 
Belcika meselesinin Milletler arası 
ka;sıkhklara meydan vermeden hal· 
lcdil~csidir. Londra ve Paria hük\ı. 
metleri Lokorno için Belçikaya ve· 
rccekleri cevabın metnini hazırla- ' 
mı~lardır. 

~Bu iki hükumet Belçikayı her 
tiirlü taahhütten azade kılmakla be. 
raber istiklal ve emniyeti tekafül et· 
mektedirler. Bu metin yakında 
nc§rcdilecek tir. lngiltcre, Fransa ve 
Belçikanm bu suretle anla~ması Lo· 
karnonun feshinden sonra Avrupa· 
nın emniyetinin yeni esaslar daire· 
sinde muhafazası için atılmış ilk a· 
dımdır. 

cenazesi Amerikaya naklolunacak 
ve orada tayyareciler tarafından bii· 
yük merasim yapılarak defoedile· 
cektir. 

.. 
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Vlyenedakl Paraguay elçleının k8" 

Falcı çingenelerin sırrın• 01 rendi diye mi öldürüld 
··-

Kıza gizli ilimlerle uğraşfl1 
bir muharrir öğretrnil rı1 

Viyanada çok esrarengiz bir ci
nayet i§lendi: 

Paraguay' ın Viyana dı;isinin kr 
ı:ı lngrid Viengrccn bir gece oto• 
mobilinde ölii olarak bulunuyor. 
Muayenede, genç kızın üç kurfun· 
la öldürüldüğü anlB§ıhyor. Bu kur· 
§Unların ikisi kızın b8§ından geç
mitıtir. Onun için ölüm ani olmu§ 
ve İngridin ifadesi almamamıttır. 

Tahkikatta da <:İnayetin neden 
ileri geldiği ve kimin tarafından ya· 
pılcbiiı anJaıılamamıştır. Fakat, en 
kuvvetli olarak ileri sürülen bir id· 
diaya göre, genç ~ız gizli ilimlere 
kurban gitmiıtir. 

İngrid Viengreı:n, Viyananm 
yüksek tabakan araaında tanınan 
ve sevilen şık, kibar bir genç kızdı. 
Kendisi bilhassa Hanı Stcrneder is· 
minı:le, tanmmıı bir A~·uaturyalı 
muharrirle görülürdü. Evvela yal
nız fikir meselelerinde baılayan ar 
kad~hklan daha sonra ilerlemiı ve 
hatta biribirlerilc evlenmek iatemit
lerdi. Fakat, kızın bahan, Hansı·n 
evlenmİ§ ve boJanmıt bir adam ol• 
duğunu ileri siirerek, razJ olmAmrt· 
tı. 

Hans Sterneder gizli ilimler üı:e· 
rinde uğra§ması ile roC§hurdur. Hat·. 
ta, ruhun §ek.il değiftinncainc dair 
yazdığı me§hur bir kitab vardır. 

I§te, gizli ilimlerle. yani ispir· 
tizma, manyatizma, telepatya gİ· 
bi ıeylerle uaıaşan bu muharririn 
Paraguay sefirinin kızında da bun-

lara karıı büyük bir be~ 
dıiı !~y~niror ve g~ııçtl' 
f aı:la ıJerı gıderek. bitlktd' 
sında veya dii§ÜP k\Jııi" 
rin kasdma kurban ° 
rülüyor. . . j)~ 

Hakikaten ln,rıdi~iylıt 
larda Viyananrn ço~ ~ıs'! 
lerile temaaa ge~tİ~1 ~ 
Hatta, içinde ölü ~l•:i 
ğu otomobilin ıehrırı Jd ' 
ç~~gene n:ahalle~indfJ'1 ~ 
§Un'erek cmayetın . 
tarafından işlencliii~rioe 
ler var. Bunların fı ~ 
grid bu çingeneleri~ 
hakkında konu,md~ 
rinde tecrübeler yap Jdıı 
orada sırlarına vakıf ı!_~ 
Jıile, çingeneler ıa.raı-
mÜ§tÜr. • tJI' 

Bu hususta kati pit ib' 
rılmamakla beraber •. ?~ Vı 
vetli görülüyor ve but .. 

1
)1 

güzel ve kibar kızın bO ot'· 
kurban gitrneaine acJ'/ 

Dr. /b,alıim fit 
Birinci am.ıf Çocuk fi 

müteball"' 

il a$eki ve Çocuk hoJ'""" 
asiıtt111' r:~ 

Aksaray Millet Caddd1
8 

, 

Her ıün aut 9 daO 
1 ~ 

bıatalamu ııaltdl 



SATILIK KiRALIK . EV, 
4RSA' VE SAiRE 

~A l'ILIK ve KİRALIK 
- Kıaıklıda Küçükçamlıca caddesinde Boğaza latanhula ve 

denize nazır fevkalade havadar ve içinde içilir kuyu ıuyu
nhu, müteaddit meyva ağaçlarım ve çamlan havi bir kötk 

ern kiralık ve hem ıablıktır arzu edenlerin V akıt propa· 
S4l'"gla.nda servisine müracaatları. 
2 "" K ve KİRALIK 

- Kıaıklıda Küçükçamhca caddeainde büyük üç odayı bah-
S,\. "rıı~~i havi bir köık hem kiralık ve hem aablıktır. 

'il..~ ARSA 

3 
- Kuzguncukta Gazhane adile anılan etrafı duvarlı ve mü

teaddit ağaçları ve suyu bulunan bir arıa ehven fiatla 
&alılıktır. 

84
1'1IJK KAG1R HANE 

4 
- Beyoğlunda İstiklal caddesine yakın Bekir aokağmda 

10 numaralı 9 odalı bahçeli ve aynca çamaşnlığı ve çama. 
!trlığmda iki odayı havi kagir hane satılıktır. 

5411LIK KAG1R HANE 

s 
- ~mberlitaıta Peykhane caddesinde kagir 18·20 odalı iki 

iiapılı dört katlı apartıman tertibine elveritli ve hali hazır· 
da dahi müfrez daireleri havi kagir hane çok ucuz satılıktır 

S4,.,, ... 
• ~HANE ARANIYOR 

6 . . 
- l<adıköyünde Moda caddesi Bahariye Rızapa,a tarafla. 

tında yeni yapı ev veya apartımanı olup da aatmak isti· 
Yenler en ıon fiatlarile bizzat. 

SA İllll( SECCADELER ARANIYOR 

? _Az 
.
1 

ve temiz kullanıhmt Isparta 2. 70 X 4 boyunda helı 
1 e Acem ve laparta aecadesi olanlar bizzat. 

iş ARIYOR 
8 

- Yüksek Deniz Ticaret mektebi mezunu lktıaad Vekaletin 
tı çarkçı tehadetnameıini haiz ve maliye hizmetlerinde 

ı ~ unmuı bir ıenç çarkçılık ve muhuiblik anyor iatiyen· 
erın. 

t>~ MAKiNESi ARIYOR 

s - s· d~~ger veya Navman markalı az kullanılmq el veya ayak 
1 § makineıi olup da satmak iıtiyenlerin. 

SA l'ILIK KAGiR iKi EV 

lQ 

J
J - ~itlide Şifa yurdu civarında 3 katlı be§er odalı bahçe ter

oa ve elektriği havi iki ev çok acele aablıktır almak isti
SAtı('enlerin. 

l IK MOFREZ ARSALAR 
lt 

. - Mrltepe ile Bostancı arasındaki Küçükyalı istasyonu itti-
i SA.,. 8

' •nde 17 parça müfrez arsa tamamı 20,000 arım fiyatlar 
J ~ ı ~ uygundur 
ıs 12 APARTIMAN 
~ - ~~na~udköyü ile Bebek arasında Vezir kö§kü sokağında 
j 1 1 daıreli biri üç ve diğeri dört odalı bahçe hamam su-l \t A.ı.l3unJa Yulu havi apartıman acele satılıktır. Talib olanların. 
' rr v:•da ınak veya satmak istiyenlerin Ankara caddesinde· j ~da VAKiT Propaganda ıervisine müracaatl::::a .... rı_. __ _ 

ı ~Uhim kolayhklar t A~iıdaki t Bir l 
1 

hizmetlerden birine ihtiyaçları olanlar 
' a· e efon a· mektup 

ır Kart a· V ır adanı göndererek 

4 I{ il bizzat p'·R o·p·'itG ·;·'t~to A 

SERVİS; 
~tn~~Ylıc:uı . . 
~k t!'ne liı 'rıtnıza hızmet olmak üzere apğıdaki huauılarda 
~ .. , ',.~lerirıj ~ olacak kolaylıklan kendileri gibi dütünüp halle· 

......_ ''lobi] iOrecektir: 
l\&tip Ya., eıya vesaire ıatmak veya almak iıtiyenler, 

a ....... ~~I> ~ı~~hasip, hizmetçi, atçı, iıçi iatiyenler ve bu hizmetlere 
ır,lık nar. 

: ......_ ~l~ak ~ılık ev, aparmnan, dükkan, mağaza arayanlar. Ki-
6 ......_ o:ra ve' raya vermek. Almak veya satmak istiyenler, 
, -...... ~ atllobi'ek veya almak istiyenler, · 

-...... l' tdy0 'ı almak satmak veya itletmek istiyenler, 
h'ttcU,l'tı a tna~ satmak veya tamir ettinnek iıtiyneler. 
i ~eti e. C~lırınek veya tercümeler yapmak istiyenler bu :il ev~· kolaylıkla ve emniyetle çarçabuk görebilmeleri 

ı\1 .. 'ıt\l) KIT PROPAGANDA SERV1Sl) nde bu itlerle 
l.lracaa~lınak üzere ayrıca bir büro vücuda getinnittir. 

arda hiçbir kayıt ücreti alınmaz. 
Vakıt Propaganda Servisi 

Vakit Yurdu Ankara Cad. İstanbul 
Posta kutusu 46 Telefon 24370 

Telgraf - Propaganda V Rkit 

BORSA 
29 4 • fl37 

Bbalarmcla yıld.m tpreW olanlar, llla, 
rtade muamele söl"llD.lercllr. B•kN»lıU 
... 12 ele kapaıuf •bt fl.Yatlan"1· 

• 8terliı:ı 
•Dolar 
•Frank 
•Liret 
• Bel~k& P'r 
• Dnhmt 

PARALAR 
627 - Pezeta 
~3 50 • Jılark 
118 - • ZloU 
12.J - • Penıo 
S! - •uy 
2-l - • ntnar 

580 - Yen 

28 •• 

23 -
24 -
a
r>!? • 

• tmçrı Fr 
•Leva 
•Florin 
•Kron Çek. 
• ŞUln AVUI 

28 - • Kron lneç 52 -
66 - • Altıll 1056 -
iri - • Banknot 2~ _ 

23 -

ÇEKLER 

• L..ODclra 626 - • Viyana 4 2125 
• Nıvyor• o 78!:125 • lhdrtO ıs 8375 
• Parıl 1 i 66:> • &rlla 1 9644 
• lııUIA.Dc 1b 0032 • V&.rfOT9 4 1630 
• BrtlkMI 4 6750 • Budapeot. 3 97i5 
• Auna Si~ • Blllu91 107 3482 
• Ceoe..-n 5 44:S.O • Bet(T&O 34 8450 
• l!lofya GS S~io • Yolrohama 2 74!3 
• Amıterdam 1 44 • Mosko.,. 23 75 
• Prat 22 6630 • Stokbolm S 10 

ESHAM 
f'ı'AJJ)Va) • 1ş Eanka.sı 9 oo 

• Anadolu 23 75 Ç'lmento 14 30 
Reji 1,90 Ut.yon Del 

Şwk Del ı,ır. Ha.vrty 
Uerkez Rıutk 00 i5 Balya .-
U. Sigorta . -

BomonU w75 
Şark m. ICl'.a 

reıcton 

••tlkrazlar Tahvlller 
• 193' T.Ror. J 20 10 a:Jektrtk 
• • • • o 20 20 TramT&J 

• • • m 20. Rıhtım 
f.ltlk.DıUıltf D9 • Audolu ı 3'J 90 

• Erıeıll laUk. 9:> - • Alıadolu U 89,90 
11128 A .lıı9 . - 4m\IJOIU ID 
S. Erzurum 00 DO Mümessil A 44 !5 

Takvim 
CU!\IA C'umarLtıaJ 

30 Nisan ı Mayıı 

18 Sefer 19 Sefer 
GllD doğUfQ 4 !'8 4 57 
GllD babfı 19,06 19 Ol 
Sabab ıı&m&.Kı 3,-iO :~.40 
ôğle oamu:ı 12 l I 12 11 
lkJodt oaıııucı 16,0 \ 16.03 
Akpm oamu:ı 19,06 19 07 
tatc oa.ma.sı 2049 2050 
lmaü 3.0~ 3.02 
Yılm ceçen ıttnllrl J 21 122 
Yılm kalan (Unlen 2-H 243 

Günlük ==-=-===-· 

[R~!;?.!=O=l 
öCLE NEŞRİYATI: 
Saat 12,30 PlAkla Türk muaf~!. 12.50 

Havadls. 13,05 ':Muhtell! plAk netıriyatı. 14,00 
Son. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 

Sakt 18,30 Pllkla dana muslkl.81. 19,00 
Çocuk Ellrgerne kunımu namına. konteraruı. 
Doktor ŞUkrU HAzım. 19,35 Gitar solo M&r 
yo Panıdl. 20,00 Sadi ve arkadacıan tara 
fmdan Türk muslkiıl ve halk ıarkıları. 20,30 
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stanbulVakıflarDirekti;rlüğ~ .. il~~lart 
Semtime§hur. Cadde veya 
ve mahallesi sokafı.. Nr: st 

Bahçekapıda 4--cU Vakıf 5 
hanın zemin katında. .. .. .. " 

Bahçekapıda 4-cü Vakıf 
hanında 4-:ü katında. 

Bahçekapıda Şeyhmehmed 
geylani. 
Bahçekaprda Şeyhmehmed 
geylani Sebzehane. 
Balıkpa.zarı Ahıçelebi 

Limon iskelesi. 
Sultanahmed, tlçler Fu-

• ad paşa. 

8 

t -8 

4,6 

2 

. . ' - . ' , .. 

Cinsi 

Mağau. 

,, ,, 
Depo (dipten 
2- ci direğe 
kadar. 

Penceresiz oda 

" 

Hidayet camii 
yeri. 
Dükkan ve iki 
oda. 
Ortaköy Pazar 
kayığı mahalli 
Mektep mahalli 

.. 

www w 

Muhammen 
kirası 

Lira K. 

J 43 

20 

7 

25 

26 

47 

5 
) 

Yukarıda yazılı mahaller 9~8-sene si Mayıs nisayetine kadar kiraya veril • 
mek üzere arttırmaları uzatılmnıtır. İstek iiler pey paralarile beraber 3-mayıs-1937 
pazartesi günü saat 15 • e kaJar is tan bul Vakıflar Ba§müdürlüğünde Akarat 
kalemine gelmeleri. (2411) 

Istanbul GUmrilklerl Kaş MildiirlüğUnden: 
Gümrük satışından: 388 mezat kaimesi 34 kilo 666. 71 lira .alkolsuz uçak 

yağın s-S-937 günü saat 14 de istan bul gümrüğündeki satış salonunda açık 
arttırmaları yapılacaktır. Arttırmaya gir ecekler:ien yüzde yedi buçuk pey akçesi 
ve ünvan tezkeresi aranır. (2424) 

Ömer Rıza tarafından arapça söylev. 20,4.5 
Safiye ve arkadqları tarafından Türk musl -
ki ve halk ıarkılan. Saat ayarı. 21,11 orkea KURUN KURUN 
tra. 

22,l:S Aj&ns \'e borsa haberleri ve erteai 
günUn programı. 22,80 PIAkla sololar, opera 
ve operet parçaları. 23,00 Son. 

h..AN tlCRETLERI 

Ticaret llft.nlıtrınm ilA.n aayı!alarmda 

santimi 30 kurucıtan bqlar. tık eayıfada 

ABONE TARiFESi 

l\lem!eket &lemle ket 
içinde ~mda 

--------~-------il 250 kunı~a kada.r çıkar. 
BtiyUk, çok devamlı kıllfell, renkli 11!.o 

Aylık 

8 aylık 

6 ·~·lık 
l"ıllık 

160 2i6 
400 '760 

verenlere A)Tı ayrı indirmeleri yapılır. 
Rcaml i!Anlann bir Batın 10 :kurucıtur. Zahire Borsası 7M) uoo 

1400 '2700 

1 - İTHALAT: Buğday 150, çavdar 30. KUçük llAnlar: 
ti!tlk 8, beyaz peynir 6 1/4 un 20 1/2 kut.' Bir defa 30, iki defası :ıo, Uç defaaı 65, 

Tarifesinden Balkanlar için ayda otuzar k•\o 
rll§ dU§WUr. Poota b1rllglne girmlyerı yer
lere ayda yetmicı bc~er kuru§ zammedilir. 

yemi 22 3/4, pamuk 2 1/2, mmr 29 1/4 ton. dört delıuıı 75 \•e on defuı 100 ıruruıtur. 
İHRACAT: Yoktur. Oc aylık llln ''erenlerin bir defam beda• 

2 _ SATIŞLAR: vadır. Dört satırı geçen Ulnlarm fazJııı 

Buğday yuınupk kilosu Uzerfne muame aatırları be§ kunııtan hVJap edilir. 
TUrklyenın her poata merketlnde 

KURU?\a abone yaz.ılır. 
d 1'\JRUN hem do#nJdaıı doğ"ruya, ken· 

le olmamı,tır. buğ ay sert klloıru 6 kuru§ı dl idare yerinde, hem Orhanbey hanında 
7,5 paradan 6 kuruş 13 paraya kadar, arpa! Adresini dc~§Uren aboneler 25 kun:ı 
Anadol kilosu 4 kuruş 10 paradan, mısır be \'AKIT Propaganda Seı-vUI eliyle llA.n ka• ödeTler. Göndermlycnlerln adruleri 

bul eder. 
yoz kilosu f kuruş 35 paradan, kucıyemi ki ~---------------.:'il deı!iı;Urllmez. !osu 9 kuruı 20 paradan 9 kuruı 37,5 paraya 11....; ____ .;;,; ________ _ 

kadar. keten tohumu kilosu 9 kuruı 30 pa 
rartan 10 lmruşa kartar, susam lmroz kilnsu 
Iri kuruş 20 parııdırn sıısnm Urfa kilosu J4 
kuruttan, afyon ince kilosu f\00 kuruştan. 
peynir beyaz kilosu 25 kuruı 35 paradan 31 
kuru,ş 10 paraya kadar, Uftlk mal kilosu 127 
kuruş 20 pıı.rndan 128 kunııa kadar, tiftik 
deri kilosu 100 kunııtan 106 kurup kadar, 
yapak Kara;ıraka kilosu l'ıt kuruştan, yUn 
kllosu 84 kuruştan. Z. yağı sabunluk kilosu 
47 kuruıtan, pamuk yağı kilosu 44 kuru§ ~ 

tnn. 
3 - TELGRAFLAR: 

Londra mıaır Laplata nisan tahmil! kor 
tt'ri 2:1 1mn 3 peni klloııu 3 kuruı 62 santim, 
Londra tohumu :Laplata nisan tahmlll tonu 
13 sterlin kilosu 7 kuruş 99 santim, Anvera 
arpa J.ehistan eylUI l. t~rln tııhmlll 100 ki 
losıı 125 B. frıınk kılosu 5 kunıı 34 sımUm, 
Llverpul buğday mayıs tahmil! 100 kiloeu 8

1 11111n 11 :l/S peni kilosu 6 kuruş lG santim. 

Dr. Hafız Cemal •••••••••••.••••••••••••• •• •. ::: : : : : : : : :: :: ::: :: ::: : :: ::::: :t: 
•••••••••·••••••••••••••• :ı 

LOKMAN JR;KtM fi Cengel kitabı U 
Dahiliy~ Mütehaıaın Ü ii 

Pazardan başka gtlnlerde 15ğleden sonrB H Rud~ard Kipling'de n 
ıut \2.5 tan 6 yal kadar btanbulda Oive.n H dilim ze çeviren: i! 
yolunda ll04J numaralı hususi kablnesind~ ı rturettin Artam :: 
hastalarını kabul eder. Salı, cumartesi gün ii Ingiliz edebiyatının s:aheserleri ·' 
lerl sabah "9,5-12" saatleri haktk1 tukaraye !: "' :! 
mahsustur. Muayenehane ve ev telden ~t: arasında olan bu eser Ulus neş. ~~ 
2239it Kıtlık telefon: 2100. riyalı arasında çıkarılmıştır. ii 

:: 
Şikago buğday Hartvlnter ;mayıı tahmil! bu ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1: 
ıeell 129 scnt kilosu 6 kuruş, Vinlpek buğday 

Manitoba mayııı tahmlll bu~e!i 129 l/4 ııcnt ~--- p AR t\ 
kilosu 6 kunqı l ııantim, Hamburg iç fındık 1 =-ı 
Giresun derhal tahmil 100 kilosu 173 R. mark Dün ve Varın Kitaplanndandır 
klloım 88 kuruş. Hamburı:- iç fındık Levan Fiyatı 25 kuruştur 
d"rhal tahmil ıoo kilosu 173 R . mark kilosu,----------.aı.,.... __ ..,.. 
88 kuru§. 
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.Şirketi 
Hayriyeden: 

Dikkat 

\ 

Pazar sabahlarına mahsus olan gidip gelme fi 50 tenzilatlı tari· 
femizin Bahar Bayramına müsadif yarınki cumartesi günü 6, 14 
ve 32 numaralr postalarda da !'ayın halkımıza bir kolaylık olmak 
üzere tatbik edileceği ilan olunur. 

B~ğa2:i;i vapurlarına mahsus ilkbahar tarifesi 1 Mayıs cumartesi 
sabahın::l'ln itibaren tatbik edilecektir. Tarifeler gİ§Cleri.'llizde satıl
maktadır. 

- ------ -
l ! tl!nhu l D eft erd& r •Rı n daı: .. 

Lira 
Kadıköyü:-ıcle: ~asi::npa§a Mı<:ırlı oğlu sokağında eski 18 yeni 45 

sayılı evin 1/ 3 payı. 360 00 

Yenikapı: Ycrıikapı yalı mahallesi Alboyc:cılar sokağ ı eski 48 
yeni 62 sayılı arsa 70 metre mur~bbaı tamamı. 91 00 

Yenikapı: Yenikapı yalı mahallesi 
Alboyac:lar sokağında. 

,. .. " " 
" .. .. " il 

.. ,. Kumııal " " 
" .. değirmen .. 
" " 

Al boyacılar " 
" " " " " 

eski yeni cinsi metre 
86 100 arsa 71 M . tarr.amı 106 50 

74 88 " 
62 76 " 53 67 " 34 54 " 
38 .52 " 

52 " 
82 " 

133 
" 

22 " 

96 " 

" .. .. 
" 1/ 2 P . 

62 
106 
532 

44 
134 

50 
60 
00 
00 
40 

66 80 ,, 73 M.M. ,, ,, 54 75 

Yukarıda yazılı mallar 7-5-937 cuma günü saat 14 de açık artırma ile sa
tılacaktır. Satış bede1ine istikrazı dahili ve ?O 5 faizli hazine tahvilleri de kabul 
olunur. Taliplerin % 7 ,5 pey akçelerini yatırarak cdter:larlık Milli emlak mü -
dürlüğünde müteşekkil satış komisyonu na müracaatları. (M.) (2408) 

l s tanbul Defterdarlığından: 

Ahıçelebi mahallesinde B21ıkpazan 

cadde;;inde eııki 82 yeni Nevşehir hanın 
zemin katında kahve ocağı denilen 5 sa· 
yılı mahal. . 

Senelik muhammen 
icarı Lira 

36 

.. ..... r::>r .......... ~~~~~~~~~ ....... ~--------~~ 

NIŞANYA N 
Hastalarını hergün akşama kadar 
Beyoğlu, Tokatlıyan oteli yanmda 
Mektep sokak 35 numaralı mua-

yenehanesinde tedavi eder. 

Tel : 4.0843 .. --· 

FRANSIZCA ÖCRENMEK 
JSTIYENLERE: 

Az zamanda ve güçlük çekmeden 1 
Fransızca öğrenmek istiyorsanız Kurun 
gazetesine müracaat ediniz. Size muk
tedir bir öğretmen tavsiye edilecektir. 

· oreıo~ • Operatör 
• •• na OSMAN ONER 

idrar yollan, Belsoğukluğu ve 
ERKEKLiK ~·u,.ı~~~~:~~. 

Muayeiıeh3ne : Uebı;elıapı Anadolu Han 
' lıDfljl !lıra!l.la.da Arpa<'ılar Hao !\:o. 16 

Ev : ı.ıtıklAI uddeııı . ~ıldl,\ Slnem 11!ı~ 
:yanaodo T41ıot Apartıll!'aoı No. :ı 

AYLIK HESAPLARINDA 
KOLAYLIK 

Her muhasebeciye, r.ıüü:ire faydalı 

ve lüzumludur. Kitapçılarda s:ttılma!<· 

tadır. -- _c _____ _ 
f~~~:!F-.. ~~~~ 
~) Dr. Nihad l 'öz<re ;•1 

'f> ı ıncı s nıf Cilt ·Frengi ve ~Qer cJ 
<4 ) Zührevı nastatıkıar muıetıessısı ~ı 
~ 8abılll T•11•n Cemlr•ll ~ •• ,,. , No. u 1 

1 c:>) Telelo" 1 ••••a ı 
-,, Pazar ve Perşembeden başka hergün 

15,30 - 21 e kadar hastalarını kabul eder 
Salı günler i 

KURllN doktoru 
Nec aettin Atasagu 1 

Her gün 16,30 dan 20 ye kadar 
Ulelide Tayyare apartımanlannda daire 
2 numara 3 de hastalarını kabul eder. 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye kzdat 
muayene parasızdır. 

Arnavutköyünde Lutfiye mahallesinde 

ön 90kak 5/ 7 N. lı ev. 
Arnavutköyünde Lutfiye mahallesinde 
Elçi ıokağın<la 32, 61 N. h ev 
Arnavutköyünde Lutfiye mahallesinde 
Aralık sokağında 9, 11 N. Jı ev. 
Hasekide Haseki caddeıinde 61 N. 1ı 
Bayrampaşa mektebi 
Hasekide Haseki mahallesinde Nakgidil 
sokağında 2 N. lı İbrahimpa§a mektebi 
Zeyrekte Zeyrek yoku§U sokağında 31 
N.lı Haliliye medresesi 
Zeyrekte İbadethane sokağında 64 N. 1ı 
Zembilli Ali Efendi mektebi 
Zeyrekte İbadethane sokağında Sabiha 

Sultan mektebi 
Cağaloğlunda Hililiahmer ıokağmda 
Hadim Hasanpaşa medresesinin 4 N. 

1ı odası 

kirası 

72 • 
72 

60 

190 

50 

120 

50 

110 

24 

Cağaloğlunda Hilaliahmer sokağındil; 

Hadim Hasanpaşa me.dresesinin 6 N. lı .. '·'' 
oda~ 30 b 

Yukarda semti senelik muhammen kiralarile ilk teminatları yaıı .,.,,; 
haller teslim tarihinden itibaren 938, 939 veya 940 yılı mayısı sonu11'1e~ 
ayn kiraya verilmek üzere açık artırmaya konulmuılardır. Şartnaıııef11ill'ı 
zım mÜdürlüğünde görülebHir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk t~,i~ 
buz veya mektubile beraber 13 / 5 / 93 7 Perşembe günü saat 14 de (2319 
mende bulunmalıdırlar. (İ.) 

nıiJI' 
Karaağaç ın:.iessesatı pay mahalli ahırlarında 31 Mayıs 938 tarı ıı 

birikecek sığır gübreleri satılmak üzere açık artırmaya konuıınu~t\lr· tO 

lerin hepsine 300 lira bedel tahmin olunmuştur. Şartnamesi LevaııJ11)cbıı' 
ğünde görülebilir. htekliler ( 22) lira 50 kuruşluk ilk teminat m~"'eııd' 
mektub:le beraber 13/ 5/ 937 Perşembe günü saat 14 de Daimi :e;ncLI 

nmahdırlar. (2343) . ~~ 
İtfaiye efradı için lüzumu olan 30 kalem kösele, çivi, sahtiyan:.: 

re açık ekıiltmeye konulmuştur. Listesile şartnamesi Levazım. ,,u rııt 
İtfaiye müdürlüklerinde görülebilir. Bunlann hepsine 1371 lira 80 le~ 8 g9 
min olunmuıtur. 1.stekliler 2490 N. h kanunda yazılı veı 'ka ve 102 ıır fi 
luk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 13/ 5/ 937 Perşembe (23' 
14 de Daimi enc.(imende bulunmalıdırlar. (B·) 

\1,,,tl 
Yenikapı Odun iskelesinden ba§lıyarak Zeytinbumuna kadar ··dd' 

malı kıyıdan taş ocakları nizamnamesi hükmüne tevfikan üc sene mu. 
- 1 

ve çakıl çıkarılması açık artırmaya konulmuştur. İstekliler şartnaırıe>' .1 
Yukar!lda yazılı mahallin bir ııenetik icarı 14-5-937 Cuma günü saat 14 

de iha1c olunacaktır. İcar bedeli dört mü ~avi taksitte ve her taksiti peşinen tahsil 
olunur. Talip'erin % i ,5 pey akçelerini vakti muayyen inden evvel yatırarak def-
terdarlık Milli Emlak Müdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaatları. _____ s_a_h-lb_l_: _A_S..._TM_U_s ____ _ 

mü.clürlüğünde görebilirler. Artırmaya girecekler sıkaracaklarını telclııı• 
kum ve çakı l miktarına göre teklif edecekleri bedelin yüzde yedi bllç~ 

r1u" ıil ( t inde teminat makbua nya mektubile beraber 11/ 5/ 937 sah • {l3·) (B.) (2407) 

Daimi encümende bulunmaları Jüzumu ilan olunur. 

Senelik muhammen kirası 500 lira olan Floryada Küsük plaj t~: 
hinden itibaren 1 ci teşrin 937 sonuna kadar k iraya verilmek ü.ı~re fste 
maya konulmuştur. Şartaamesi Levazım müdürlü~ünde gör:itcbıtır· 937; 
lar 37 lira 50 kuruşluk ilk teminat mektup veya makbuzu ile 18 5 s.) (• 
saat 14 de Daimi encümende bulunmalı dırlar. ( 

• iJlıl' 
Senelik muhammen kirası 1200 lira olan Karaağaç mezbahası ~\ıe 

&al<hane ve cümle kapısı kar{ısında 2 ar alık mahalli bir sene ırıii~;diV 
verilmek üzere açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazııt'I ·b"ı~' 
görülebilir. İstekli elanlar 90 liralık ilk teminat mektup veya ırı31' 
1937 salı günü saat 14 de Da' mi encümende bulunmalıdırlar. 

lstanbul T ramvaY 
Şirket inden 

. -
iLAN .~ 

ts~.,nlml Tnmway Şirketi üzerinde, "Tekm•L §ebekede nwteberd; 'f(o 
lun.,:1 ve te"z. 'iı. 'h tarüeden islifad'? etmek hakkmı veren kartl~t il 
:·em tedrıs seı:esi ba;lan;ıcma katlar cz.:ı. t ı kl :} nı, bu l ;art: arı tıtJ>l .,( 
yüksek mekteb talebesine b;ldirilir. ·fOfV 

v/RS/\ 

n e v 1 ( ' t 1 ) p 111 i r y () 1 h-ı r 1 l] n ll ı ( 11 
. 

ı n ii < 1iir1 ii <>· ii n d t • ı ı : 
O oı 

1. - 30 yaşından yukarı olmamak ve işletme merkezlcrind'
11 lı'ı' 

§artlarımm haiz olmak şartiyle yüksek tahsil ~örmüşlerden stajyer 
fettişi alınacaktır. 

2. - ist ekliler kendilerine lazım ol an izahat ve tafsilatı alrrı31\ 1~ 
Haydarpaşa veya İzmir İşletme müdürlüklerimizden birine miırac.aa 
ln. . ıl 

. 3. - İl~. alı~ac.~klar~ 130 lira maaş verilecek ve iki sene st~:,f' 
hıtamrn :la muf ettışlıge lıyaka tı tasdik edilenlerin. maaşları 151 1ı 
cakt•r. 

4. - İmtihanda ve staj müddetinde tenuyüz edip lisan 
kadarı bir sene müddetle Avruvaya ~ön clerilecl"ktir • 

.'i. - Son müracaat günü 10 Mayıs 1937 :lir. (2110) 

SoJlu" hava tesisatı 

iktısat Vekaıetl 
1"' ii r k <>fı s t t, ı ı : 

f zmirden batlıyarak memleketin muhtelif yerlerinde tesis 0 
Mğuk hava depoları hakkında alakadar! "'rı:1 tc!:rr yap:na!arı iç:rı 3 1 
937 tarihine kadar iktısat V ekaleti tarafından vcrilmiı olan mühlet 
- 937 tarihine kadar temdit edilmiıtir. .< 1030) 


