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Maliye Veklll bugUn 
'ehrlmlzde 

~nkara, 8 (Tlefonla) - Tedavi mak 
&adile bir müddet evvel Viyanaya git -
miş olan Maliye Vekilimiz B. Fuat 
Ağralı, dün memleketimize doğru ha -
reket etmiştir. 

B. Ağralr yarın (bugün) İstanbul • 
da olacaktır. 

Mühim siyasi ziyaretler 
Başvekilimiz, Belgrad'a gitmek üzere bugün 

Ankaradan hareket ediyor 
Hariciye Vekilimiz bugün şehrimize geliyor, 
Milletler Cemiyeti toplantısından sonra Bağdada, 

Tahrana ve Moskovaga gidecek 
Ro~~n Ba§vekili Ankaraya Cümhuriyet bayramında geliyor, Başvekil ve Hariciye Vekilimiz Bükreşe 
onUClll sonra gidecekler. _ İtalyan Hariciye Nazın da sonbaharda memleketimize davet olunacak. Dahiliyn 1'c1..-ili ue O. H. P. Genel sek

reteri B. ŞüJcril Kaya Bü:yiik MiUct 
Meclisinin CV1Je1k"i gün'kii toplantısın. 
da Cenup viUiyetlerimizdek"i seyahati 

Niğde 
Mesut bir istikbale doğru giden 

bir vilayet merkezimiz 
l ı 

-1-.. 
Ya.zan: 

::::-----ASIM us-------' 

.,. 
,;• 

Niğde valisi Faik Vstün ailesi ııc çocu.klarilc beraber - ' (Yazısı 2 incide) 

Zorbahk kuvvetli ol
lllak demek değildir 

Vatani politikacıları bunu 
anlıgamıyacaklar mı? 

Biı Surıy . 
Surıyenin e~ın birliğini istedik .. Biz l ;---
kadrosund nıes ut ve ileri memleketler 
Faknt bu:ı;er 8:1nıasmı ideal bildik. 
başa nıan.za Surıyenin saç, saça ba,ı;: 
sadece ~:.ası insanlık namına bizi 
Dilruz sllri ~ salmaktadır. Cebeli 
istiklil da/~n ortasın.la. yeni bir 
nıa.kta, bun:ın~ heyecanile çırpm
dudakları İa1.(ı ~çın Badiyenin yanık 
tadır. lUsan kanile sulanmak-

Elcezlre nu • 
raplar içinde k 0takası facialar, iztı. 
nıünden kurt endfni Vatani tabak.kil. 

Suriycde :~~k için harekettedir. 
lan müsellB.h ugun, emrivaki halini a
tikltU daval nıenınuruyetsizliği ve is
niyeUnde d~nı bilançosunu yapmak 

eğıJız. B ti 11:; '-nuniyetsizl 'k u m se 11.11 mem-
1 ' ve bu kanlı boğuşmala-

Sadri Ertem 

-----;::~--(-Son_ıı_: _s_a._4~S-ü._4~)-• Mimar Sinan 

Eşsiz Türk mimarı 
Sinan 

350inci yıldönümü için bugün 
ihtifal yapılıyor 

(Vçüncü sayı/amızda) 

Ankara, 8 (Telefonla) - Dost Yu -
goslavya hükumetinin kıymetli Başve -
kili doktor Milan Stoyadinoviç'in mem
leketimize yaptrğı ziyareti iade edecek 
olan Ba§vekilimiz ismet İnönü ve ma -

ha1c1cıncla, dün ,ıeşrettiğimiz mühim. 
bcya11atını oorirken 

i~etind~kiza~arBdgradag~mek Uz~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

re yarın (bugün) şehrimizden hareket 

atay'daki 
zulümler 

edeceklerdir. 

Hariciye Vekilimiz 
bugün geliyor 

Ankara, 8 (Telefonla) - Hariciye 
vekilimiz doktor Tevfik Rüştü Araı bu 

akşamki trenle istanbula hareket et - A l J .. d d 
miştir. • • rap ar arasınua teessur uyan ır ı 

Başvekil istasyonda Harıcıye Ve -
kalet erkanı, ko~diplomatik, d:ıha bir - c beıtd•t d t k ağa sebep 
çok zevat ve gazeteciler tarafından u- e lı ruz a 1sy8 n ~) ar m 
ğurıanmıştrr. olanlar da Vatanllerdlr 

Ayni trenle Hariciye Vekaleti siya.- Halep, 8 (Hususi) - Kırıkhandan, Vataniler Araplığı mahvediyorlar. 
si müsteşarı B. Numan Menemencioğ. "1 · it Halayda olmadık zülumler yaptılar. . süngülu erın nezareti a ında, kamçı 
lu da lstanbula hareket etmiştir. B. ked · şı·mdı' de Ce"-~tı' nu··ruzda ı'syana sebep ile Halebe sev ilen Türklere reva 'U\; 

' MP.m~mencioi!lu on Ei1n kadar !stan· ı aı d oldular. Arap kanını malını feda et-
bu1 a avı ne meşgul olacak ve 18 gtı ıen :1.Ulu ılı: 1i 

1 kı .c:ı.rAOm 
tccssilr ve heyecan uyandırmıştır~ meyi sadece kendt mevJ<ııcrmt muho. 

nisan akşamı Hatay meselesini müza.- al d faza i"in bir vasıta saymaktadırlar. 
kere edecek eksperler komitesine iş. Arap ileri gelenleri §U müt ea a- 1' 

tirak etmek Uzere Cenevreye hareket ;_d_ll'_: ____ __, _____ .,._~-----=----------
edecektir. 

HARIOIYE l'EKILIMlZIN YAKIN· 
DA YAPACAGI SEYAHATLER 

Ankıı.ra., 8 (A.A.) - Haber aldığı
mıza göre, Hariciye Vekili doktor Tev 

(Sonu: Sa. 4 Sil. 4) 

ıs;ş;~k.i'ii'~·ı 
~ E 

1Suriye Başve-1 
1 kili arasında \ 
~ s 
§Teati olunan telgraflar~ 

ı* * Ankara, 8 (A.A.) - Başvekil tsmet 
lnönü ile Suriye Başvekili Mardanı 
Bey arasında. a.§ağıdaki telgraflar te
ati olunmuştur: 

Ekselans !Sinet 1nönU Başvekil 
Ankara 

Surlycye seyahatinde müstacel bir 
surette durmadan devam eden Suriye 
heyeti, kendisine karşı gösteıilen büs. 
nü kabülden dolayı en har teşckkürle
rinin kabulilnü ekselansınızdan rica 
eder. Heyet, saadet ve refah temenni 
ettiğimiz büylik ko~u ve dostumuz 
Türkiyeyi sureti hu.susiyede ziyaret 
şerefine naillyet için en yakın fırsat
tan istifadeyi ümit eylemektedir. 

MARDAM BEY 

Ekselans Mardam Bey Başvekil 

Şam 

Harbetmek • • 
ıçın 

Almanya ile Jtalyanın piyasadan ihtiyat 
buğday çektiği tahmin olunuyor 

lngilterede ancak iki haftahk 
buğday kaldı 

Dayan z...~ezihc mil.."1'of uıtun 1xışmda 

Kimleri dinliyoruz? 
(Ya.wn 7 incı sayı/ada) 

Londra, 8 (A.A.) - !stihsalatm 

tahdidi ve stokların tedrici surette tU. 
kenmcsi yüzünden buğday fiyatının 

pek fazla yükselmesine mani olmak 

için hükumetin derpiş etmekte olduğu 

tedbirler hakkında bugün Avam Ka
marasında sorulacak sual, İngilizlerin 

gıdasız kalmak ihtimali karşısında 

hissetmekte oldukları an'anevi korku

nun tezahürüne ve.sile verecektir. 

Piyasadaki bu vaziyetin en mühim 

amillerden biri lspanyanm ve ihtimnl 

harp için ihtiyat stoku bazırlıyan AI. 

manya ve İtalyanın yapmakta olduk

ları mübayaat miktarının pek mühim 

olmasıdır. 

lngilterenin buğday ihtiyncmm 

memleket dahilinde~ti miktar ile ancak 

17 gün temin edilebileceğini beyan ve 
hiç olmazsa şimali Amerika. rekolte

lerinden istifade anına kadar bu va. 
ziyetin devam edeceği ilfLve olunınn.lt
tadır. 

Meşhur Dreyf us davasını geçen ve: 

BütünAvrupanın meş
gul olduğu bir dava! 

6 Nisan tarihli telgraflarında ifa. 
de buyurdukları hissiyattan dolayı ek
selansınıza en hn.r teşekkürlerimi bil
dirir ve ekselansmızla Türkiyede gö. 
rüşmektcn bahtiyarlık hissedeceğimi 
arzederim. Dost Suriye milletinin da
i1:°j saadet ve refahını temenni &yle- M e<ier 
rım. 6 

lstanbulda görülüyormüş ! 
iSMET lNôNV. .(Yazısıı bUtün tafsllatile dokuzuncu saY.Jfa.da.2. 
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Gl:JNON AKİJ:.L,ERİ Niğde .:;;;..:.,_,_.- ---

Mesut bir is/ikbale d9ğru g~den 
bir vilayet merkezimiz 

DUnyanın en bUyUk ••• 
''Dünyanın en .• .,, terkibinıieki taf _ 

til sıfatlarını Amerikanın elinden yavaı 
yavaş İngiltere alacak gibi.. 

. rafın'danv ne y~zılmı~sa hepsinin me~ru\ 
sayılacagınr soylemıg ve müct:ltiumumi
nin her ıene 500 frank ıarap parası al • 
masının doğru olacağına karar vermiı
lerdfr .. 

Cletıi ç,ıarpl§nuılllr olnıu§tur. F11"ml-• 
i8tihkamlarını derhal tahliye et 
ve karmakarı~ık.bir §Ckiuu ki1J.mMIP 

aır. 

-t-

Yazan: 
-------ASIM OS _, ____ __.. 

O rta Anadoludaki birkaç gün
lük tren seyahatinden istifa
de ederek, bir gün öğleden 

akşama kadar Niğdede kaldım; 
mektep arkad8§nn B. Faik Üstünün 
yardımiyle şehir ve vilayet ahvali 
hakkında bir fikir edinmeğe çalış· 
tun; fakat bu tetkiklerim sırasında 
arkada§ıma karşı olan hususi dost· 
luk hislerimi hep bir tarafa bıraka· 
rak dü§ündüm. 

İstasyondan on dakikalık bir 
mesafede olan Niğdenin enteressan 
ve orijinal bir manzarası var. Bura· 
sı en eski Türklük merkezlerinden 
biridir. Uzaktan bakınca insan Niğ- J 
deyi, evleri kerpiçten yapılmı§ bir 
Anadolu §ehiri sanıyor. Hakikatte 
ise böyle değildir. Niğde baştan 
başa taştan yapılmış bir ıehirdir. 
Bumda en küçük kulübelerde bile 
bir parçacık çamur yoktur. Evlerin 
duvarlarına kerpiç rengi veren taş· 
larm cinsidir. Bu itibarla Niğde, 
zahirde değersiz birer k;lrptan iba
ret zannedildiği halde içlerinde yük· 
sek bir insan cevheri saklryan adam· 
lara benzetilebilir. 

Şükrü Kaya, böyle aldatıcı bir 
manzarada olan Niğ~eye F aik'i va
li olarak göndermekle gerçekten 
isabet etrnittir. Çünkü arkadaşım 
da ancak yakından ve it üzerinde 
görüldüğü vakit yüksek idarecilik 
kabiliyeti anlaşılabilen değerli me
murlardandır. Niğdeye tayin edile· 
li daha bir sene olmadığı halde bir 
çok imar ve kültür itlerine birden 
başlamış, bunlardan bir kısmını 
ba arrfiı§, bir kısmını da "kıso. bir 
müddet ztırltnda ikmal edecek hale 
getirmiştir. 

Vilayet içerisinde elektrifikasyon 
teşebbüsü çok ilerilemiştir: Bor bir 
aydır elektrikle aydınlatılmaktadır. 
. 'cvşehirin tesisatı bitmiştir; yalnız 
montajı kalmıştır. Ağustos bayra
mında mutlaka elektrikler yanacak
tır. Niğdeninki de bir müteahhide 
verilmiştir. Nisanın on ikisinde te· 
melatma töreni olacaktır. Makine
ler Avrupaya ısmarlanmı~tır. Parası 
bankaya yatırılmıştır. Bu da Cum· 
huriyet bayrn-;ımda yanmış olacak
tır. 

Yağmur yağdığı zamanlarda 
§ehrin umumi sokaklarını çamur 
deryası haline getiren tozlan kaldır· 
mak için şehir içerisinde parke yap· 
mağa karar vermİ§tir. Şimdiye ka
dar üç bin metre murabbaı parke 
yapılmıştır. Bütün ana hatlar ta
mam oluncaya kadar bu şekilde de
vam edilecektir. Nğdede granit 
çoktur, başka ta§lar da bol bol bu· 
lunur. Onun için parkeler burada 
me8ela Ankaraya nisbetle üç dört 
misli ucuza mal olmakta i r. Bu da 
imar hareketini kolaylaştırmaktadır. 

Halkevinin ihtiyaçlarını tatmin 
etmek için eski binanın sol tarafına 
bir spor salonu, bir de genit içtima 
salonu yapılmııtır. Sağ tarafına da 
gene bir ilave yapmak teıebbüsleri 
vardır. Şehrin gençlerinden bir 
grup toplanarak burada güzel bir 
bando vücude getirilmiştir. Bu 
bando ile ıehrin medeni ve içtimai 
havası şenlendirilmektedir. Bundan 
sonra hususi idarenin yardımile 
Nevıehirde sekiz bin liralık bir hal· 
kevi yapılmak üzeredir. Binanın 
yeri §İmdiden tesbit olunmu§tur. 
Binanın birinci katında bir hol, bir 
umumi salon, bir mütalap salonu, 
üç oda, üst katında dokuz oda bu
lunacaktır. 

Vali Faik hiç olmazsa nüfusu 
müsait olan köylerde be§ sınıflı mek. 
tepler açmağı di.itünmüştür. Elli 
dört mektep yaptırmağa başlamış· 
ır. Hususi idare bütçeye otuz mu· 
allim tahsisatı koymuştur. Şimdi bu 
mekteplerin in§eatı bitmek üzeredir. 
Bu mekteplerden biri Niğdeye b~ 
kilometrelik bir mesafede olan 
F ertek köyündedir: Bu köye git
tim, yapılmakta olan binanın bitmek 
iizere olduğunu gördüm. Köyler
de tahsile olan rağbetin derec~ine 
bakmalı ki bu kö.yde müsait bir 
mektep olmadiğı için her gün yirmi 
beş çocuk şehrin orta mektebine 
geliyormu§. Dotum Faik, beş sı
nıflı köy mekteplerinin yanlarında 
birer fidanlık tesisini düşünmüştür. 
Bu fidanlıklarda dördüncü ve bC§in
ci sınıf talebelerine tatbiki şekilde 
~il'aot ,:ı,.r.leı·i vora.':..1,f: .. ~ 12 ... .ı .... 
ler vilayet. ziraat lT\Üdür\inün nez~. 
reti altında her kaza için umumi 
meclisin kabul ettiği bir seyyar zira· 
at memuru vaeıtasile yapılacaktır. 
Her seyyar memurun mıntakası 
dahilinde beş altı mektep bulunacak 
ve bu memur her bir köyde senede 
beş altr hafta kalacaktır. Bu müd· 
det zarfında çocuklara, öğretmenle· 
re, köylülere ameli ziraat dersleri 
gösterecektir. Faik daha evvel 
Kırklareli valiliğinde bulunduğu at· 
rada böyle bir usulü muvaffakiyetle 
tatbik ve tecrübe etmiş olduğundan 
burada da muvaffak olacağından ta
mamile emindir. .. • 

......:.11., '11 4-· t <t' ... • 

Kurşuna dizile-
cek gazeteci 
ispanyadan hudut 
harici edildiğine 
biraz da m emnun 
Daily Expre11 ııazeteainin İspanya

da asi kuvvetler tarafında bulunan mu· 
habirinin, ••uydurma havadis yayıyor., 

Dünyanın en büyük transatlantiğini 
yaptıktan ıonra §İmdi de tngilterenin 
dünyanın. ~n büyük zırhlısını yapacağı 
haber ~cr'.lıyor. ~cm de bir tane yap • 
makta ıktıfa etmıyecckmiş, üç tane ya
pacakmış ... 

İngilterenin, en büyük ldeniz kuvveti 
olduğunu göstermek için bir delil ola
rak kullanabileceği bu zrrhlıla:-ın her bi
ri 48000 ton olacak ... 

Bugün Amerikanın en büyük zırhlı • 
lan 45000 tondur. Fakat, bu bile Ame
rikaya bir cihetten fazla geliyor: 

45000 tonluk bir geminin geçerken 
"tebdili mekan,, ettirdiği 45000 ton ıu 
az bir şey değildir: Mesela, bu büyük
lükte bir ıcminin Panama kanalından 
geçmek imkanı yoktur. 

Onun için, Amerikalılar şimdi Ni • 
karagada yeni bir kanal açacaklar ... 

V ••lyetnameslnde hAklme 
Ölen bir adamın hazan çok tuhaf va

ıiyctnamcler bıraktığı olmuıtur. Bun • 
?ardan biri olarak §Öyle bir vak'a anla· 
tiyorlar: 

Tunusta Labuk isminıde bir adam 
bundan on sene evvel ölüyor ve bütün 
servetini Tunus hastanesine vakfediyor. 

Fakat, vasiyetnamenin bk maddesi 
göyle: 

"Bu paradan her ıene 500 frank Tu
nus müddeiumumisine içki paraaı ola • 
rak verilecektir . ., 

Vasiyetnamenin bu garip maddesini 
ilk itiraz eden ölünün akrabası olu • 
yor. 

Dava açıyorlar. Dava tabir Tunus 
müddeiumumisinin önünlde görülmcğe 

baılanıyor. Fakat ötekiler yine itiraz: e
aiyorlar ve davaya bagka hakimin bak
masını istiyorlar. · 

n,,.,,.,,, h.31' \.llt.f_ A. 1...,lr.,ırw. -

verdiği hüküm davacıların lehinde ~e .. 
ğil: 

Çünk, h!kim vasiyetnamede ölen ta·, 

Dünyada bir tek 
Greta Gar bo 

Artistlere bazı lakaplar verilmiıtir: 
Mesel! "İlahi Marlene., derler. Şimdi, 
meıhur sahne vazu George Cukor difer 
bazı artistlere lakaplar veriyor. 

Georgc Cukor, Grcta Garbodan bah
sederken şöyle diyor: 

"Gret~ Garbo, kıymet itiborile çok 
yüksek oldu~u gibi, kendisine benzi • 
yenin bulunmaması itibarile de o kadar 
değerlidir. 

Bunun için ona: "Dünyada bir tek,, 
diyebiliriz. 

. Norma Shearer'e gelince: O gnrnr -
ludur .. Katharin Hepburn'e verik:ek 
isim ise: "istisnai bir yaradıh~ .. tır. 

Geçml• Kurunlar - 9 Nisan 1918 

ALMANLAR İLERLİYOR 

JlcrZin - Ayın dördüııd.e KG.!tiUn 
:x:ıptı üzerine Almanlar AmieM şehri
ne 13 1\°il.ometre kadar ilerl.emişlerdir. 
Ami.ens günU:rdenberi Almaıı ağır top. 
la.rının tehdidi altındadır. Fraıısızlar 
tMrru.za kn.lkmt;Jkıraa da bo~ çı.kmt§· 
;..... - -- ...._r•~ . 11..ı.-r.~'.;..;,...._.__..._..__.a.:. 

ne \ıe topla.rınm ~td.detli atc§ine ra.ğ. 
men mukavemetleri ktrılmı§tır. 

Ôğle üzeri KG.!til ~ehri alınmıf, §'İd· 

Günlerin pein~şen : 

Bir hatıra 
Trenimiz (Kayseri) den ayrıldı. Niğdeye doğru gidiyoruz. Lo· 

1Cantalı vagonun bir köşesinde devlet şurasından Saffet, Sümerbank· 
tan Hacı Esat oturuyoruz. Kayseriyi görüp de Sahur Samiyi hatır
lamamak mümkün mü? Dostumuzun bir mektep ftrkadaıı da yanı~ 
mızda idi. Haniya Şükrü Kaya ile beraber S~rkecide pir evde oturdu· 
ğu ve Rumca harflerle Türkçe mektuplar yazdığı sıralarda kendisi 
ile biı likte Mülkiyeye devam eden bu arkadafı gene o zaman mektep 
arkacaşlarmdan olan merhum Maraş meb·usu Mithad'm inşat ettiği 
bir manzumeden §U beyti okudu: 

Litei harelen (Sahur), imal edüp pastırmayı 
(AliinedY e (~)'yutturdu telvin eyleyip çeımanmı 
Fakat (Sahur Sami)" nin (Ahmed) e yaptığı azizliain ne oldu. 

ğunu söylemedi; yalnız bu beyitten hazretin Mülkiyede idarecilik 
tahsil etmekle beraber daha talebeliğinde iken ticaret hayatındaki 
tabii istidadını arkadaşlara bile teslim ettirdiği anlatıldı. Ve idarecilik 
mesleğinde kalmıyarak serbest iş hayatına atılmasına saik olan bu is. 
tidadın sonradan daha çok inkitaflar göstermesi tabii görüldü. 

Haean Kun1çayı 

(•) S&bur Sıı.mlnln yine bir ml'ktep &r kada§ı olacak. 

Kral öldü! 
Y aşaszn kra,,'f 
Çingenelerin kralı öldü. Fakat. 

hur bir tabitle söylendiği gibi .. Krü 
dü, yaşasın kral! Yani, eski kral 
yaşasın yeni kral. 

Şimdi çingenelerin ölen, kralının 
rinc yeni bir kral çıkmı§ bulunı.:yor 
kat Lehistanda bulunan bu çingene 
tanatının ba§ına geçen kralı iıt 

yenler var ve şimdi ikiye ayrılan 
geneler arasında bir muharebe b& 
tru§ bulunuyor. · 

Ölümünden sonra, servetinin bU 

Çfoge>ıcler Tcralının servetinin 
bir kısmını 'kendi.sine bıra.ktı§ı 

nen General Fra1ıko 

bir kısmını general Frankoya bır 
ıöylenen çingene kralı acaba kendi 
leketinde de bir dahili harp mi ç 
cak? 
çınıtene· marı 
Çingene xralı adı verhen 'Ver r. 

Kviek adını taııyan adam, bundan 
nelerce evvel Lehistana gelmiı ,,. 
aa büyük bir klitle te§kil eden çinı 
terin batına geçmiıti. 

Baron Kviek o zaman yalruz: 
tanın :değil, bütün Avrupanın tn zen 
çingenesi idi. 

Baron Kviek az çok tahsilli de bir 
damdı. Lehistanda bir Lehli kaJınJa 
lendi ve adeta devlet içinde. devlet iti 
r~rak, çingeneleri hep bir ara:fa 
dr, muhtelif teıekküller vü:u-ie ge 
ai. 

lnglllz Krahnın taç gl 
merasiminde bir da 

piyade kıtamız buluna 
İngiliz kralının taç giyme met 

minde Başvekil İsmet· 1nönünün 
setinde Hariciye vekili, General 
tin, amiral Şüktj.i. Okan, Muhafua 
lay kumandanı İsmail Hakkı, 
kalet ve Hariciye vekaleti kalemi 
sus müdürleri bulunacak, heyete 
de piyade krtası refakat edecektir.· 

Heyet Ege vapurjle ve Ko 
torpitomuzun refakatile gideccld.11\ 

Hükumet konağının önünde bir 
nevi bataklık vaziyetinde olan saha 
gene F aikin himmeti le güzel bir 
park olmuştur. Burada park yapı
lınca herkes kadın erkek ailece bu
raya gelmeğe başlamıştır. Bu su
retle içtimai hayat birdenbire inki~af 
etmiştir. Bundan sonra ayni tec· 
rübe Aksaray'da ve Nevşehir.de ya
pılmı~tır. Orada da muvaffakiyetli 
netice vermiştir. Bu sene de · Bor
da olacaktır. içtimai hayat har~ke· 
ti bundan sonra Bor, Arabson, De
rinkuyu, Ortaköy nahiyelerine ka· 
dar gidecektir. \!ali Faik halkta 
gördüğü büyiik istidat ve kabiliyeti 
büyük takdirlerle anlatıyor. 

k~ydile hudut harici edildiğini ajanslar --------------------------------------------,..... 
bildirmi§ti. zıma bakamıyacağını söyledi. 

Niğdede yedi sekiz sene ev,rel bir 
hastahane yaptırılmış. Fakat yapı· 
lrrkcn mutfak ve çama,ırlık gibi en 
esaslı yerleri bile unutulmuŞ olduğu 
için iltifade edilemiyen bu hastaha
neye ameliyathane, 'banyo dairesi 
sibi yerleri de ilave ederek ikmal et
miştir. Bugün mükemmel surette 
memleket ihtiyaçlarına hizmet ede- 1 

bilmektedir. t 

Dün gelen Daily Express gazetesin- Er:tcsi günü bir yazımı daha ıanıU • 
de Noel Monkı nasıl kovul(iuğunu an· re götürtlüm. O gün sansür mt'muru hiç 
latırken diyor ki: kimsenin itine hakmıyacakmı2. 

Salamanıada asilerin bir propagan
" lapanyadan dışarı atıldrğıma müte

da nazırı var. Şimdiye kadar hiç bir tn
essif değilim. Çünkü general Franko -

giliz gazetecisi yüzünü görmemiştir. MU 
nun hakim olduğu ispanya.da öyle san-

tcaddit defalar kendisile görüşmek va • 
sör var ki, İngiliz gazetecileri zaten ça- ziyeti hasıl olluysa da, bazı mazeretler
lı~amaz bir hale gelmışti. Bundan bir le reddediMik: 
mücldet evvel, Jngiliz gazete muhabir -

Bir kere Talavera şehrindl"ki karar
lcrini bir araya toplayan matbuat mü -

gaha çağrıldım. Masa üzerini~ gazete
dürü, "size müsamaha ediyon·z. Yoksa 

terden kesilmi~ parçalarla yapılmı~ bir 
hepiniz casussunuz., dcmiıti. 

kolleksiyon duruyordu. 
Belki de bu sebepten, ne Guadalara- Memur bana Daily Expr~:;;3 gazete. 

ma ne de Guadalajara cephesindeki sinde çıkmış bir yazı ile resim göstere
harplere İngiliz muhabirleri ,;oklllma ~ rek: 
mı§tır. 

Bir glin geçmez ki matbuat şefleri 
biz İngiliz: gazetecilerine hakaret etme
sin. Geçenlerde Salamangad,. ransör 
memurunu tam dört saat bekledim. Ne-ı 
ticede mefiul olduğunu ve benim ya • 

- Sen kur~una dizilecek adams.ı~. Bu 
nedir? Bunu yazmağa bu resmi gön -
dermeğe nasıl cesaret edersin? dedi. 

Rl'sİm, Guadalajara ccph·:,,inde ha
va hücumundan ka~an bir aile.yi gös -
. teriyordu.,, 

- Biitiin bu nıanzara k.arşumuLa ~rn dö>ınıüyo; mu' 
- Bilirm ım: kı.ı4btıkt.şt ba.Taırı.c. 
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!eklerı~ kaldır~I~ası 1 Fakir ve gıdasız çocuk .. 
dun Şehır Meclısınde • • 

görüşüldü· lara yardım ıçın 
Bimirçok Aza iktısadi zaruretler karşısında 
f dilik eşeğin kaldırılmamasını istedi 

Şehir Mccuı· d .. 

•• 
Muhittin Ustündağ'ın Başkanlığında 

ce binn" • . 1 un ıabah saat on beş
cı rcıı \'ekil" B 

;cçtinin ba k ~ 1 ay Necip Scrden-
K ! anlı,gında toplandı 

nakulak v s k · 

dün f evkalide bir toplantı yapıldı 
balannın tch. : ırma eı ıuları mem· 

alt maaına ~-· ır ududu dahiline alın • 
• U&lt olan teklif M ü1ki e .. 

- menınc hava} d'ld' Y Encu -e e ı ı. Ccrrabpac. h 
tan • il ~- as • . eaı c liaaeki hastanesini . . . . 

1'c bıtiıtiren H k'k d 1:.ırıbınne 
rul k aac ı a ın aokağtnda ku -

nıa ta olan pazqrnı Eak' I' 
desine ve Fatihte Ça ıa ıpaşa catl-

. , kurulma.kta otan rıaınba caddesinde 
, ~ pazann Jma l 
~ına nakli kabul edild' m 50 ~a • 

Belediye zabıta ı. . 
-138 inci maddt . sı talımatnamesinin 
tılan pirint'unı aıne, torbalar içinde sa· 

~ arının ü . 
damgaya· dair Iıkra ~erıne. vurulacak 
Mülkiye Err ::.- ilavesı hakkırlda 

c .. rııeninin 
narak talvip ol mazbatası oku -
1 d. undu. Madd .. e ır • "T b e a;·nen şoy-. • or alar · · unlannın il . ıçınde satılan pirinç • 

zerıne bun . 
essesenir. · . . u ımal eden mü -

• ıımını i 1 • 

İlkokullarda okuyan fakir ve gıda
sız ç.ocuklara yardım için geçen yıldan 
itibaren bütün ilkokullarda himaye 
heyetleri kunılduğunu ynzmrştık. 

· Bu heyetlerden bir yılda alman 
randıman Kültür Bakanlığı tarafından 
büyük bir alak:ı ile karşılanmıştır • 
Bakanlık gelecek yıllarda Çocul• l~ir. 
geme kurumu yerine kaim olmak üze
re bütün ,·ilayet okullarında himaye 
heyetlt'ri kurma)'ı düıiünmektcdir. 

Bu işin miisbet bir netice verip 
Ycnncdiğini anlamak üzere bu yıl bu 

Bay Halil Hilmi - Şehirde ne ka • ~ekil İstanbul ilkokullarında. tccl'übc 
dar hayvan ve bunu kullanan var. Bun· mahiyetinde olmak ürerc tatbik cdi
ları öğrenelim. Bu kaldırma işinin bun- lccektir. 

renkli kli ' rna tarıhini gösterir 
§C vurulma.aı m b "d. 1 Bundan ec urı ır.,. 

Jar üzerindeki akislerini anlıyalım. Eğer Himaye heyetlcr\ne ayni zamanda. 
eşek Bay Galip Bahtiyarın dediği gibi diğer Halkcvi, Kızılay, Çocuk Esirg<". 
şehirde nakil vasıtası olmaktan çıkmış· mc kunımlarırun da yardımları çeki· 
sa 0 halde karara lüz:um yoktur. Bazı lecek ve bu iş mcrkezilcştirilecektir. Diiıı YflJ>ılan top!mıtıd'ı bulumınlar 

.ınen•i bakkt~nra ~~c~in §ehir dahilinde I 
niubat a Mulkıye EncUmeninin 

lir okundu B 

semtlerin hudutlarına memurlar mı Bu karar ÜT.erine İstanbul kültür 1 

yordu: . • unda şöyle yazılı-
ikame edecek, 'Oıküdar neden hariç tU· d,irektörlüğU İlbayhkla tema.sa g~lmiş 
tuldu? · ve C. H. P. sinde bütün Halkevlerı sos 

''lı'~ ,_ Bay Hamdi . Raaim _ Encu··menı'n yal yardım kurumlarının mümessille-
..,,cıdc nakli 1 

de •eyrüs f • Y n umumi cad·deler- mazbatasmdan da anlil}ılıyor ki encü • rinin iştirakilc toplantılar yapı arak 
nt bir teh e. eri 11ial eyl~diğinc ve mede- men bu kararı istiyerek vermiı değil • bir yasa vücuda getirilmiştir. Vücuda 
rı araıındr;" ~~ri ve mUtekama vasıta - dir. Bence eşeğin zarar verdiği yerler· getirilen yasayı, okumak ve bunun ü
kuJianılınaııınu?akalc vasıtası olarak de kullanılmaması daha doğrudur. zerinde tetkikler yapmak ÜT.ere dün 
serdcdile ca.ız olamıyaca~ma dair Bay Fuat Fazlı _ E§eklerin geçe • tlbay Muhittin üstündağm b(15kanlığı 
ınek ın·· \"?ucıp sebepleri vari~ görme· miyecekleri sokaktan tayin edelim. Ni - altında C. H. P. sinde fevkalade bir 
van n ~rn Un değildir. Ancak bu hay - tekim koyunlar için böyle bir karar- var- toplantı yapılml§tır. Toplantıya bütün 

mu 
.. !lw~. adar ıür'ataiz, acvk ve idarede d ha):ır kurulu mümessilleri iştirak et. 
:ı•ıu olun ~ ır. . 1 d. 

bilinde na . a 0 sun tehir hıidudu da • Encümen namına Bay Feridun Man- mış er ır. 
ınası kıl vaatıaaı olarak kullanıl • yas izahat verdi. Mazbatanın kabulünü Hazırlanan nizamname okwunuş 
mcn.~ı~ §a.rnn bir ıurette kat'iyyen ve kabul edilmiştir • 

ının b'ı le istedi. · rço b k d h 1 Nizamname okundukt.an sonra bir-
olacag~ ı 'k· a ım an ma zur u Bay İsmail Şevket tekrar söz aldı: a~ı ardrr E - · k"t t lik idare heyeti ve seçimi yapılmıştrr. 
r ' ıı k k · §cgın na 1 vası ası - Yollarımız yok. t~i iktrsadi cephe· • 
t;a:/edıld~~anılması buı mtntaka1ara · K İdaro heyeti, Parti başkanlığının 
1.ulla ~, ıl.,··aa kCUrae '"e.m ı. ~ t, Urette .rlPn MÜ!IÜnmf!mizde JSrar ediyorum. I• .• ._ w, ,_._ . , _, • " ... u "° " f b ............ ,.,.,.6• .,..., :> w-...U .t.l•C.,o.ıl:loiUC devanı 

mıı takd' . sacası ben e_§eğin Jienuz kalkması tara • -~...,.,.ktı·r. 
ıktısadi, amelt bir okırınde hasıl olacak 11..-u..,....,. ç tarı değilim 1 
üan k"'lcl 1 mahzurlar orta • İdare heyetine·, Neru'p Srı.rdengeçtı·, 

" ırı mı~ h Bay Avni Yağız - Kalab;lık yer • " 
gaye elde eıd'l ' . em istihdaf olunan Cemalettin Fazıl, Agah Sırrı, Zühtü, 

ıunan enciı.ın ı m. IJ. olur ,··naatı'nde bu- Jeri, alış veri~ mrntakalarını tesbit edip K 1 d Atıf k 1 h ' ha ızı ay an , o u ımayc heyetle. 
enı-•.. b 

1 
d' buraalrdan eşeklerin geçirilme~ini me -

talim-tnam . ...... e e ıye zabıtası ri namına. Raşit ve kültür direktörü 
"' esınin ı l 0 • ncdelim. Bu hususta bir senelik bir de 

ıu madde . . • uncu maddesıne . Bay Tevfik Kut S<!Çilmişt.ir • 
nın ılav . . tecrübe gt"çirclım. 

Yeye bild· . esını heyeti umumi • 
nönu. Fa:~~r ''Be~oğlu, Bcıiktaş. Emi. Daha bazı azalar ela söz söyledikten Agnaroz vadısı 
ve Kııtlıkö beled~ye §Ubeleri dahilinde sonra miizakcre kafi görüldü. Reis ev- "'- • 
lalı der•nı~ belcdıye 9:Ubesine Kurba . vele\ Bay tsmail Şevketin "red teklifini G • / ı · 

... ~ B. k ıı rıgor yos ro ıinü &tıası o}ı ~ garbında eıeğin ılakil va· reye koydu. ırço e er kalktı. Sayıldı 
raıc kuııan 1 2s aza eşeğin henüz katdrrılmasma ta • Osman Cenıal ognı-

Encu . 1 ması memnu::lur ... 
tnenın b raftar ldcğildi. Bazı sokaklardan geç • k 

tan ıonra . u mazbataın okunduk • yaca . encüm . ıncsinin men'i reye kondu. Bir kısım aza 
tıyar aöz al en reısi Bay Balip Bah d E .. · kl'f' k Şehremini Halkevinde nisonın yir· 

_ l:'. le: barak !Öyle dedi: el kaldır ı. •,n~u.menın \e ı ı reye ·on-
~ 41e ugij . du; altı aza elını kaldır~ı. Birinci tek • mi dördünde yapılacak Musahip zade 

e etınekten n nakliyatta !.ıiı kıymet j lif de kabul edilemiyordu. Çünkü mcv- gecesinden geçende bahsetmiş!ik. öğ • 
tıaıılar da z çıkmı§tır. Bunu kulla · .·ut az:anın yarısından bir fazlasının rev- rendiğimize göre o gece muhaırir M. 
mfzl'l:· •ten pek d 1 - J ı· · 1 lgıtıe \'e in • az ır. Şehrin te • vcrme"i ic:ap cdiyoıib. Yani üs az:a da· Turhan Tan, Se amı zzet, B:ıha Gill • 
tiren bu h tizamsızlığına halel ge · I ha el kal~ırsaydı eşek kaldırılması hak- oğlu, doktor Zühtü Musahip zadenin 
bı:ldulc. l3u:~anlann men'i muvafık kındaki teklif reddedilecekti. Bu vaz:i • eserlerinden bahscl.1eceklerdir. Ayni ge
,_~t " ' '1ları aöy~ :?~ra Bay ·İsmail Şcv.I yet üz:ri'1e reis bu meselenin müzake • ce muharririn ( Aynaroz; Kad:sı) isimli 
b - J -~i hari: 1

• resini gelecek içtimaa bıraktı ve celse • komedisi orada oynanacaktır. Komedi-
~ ;> :ıc.=ir> .... e az medeni eden se . ye beş dakika ara vereli. yi temsil edecekler arasında Şehremini 

i i' ırilc · ' ~ h"'rvan e•k.c11• h · · esı· 1 genrleri ile birlikte Şehir Ti;ratrosun • zevk' . ~ 4 arıcıy ikinci celse açı ınca mülkiye ve ik - :ı 
ınüıt•3n 1 tııı bozuyo ' B t af . . dan bı.rkar artist olduğu gibi mec:hur 

- l Cfck ,_ r · u ar 1 trsat encümenlerının afişaj işleri hak • :s :ı 
halk U • ~aldıktan b muharrı'r Osman Cemal Kay::!ı1ı da ay-

.. zerınde _pa ~ ıon ·a unun kıncla rnü;tcrek mazbataları okundu. A· ~ 
nuyorurn. ~ J• cagı ta ·ı.· d'" ·· · d d ğ nı· pivesteki başkeşiş Grigoriyos rolünü 

vthrin b·· .. zyı:-.• uıu • fişaj işinin' dogr. u .a.n . o ruya belediye- J 

[Poll• haberleri j 

Şüpheli bir ölüm 
Haydarpa.:.c:ıa hastahanesinde hasta 

bakıcı Fatma C\•velki gün ölmü§tür. 
Bu ölüm hastahane başdoktorluı!unca 
şüpheli görülerek keyfiyet Üsküdar 
müddeiumumiliğine bildirilmiş, t)'skü. 
dar tabibiadlisi hastahaneye giderek 
Fatmanın cesedini muayene etmiştir. 
Muayene neticesinde kadının YÜcudun
da muhtelif darp a.Mri ve çürükler 
göriilmü§tür. Ct'set morga kaldırılmış 
tır. 

F'atmanm arkadaşları Naciye \"e 
Kadriye sorguya. 'çekilmiş. bunlar §ÖY· 
le ifade vennlşlerdfr: 

- Kadriye dört gUn evvel 1zmirden 
gelince Samatyada oturan dostu Kadı. 
köy vapur iskelesi memurlarından Bay 
İrfanın evine gitmişti. Oradan dönün
ce dostunun kendisini çok dövdüğünü 
söylemi.5tf... 

Bu sözler üzerine İrfan tutulmuş, 
tahkikata başlannuştır. 

ALACAK YOZONDEN KAVGA
.KnsımpaŞadn oturan Mehmetle Osman 
<'::ki_ bir ala<'.ak yüzünden kavga etmiş
"rdır. Osman bıçakta Mehmedi yllra. 
laınış. y:ıkalanmıştır. Mehmet &>yoğ
lu hastahanesine kaldırrlmıştrr. 

Al'AGI KAl"Dl - Balatta Değir
menciyamn un fabrikasında çalışan 
Dursun fabrika içinde koşarken ayağı 
kayarak düşmüş, başından ağır yara. 
lanmış. Balat MUS<!\i hastahanesine 
kaldmlmı{'ibr. 

ELi KESiLDi - Ga.zlıçeşmMe Tri
po Deri fabrikasında amele Dimitri 
dün elini makineye kaptırmış, parmak 
ları kesilmiştir. Dimitri Ycdikule has
tahanesine kaldırılmıştır. 

== 
Polis'e bek'çi 

yunu bu ı Utiin acbz:esı· 11· su ld ld k .vapacaktır. Çok par.lak geçecek olan bu n ar ta 1 • • ce yapılması bı ırı ı ten sonra şöyle 
ıonra bu •darrıı!tr, Eıcği ka!dırdıktan deniyordu: geceden sonra aynı. hal~evi~d\° Osman Feyyazı yolda ve karakol-
vereccğiz? :t.t ara ne gibi bir vasıta "Makam afişajdan alınacak ücretle- Cemal Kaygılının hır kımcdısı oyna - da dövmekten ceza yediler 

b enılcketin ·· nacaktır. re, enzine mi parası:-:ı moto • rin tetkik ve tenzilini istemektedir. En- Kalyoncuko\luğunda bir meseleden 
değildir. Yoku ~ereceğiz. İstanbul düz: cümcnlerimiz eski tarifeyi calibi rağbet Denlzhank dolayı karakola götUrdükleri Feyyazı 
ihtiyaç vardır. 113~erlerde bu hayvana olmaya mani görerek teklifi tadilen Dcnizbank lılyihasınm önümüzdeki gerek yolda, gerek karakolda dövmek. 
te mugayircti hayvanın ..,,cdeniye- "Beher afişin senelik ücreti siyanen üç ay içinde .Meclisten geçerek haziran- ten suçlu polis Süreyya ile bekçi Nu-

l3ay Hımdin;:d.en geliyor? liradan aşağı olmamak üzere metre mu- dan itibaren tatbik edileceği umulmak ri haklarında, dün karar bildirilmiş-
drrılnıuında ınedc:~nı - Eşeğin kal • ı rabbaından iki lira alınır. tadrr. tir. İstanbul ru;liye Uçüncü ce~ hak. 
ae:rriiıcferi iı al. 1 aebebplc beraber Belediye vergi ve resimleri kanunu· Denizb:ınk te.şekkül etlikten sonra yeri. her ikisinin de bu suçu işledik!~ 
rili:ror. Tek :tl ~e &~bcp ola:-ak göste·ı nun 14 üncü maddesi mucibince ahn • Denizyo1larr, Akay, Fabrika Ye Ha. rini sabit gönnÜ.'j. suçlular. birer ay 
denir? İatanb a sekılen aral:alara ne makta olan ilan resmi hariçtiı .,, şek • vuzlar. Liman i5letme idnrelerinln va- hapis ve üçer ay memurluktan mah-
hayvandan ~l da~a uzun z<ıman bu !inde kabul eytcmi~tir. .ziyetleri, memurlarının maa~ları ay. rum bırakılmak kararilc cezalandırıl. 
dir. Şehirde d"stağ~ı olacak halde değil- (Sonu: S iııci srıy1/tula) nca tetkik cdilcccld ir. m15lardır. . 
dır. Sakala ort bınden fazla e~ek var • 
t.. ... , r ve ıebzcc.iler b ı hay,·anı ............................... • ..................................... __._.._................ • ...... - ..... . ~ı;,u:r~lar. Eteği kaldırınca bu adam . p::::::::::::-.:::::: .............................. :ı::::::::::::::::::::::: ...................................... - ........................ :ı:::ım:ıııı:r:::::ı:: ...... - ..... =-w 

aınalhğı kaldırmak. t d·- · . b. ıı: s • k • d k • 1 A b 1 !i 
;~~~:;~Ulnatküfevu::pes~~~~~aşı

1

~1 ı~ ır ecı garın a . 1 am a ar ıh 
ııcvk d • .. ~aanlan bu ~uret hamallığa ! 

e ece gır B · ka • • 
Sbartttir · enım naatim bundan ii Şark Şimendiferi devlete geçtikten sonra, Sirkeci mü~e çarpb. Gam1 önündeki lambalar.... 'Buzlu :. 

B.ıy ~vni y _ ·. H gan etrafında güzel görünecek bazı deiitiklilder ya· abajurlarla kapatılmıt iki elektrik, garm önünü lüzu· H 
ınt!nakılltt ta •gız - Genı~ yollarda Ü pıldı. mu derecede aydmlatamamakta ve ziya lot bir halde fi 
idaıncatnt nt zyl1r ede~ bu hayvanın JH Avrupadan gelen ve ıehire ilk giren yolculann kalmaktadır. Alikadarlann büyük bir külfet ol· !i 
iıi makama :_netmek bır z~rurettir. Bu :! kar•ılattıkları manzaranın güzel olmuı §Üphesiz çok ml)'an ıtık tertibatını ikmal etmeleri çok yerinde bir n 

ı:nrakatım. T-cdrıci b. ıl• "I' d y 1 b da b" · · ·· ·· h k t 1 k •• te tatbik etsin 
1 

ır suret· i lüzumlu ur. anız u ara ır nokta bızım gozu· are e o aca br. :: 
!! ..................................... ...._ .. .-.. .... ·······················-····· ... ·····ı:··· .. ··········· .. ··:ı:tn"••• ............. ___. •::::::::= .... :::. .... " ................................. mınliC;; •• n••• ... •• .. •••••• .. •••••••••n•••• .. •••••••••••••.. ..................... .. ........... ..-:.-:m11 

Eşsiz Tiirk Mimarı 

Sinan 
Dahi mimar Sinnnın, bugün 350 ln

ci ölüm yıldönlirnii lrntlulanıyor. Bu 
münasebetle büyük m:.marın mez:ırı 

başında yapılacak töreni dün okuy11-
eularımıza bildirmiştik. Tören saat 
on beşte başlıyacak, fakat bundan da. 
ha evvel muhtelif Halkevlerinde mi
mar Sinan etrafında izahat ,·crilecck
tir. Ayrıca gene Halkevi t.araf ından 
bir mimar Rinan g-ccesi de tertip cdi. 
lecek Ye memleketimizin tanınmış ta
rihçileri eşsiz, Türk mimarının , A'1a
dolu ve Rumclinin her ta.rafına y,ayıl, 
mış eserleri ha.kkında halkı Ye talebe
yi tenvir edeceklerdir. Diğer taraftan 
mimar Sinanın eserlerini korumak için 
daha geniş bir planla ~alışılacaktır. · 

Tramvayda~ 
atlıganlar 

Dün Şehir Meclisinde tramvaylar • 
dan atlıyan çocuklar meselesi etrafınd:ı 
mühim bir karar verilmiştir. Kavanin 
ve mmkiye encümenlerinin bu mesele 
hakkında müşterek maz:bata!iı okun -
muştur. Bunda şöyle bir hadiseden bah
sediliyordu: 

"lS yaşında Mehmet tram,·aya at • 
!arken tutuluyor. Ve yaşı iti1'arile bü
yük annesi ülfete üç lira para eczası 
tarhcı:liliyor. 'Olfct de bu parayı vermi
yor ve belediye müteallik ahka'llı ceza
iye kanununun onuncu maddesi muci • 
hince bir gün hapis için cümhuriyet 
müddtiumumiliğine mevcuden gönde -
riliyor. ülfetin şikayetini nazara alan 
miiddeiumumilik hadiseyi tetkik ediyor 
ve binnetice çocukların yaptı~l;m suç· 
!ardan !dolayı gerek umumi mevzuatta 
ve gerekse belediye zabtıası ta!imatna • 
mesinde bir hüküm mevcut çıl:nadığın • 
dan hapsi infaz etmiyor •;e sui111yu ev
rakile iade ediyor. Fatih kaymakam ve 
belediye şubesi müdürlilğü .bu husu~ta 
bir müeyyidenin konmasını ist:yor .. 

Kavanin ve mülkiye encümenleri be· 
tediye zabıtası talimatneniesine §Öyle bir 
kaytt konmasını teklif ediyor:aı'dı: 

''S5 ve 175 inci madde terde sayılı 

memnu fiilleri yapanlarla araba, kam -
yon ve <>tomobillere takılan ve asılanlar 
çocukiar olduğu takdirde bunların veli 
veya vaı:ilerile nezdlerinde ikamet et • 
tirmek &ureti\e bunlara nezaret edenler 
mes'ul olurlar . ., 

Encümenlerin bu teklifi k1lıul edil • 
mi§ tir. 

Asrt yolcu salonu 
Asri yolcu salonu hakkında güm. 

rük!er başmUdür1üğü bir proje hnzır. 
lEı;mıştır. Bu projede yeni salonda güm 
riik işlerine tahsis edilecek kısnnlarm 
ne şekilde vücuda gctirilmesı li'ızım
geldiği izah edilmektedir. 
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Gayrimüslim vakıflarında 
mütevellilerin tayini 

Kavak atJacı 
yellftlrllmealne ehemmiyet 

verilecek 

Başvekil ve 
Kayseri den 

vekillerimi 
geçerken 

Yeni kabul olunan kararnameyi nefredlyoruz 

Ankara, (Telefonla) - Gay· ı 
ri müslim vakıflarında mütevel1ile· 
rin nnsıl tayin olunacağı hakkında
ki talimatname Vekiller Heyetince 
kabul cdilmi tir. Talimatname §U· 

dur: 

birden fazla kimselere ve heyetlere 
ve makamata teamül de olsa tevcih 
yapılamıyacağı cihetle tevliyetin 
mutlaka bir kimseye tevcihi gerekli 
okluğu gibi kanunen veya fiilen bir 
hizmeti kalmamı§ vakıflara müte
velli tayin olunmıyarak böyle vakıf· 
lar hakkında valaflar kanununun 
hükmü tatbik olunur. 

Ankara, 8 (Telefonla)' - Da
hiliye Vekaleti yapı inşaatında tah
ta olarak, kuru meyveler için ku
tuluk, kağıt ve suni ipek, kibrit 
çöpi.i, kibrit kutusu ve barut kömü· 
rü yapılmasında değeri olan ve or• 
mansıı; yerlerde odun ihtiyacını kar· 
şrlamak hususunda çok faydası bu
lunan kavak ağaçlarının bilhaısa 
köylerde geniş mikyasta yetiıtiril· 
mesine karar vermistir. Her biri 
en az on, on beş liraya satılan ka
vak ağaçlarının köyler için mühim 
birer gelir kaynağı olması itibarile 
bunların yeti§tirilmcsi, çeltik ha
zırlanması, terbiye ve çoğaltılması 
yollarını Vekalet bir izahname ile 
tesbit etmiş ve, azami faaliyet gös
terilmesi ricosile, bu izahnameleri 
vilayetlere göndermi§tir. 

1 - Gayri müslim vakıflannda 
vakıflar kanunundan evvel cemaat. 
lcr tarafından intihap ve ida
re makamlarınca tasdik edilmiı olan 
mıitevclli heyetlerinden kanuni 
müddet içinde beyanname vermif 
olanlar intihap müddetlerini bitirin· 
c.cye kadar mütevelli ınfatile ve bu .. 
lunduklan vakıflar idaresinin mü· 
rakabeai altmda vakıflarını idare e
deceklerdir. 

2 - lntihapsız olarak kendilik
Jerinden vakfa el koyma§ olanlarla 
intihap edilmit olup da müddetleri 
bitmi olanların yerine teamüllerine 
göre tek müteveJli tayini için ala. 
kalılarm müracaatı hakkında on 
beş gi.in rnüddet]i ilan varakalan ya
pılarak birisi vakfın bulunduğu va
kıflar idaresi kol'idoruna, diğeri de 
o vakfa ait müesseselerden birinin 
kapmma nsıhr ve gazete ile de üç 
defo ilan olunur. 

3 - Bu vakıflarn, tevliyetleri 
teamüle göre tevcih olunacağından 
tevliyeti fürudan başkasına veyn 
makamlara meşrut vakıflarda da 
tevliyet tevcih olunur. Ancak tea· 
mülün knnun ve nizamname hü. 
k i.imlerine mügayir olmaması ~art 
olduğundan teamül ne olursa olsun 
tevcih yapılacak kimselerde kanun 
ve nizamlarda yazılı tekmil şartların 
aranmsr ve tcvcihe ait hükümlerin 
diğer vakıflarda olduğu veçhile tat
bik olunması lazımdır. Bu itibarla 

• Kağıt ithali 

Bazı kAjıtlar kllrlng 
llsteslne allndı 

Ankara, 8 (Telefonla) - Ce. 
ne] ithaL.-lt rejiminin kağıda müte· 
allik maddeleri Vekiller Heyetince 
deği~ tirilmi§tir. 

Son kararla kliring listesine aJr. 
nan kağıtlar şunlardır: 

4 - Üçüncü madde uyannca 
ilanen tayin olunan on ~ giin için· 
de mütevelliliği istiyelerden Türk 
vatantaf ve en az ilk mektebi bitir· 
mit olanlar ayrılır. Bunlar hakkın· 
da emniyet müdürlüğü vasıtasilc ge· 
rekJi tahkikat yaptırılarak her su· 
retle emin ve iyi ahlak sahibi oldu
ğu ve hayıiyet ve fere{i hozan bir 
suçla veya alelitlak ağır hapis veya 
altı aydan fazla hapis ile mahkum 
bulunmadriı zabıtaca verilecek v~ 
sika ile tebeyyün eden ıartlan da 
haiz olanlar tevcih komişyonu tara. 
fmdan imtihan edilir, en ziyade mu
vaffak olan için tevcih maz · 
batası yapılıı; ve tasdik icin evrakile 
birlikte umum müdürlü~e gönderi-
Ur. • 

5 - IIan müddeti içinde tev]i. 
yete istekli ç1kmadığr veya istekli
lerden hiç birisi nizamnamedeki §e· 
raitj haiz bulunmadığı veya imtihan. 
da muvaffak olamadığı takdirde 
derhal vakıflarına idarece el konu. 
larak yeni miitevclli tayin edilince
ye kadar vakıflar lmnunu ve nizam. 
namesi hükümleri dairesinde ema. 
neten idare olunur. Emaneten ida. 
re sırasında müracaat vaki olduğu 
surette yukarıki maddeler uyarınca 
tevcih muamelesi yapılacağı gibi ye
niden ilan da yapılabilir. 

Biltc-e Encümeninde 
Bugün mUzaker.a 
olunacak llylhalar 

Ankara, 8 (Telefonla) - Bü
yük Millet Meclisi büçe encümeni
nin yonnki içtimamda şu layihalar 
müzakere edile!Cektir: 

1 ) Askeri orman koruma teşkila
tı kanun layihaları; 2) Ziraat Ve
kftleti vazife ve te~kilatı hakkındaki .. 
kanun layihası; 3) Satın alınan 

Sofra ve muHak tuzları 
Ankara, 8 (Telefonla) - Çam

altı tuzlasının ince tuz fabrikası ya. 
kında sofra ve mutbak tuzlarını pi· 
yasaya çıkaracaktır. 

Mutbek tuzları 1 O, 2; ve 50 ~er 
kiloluk k5ğıt ve kapalı çuvallar için
de bulunmaktadır. Sofra tuzlan 
birer ve yarımşar kiloluk paket ha· 
!indedir. Sofra llız)an kilo heıabile 
Çamaltında 8 kuru§ 30 para, Js. 
tanbulda Kasımpa~ ambarında 
9 buçuk kuruştur. Mutbek tuzlan 
da Çamaltmcla 4 kurut 30 paradan, 
Kasım paşada 5 kuruş 1 O paradan 
satıacaktrr. 

Evkaf fabrika ve mUee. 
&eseler kuracak 

Ankara, 8 (Telefonla) - Ev. 
kaf umum müdürlüğü evkafa ait 

T a~delt"~' suyu, ormanlar ve zeytinlik 
ler idaresi için bir mütedavil senna· 
ye ayırmaktadır. Bu husustaki ka
nun projesi hazırlanmıştır. 

Umum müdiirlük mütedavil ser
maye ile fabrikalar ve müesseseler 
vücude getirecektir. 

KHy telefonları 
~Ankara, 8 (Telefonla) - Da

hılıye Yekaletı, sarma yöıu ııe para 
toplanarak köy telefonları yapılma· 
smı, telefonların yardnn suretile 
elde edilecek para ile temin edilme
sini kararlaştırmı~tır. 

Mevcut telefon ~ebt-~:elerinin iyi 
muhafaza edilmesinin temini vila
yetlerden istenmiştir. 

HUkOmetçller ·-.-::::ö""-'.yl:-ey-or-: 

Vaziyet 
asilerin 
lehinde 

Bilbao, 8 (A.A.) - Bask Baıvekili 
B. Aquirrc, raydo ile neırolunan bir hi
tı:besindc ezcümle ~öyle demektedir: 

Halk sevinçli bir bayarm gUnil yaşa 

Kayseri, (Hususi) - Ereğli bez 
fabrikasının açılma törenine giderken 
B&[jvekil İsmet lnönü ile refa.katlerin· 
de bulunan Hariciye Vekili doktor 
Bay Tevfik Rüştü Aras, lktısat Veki· 
1i Bay Celil Bayar, İnhisarlar Vekili 
Bay Rana Tarhan, İngiliz büyilk elçi. 
si ve birçok sayla.vlar. İktısat Vekale
tinin, Sümerba.nkın. Ziraat banka•ının 
müdiran ve erkanı Kayseriye uğradı
lar. Aziz; konuklarımız, Kayscriye an
ıızın gelmelerine rağmen, iatasyona 
ve caddelere dolan binlerce halkın coş 
kun sevinç tezahüratı içinde k~:lan. 
dılar. Değerli mi8aiirlcr üç saat ka-

Vekillerimiz KayserUk 

dar Kayseridc kalara.Jt 
bez kombfna.larmı, tayyare fa 
rım, müzeyi ve 6ehrl gezdiler. 
tikleri yere ark&lanrtdan ha1k 
akın koştu, bUyliklerini alkı~J 
Kayserililer Uç saat gibi kuın 
büyiik sevinç ve n~·e ile dolu bfı' 
ram günü yaşadılar ve y1ne ayni 
hUrsttla misa.firler1nl uğurla.dıl'1'· 

Başvekilimiz ve misafirlerini 
lcr yüzlerilc, mültefit sözlerile 
baba §efka.tile halkı eelAmladıW'ı 
tırlarmı sordular, büyük iltif a 
mazhar kıldılar. 

Zorbalık kuvvetli olma 
demek değildir? 
(Vstyanı 1 incide) sülameli ile kar~ı karıııyadırlar. iW 

rın Suriyenin ölümüne bir sebep teş. ciaya sebep olan zekası tarihe ~ 
xıı etng-ınrgayt: s.mımrr- 1111 co 't.nc- --r- ' ·-·- -
anlatmamıza da mani değildir. den ve zararlarından mes'ul iOle.Jl 

* • * taze Ara.p şefleri olacaktır. 

Suriyenin bugünkü hali cidden kor· 
kunçtur. Samimi ve cidden zeki olan 
Arn.p kUU:!slnin itimadını h:ıiz olmı

yan Vatani partisi Arap milletini ne 
tarih, ne coğra.f ya, ne de karakter ba. 
kımmdan temsil edemediği için kendi 
milleti namına söz söylemeğc imk!n 
bulamamakUı. bunu ancak dikta.toı-yal ı 

ve kanunsuz harc!;:etlerle devam et
tirmcğe çalışmaktadır. Suriyenin par
çaları arasında ancak işbirliği yapa. 
rak refah yolu tutulabilirdi. Halbuki; 
Vatani partizar.lan re:ıliteye asla te
vafuk etmiyen çarelerle memlekete ı 
sulh yerine kin \'C kanh akıbetler ta
şimaktadırlar. Cebeli Düruzu kendile. 
rine adeta bir soygun sahası sayan 
politikacılar bugUn devletin kanlı ak. 

Biz Suriye için kotif ederuyo 
bahsetmiştik. Bu konfederasyorı 
deniz.in prk kıyılarına. sa.adet, 

kıyılarına. konfor, rark kıyılar1ıı• 
sanlığın en bUyUk n!meti olan 9 

ve neş'eyi getirecekti. Ekonomik 

larla biribirlerine pek sıkr surette 
lı ve biribirlerine daima muhtaç 
sahaların saadetini ancak bu k 
derasyon temin edecekti. 

Suriycn:n saadeti kuvvetli o 
ta ve hakiki menfaati idrak et.Jl'le 
dir. Kuvvetli olmak zorbalık d 
değildir. Vatani politikacıları kU' 
olmakla zorbalık arasındaki farJCJ 
türlU anhyamıyorlar. 

Sarı saman kağıdı, esmer ha
mur kağıdı, karbonla boyalı kağıt· 
lar, terkibinde asgari yüzde 50 o· 
Clun hamuru bulunan kağıtlar, ter
kibinde en az yüzde 50 paçavra 
hamuru bulunan kağıtlar, metre 
murabbaı 800 ve 600 gramdan ağır 
olan düz mukavvalar, her ağırlık
ta san saman mukavvası, esmer 
hamur mukavvası, her nevi oluk
lu mukavvalar ve mensucat artıkla
rı ile yapılan elastiki mukavvalar. 

Bunlardan maada kağıtar mem
Jeketimi~e ancak iktisat Vekaletinin 
vereceği müsaade i\e girecektir. 

Şark Demiryollan §irketinin imtiya
zı ve şirkete ait malların teslim ve 
i~letme muamelelerine dair kanun 
layihası: 4) Ziraat ve ziraati tak· 
viye için l 337 - 1341 seneleri Ma
liye, lktısat ve Ziraat Vekaletleri 
bütçelerinde açılan fas11Iardan çift
çilere tavizan yapılan yardımlardan 
mütevellit borçlann taksite bağlan· 
masına Ye faizlerine dair kanun la· 
yihası; 5) Devlet memurları tea· 
vün kanununun bazı maddelerinin 
tadili ve bazı hükümler• eklenmesi 
hakkındaki kanun layihası. 

··~ask milleti, yanlış haber!cr neıre- ~~~~~~--~~~~~--~~~~~~~-~~~~~ 
denlcrin haberlerine kulak asınayınrz ... 
Halihazırda vaıiyet, asilere müsaittir, 
fakat bu hal uzun müddet devam et • 
miyecektir. Vazifesini ifa edecek olan 
hükumete itimat ecliniz .. Muza'feriyct • Kayseri VllAyetl bef yllhk 

program hazırhyor 
Kaysc:i, <HuıuSi) - Viliyet umu~ 

mi meclisi müzakerelerine devam et • 

mcktedir ve bir haftaya kadar vazifesi· 

ni bitirerek dağılacaktır. Ömlmüz'deki 

celsede büt~c müzakeresinin sonucu 
alınacaktır. 

Bir taraftım da beş aylık çalı§rna ve 
bayındırlık programı hazırlanmakudır. 
Program çok caash mevad ve hususatı 
ihtiva etmektedir. Kesbi kat'iyyet edin • 
ce esaslarını aynca bildireceğiın. 

AS'RT BiR HASTANE YAPILIYOR 

At<?türk Bulvarı iizerinde inşa.sı ka· 

r«rlaştırılan 100 y c:.takhk asri hastane • 

n:n inşası eksiltmedir, on bef güne ka • 
dar lhsleyi kat'iyyesi yapılacaktır. Has

tanenin keşif bd:leli kalorifer, asansör, 
clc11:trik tes isatı hariç olmc:k üze:e, sek

sen üç bin lirad ır. inşaat bu sene zar • 
fır.da mutlak ourettc tamamlanacaktır. r 

1 
937 hususi idare bütçesi vilayette' 

birçok yeniliklerin meydana ~elmesini, 

memleketin birçok ihtiyıcatmı kartılı· 

yacak ve temin edecek gekilde hazırlan
maktadrr. 

Köyler hakkında 
malQmat istendi 

Ankar~. 8 (Telefonla) - Da
hiliye Vekaleti, vilayet, kaza ve na
hiyelere kadar her idare mıntakası 
içinde bulunan köylerin sayısını ve 
buralarda bulunan ev miktarlarile 
bunlann iskan kabiliyetlerini, han, 
otel, mektep, kışla ve hamam gibi 
hususi binalann istiap hadlerini a
lokalılardan sormuştur. 
Kuyular te2plt olunuyor 

Ankara, 8 {Telefonla) - Da
hili} c Vekaleti i ı;me suyu İ§lerini~ · 

ten eminiz . ., 

HUKÜMET MADRtTE DÖNECEK 
Londra, 8 (A.A.) - News - Chro • 

n:Cle gazetesinin Valencia muhabiri, fs. 
panya hilkümetinin Madrite dönmek ta
savvurunda bulunmakta olduğunu bil • 
"dirmektedir. Ban sdarethanclı:-re, payi
tahta dönınek için haırrlan~!an ıım • 
nında t.ılimıı. t ~elmiş olduğu rivayet o
lunmaktadır. 

Roma, 8 (A.A.) - italyanı:ı gene:al 
Fanko nerJindeki elçisi Cante Lupo ra
porunu vermek üzere l•uraya gelmiştir. 
:c:~i~iniıı a=lcdil=e:::i b:klen:yoı. 

tanziminde göz önüne alınmak iize· F-1-1-15 ...... t--ln-Zn--lk_l_v_e_a_y_r_ll_m_a_a_ı_n r 
re, şehir ve kasabalarımızda mev· ı 

cut bulunan kuyular hakkında vi- y ahudiler 
}ayetlerden bazı malumat istemi~ ve 
mevcut pltın ve krokiler Üzerinde istemiyor 
kuyu yerlerinin numaralarla işaret 
c·:l"lmesini bildirm~tir. Lonara, 8 (A.A.J - Daıly Hcrıld 

gazetesi, dfin Filistinden Londr~ya gelen 
lzm!rde asfalt yollar yahudi partisi başkanı Grossmann'ın Fi 

Ankara, 8 (T elefonlııı) - fz. listinin yahudi ve arap kısımlarma ay • 
mirden eski caerlere giden bütün rılmasına itiraz ettiğini ve hiçbir siyo • 
yolların asfalt yap:lmaımı temin nist şefin böyle b1r tarzı halli kabul et · 
için karar alacak olan komisyon bu- miye·r \ ini bildirdiğini yazıyor. 
gi.in ( diin) Dahiliye V ckaletinde "" . .'a'n:<lilcr münhasıran kenC:ileri t«~ 
toplanarcık ~alışmasına devam et· rafınd"n iJc:r: edilen bir Filistin i~in 
miştir. mUc:ldele etmektedirler.,, 

Mühim siyasi ziyaretle 
(Vatya.ııı 1 inci.de) 

fik Rüttü ArllS, mayıs sonunda Millet. 
ler Cemiyeti toplantısına i~tirak ettik
ten ıonra, iadei ziyaret için Bağdada 
gidecek ve oradan Tahrana geçecek
tir. Tevfik RUştü Arasın temmuz; ip. 
tidalannda Motkovayı ziyaret edeceği 
de haber o.hnmıştır. 
lTALYA.N HARiCiYE "NAZIRTNA 

l' A.PILA.CAK DAVET 
Ankara, 8 CA.A.) - Aldığımız ma· 

Jümatıı göre. Türk"yenin Rcma. bUyük 
elçisi, iadci ziyareti esasen iki hüktt· 
mc~ arrunnda teknrrür etmiş olan ltnl. 
ya Hariciye na~ırı Kont Cianoyu B. 1 

M. Meclisi açıldıktan sonra sonbahar 
içinde memleketimize gelmek İGİl1 da
vete memur cdilmi~tir. İtalya Harici
ye nazırının bu ziyaretinin kat'i tari. 
hi, Ko:Jt Ciano ile gö~~~erck tckarrür 
ettirilecektir. 
ROMEN BA.~VEKILI OVMHURIJ:ET 

11A l''RAMTNDA GELECEK 
Ankara, 8 (A.A.) - Öğrendiğimize 

göre, Romanya Ba~veklli B. Tat.ares
ko'nun nka.rayı ziyareti tarihi, 29 teş
rinievvel olarak tcs!lit cdilmi&tir. Baş. 
vekil İsmet İnönü ile Hariciye Vekili 
doktor Aras'ın Bükreşe ziyareti, B. 
Tata.resko'mın Ankarayı ziyareti es. 
nMmd11. tC!!btt olunacaktır. 

_..,, 

Avusturya 
manyaya karş' 
ou,manca hareked' 

bulunmuf ' 
Bc.rlin, 8 (A.A.) - Gazetclef• 

lerin Avusturyada g6mülU bul°'J 
ilesi efradının mezarına bir ~ 
koydukları için iki ihtiyar k~ 
nın A \'Usturyıı polisi tarafından ;i. 
landmlması etrafında ~iddetli Jll"~ 

yat yaparak bu tedbirin Al~~I 
uyandırdığı dorin infi:Jc terctJJW'" 
maktadır. 

Lokal Anzc.iger diyor ki: ı 

Avusturya makamatı bu e0'1ısi': 
mantarda Alman ve Avustul'Y' 

meti arasında imzalanan muka\'tlj 

k&nunda.n çok uz:ı.Jdaşan bir Y~ 
bine başlamıelırdır. Hitlerin ,,,.,. ~ 

sının yattığı kabir önüne Avu~ 
larm ve hattA Almanlarm h ~ 
bulwun!sına. mani olmak içlıı -:1, 
dfktlm'ştir. Bu yalnız emull """ 
b!r nenket.sfzlik değil d~rin ~ 
yandıran dii~manca bir harek 



J A p-o=N Y A D A 
Politik buhran 

"Yıldız,, oteli gazıhanesindelıt cinayet 

fi• A 

mu mı seçim 30 Nisanda 
Le Tempa yazıyor: 

Yetmiş sene evvel 
yapılacak demir fabrikası 

Ortaklık teklifinin 
reddedilmesi üzerine 

lbrahimi 6ldilren lbrahimin duruşması, 
. kJaponyadaki politik kriz fikirle-
ı Uvv tl · · e e l§gel etmekten geri kal· 
!Y0 l· General Hayaşinin başkan· 
gıda tmda bulunan kabine impara· 

or an diyet"ın f h' . . d' di h . . es mı ıste ı ve yet 
~s edıld~ .. Yeni umumi seçim 30 
uıan tarıhınde yapılacaktır. 

P~rlemanter mekanizınanın kai· 
• ~lerıne tabi kalındığı takdirde bu 
1~b-de~ ?kılamtyacak bir vaziye~ 
il 1

• ~orunmekte idi. General Ha-
.. şının idareyi eline almış olduğu 
undenberi, yani iki ayda b . d' 

tt k . . n en ı-
e ~l e serı?'ktıb' te§kil eden büyük 

elinden geleni yapmış bulunmakta· 
dır. 

Beyan edildiğine göre, hükumet 
tarafmdan gösterilmiş olan hüsnü 
niyete rağmen muhtelif politik par· 
tilerin mensupları, hükumetin tek· 
lifleri karşısında "organize sabotaj,, 
denilecek surette harekette bulun
dular, gerek milli müdafaanın tan
ziminde ve gerek milletin yaşaytş 
tarzının istikrar kesbetmesi işinde 
hep ayni mii~külleri. çıka:dılar. Bu· 
radan diyetin feshedılmesıne ve hal· 
km yeniden seçime davet edilme
sine kadar pek uzun bir mesafe yok· 

.. rl~~ er ky'elnl ı a ınenin önürie türlü 
uru te ı er çıkarrnakt . d tur. 

dr1ar. an gerı ur· Demek oluyor ki Haya~i kabi-
Milli müdafaa nesi mesuliyei deruhte etmiş, ve 

krediler mes ) · yda taalluk eden ı'hracat kontrolüne, ziraat reformu-
leplen· kar e edsın e askerlerin ta - 1 §Isın a y · . k na taalluk eden proje erin müzake· 
ecburiyetı'nd k erını ter etmek h' t '•tı·r e al b 1 resini te ır e mı'.>' · 

kabinesinin b km__ı~ u unan Hirota b f l 
'Hayui k b' ır~ hgı vazife bugün Japonyada daimi ir aa iyet 
J ~ a ınesıne y"kl . b l gösteren ordu v.e do.nanmanm d.i.ye-
nuyor. A k l . u enmış u u· 1 h d h 
~ki eka s. er erın bu talepleri diyet- tin feshedilmesı e ın e teza urat 
likki ed~lrı~e1t ta~afrndan müfrit te- yapmış bulunmaları bedihidir. Fa-

1 ntı§ erdır. kat şu da malumdur ki, Hayaşi ka· 
- GenerC\l Hayaş· d k d' d binesinin iktidar mevkiini işgal et-

evvelki k b. . ı e en ın en l f h 
duğu pol'~kınenın tatbik etmİ§ ol- tiği günlerde par ametonun es o-

j di; fakatı 1 a~a devam etmek iste· lunması gibi bir ihtimal tamamile 
disyoncl ayn_ı1 zamanda büyük tra- bertaraf edilmi§ bulunuyordu. Baş
kuvvetl ?a.rtı erle deniz ve kara vekil, parlamentonun ekseriyeti ile 

ı erının sefle · · b' 'b' 1 ·ı çok iyi geçinmek hususunda sami-uz a•tırrn ~ rını ırı ır erı e 
v . aya gayret etti. mi bir arzu göstermekte idi. iki 
1 enı h"k• · aydanberi bu hususta yapılmakta 

ilk R'Ünündeu t.ı~etın vaziyeti daha 
mütk .. 1 b" n ıtıbaren, son dsrece bulunan tecrübe iyi bir netice ver-
Çünk~ m~:. Veçhe arzetmekte idi. medi. Politik par~ilerin göstermit 
Japony zuu bahsolan §ey sadece oldukları muhafazakarlık yüzünden 
tinde h al~ın. bugünkü mali vaziye bugünkü krizin doğmasına ve par· 
müdaf a kdıl~eai çok zor olan milli lemanter rejimden hoşlanmıyan as· 
BYni z aa redıleri meselesi değildir, keri elemanların da vaziyetlerinin 
ca lid:la~;a Parlarrıentonun ba§lı· sağlamlaşmasına sebebiyet verildiği 
Japon; en 1 e o~du §efleri arasında görülüyor. 

k anın dahıli v h · .. J"t" Bununla beraber bazı kimselerin 1 asını alakadi'\r ed e ~rhı~ı po ı ı-
'~''""·· ı. ... ıı ..,., .. ~ .en mu ım mese- tahmin etmekte oldukları ve haki· 
lidnı.. aUJıa.uıhl be . ı.,_.,., "'"ı~ ...... ı.... h.au~ Jupuu uııll ... L.lulu ... lı. ....... J ... l:uiu 

tikaaında sona d raber Japon poli- hislerine uygun dütmediğine emin 
elemanların ın ~rele müessir olan bulunduğumuz askeri mahiyette bir 
bulunan Haya~~ı~a b~reti~e m~lik nevi diktatoranın teessüs edeceği 
~e3el~yi nihayetin: ınesı bu ınce kanaatini hasıl etmek doğru ola· 
lciyetle idare ed b'l kadar. muvaffa- maz. Hayaşinin, daha ziyade işi 
te göriinüyordue 

1 
Mek hır vaziyet· esasından halletmek istiyeceği ve 

da M. Sato • nun · h . ~rt iptidaların· milletin konstitüsyonel kuvvetle 
ıe~irilrrıcsi d k b~rıcı~e nezaretine samimi bir surette işbirliği yapabil-
taglanılaştrr~ ta ınenın vaziyetini mesini mümkün kzlacak şekilde 

l'vt. Saton I§ 
1j.b parlamentoda bir ekseriyet temin 

~~lunıdur. ~~ 1 eral ternayülleri etmek üzere millete hitap eyliye· 
~nıaaının J man - Japon an· ceği hissediliyor. Bu ise Seiyukay 
toğruya Ja aponyayı, doğrudan ve Minseito partilerinin muhalifle-
':1_k,_etrniye:b~ rnenf~atlerine taal- rini de etrafına t~lıyacak olan Sho-
M~kliyeceğind~~e~mıklel ihtilaflara vakay grupun~n bir merkez teşkil 

· atonun b . or an.kimseler etmesi ile 30 nısanda yapılacak olan 
ıtu~ehtte tefsire~ anl~şmayı güzel bir umumi seçimde büyük bir milli par-
erı old 1 tnesı say . d .. k"I' m·· h k "k' b" u ar Ö esın e mus· tinin teş ı ıne uza aret etme 

~ 1 
• Uyük Pol.'f Yle anlaşılıyor ki şeklinde olur. 

ıto ıleSciyuk 1 ık Parti olan Minse- Bu politika oldukça mahirane 
t~tlata tehlik~y~ ~er türlü askeri dik- olmakla beraber geçen seçimde alm· 
,. ~. 1 ... ..sının b 

.({u111\ ka ertaraf edilmiş mı• olan netic.elerin. daha ziyade ı , ... 11 ... d' naat h l d y 
~' " i''ett h ası e erek hu··ku .. · l · y l bır v h I b J e 80 a miıtema ı eç e arzey e-

ı~r~ ulunan b?§nutsuzluk uyandır- miş olğµklarınm ve iki tradisyonal 
ı·~k _fJeçnıeeini ~r t~kım projelerden partinin ise kendil.erini medeni ve 
•

1
u unıet Üzer' ernın etrnek niyetile kanuni hürriyetlerın müdafileri ıek-

ıcra eyletnck ıne bit nevi tazyı'k k 
1 k a- !inde takdim etme ten geri durmı-
unrrıa tadır}.. «.Usuna dü•mü• bu- h kk k d ... r p Y :r yacaklarmm mu a a olduğunun 
!vaınlı hücu · 1 1ükumet diyette 1~ d b h rn a unutulmaması azım ır. 

'ı'e. ~ Ücumlar h ~.a .. maruz kalmış Seı'yukay, daha şimdiden diye-
erını akirn kıl ukurnetin faaliyet-

t k'J rnak 'b tin oynamakta olduğu rolün pek 
C§ ı etmi•lerd' gı i bir tehlike d ~ ·ı · 

:r ır. sonük bulun ugunu ı e:rı sürme-
Birkaç gÜndenb . ğe başlamış ve bazı projelerin kafi 

gerek dahili ve erı Japonyamn derecede müzakere ve münaka,a 
tikasın• mu"teallı~kerckse harici poli- k b 1 1 J • n edilmeden a u o unma arı ıçin 

b~nılar biribirini t kr:ıeselelerde hü- tazyik yapılmakta olduğunu iddia 
d ılhasııa idari te k'l:p eylemekte ve 
~~ece ~iddetli it~r ı at reformu son 

ta ıdi. azlara yol açmak· 

k Biiyiik sana ·· 
•ndaki proje istın y kontrolü hak-

ta;:ırrul" v clogrudan dogyruya 
• " ugrarn1~ 

<=ı~rıı:.ıınfar tar f d Ve muhafazakar 
t .. "İr;n"nrnist? ın aıt açık bir suret-

I·ı ··k.. • ı. 
u "tıınet d" 

1:-ı, millet ~. un yaptığı beyanat· 
ı ~ .. tnrla t ıntu:nessilleri ile kendi a-

arn bır t 'k' t1an1r: c~rı ı mesai yap-
ı ·· rrıernl ı . · b "'ıhınd ... .. e.ce.ın ugi.in içinde 
b ·1 ugu m\ıhım .. k''ll ı n,,.ııi . . }" muş ·u eri yene· 
.1· ıçın uı:umlu old y 
uırmı~~r ıı lb . ugunu bil-
'k . r a ukı H . k b ı tidar me k.. o.yaşı a inesi 
ri lüzumlu vad~:~ .'!.?ç tiği. ~ündenbe
lis tarafı d tig.ı proJderin mec-

n an tasvıpı edilmesi için 

etmiştir. 

Liberal mahafilde, yeni hükumet 
partisinin kuvvetlenmesiyle eski 
partilerin zaafa düşmeleri yüzün-

den ordunun vaziyetinin kuvvet kes
betmesinden korkuluyor ve ordu ile 
donanmanm bilhassa harici politika. 
sahasında belli başlı bir ehemmiyet 
kazanmalarından çekiniliyor. 

M. Sato hariciye nezaretinde bu. 
lunduğu müddetçe böyle bir halin 
zuhur edebilmesi hic de muhtemel 
~örülmemektedir. Satonun bir~ok 
defalar yapmış olduğu beyanat ve 
gerek Japon - Alman an.la~m~sı, 
ve ~~rekse Çine karsı tatbı~ edil~
cek olan politika hakkında soylemış 
olduğu sözler kafi derecede sarih 

Türk &ücü tarihte çok · şeyler yaP. • 
mış ve daha çok ıeyler de yapmak ia -
terken iııtibdat her şeyi mahvetmiıtir~ 
Bunu isbat edecek ıonıuz vesikalara 
malikiz. Burada bir tanesini anlataca -
ğım. Vaktile, yani yetmit sene kadar ev· 
vel İstanbulda büyük bir demir fabrika-

sı açılmış, çalışmağa başlamıştı. O va -
kit "ahşap olarak otuz beş kıt'a sefaini 
harbiye,. yapılmış ve "zırhlı ıefainden 
birazının !dahi vapur makinesi ve Şişha
neli topu ve mühimmatı nariy,..Jerile be-

raber Büyükada ve Sultaniye ve Sam& -
ko ve Samakocun demir madenleri mah
sulünden imal olunmau,, düşürılilmüttü. 

Bu fabrika hakkındaki vesika ov.tkit ÇIDn 

bir gazetedir. Yazıda deniyor ki: "Fab
rika ebniyesi dahi hitama takarrüp et • 
miş ve demir maddesine gelince Maarif 
Nezareti celilesi dairesinde et-lnbı vu • 
kuftan mürekkep bir meclisi mllhıuı ak--

dile bunun tuhili im:ıl ve tebvini mıua· 
rili cihetleri mütalea olunarak tı:enevi iki 
yüz bin kantar mikdan demir istihsali 
zımnında maadini mezkureden beıer 
yüz bin kantar kadar demir t11tımn E
reğli kömür mellldini neı:dil'le nakil ile 
orada biliınal takoz heyetine konalup 
Derıaadete 1retirilmeıi ıuretine karar 
veriler"ek .. ,, 

Ayni vesikadan öğrendiğimize göre 
İstanbul ambarlarında eski vakitlerden 
kalmış kS.rı kadim toplara ait iki milyon 
kantardan ziyade muhtelif. cins dövme 
-demirden gülle vardır. 

Zeytinburnu demir fabriki1mda ya• 
pılan fmnda eritilen yüz okk.ı gülleden 
altını~ beş okka demir çıkmış ve bun ı• 
lardan Şi§haneli topların gülleıdne mu
kavemet edecek zırh yapılmıştır. 

Bu güllelerin eritilmesi için Kozlu, 

Zonguldak ve Ki1imli ocaklarına her te

.... ~iri :vil?. hin \r:ont;:u- ..ı,..mfr im::ıl ede • 
cek kırk kada~ bcdlin fırınr yapılaca -
ğı da ilave c'dilmekte idi. 

Demirin sarfı için §Öyle deniyor: 

"Şimdiki halde yalnız be, kıta zrrh1r 
firkateyn ile bunlar için hi ner beygir 
kuvvetinde vapur makinesi ve ınikdarr 
kati Şi,haneli top ve mühimm.ıttmı m.. 

Ağır cezada dün akşam üstil. baş /adı 
Beyazıdda "Yıldız., oteli yazıha· 

nesinde, ,birkaç ay evvel, bu ote
lin ve altındaki kıraathanenin sahibi 
ö~dürij,lmü§tÜ. Öldürülen: ibra • 1 

hım. Onu öldürmekten suçlu olan 1 

da gene: İbrahim. 
. Bu 2 nci İbrahim, 1 inci ibra· 

himi neden vurmu§tu? Tahkikata 
göre, 1 incinin, 2 nciyi kendisine 
ortak yapmak istememesinden dola· 
yı 1 Suçlu lbrahimin babası Meh
met Emin, otelle kıraathaneyi, 
maktul İbrahime devredip itten el 
çekmiş. Fakat, sonradan oğlu fb. 
rahimi, yeni rnal sahibine ortak bı· 
rakmak istemi§. lbrahim, bu işe 
razı olmamış. Aralannda ticaret 
hakyerinde görülen bir dava çıkmı§. 
Ticaret hakyeri, maktul lbrahimi 
haklı görmüş, Mehmet Eminin da· 
vasını reddetmiş. Baba ile oğulun 
yeni mal sahibile araları arıldıkça a· 
çılmış. Derken, vaka tarihinde, es
ki mal sahibinin oğlu İbrahim, ye· 
ni mal sahibini ''Gel, meyhanede 
içelim, hem de şu ortaklık işini 
halledelim I,, diye bilvasıta çağırml§. 
lbrahimin gönderdiği kardeşi Ethe
'me, çağmlan yeni mal sahibi "Ben 
8enin kardeşinle bu saatte meyha
nede ne konuşacağım? Hem be
nim onunla konu§acağım bir§ey 
yok!., demiş. Bu red cevabı üze· 
rine de, İbrahim, otele gitmiş ve , 
bira7:: sonra V<l7ıhaneden silah sesle· 
ri işitilmiş. Ko~anlar, yeni mal sa
hibi lbrahimi, kalbi üstüne elini bas· 
tırarak, yaralı, sendeler halde gör
müşler. 

Suçlu İbrahim, şöyle diyor: 
- Jbrahim beni kal'§ıamda gÖ· 

ri.ince küfretti ve tabanca çıkarmak 
uzere beline el attı. Ben de, nefsi
mi müdafM. zorunaa kalmmf 

Şahit garson Lütfi, ıu yolda ~a
hitlik etti: 

sıldadı. İbrahim, oyunu bıraktı, 
kalktı, yazıhaneye gitti. Aradan 
be§ dakika geçmemitti ki silah ses· 
leri aksetti ve maktul lbrahim, eli 
kalbinin üzerinde, sendeliyerek ya· 
zıhaneden çıktı. Polise ve sonra da 
bir otomobile binerek, hastahaneye 
gıttı. Bu lbrahimin vurduğunu 
duydum. 

Otel katibi Hulusi de §ahitliğinde 
§Unları anlattı: 

- Saat on 'sekizle on yedi ara· 
smda, bu suçlunun kardeşi Ethem 
geldi. fbrahime lbrahimden bir 
pusula g~tirdi. Pusulaya göz gez· 
diren İbrahim, "Ben, senin karde
şinle bu saatte meyhanede ne ko
nu§acağım} Hem benim onunla 

konuşacağım birşey yok 1,, dedi ve 
pusulayı ytrttı. Biraz sonra yazıha
ne önünden geçerken bir silah pat· 
ladı. Baktım, yazıhane drtarısın
dan, bu lbrahimi, öteki lbrahime 

tabanca ile ateş ederken, gördüm. 
Kaçtım, krraathaneye girdim. Ben 
girerken, iki el silah sesi daha akis 
bıraktı. İbrahim yaralr eli göğsün· 
de, sokağa çtktı o aralık ... 

lbrahimin varislerinin vekili. 
hakyerine bir istida verdi. Bunda. 
suçlunun bu cinayeti ortaklık me• 
selesinden münbais kin ve husumet 
dolayısile babasının te~vikile i§ledi
ğini, rakı içip önce kardeşi Ethemi 
yolladığını, sonra da kalkıp ke~ -
disi gelerek cinayeti taammüt ve 
tasavvurla itlediğini ileri sürüyor; 
ona C(Öre ceza ve ayrıca 5 000 lira 
da tazminat isteği ortaya koyuyor· 
du. 

Duru§manm devamı daha ba§lta 
phitlerin çağrılmuma kaldı. 

~ ilmi Felsefe 
1 

Dün ve Y ann Kitaplannünclır 
Fiyıb 40 kuruıtur 

- Maktul İbrahim, atelin kıra· 
athane kısmında domino oynuyor
du. Bir aralık katip Hulusi geldi, 
kulağına doğru iğilcli, bir§eyler fı- ----

line muktaz.i yedi yUz seksen bin kantllr --------------------~---------
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:!ev:·.:~~ı;:;;._;;:~:;;;;"~ Haniya gürültü mücadelesi vardı?l 
harrerdir .,, 8 n 1 

Bu rakamlar şudur: Demir tap ma - • Y8ZD n 
denlerinin kömür madenlerine nakli mat Gece, kaldrımlan kıvılçnnla.nclr- Sinirlerim geriliyor, ilk şa§kınhk ge• 
rafı 10,530,000 kuru§. yakılarak maden rarak, camları zıngırdatarak geçen çince içerliyorum. Bir kere şu ara• 
liSmürünün fiyatı 14,500,000 kurufo bir araba kervanı, öyle gürültüler balar neden bu saatte yola çıkanlı-

400 00 0 kuru ··11 1 • . koparıyor, ki yata~dan nasıl sıç- yor? Çıkarılmak, bir iş ve program imal ücreti 23, • Ş, gu e enn o•• .. 
kömür madenlerine nakli masrafı radığımı bilmiyorum. Ne tank, ne netictsi ise, neden böyle delice &Ü• 
J,OOO,OOO kuruş, bunlar için uıfoluna _ traktör, ne de silindir bu kadar rülüyor? Yolların bile uyuduğu, 
cak kömür fiyatı 4,095,000 kuruı. imal delice bir patırtı çıkaramaz. ortalıkta çıt kalmadığı demlerde bu 
ücreti 9,360,ooo kuruş. Pencereye koştum. Lüksün ay· sessizliği böyl~ parça parça etmek. 

dmhğında gocuklarına sarılr sürü· halkı yataklanndan uğratmak, kal· 
Bu he:;aplardan sonra şöyl~ deni • eülerin kamçıladığı, yeleleri rüzgarlı dmmları sökercesine at köğmak ve 

yor: "Bu he&aba nazaran yalnu: yedi yüz atlar, dört nala kalkmışlar. Arka· tekerlek cakası yapmak suç değil 
ıekıen bin kantar dövme demjr istih • larmda demir kafeslere gömülü ıtiıe- mi? 
aali h&linde ıekıen üç bin dokuz yüz el· lerle dolu arabaları yuvarlıyorlar.. Gece vakti bu arabalarm geçiıi. 
ti kese akçe rn(!nafi husule gflecefi ve Kasalarda §i§eler şıngırdıyor, demir hamamda binlerce taam mermer Üs· 
bu misüllu umuru eeıimenin memleket- kafesler biribirine çarparak §angırdı- tünde yuvarlanmasından daha beter 

yor, demir çemberli tekerleklerle bir gürültü koparıyr. 
te tesviyesi iıe akçenin harice çıkma • kaldırımlar çarpı§ıyor ve bütün bun- Biziın rahatımız için sokaklarda 
maır faidei azimesini intaç edeceği." lar birleşerek ortalığa bir cehennem erkenden satıcıların bile bağırmala. 

.---KURUN---.ı 
Hizmet kuponu 

Bu kuponu ı:;-:u:ete ldıı.ret1lne getirenler: 

1 _ Küçük ntnıarmı paruız ba.stmrlar. 

2 _ Kunınun hekimlerine parasız baktm• 

lırlıo.r. 

as Nisan 

Size çocuğu düşündürecek hafta
nın ba~langıcıdır 

idiler ve Tokyo hükumetinin, bazı 
askert elemanların arzulanna rağ
men harici bir maceraya iştirak 
etmi~eceğini kuvvetle tebarüz ettir· 
mekte idiler, 

bir gürültü koparıyor. nnr yasak eden bir belediye yasa· 
Saate baktım. Üç buçuk. Bir mız var. Ya bu azgın, bu kudur· 

bahar gecesinin en tatlı uyku zama- mut su arabalarının sokal.!arı Krup 
nr. Benim uykum ise, ürkütülmüş fabrikasındaki balyozlara benzer 
bir kümes hayvanı gibi, çılgın sıçra- gürültü çekiçlerile dövmeaine nasıl 
ytşlarla benden kaçtı. Yatağıma göz yumuluyor? Her gece bu bela 
oturarak bir sigara yaktım. En geç çekilir mi?... Bunlara hiç bir dev· 
üç saat sonra i§ için kalkmak zorun· riye, hiç bir gece bekçisi de rastla. 
dayım. Hem gövdemi dinlenmiş, mıyor mu?... Bütün Be§ikta§ hal· 
kafamı durulmuş bir halde bulmam kı, hele Ihlamur caddesinde otu. 
gerek. Fakat bu kadar acıklı bir ranların artık sabırları tükendi. Ba. 
gürültü bıçağile ortaaından biçilen ri ben, eemtin bir hoparlörü ola· 
bir uyku, adamı dinlendirir mi?. yrm. 

Radyo Müsabaka Kuponu 
-40-

isim: 
Adre• ~ 
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ORTA AVRUPADA 
Gerginlik azalıyor mu? 
lngiliz - ltalgan münasebetleri 

nerede karar kılacak? 
Roma, 5 (Huıuli) - Hakiki bir iyi

lik, veya hiç olmana tiddetli gerginlik
lerin azaldığı görülecek mi? Y 1Jkaa ıim
diye kadar olduğu gibi sükOnet buldu 
derken alevlenen alevlendikten ıonra 

dkanet bulan ve bütün dünyaya bu iki 
devletin çarpıtmaaı mukadder olduğu 
kanaatini vererek büyük enditl!ler do -
ğuran vaziyet böyle sürüp gidecek mi? 
İngiltere ve ttalyada bugünlerde görül
düğü gibi biribirine hem muvafık hem 
çetin iki cereyan mevcut oldukça bun -
Iara doğru veya doğruya yakın bir ce -
vap vermek imkan haricindedir. 

Bir taraftan İngiliz gazetelerinin Ha. 1 
bqiıtan vaziyeti ve İspanya hadiıeleri 
hakkındaki istihbarat ve neıriyatınaı 

karp faıiıt matbuatta emsali görülme- 1 

mit bir tiddetle mücadele devam edi -
yor; diğer taraftan Londradan buraya 
çok sükQnet verici haberler gelip du -
ruyor. Londranm bu haberleri'le göre tn 

gilb mahfilleri artık buhranm yatııtı -
ima ve umumiyetle bütün Avrupa mü
nuaalannm ıoğukkanlılıkla masa bat -
lannda teıviye !devresine girdiğjne kani 
olmuı görünüyor. İngiliz gazeteleri4'ie 
buradaki İngiliz elçisinin biribiri üstüne 

birçak defalar Kont Ciano ile görügme
llni buhranm azaldığına delil olarak gös 
teriyorlar. Times gazetesi iki diploma
tın konupnalanrun büyUk bir samimi -

yet havam içine geçtiğini ltalya - Yu • 
g0tlduya muaheeıinin mzasından do -
layı İngilis elçiınin Kont Ciano'yu teb
rik etmesi ve bu muahedenin akidine 
kaqı Fransız matbuatının aldığı mu -
halli cepheye benzemiyerek İngilizlerin 
hopıutluğunun tebarüz ettirilmesinin 
ttalyanlan fevkalade memnun ettiğine 
nuan-dikkati celbe~. 

Tlnieı bu meseleye tahsis ettiği uzun 
bir batmakeleıinde "İtalya Yugoslavya 
muahedesi p.yanı kabuldür. Uzun za -

manlardanberi biribirlerine kartı duy -

Kont Ciano 

len Habeıistan ve İspanyaya dair Ingi
liz gazetelerinde gördükleri habelere u
zun ve tecavüzklrane makalelerle cevap 
vermekte devam ediyorlar. Fa;ist ga -
zetelcrini en ziyade hiddetlendiren ve 
çile'den çıkaran ıey bu vesilelerle İngi -
liz gazetelerinin faıizm ve İtalyan si -
yaseti aleyhindeki seferberliktir. "Stam
ba,, nın Londra muhabiri bir telgrafında 
"İngiliz matbuatının aleyhimizdeki se
ferberliği Duçe'nin Libyadan avdetin -
den sonra söylediği nutuk üzerine bir 
matbu kağıt fırtınaıı istidadını göster
miıti. Bu fırtına biraz ıük11net bulduk
tan sonra İspanya meseleleri dolayısilc 
tekrar batladı. İngiliz gazetele:inin tut
tuktan bu yol efkan umumiyeye iki ldev 
Jet münasebetlerinin daimt bir münazaa 
içinde bulunduğu hiHini veriyor, V~ İ • 
talyan İngiliz münasebetlerinin normal 
vaziyete avdet etmesi demek olan sü • 
kCinete kavuımasına mani oluyor.,, di
yordu. 

Diğer İtalyan gazetelerı de İngiliz 

gazetelerine şiddetli atıp tutmakla ber,
ber tngiHzlcrln lrendncttndc:ıı ne latc: -

diklerini biribirine aormakt.rdırlar. 

Hulba her iki tarafta da Anupa 
buhranının hem sükunete gitmek üzere 
bulunduğuna hem de eıki ge .. ginliğin 

duklan veaveıeler dolayııile aynlan iki henüz devam ettiğine dair i§arctler 
memleket ara11Ddalıti uzlaımal:ır daiına mevcuttur. Fakat her ne de olsa ger -
kabule p.yandrr,, dedkten sonra fngi - ginlik günden güne hafiflemektedir. Bu. 
tiz elçıinn bu muahede münasebetile na inanmamak kabil değildir. 
yaptığı tebrildtın aamiıni olduğuna iıa- ---------------
ret ederek makalesine §Öyle devam et-
metlıtedir: 

"Harpaonu 1enelerinde orta ve p.rk 
~vrupasında bant için batlanan her 
tUrlU teıebbUslere mani olma~• bulu -

nan bir set yıkıldı. D' Anançio'nun te -
cavUzkirane hareketi, kral Alebandr'a 

iLAN 

1 - 937 senesi nisan celbinde şu. 

be halkından 329 doğumlu piyade ile 

330 doğumlu muzika ve 331 doğumlu 

jandarma ile deniz Eratı alınacaktır. 

2 - Bunlardan deniz Eratmın şu-

bede toplanma ve sevk günü 16 nisan 
937 ve piyade ile muzika ve jandar. 

ma erlerinin toplanma ve sevk gilnle
ri de 21 Nisan 937 olduğu cihetle bu 

günlerde ve saat 9 da gubeye gelmele
ri. Gelmedikleri takdirde ba.kaya ta. 
nılacağı. • 

yapılan suikast. Habqistan muharebe -
ıi. Yugoslavyanın cenup komıusu Ar -
navutluk ve fima1 kom§ulan A vustur -
ya ve Macaristan üzerindeki İtalyan nü
fuunldan korkmaaı gibi haller bir uz -
Japwun eJde edilmesine mani teıkil et

mitlerdL Yugoslavya memleketinin de
nizden kapatıldığını hissediyordu. Şim
di iıe İtalya niyetlerinin sulhperverliği
ni Yugoalavyaya temin etti. O da kabul 
ve mukabelede bulundu. Adriyatik ve 3 - Bedel vereceklerden deniz er-
~kdeniz politikası meseleleri için de ki- lerinin bedel nakdileri 15 Nisan 937 
nunuaanide İngiltere ile İtalya arasında ve diğerlerinin 20 Nisan 937 akşa.mına 
yapılan beyanat örneğinde ve ıubatta kadar kabul edileceği ilin olunur. 

Her Gün.Bir 1-liftaye 

KEZ • 
1 BAN 

Odada soğuk bqlamııtı. Birden 
köpeklerin havlamaları ta odaya ka
dar geldi. 

Şu misafirlik gecesinin ortasın· 
da, basık tavanlı kulübe odasında 
Keziban bütün sessizli2iyle baş, 
başa kalmıştı. 

Yarın gidecekti. 
istikbal ona neler gösterecekti. Bil

miyordu. 
Yağmur mütemadiyen yağıyor 

şimşekler karanlık kulübeyi aydın• 
latıyordu. Ocakta çatılı odular tu• 
tuşmağa başlamıştı. 

Horozlar hergünkü gibi güzel 
sesleriyle ötüyordu; tanyeri ağan· 
yor, sabah oluyordu. Keziban hiç 
uyumamıştı. Son gecesi böyle geç -
mişti. 

Ertesi gün hareket ettiler. 
Keziban Abdülkadirin müşfik 

kucağında yeni ümitler, istikballer 
peşinde hayatının ikinci perdesini aç
mış oluyordu. 

Birçok yerlere uğradılar. Niha • 
yet Beruta geldiler. 

Anadolunun bakir dağlannm 
hu saf ve temiz köylü km Berutta 
yeni babasının büyük -ve mükellef 
ikametgahının ufak bir dairesine 
yerleştirildi . 

• • • 
Geçmiş hayatının elemlerini her 

an yada vesile olacak 0 'Kezihan., is
mini Bay Abdltlkadir beğenmedi. 

Ona o günden sonra: 
-Remide! 
Dediler. 

• • • 
Çok insani düşüncelerle meşbu 

olan Bay Abdülkadirin kansı Bayan 
Cevriye de Remideyi kendi evlaclı gi. 
bi bağrına bastı. 

~öylü tflrafından kocuma an • 
!atılan Remıdenm hayatını cıınıedık· 

çc bu çocuğa karfı olan muhabbeti 
artıyor, ona hergün bir parça daha 
yaklaıan derin rabıtalarla bağlanı
yordu. 

Karı, koca bu müşfik çift Remi
denin tahsil ve terbiyesiyle ciddi 
surette meşgul oluyorlarclı. 

Onu Berutun Fransız mektebi· 
ne devam ettiriyorlardı. 

• * • 
Aradan tam üç sene geçmişti. 

Remide bu arada tam bir sosyete 
kızı olup çıkıvermişti artık. 

Remide üç sene evvelki Ilgaz 
eteklerinin münzevi bir kötctindeki 
köyünde köylü kızı Keziban ile hiç 
de mukayese edilemez bir halde -
di. 

Yeni analığile babalığının mÜ§· 
terek talim ve terbiyesiyle hayata 
serpilen Remide has ve bakir kalbi
nin ihtiyacına verecek cevabı da 
Berutun sıcak muhitinin ateşin göz· 
lü içe akan bakışlı genç zabiti Baha
da bulmuştu. 

Abdülkadir ailesinin hususi dos
tu olan Baha 30 yaşlarında kadar 
esmer, kara gözlü, kara kaşlı uzunca 
ve mevzun viicutlu bir askerdi. 

Her zamanki ziyaretlerinde Re
mideye bakan öyle candan ve alaka-

Yazan: 

KAZIM OMER 

lı gözleri vardı ki:... Bu gözler dil 
ile söy lenemiyen manaların ve istek· 
lerin ifhamma kafi geliyordu. 

Gençliğinden kalma olgun ve 
dolgun bilgisi bu aşk ve ihtiras o -
yunlannı Bay Abdülkadirin gözün
den kaçırmıyordu. 

llkten bir şaka gibi başlıyan bu 
alaka gün geçtikçe ilerliyor; Remi
denin mektepten, çıkışlarında mev
simsiz tesadüfler her ikisini aşk ve 
ihtiras kaynağı olan Berutun kı
zıl ufuklarına sürüklüyordu. Gökle, 
yerin birleştiği bu ilahi ufuklarda 
hurma ağaçlannın altında dakikalar
ca gurubu seyrediyor. Fakat bu 
atkı her ikisi de biribirine açamıyor
lardı. 

Zaman çabucak geçiyor ve Re
mide için vaziyet tahammül e· 
dilmez bir ıekle giriyordu. 

• * • 
Büyük bir mesudiyet ve 15ırxe 

edilecek refah içinde yürüyen Bay 
Abdülkadir yuvasının birdenbire 
düzeni bozuluvermişti. 

Kezibanın analığı hemen hergün 
hastalanıyordu. Kah yataktan kalkı
yor, kah aktamlara kadar yatakta 
kalıyordu. 

Marazi bir hal almııtı. 
Müteaddit doktorlar hemen her 

gün eve girip, çıkıyor, Bayan Cev -

kalp hastalığiyle malul old 
len kocası harp havadisle • 
yor, ortalığı günlük, g,Ünef 
riyordu. 

Hakikat bundan çok 
Berut hastahaneleri, 

Fransız mektebi hatta hu 
metgahlan yaralılarla dolup 
yordu. 

Harp bütün §iddetiyle 
diyordu. 

• • • 
Birden kapı çalmclı. Aç 

len Balta idi. 
Birkaç gündenberi gel 

askerleri yerlC§tirınek için 
uğraştığım, vaziyetin vahim 
nu, işittiği harp havadisleri, k 
ya gelen bazı gazetelere ak 
husussatı Bayan Cevriyeye 
madan kocasına gizlice an 
du. 

Vaziyetten kuıkulanan 
Cevriye Bahaya ısrar etti. 
ra tahammül edemiyen Baha 
ralılann geldiğini söylemek 
riyetinde kaldı. 

Bayan Cevriyer :ı gö 
ya§ bulutlan geziyorau. Be 
hüzünlenmişti. Fakat bun 
meyi, hatırlarını sormayı da 
ediyordu . 

Doktorlar d1§8n cıkma 
almasına müsaade ediyorla 

Bahaya bu arzusunu söyl 
Kansını bu ziyaretten vd 

mek için kocası ısrar ettiyee 
bir netice vermedi. 

O Remideyi de beraberce 
gideceğini ve bu askerleri gö 
söyleyince, çamaaar razı ol 

• • • 
riyeyi tedavi hususunda sarfglunan •un memleket hastahan~jı ---! L-:r- .,!-l!.-~ _. " ""- . • 

M\iıterek ~hisler hep k~p üz~ • portakalı ve tütün almış!i. 
rinde duruyordu. ' yaralılara hediye edecekti. H 

Zaman • zaman nefes alamı- neye girdiler. 
yordu. Bayan Cevriye ayn, ayrı 

Etrafındakiler korkuyordu. larla meşgul oluyordu. H 
Velhaaıl eve bir uğursuzluk, cana yakın insan ve kadın 

hastalıktan mütevellid derin bir ıea· müştek idiler. 
met çökmüştü. Belliydi ki top sesleri ku 

• * • dan, barut kokulan üstlerin 
Bayan Cevriye eski şen ve şak· nüz gitmiyen bu mert insan 

raklıiını kaybetmiıti. Hafif bir te· dm sesine büyük ittiyaklan 
bessüm ettiğini bile gören olmuyor- Remide de bu ziyaretten saf 
du. cuk mahzuziyeti garip ve h 

Günleri mağmum ve endiıeli ge· bir nC§'e buluyordu. 
çiyordu. Umuyordu ki: Bu ziyare 

• * • onlann yaralı gönüllerini 
Baha hemen hergün eve uğru • dertlerine birer ıifa merhemi 

yordu. Gündüz olmasa bile gece leceklerdi. 
kapıdan olsun uğrar hatır sorardı. Halsiz ve mecalsiz yatan 
İşte üç dört gün olmuıtu ki: Görü - tanın karyolasına sokuldular 
nürlerde yoktu. Hasta mıydı} Yok· - Nerenden yaralıım ol 
sa ani bir emir almış hareket mi et- Yaralı asker gözlerini ha 
mitti} Bunlan bilen yoktu. Baha !andırdı. Yirmi, yirmi bir Yaf 
kıılada yatardı. Remide içten içe vardı. Uzun senelerin harp 
meraktayclı. Fakat kime ne diyebilir- luklan kara gözlerinin ta iri 
di. Hiç alakasızlık göstermek va- lerine kadar işlemiıti. Hals · 
ziyet icabı daha işine geliyordlı. tüne örtülen kahve rengi 

Akşam olmuş ortalığı karanlık - ile, rengi bir olmuştu. 
larla hüzün kaplamıştı. Bugün de Mecalsiz. hafif doğruldu. 
Rahadan ne ses ne de sada çıkm1ştı. açık gözleriyle karşısında d 

Bay Abdülkadir odada gazete o- na sigara uzatan kadına içtetl 
kuyor, kansı dinliyordu. Kansının duyş;culu teşekkür gözleriyle 

Kont Cino'nun Türkiye Hariciye Veld- -----------------------------------__; ________ _ 
ll Tnlk RilftU Arasa verdiği teminatın 

ruhu dalreainde bir muahede elde edil
di. Kont Ciano'nun verdiği teminat lda -
lreainde yalanda vücut bulacak Türkiye 
- İtalya araaındaki uzlapna da daha 
u pyam kabul delildir.,, 

Dünyanın en bü yük polis teş
kilitının şefi tevkil edildi 

Baha beride başka bir k 
diğer bir yaralı ile meşguldü. 

Remide hüznünden ağ 
Nasıl ağJaınasmdı. Bu 

lar onun toprajmm ınah 
Bu birer YJim et ve kemik 
nihayet birer Anadolu köyl 
O da bir köylü kızı değil 
Birden boğazmm kuruyup 
ğını hissetti. Şuracıkta ya 
mecalsiz askere o da bi11e 
cak, hatırını .alacaktı. 
tıkanan kuvvet gittikçe 

Gazete makaleai~i çok karakteri8h"k cwov••et Rus••ada Stalinden -sonra en kuvvetli adam 
olan fU aplıdaki cümlelerle bağlıyor: ..,~ ~ °" 
"İtalyanm ıa~ komtuıa~ ır~~1 .. n.- tanınan Yonoda'gı bizzat kendi adamları yakalamış 
can koy hUkUm ıUr,, ııyasetilli tatbık o 
etmekte olduğu hakkrnda pek çok de • 
falar 1Upbelere ldU1Ulmil1tU. Fakat Yu -

goalavya ile imza edilen bu uzlaıma ar
tık Mu110Uni'nin orta Avrupa ve yakın 
prkm ıulh ve ıUkGnu için beynelmilel 
teırikimesainln lbmı oldupa kanaat 
ıetirdiğinln bir delilidir.,, demektedir. 

Bu mutedil imalar belki de kendi 
noktai nazarlanna da muvafık olduğu 
için İtalyan aiyast mahfillerini tatmin e
Wer~en ate taraftan fqilt matbuat ken
dilerince "uydurma,. oldufu teatdd edl· 

Senelerce Sovyet gizli polisinin ıe -
fi olan ve Ruıyada Stalinden aonra en 

kuvvetli adam olarak tanınan Yogodanın 
bir zamanlar kendi maiyyetinde ~alıı -
nuı memurlar tarafmdan 1evkif c!dil -
diğini, ngiliz gazeteleri ehemmiyetle 
kaydetmektedirler. 

Daily Herald'ın dünkü posta ile ge
len nüshası, Yogoda'nın son zaman • 
tarda i11al ettiği münakalat komiser -
lijinden uil ve bilahare tevkif edilme
ai hldiaeaini ıu yolda naldcldiyor: 

"Resmi tebliğde, Yogoda'nın tevki
fi zikredilmiyoraa da yakında büyük bir 
muhakeme açılacağına inanılmaktadır. 

Bu muhakemede Yogda'mn gizli polis 
ıefi olduğu zaman Troçkicilere göster
diği söylenen gizli yardım hakkında taf 
silat meydana çıkacaktır. Bir zamanlar 
suikast yaptıklan iddiasile Metro Vi -
kers İngiliz müherıdislerini mahkeme -
ye veren. Zinovyef ve Kamen~ri kur -
ıuna dizdiren adam, bugün bizzat suç
lu yerinde bulunuyor. 

Dünyanın en bilyük polis teıkilatı 
ıefi, iddia makamınca vatan haini ola
rak tevkif edilecekti,. 

Bu auretle, Troçki muhak~melerini 
takip etmiı olan kimseleri hayrette bı
rakan 'u mesele anlatılacaktır: 

- Bütün bu tahripçilerin fesat faali· 
yetleri, G. P. U. isimli ldevlet gizli po -
liıinin bumu dibinde nasıl yapılabilmit
tir? 

Yogda'nın muhakemesine belki dieer 
.kimseler de kanıacaktır.? 

yordu. 
Soramaclı. 

Hasta, takatsiz cevap 
- Anadoluluyum anne. 

senedir ötede beride harp 
lıte bir ayağımı da düşmana 
yatıyorum. 

Başı yastığa düştü. 
Sözlerini kesik, fasılaıı 

le bitirebilmiıt4 Bu arada 

(&mu.: 9 1'ncM 
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Radyoda kirTifuri di.nliyoruz? ID . 
13aygın sesli genç okuyu- n 1 z a 1t1 n da 

cu Bayan Nezihe u• k·almış defineler 
"dBirgün Sultanahmetten geçiyor- Batmış bir geminin kasasındaki altın.-

u_m. Dayanamadım. Arzumdan } k b• d } .. I 
şzmdiki hocama bahsettim •.. ,, arı çı aran ır a gıç an atıyor 

Ya?an: Dalgıçlığı bırakalı on sene olu
yor. Zaman zaman ölümle karşı· 
laşan, hazan kendilerini defineler 
karşısında bulan bu adamlar, tam 
manasile birer hayat adamıdırlar. 
Diğer mesleklerde, sanalardaki kıs
kançlık, hırs bu işte yerini arka· 
daşlığa bırakır. 

yanma gitmek için nöbetleşe nöbet
leşe Svenle beraber dalmağa başla· 
dık. Deniz altında patlattığımız 
dinamit çubuklarile bu açtığımız 
yollar, her gün biraz daha bizi kasa
nın yanına götürüyordu. 

YEKTA RAGIP 

· Saat sekize iki dak·k } 
Nezihe k 1 a var: Bayan 

ve ar adaşla . 
dinliye bile ~. rını bıraz sonra 

cegız ..• Bay . 
cu mikrofonun ba gm seılı okuyu-
dcftcrini yUks k ~nda.. Siyah kaplı 
ne ycrle§tiri e ayaklı rahlenin üzeri· 
kostümünU Yor. Bal rengindeki zarif 

tiyor. Bey:~~.la~ından çekerek düzel
lip büz'u'l" JÇuk mendili elinde ezi-

uyor. • 
Kendisine ref k 

lerini alnuı:ıJ a at edecek olanlar yer 
:. ar, keınen,..,. d 

akort edil' 1 • 1"'• u ve kanunun 
S ış erınden b k 

ani yeler . aş a ses yok! .. 
lindeki as g~~tıkçe Bayan Nezihenin ha 
§ekil ahy a 

1
1Yet. daha ziyade bariz bir . 

or. lerı g . . . 4 
terini el' erı gıdıp geliyor. Def• 
taraftak.•n: alıp bırakıyor. Gözü sağ 
londa 

1
·k

1
' qd ~ar ,saatin<le ... Nihayet sa-
ı e!a ·· 

Mikrofon oten bir zil sesi çınladı: 
Bay M , açılmıştı. Radyonun spikeri 

es ut Ce .1 . 
belirdi: mı mıkrofonun başınd1 

- Burası İsta b . . Bayan N . n ul radyosu.. Şımdı 
teksin. 

1 
ezıhe ve arkadaşlarını dinliye

ız . 
Bay Me, 

Nezihe nıi 1 ut Cemil uzaklaştı. Bayan 
nın ld krofona yaklaştı. Arkadaşları 

ça ıkları D'il 1 • . k ya b 
1 

ea .. ze bır besteyı o uma-
O aı adı. 

ntriiın ıc • nı ıevrnelde nihayet bulacak. 

Yalnız • tır. 
B •enın aıkınla ruhum ıolacaktır. 

gözu ar.an .Nezihe kendisinden geçmiş, 
"' ~ ıtıde .tuttuğu defterin beyaz yap

ı ı 'b erın e oliu d eftcrd k. , yor u. 
e ı keli 1 

o kadar kalp k me er dudaklanndan 
du. Elini kalb~a ıcı bir şekikle çıkıyor-

ıne g" ·· ri doğru uzan oturüyor, oradan ile-
hitap ct.:ler gib~~ak meçhul bir sevgiliye 
hazan 0 kada ı ı~ar:tıer yapıyordu. Sesi 
lıyordu kı· Br' tıktrıyor, o kadar yavaş· 

... ır a d 
J:naklığıma rağ ~ ? ım yanda otur-

Birinci §ark~e~ ı~ıtemiyor gibiydim. 
kendisine k bıttı. Bayan Nezihenin, 
taları başla eıne.~çe ile refakat eden ho-
d' rını one e ... 
ır ediyo gerek kendisini tak 

,n;JYor, s:f c:1~a~et veriyorlar. Bana dö
hasta oldu" ~nı boğazına götürerek 
§a gu ışareti · • reti Yapı 

0 
, ıyı okuyamadığı i-

nıcndilin · y r. Fasılalarda eğiliyor 
.tide • ı ağzına tıkıyarak .. k .. .. - .. ~. - rıyor. o surugunu 

Sesi 'k lı ını rofon • • 
.aYan Nez'h ıçın çok müsait olan 
tıkten 

60 
1 

e, dınliyicilerini mest et· 
"'' .ı · n ra mik f . ıı. ~·· ro onun baıından çe· 
ıre·rııi~u z· u saat sekiz buçuğa 
c:a k · ·ıl çalıp A- • 

•endisini t • "4 mıkrofon kapanın-
- li ebrık ettim : 

k astayılll, d . . 0
• uranıacıırn. edı. Bu akçam hıç 

zı atıldı: liocası Bay Kemal Niya-

- Nezihe kı 
bu akıanıı zım, Çok irten okudun 

ded' :s 
Baya ı. 

n ~e 'h 
mi söyledi '13 z~ eye görüşmek istediği-
ettikten so.n Uyük bir nezaketle kabul 

- Buyura !Öyle dedi: 
tun F 

Acaba sualle • : akat heyecanlıyım. 
. rtnıze ı' t·A'ğ' . l verebılecek rniY.i s "'ı ınız cevap arı 

Bira ın? ... z sonra .. 
de idik. Ben 

1 
\lst kat odalardan birin-

Verdi: Ordum. O şöyle cevap 

-Yimıi be 
liye memur . § .YQ§ındayım. Babam ma-

u ıdı 't? d' . 'k• taktı değild' : .n.en ısı musı ıye me-
severdi u ı. Annem ise musikiyi çok 

. nerhan . b' 
ruı de "''ld' gı ır musiki ile meş-

gı ır. 

- Size m · . _ usıkı hevesi nereden geldi? 
Teyzem U 1 • Ya gittik g ze pıyano çaJar. Ora-

teyz . ç.c piyanonun başında durur, 
emı dınlerd' p· 

bayılır . . ım. ıyanonun sesine 
dinı o' ıçımden prkı söylemek ister-

. n •ekiz k !>öyl yaşına adar hayatım 

d 
e geçti. Fakat dera almak b'lh 

ra Yoda sö . . • ı assa 
Arka.da.,1 ylemek ıçın çıldırıyordum. 
de ~ larnn ve tanıdıklarını ~esimi 

"""6cn Yorlardı. 
Bir +glln Sultanahmetten 

geçiyor-

dum. Ahbaplarımızdan Bayan Hayriye
ye rastgeldim. Kendisi radyoda çalıyor
du. Yüzümü kızartıp şöyle bir teklifte 
bulundum: 

- Radyoda okumaya çok arzum var. 
Sizin yardımınızı isti ye bilir miyim? 

Bayan Hayriye bu teklifimi çok mil· 
sait ve kibarca karşıladı. Kısa bir za
man sonra bir mektup aldım. Kadıkö. 
yündeki evine gittim. Teşebbüsünün iyi 
netice verdiğini söyliyerek bana musiki 
noktasından da yardım vadinde bulun

du. 
Bir g-:.in radyoya gittik. Sesimi yok

ladılar. Beğendiler. O zamandanberi 
de okuyorum. 

- Bu akşam çok heyecanlı görünü
yordunuz? 

- Mikrofon karşısında her zaman 
böyle öldürücü heyecan duyarım. İlk 

akşam da böyle idim. İlk okuduğum 
Hacı Arif Beyin "Hançer ebrusu sap 
landı dile,, bestesi idi. Binlerce insanın 
beni dinlediğini hatırladığım i_çin heye· 
canlanrrım. 

- Hocalannrz? 

- Bayan Hayriye, Bay Kemal Ni-
yazi. 

- Kimlerin bestelerini beğenir, o
kursunuz? 

- Hacı Arif Bey, Dede efendi; Şev
ki Beyin eserlerini ... 

- Yen ilerden? 
- Bay SalAhattin Pınar, Bay Sadet-

tin Kaynak, Bay Mustafa Nafiz, Bay 
Yesari Asım, Bay Neş'et Halil ... 

- Alafranga musiki sever misiniz? 
- Onu da çok severim. Musiki alet-

lerinden gitaraya bayılırım. Alaturka 
musiki aletlerinden kemençe, piyanoyu 
tercih ederim. 

- Bayan 1 Musikiden başka neye 
hevesiniz var? 

- Futbola... Oynamam. Fakat hiç 
bir maçı da kaçırmam. Onun da ayrı 
bir zevki var. 

- Genı;; bayanların şimdiki hevesle
rinden? .. 

(Sonu 8 incide) 

Vaka başımdan geçtiği zaman 
Norveçli Sven ismindeki bir dalgı· 
cm yanında çalışıyordum. Babamın 
eski bir arkadaşı olan bu adam, o· 
nun ölümile beraber beni yanma al
mış ve hakiki bir baba yerini tut· 
muştu. Ayni zamanda ekin ren· 
gindeki altın saçlarile tam bir İskan
dinavya güzeli olan yeğeni Singe 
de bizimle beraberdi. Küçük yaş· 
tanberi biribirimi~ karşı duyduğu
muz hisler, senelerle beraber mahi
yetini belli etmeğe başladı. Yirmi 
üç yaşında iken bana varmağı teklif 
ettim; teklifimi kabul etmişti. Fakat 
amcası Sven teklifi duyduğu zaman 
bana: 

- Kenedi, dedi, bu işin imkan· 
sızlığmı hiç göz önüne koymuyor 
musun? Dalgıçlık bekarlar için iyi 
bir sanattır. Fakat evliler için asla. 
Her ikinizin de babası daha genç 
bir yaşta iken öldüler. Karada sağ
lam ve zevceni mesut edecek, ona 
nisbeten müreffeh bir hayat yaşata
cak kadar kazançlı bir iş bulmadık· 
ça bu kızı alamazsın.,. 

BATMIŞ BiR GEMiDEKi 
ALTINLAR 

Bu sözleri işittiğim zaman hid
detimden ve inkisarı hayalden ağla
yacak gibi olmuştum. Fakat soğuk 
kanlı Sven fikrinde sabitti. Birkaç 
gün sonra Singenin yalvarmalarına 
rağmen yola çıktık. Cenubi Ame· 
rika hük\ımetlerine ait batmış bir 
geminin kasasından altınları çıkara
caktık. 
· SveJlin pu evlenme bahsinde hiç 
değişmemesi ve lakrrdi açmaması 
her gün geçtikçe hiddetimi kamçılı
yordu. Nihayet hatan geminin ya· 
nma geldik. 

Deniz sathından 30 metre aşa
ğıda, senelerce su altında kala kala 
demirden bir iskelet haline giren 
vapurun ankazı üzerinde kasanın 

En sonuncu dinamiti patlatmak 1 
benim nöbetime isabet etmişti. Ka
sa dairesinin bölmesi ortadan kalk
tığı zaman, ayaklarımın altında her 
biri 30,000 lira değerinde olan altın 
çubuklarının uzandığını gördüm. 

Aklıma şu fikir geldi: 

Bu çubuk1ardan bir iki tanesi 
beni hayatımın sonuna kadar sevdi
ğim kızla beraber yaşatmağa kafi 
gelebilecekti. Aynı zamanda yüz· 
lerce çubuktan bir iki tanesinin ek
sik olması kimseyi de zarara sok
miyacağmdan 'bunları almağa karar 
verdim. 

Hayatımı feda ederek su1arm al· 
tında çalıştığım için, yüz lirada beş 
kuruş nisbctinde olan dalgJç komis
yonunu haksız buluyordum. Bu 
a1tın çubuklarını denizin altmdn bir 
yere saklamak, bir iki ay sonra 
dönerek yerinden çıkarmak çok ko
lay bir işti. Hususi dalgıç sandalım 
ve takımım olduğundan buralarda 
çahşmaı:n kimsenin de şüphesini 
celbctmıyecek, hiç bir kimse de 
bana bu paraları nerede bulduğum
dan dolnyı bir sual sormayacaktı. 
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!B!f'I~ için: 

Traşhıira birer sakal ta ıl~a ... 
Geçen gün Abidin Daver dcstumuz, Pıırhnt bir Tcpedelenli ortaya koyacak· 

güzel bir fıkra yazdı: "Sakalım yok ki tır. 
ıöz dinleteyim,. diye ... Bir münasebet _ Şimdi Karadeniz kıyılamıd.rı müfek· 
le belediyeye bir tavsiyede bulunuyor _ kiresinin en güzel balıklarını salmakta 
du. Bizim tecrübeli nüktedan muharri _ olan Vata Nurettin -de boyu be rn yerin· 
rimiz Hasan Kumçayı lda onun bu fık _ de b'r arkadaşımızdır. Onun yüzünde 
rasını tahlil ederek bir ikinci güzel ya- sakal nasıl dururdu dersiniz!? Fakat ben 
zı çıkardı. Ve Ziya Paşanın; cnun beraberinde çalıştığım sıralar'tla, 

Bir yerde ki yok nai'meni takdir ec?e- durm::ksızın fikir ve emir değiştirdiği -
• c~ gıit ni gördUğüm cihetle, eğer sözlrrini, sa· 

Tazyii nele• eyleme, tebdili makam kalla teyit ederek dinletmek yolunu tu-
et. tacak olursa, türlü biçimde sakallar bı-

öğüdünü tam yerinde kullanarak "Sa • Ni::m . ...,~tiıı Nazff, Abidin Davcr cc. r~k:nası Hızım gelir: Yapılması müm • 
kal hikmeti,, ne inanırmış gibi görünen çubttksılZ bir Tc. Bttr bir Kutup scy kün olan bir işte, heybetine ısınabilece-
muharrire, ustalıklı bir işarett~ bulun _ pedelenli yahuıa benzerdi ğimiz bir Topsakal, olur olmaz iş!er de, 
du. kolayca inkişafına yardımı ol'Tlası için 

Söz dinletmek için sakallı olmak lü- §ını başını almış Belediye Reisirıe kadar SivrisakaJ ve olmıya:ak işlerde Çatal 
zumu, beden ve kuvvet bakımından na- söz geçirmek ümidini gözetenler var. sakal kuJJanması muvafık düşer. Ve ha
sıl izah edilir bilmem 1 Fakat sakalın. Şakayı bırakalım ama, tanıdıklan - yatına uygun bir sakal takması icap et· 
insana bir nevi heybet verdiği zannedil· mızdan bazıları, sahiden sakal bıraksa- se Valaya, - korkarım l:i - daima Ça-
se gerektir. lar nasıl olurlar. Sakalla birı:;.te biraz tal sakal takmak muka-::lder olacaktır. 

Gerçekten saka11ı bir amca, yilzün _ da boy, cüsse lizım değil mi? Yoksa Sonra aziz doktorumuz Maı:har Os • 
de öplilmeğe müsait yer kalmıyacak ka- bu sakal, bodur bir saksıya li-r.on ağa- mana gelelim. işte bu zata heybetli gö -
dar bereketli bir kıl yığınıyle, küçük ye- cı dikmek nev'inden bir şey -:>lur. rünmek isin h:~ sakal lazım değildir. 
ğenine, hem muhabbet hem dl! heybet Bu itıbarla boyu bosu yerinde Ahi • Çünkü o. şimdil:i tıra-;lı halile-, delileri 
telkin ıeder ... Fakat sakallı ad:ı.ma iti • din Daver dostumuzun sakal bırakması, bile korkutuyor ... Fakat ben, sapıtıyo· 
bar etmenin. yalnız çocuklara has bir pek münasiptir. O halile cesur bir ku • nım galiba. Mevzua, Abidin Kaptanın 
şey olmadığı Abidin Daverin kanaatin- tup seyyahının manzarasını arzeder. transatlantiği ile girmi!lken, rC'tayı de -
den de anlaşılıyor. Sakal takmakla ya - Nizamettin Nazifte saka1, çubuksuz ve ğiştirdik .. H[kmet Münir J 
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Aynı zamanda biraz zengin de ola·, 
cağımdan Sven yeğeninin bana var
masına razı olacaktı. 

Fakat altınları saklayabilmek için 
Svenin birkaç gün deniz dibine in
memesi 18.zımgeliyordu. Bunu na· 
sıl temin edecektim. 

Aklıma şeytani bir fikir geldi. 
30 metrede çalışrken dalgıç üzerine 
olan su tazyiki dehşetlidir. Onun 
için dalgıç yavaş yavaş yukarı çe· 
kilir. Eğer bunun aksine olarak'. 
süratle yukarı çekilirse dalan ada
mın damarlar ._Jaki bu hava hab· 
becikler haline girer ve pek ziyade 
ıztırap vererek zavallıyt günlerce 
baygın bir halde yatağa düşürür. 
Hastalığın yegane ilacı dalgıcı taz
yik odası nedilen bir yere koyup o
rada hava tazyikini çoğaltmak ve 
sonra tedric~n azaltarak normal ha· 
,.a tazyikini bulmaktır. Fakat bu 
halde de iki üç gün istirahat etmek, 
denize dalmamak şarttır. 

BKLENEN DAKiKA 
GELDi Ml? 

Ertesi gün fırsat zuhur etti. Sven 
30 metre derinlikte çalışırken ben 
de telefonla denizin dibinden verdi
ği kumandayı dinliyordum. 

Ekseriya derin sularda çalışan 
dalgıçların başlıklarma hava tazyi
ki fazla olduğu için söyledikleri 
söz anlaşılmaz ve sesleri telefonda 
boğuk gelir. 

Bir aralık Sven telefonda, .. Be· 
ni bir metre kadar yukarı çekiniz.,. 
kumandasını verdiği zaman iyice 
anlamamış görünerek, qerhal vinç· 
teki adama tehlike İŞ!lf~İni :verdim. 
Vinç son süratle dalgıcı yukarı çek· 
meğe başladı. Bir kaç dakika son· 
ra dalgıç başlığının deniz sathına 
geldiği görüldii. Zavallı Svenin el
bisesini çıkardıkları zaman yüzünün 
ıztıraptan girmiş olduğu şekli haya
tımın sonuna kadar unutamıyaca· 
ğım. Acı ile kıvranırken yaptığım 
şeye pişman olmuş, vicdan azabı çe· 
kiyordum. 

Kendisini derhal tazyik odasına 
koyduk; on iki saat sonra kamara· 
~mda yatarken yanma gittim; gÜ· 
!erek: 

- Kenedi, bu senin hatan de
ğildir. Ben lngilizceyi iyi komu•:ı· 
mıyonım. Söylediğim söz maksn
dımı yanlış anlattı; müsterih ol, 
dedi. 

Hissiyatımı bir tarafa bırakarak 
ertesi gün dibe indim. Elimde de
niz dibinde kumları oyarak k<mal 
kazan kuvvetli hortum vardı. l\t'ak
sadım bu hortumla kazdığım çuku· 
ra bir altın çubuğunu saklamnkti. 
Sak1adığım altınları bir iki ay sonr::ı 
koyduğum işaretlerle bulacaktım. 

Knzdığrm iki metre derin cukur
da iğilmiş bir vaziyette iken elimd"'· 
ki hortum kurtuldu ve birden yiizü· 
koyun yere kapandığım zaman çu
kurun duvnrları çöktü. 

Lambam sönmüş, 30 metre de
rindeki a tığım çukura dendi kendi
mi gömmüştüm. Birkaç dakika 
kendimden geçmiş olmalıydim. Bir 
az sonra telefon ahizesinden, "Ce
saret oğlum cesaret., diye bir ses 
geldi. Talihin acı bir istihzası ola
rak Svenin sesini tanıdım. Bana 
fazla ÇAbalayarak yorulmamamı ve 
fazla oksijen sarfetmememi tavsiye 
ediyordu. 

Bir giin evvel kasten ve haince
sine sakntladığım ihtiyar ve babam 
kadar beni seven bu adamm, haya• 
tımı kurtarmak için çalışmağa baş· 
laması, ruhumda korkunç bir akis 
yaptı. Karanlık, soğuk kumlar için· 
de g~mülii olduğum halde yapmış 
oldugum kabahatimi ölmeden evvel 
vakit varken itiraf etmek arzusunu 
duydum. Vicdanımın rahat etme· 

(Lıi.tfcn sayı/ayı çeviriniz) 
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Bizans, Ceneviz, Venedik, Rados şövalyeleri ve 
Papa gibi çok kuvvetli düşmanlara ancak Umur 

Bey gibi bir yiğit, karşı koyabilirdi 
Ukin birdenbire irkildi ve hata loş 

olan uçurumlu derenin boyunca ortalı
ğı dinledi: Oradan bu ormanlarda pek 
seyrek duyulan bir homurdanış geli
yordu. 

Ehat Beyle bir kaç kişi· 
- Kaplanı (1) 
Diye mırıldandılar. 
Köpeklerin bağrışları gittikçe artı

,1ordu. Bunların bazıları pek acı haykı
rıyorlardı. Sanki göğüslerine bir hançer 
saplanarak yere seriliyorlardı. O zaman 
} iğitlerden biri acıklı bir sesle söyleni
yordu: 

- İşte, itlerden birini daha öldürdü. 
Yamaçtan yamaca sesleniyorlardı: 
- Kaplan var 1 Tetik olun, kaplan 

... ar! 
Bu, Aydın dağlarında az rastlanan 

bir canavardı. Su kenarlarında pusu 
kurar, geyikleri, dağ keçilerini 
avlardı. Bazan koyun sürülerine ve ço
banlara saldırır; yolcuların yollarım 
beklerdi. 

Ona görünüp de sağ kurtulan hemen 
hemen gö~:ilmemi§ti. 

Umur Bey bu haberi alır almaz atı. 
ru kükremenin geldiği tarafa dört nal 
sürdü. 

Mehmet Bey ellerini uzattı: 
- Nereye gidiyorsun? Dur! .. 
Diyecek oldu. Fakat geç kalmı§tı. 
Ebat Beyle diğer efeler de o!lun ar-

dından gidince Mehmet Bey durur muy 
du? 

Zaten hemen hemen av alayı uzak 
tepelere kadar genişlemiş olan çemberi 
daraltarak ayni yere yaklaşıyordu. 

Unıur BeY, derenin içinde, domuzla
rın ~<ılıları sökerek ve ağaçları devire
rek açtıkları bir boşluğa geldi. Altmış 
kadar köpek bu küçük meydanı sarmış. 
di§lerini gösteriyorlar, havlıyorlardı. 

Daha gerideki kırk elli atlı yaylarını ge
::-iyorlar, ok atmak istiyorlar, fakat dur. 
madan kaynaşan köpek kalabalığını 

vurmak korkusile serbest hareket ede
miyorlardı. Ortada üç dört a<iım uzun
luğunda kahve rengi ve beyaz çizgili 
parlak tüyleri, uzun kuyruğu, köpek 
başı büyüklüğo:indeki pençeleri, hançer 
gibi parhyan dişlerile bir kaplan hır

lıyordu. Sağında, solunda ve önünde 
can çekişen yahut ölmüş olan köpek
ler vardı. Kiminin karnı deşilmiş ve 
barsakları yere saçılmış, kiminin bt>ğa
zı yarıya kadar parçalanmıştı. 

Kaplan kocaman bir kedi gibi yere 
sindi, sıçrıyacak ve etrafını saran çem
beri aşarak on on beş adım öteye frr
lıyacaktı. 

Tam bu sırada gerideki çalıların a
rasından alaca bir köpek çıktı. Kapla
nın üstüne atıldı. 

Bu da Umur Beyin kaplanıydı. 
Korkunç bir boğuşma başladı. 
Artık ok da atamıyorlardı. 
Kaplan ergeç köpeği yenecekti. Hal 

buki Umur Bey onu gözü gibi seviyor
-lu. 

(1) Bugün de Aydm dağlannda va· 
ıkit nkit icapla.na rastlanır. 

si için son kuvvetimi de sarfederek 
bağıra bağıra yaptığım şeyi ihtiyar 
Svene an1attrm. Tele fonun öbür u
cunda söylediklerimi dinliyen bu a
dam, hikayem bittikten sonra: 

- Sen haklısın. Bunları unut! 
dedi, ve yalnız, kurtulduktan sonra 
karada bir iş tutacağım vaadet, di
ye ilave etti. 

Biraz sonra kendimi kaybetmi
şim. Gerisini siz tahmin edebilirsi
niz. lhtiyar adam, hasta hasta dal
gıç elbisesini giymiş ve derinde sa
atlerce çalışarak beni yerden cıka-
np yukan almış. • 

ihtiyar Svene vermiş olduğum 
sözü tuttum. Bugün karada bir 
dükkan iıletiyorum. Ortağım da 
Sxenin, aaçları ekin rengindeki la
kandinavyalı güzel yeğenidir. 

Peşrev Bey hemen kararını verdi: 
Attan atladı, kılıcını çekti ve köpeğin 
yardımına koştu. 

Aslan Bey çıkıştı: 

- Ne yapıyorsun Peşrev Bey? 
Peşrev Bey onu dinlemiyordu. 

Aılan Bey arkadaıınr tutmak için 
atıldı, ayni zamanda adamlarına bağır
dı: 

- Salmayın! 

Köpek göğıünden kanlar akarak ı 
dört beı adım öteye düştü. 

Peşrev Bey. geç kalmıştı. K12:dı ve 
kılıcını büyük bir ustalıkla kaplanın ba
şına vurdu. 

Canavar bir an sersemledi. Alnın

dan ve gözlerinin üstünden kanlar aka
rak toparlandı. Piırev Beyin üıtüne aal
dırdı. 

O ıırada bir kitinin daha ortaya a
tıldığı görüldü. Bu da Umurdu. 

Elinde kraa bir hançer parlıyordu . 

Onu, Peşrev Beyin üstüne atılarak gırt 
lağıru parçalamak iıtiyen kaplanın şah 
damarı hizasına bütün kuvvetile sapı
na kadar ııoktu. 

Avcıların bir çoğu: 

- Varol! 

Diye haykırdılar. Köpekler ene da. 
ha çok sokulmuılar, hatta kaplanın üa.
tUne atılmışlardı. 

Fakat hepıi de acele etmişlerdi. Çün 
kü ikinci yarayı alan canavarın kızgın
lığı ıon dereceyi bulmı.q.tu. 

İ§te köpeklerden üçünü bir hamlede 
yere aerdi. 

Ve Umur Beyin üstüne atılmak için 
gerindi. • 

Umur Bey işin kötüye vannakta ol
duğunu hemen keıtirmiıti. O da bir iki 
adım geriledi. Sonra birdenbire başın
d4lki sırma iılemeli sarığı çekti. Han
çeri tutan eline ve bileğine doladı. 

Kaplan atıldı. 

Yüzlerce göz sanki oyuklarından 
fırlıyacaktr. 

Avcılar yalın kılıçla yardıma koşma~< 
i~in atlardan atladılar. Lakin köpekle·\ 
rın yaptrklarr kargaşalık onlara engel 

oluyordu. Halbuki herşey bir iki sani
ye içinde olup bitecekti. Kaplanın bir 
karış genİ§liğindeki korkunç ağzı ve 
bir bıçak büyüklüğündeki keskin tır
naklan neıedeyse Umur Beyin gırtla
ğına yapışacaktı. 

Etrafta o kadar tel8.ş olduğu halde 
Umur Beyde böyle bir hal hiç yoktu. 

Herşeyi hesaplaımş ve kararını ver
miıti. O an.da karşısındaki korkunç ca
navardan daha uyanıktı. 

İ§te kaplan ileriye fırladı. 

Kudurmuş gibi, Umur Beyin gırtla
ğına uldmyordu. 

Umur Bey bir ayağı ileride diğeri 

geride olduğu halde elindeki hançeri 
dosdo~ru canavarın birer hançer kadar 
kukin ve iri di~leri arasına çevirmi~ti. 

Umur Beyin kolu dirseğine kadar 
onun açık ağzına girdi. 

Kaplan yıldırım çarpmış gibi sarsıl
dı ve kıvrandı. Umur Beyin dizleri bü
killdil, yanyana yuvarlandılar. 

Avcılar yetiımişti. 

Belki yirmi kılıç birden canavarın 
kalbine, karnına, sırtına vuruyor, onu 
kana boyuyorlardı. 

Umur Bey kalktı. 
Mehmet Bey ko}tu ve onu kucakh

yarak kolunu açtırdı. Orada. bir iki 
sıyrıktan b~ka bir şey yoktu. 

Aydın ellerinin yiğit ve iyi kalpli 
hüko:imdarı o dakikada bütün dünyaya 
sahip olduğunu göreydi bu kadar se
vinmezdi. 

Şöyle dü~ünüyordu: 

- Benden sonra. da bu yerleri, be
nim kadar, hatta btnden dahil o/.i koru
yacak bir oğul babasıyım . . Daha ııe i'
terim? Artık içim rahat edebilir. 

İ§te bunun içindir ki büyük oğlu 
Hızm Ayasloğa, üçüncü oğlu İbrahim 
Bahadiri Rodemyaya, dördüncüsü Sü
leyman Şahı Tireye emir rparken U
mur Beyi de İzmire yollamayı düıünü
yordu. 

Bizans, Cineviz, Venedik, Rados şö. 
valyeleri ve Papa gibi çok kuvvetli düş
manlara ancak Umur Bey gibi bir yi· 
ğit, karşı koyabilirdi. 

( Arka.!ı var) 

Tarlabaşında Yangın 
Anna, Mar.i ue S~lahqddin 

tevkif edildiler 
Tarlabaıında bir evin tamamen yan- ,.. 

ınasile neticelenen bir yangm olmuş • 
tur: 

Tarlabaıı bekçilerinden biri saat on 
ikide -devriye gezerken 130 numaralı 
evin alt katındaki pencerelerinden dı
§arıya dumanlar çıktrğını görmüş, he. 
men kapıyı çalarak üstkatta oturan ev 
sahiplerini uyandırmıştır. Bekçi bundan 
sonra Kalyoncu karakoluna koşmuş, 

buradan itfaiyeye haber verilmiştir. 
Beyoğlu itfaiyesi yangın yerine gel

mi~e de evi alevler içinde bulmuştur. 
Yangın evin altkatından çık?p alevler 
merdiveni sardığı için üstkatta oturan
lar aşağıya inememişler, arka taraftan 
biti§ik komşuların evlerine geçmiıler. 
dir. 

itfaiye yarım saat sonra yangrnın si
rayetine mani olmuş, fakat 130 numa
ralı evi tamamen ve yanındaki evin ça. 
tısını da kısmen yanmaktan kurtarama
mıştır. 

Yangının çıktığı 130. numaralı ev 
Sadiyeye aittir. Burada Anna isminde 
bir kadın dostu Salahaddin ve hizmet
çisi Mari ile oturmaktadır. Yımındaki 

ev de baıka bir Annaya aittir. 
Sadiyenin evi; 3000, Annanın evi 

3500 liraya siıortalıdır. 
. Yangın Sadiyenin evinin altkatındaki 
hava gazı ocağından çıkmıştır. Yangın 

• 
Yanan ev 

esnasında komşulardan Cemal Ljgor Di 
mitri isminde üç kiti el ve yü1lcrinden 
yanmışlardır. Anna, Salahaddin Mari 
yakalanmıılardır. T ahkikata ehemmi
yetle devam edilmektedir. 

Elektrik şirketi ile 
.. lJDTJılan müzakereler 
ilk kısımlar üzerinde üç ·nokS 

tesbit edildi 
Nafia vekaletiyle elektrik şirketi 

murahhası Sepsyal arasında ihtilaflı 

meselelerin müzakere ve ıslahı için An
karada yapılan temaıların ilk kısmında 
mutabakat hasıl olmuştur. Üzerinde 
mutabık kalınan esaslar §Unlardır : 

Geçen devirlerde akte<lilmiş, bir ta
kım hükümleri değiştirilmiş ve hudut. 
ları genişlemiş olan itilafnamcyi ve zeyl 
mukavelenameleri, dolambaçlı usul ve 
ifadelerinden kurtararak esaslı bir mu
kavele ile şartnamelerin ruhuna muva
fık, tatbikat ve icrada amme hukuku 
ve selametini kafil olacak bir §ekle koy
mak. 

Buna müteallik esasların hülasası 
da §Udur: 

Her an mJtehavvil ve temevvücata 
tabi ecnebi parasiyle gösterilen serma
yenin hakikate uyacak ve bugünkil ip. 

tidai tesisat kıymetlerine tekabül .i:~ 
cek makul bir haclde indirilerek '.l.11'' 

lirasiyle ifadesi, imtiyaz ve satın aldl' 
müddetlerinin yeniden tayini ve talı ' 
didi, tarifelerin şirketi tatmin etd'eİ° 
le beraber halkın menfaatini de JcoruY" 
cak tedbirler ve takipler dahilinde tıi' 
formüle bağlanması. 

Bunlardan başka, tesiıatta bak1111' 
sızlık noktasından mevcud kusur fi 
noksanların şirket hesabına düzelti1' 
si, mukavele ve şartnameler hilAf.o' 
halktan alınmış olduğu tebeyyün edeee• 
fazla mebaliğin red ve iadesi ve sıif' 
tali işler de vardır. 

Şirket murahhası milzak~relere dt 
vam ve tekliflerini hazırlamak i~..l 
on gün müsaade istemiş ve dün salll" 

• 
§ehrimize gelmiştir. 

Eşeklerin kaldırılmasi 
( 3 üncüden devam) 

Afiıajın hangi şekillerde nerelerde, 
ne vesaikle yapılması suretlerlni maka
mın ııalahiyeti dairesinde gören encü -
menlerimiz bu hususlara ait ~afsili mü
talea dermeyanına lüzum görmiyerek 
reklam mahiyetinde icra edilecek ilanat 
ve afiJaj hakkının belediyeye verilme -
sine dair Heyeti Vekile kararındaki "İ· 
lanların resim, şekil, yazı, ifade, renk ve 
talik mahalleri itibarile şehrin umumi 
manıarasile ahenktar ve bir T ürk mem
leketine layık surette ihzar ve taliki es
babını temin yolunda konulmuş olan ka
yıt ve p.rtlara ve heyeti umumiyede bu 
hususta ihzar edilip mütebellir bulunan 
arzulara tevfik har.cket olunmasını ve 
icap eden tesisatın en kısa bir zamanda 
ihti,yaca.t ve ;müracaatı karJıhY._.ac.41k vüa.. 
at ve. §Ckillcrdc. temini. zaruretini kay -
deyler. 

Afişaj işleri hakkında bir talimatna 
tanzimi lüzumunu hisseden encümen -
!erimiz talimatnamenin bu devreye ye -
tittirilemiytceğini de takdir el:ierek bu -
nun yapılı!cak tecrübelerde goz önüne 
alınarak teJrinisani devrtsine kadar ha
zırlanıp meclise verilmesini münasip gö. 
rürüz.,. 

• Yol ln~aatı me\•slmlnln başladı~ı şu sı
ralarda. Nafia mUhendis ve fen memurlarının 
yollan daha kolAylıkla ve sık .sık tefti§ edc
bllmlerl için bir hizmet otomobili alınma:u 
Yl!Aycttım iatenmlıtir. Fakat bu l§ln icap 
ettikçe otomobil kiralanarak yapılması dı:

ha muva!ık ~örUlmU;,tur. 
• ~mi kurtarma şirketinin ta.ıı!lyeslle 

veııaltlnln İktıant vekl!P.Une devri için bir 
kanun IAylha!ll hazırlanmıştır. 

• Dahiliye vektıetinin Belediye ve köyle
re yaptığı anket cevapları verilmeğe ~lar.
mıştrr. Cevaplar bir kitap halinde neıredlle
cektlr. 

• tngitız kralının taç giyme meraırlmlntie 
TUrk milli itfaiyesini de bir zatın temsil e: 
me!i hUkfımt.tlmlzden istendi~nden tatanbul 
itfaiyesi mUdUrU İhsanın Lonılraya gitmesi 
Dahiliye vt'kA.letlnce muva!ık görUlmU:
tUr. 

• TUrktıfu ha.Jıcılığnnız hakkında tetkik
ler yapmaktadır. 

• Son yağmurlardan sonra memlekcttte 
kuraklık tehlikesi kalmadığı tesbit edilmlf6 

tir. 
• TUrk • Fransız ticaret anlqmuı iki ay 

uzatılacaktır. 
• \'illi Muhiddin üıtundağın otomoblll ni

zami hadden 'fazla bir ııUratle Arnavutk!Sytın
den giderken g!SrUlmll.ş ve polisler tarafından 
zabıt tutularak fOförden beş lira para l'ezr
aı almmııtır. 

• U§ak elektrik limted elrketınln Belediye 
tarafındıı.n !l&lın Alınması l§i Şehir :meclisi 
tarafından tasvip ellllmlştlr. Belediye şehrin 
her tanı.!ını ıgıklandırmak için yeniden 250 
beygir kuvvetinde bir buhar makinesi satın 
nlacaktlr. 

• "Deniz bank .. hakkındaki kanun la)iha• 
sı de\•let ~Orasından çıkmı;, Ba, vek11etc vr

rllmi~Ur. 
• Akaym ilk. bahar tarifesi 23 nisan, Şir

keti Hayrtye:nln ı mayJl'!ta ba§layacaktır. 

Akay, yeni tarifesinde doğrU Adalar posta. 
ımı 115 dakikaya indirml'ktPdlr. 

• çannkkale boğazında en modern tahll!ı'p 
ye teılsatı vücuda getirilecektir. Tahlisiye 
umum mUdürlUtu mütehauıalan bu !ol tet.-

Encümenin bu teklifi kabul edildi) 
ten sonra bütçede bazı münak.ıleler 'l' 
pıldr. Bundan sonra ~hliyetsi.ı: ve b' 
tı.leni kudreti olmıyanlann sandal ııol 
lanmamalan hakkmda mülkiye encüı"' 
nin mazbatası okundu; bunda beJedİf 
zabıtası talimatnamesinin 204 üncü J 
desine şu maddenin ilavesi teklif ~ 
liyordu. 

"Herhangibir maksatla olursa olfd 
umumi nakil vasıtası olan sam.lal ve '-' 
yıkların içinde sanclalcm bulu:ıma':tıW 
chliyetn2meyi haiz olmıyanlata kir• 
lanması memnudur. Muayyen 5ıkelell 
de yolcu taşımak üzere kayık veya ,,., 
dal kullanmak istiyenlerin 18 yaıınr tıt 
tirmiı olmaları yüzme bilmeleri ve etJI' 
yet ve btdeni kudret vesikasını baiı.t; 
lunmal2r: mecliuridır. Bu şerç.ıh füu~ı 

• V '°' 
mıyanlan ehliyet vesikası verileme ·•' 

Encü:nenin bı:t teklif( k~bui edildİı 
Floryanın açağlanması hakkında f 

hir mütehassısı Bay Prost tsrafn~dİ 
hazırlanan proje meclise vcriHi. "Mi11., 
ye encümenine ~öndcrildi. Bundan s; 
ra görüşülecek' mesele kalm1difıtı . 
pazartesi günü toplanılmak Uıere içÜ 
maa nihayet verildi. 

Baygın sesli 
genç okuyucu 
Bayan Nezihe 

(1 inci say\/adan devanı) 

- Sinem~dan mı? On~ da seve~ 
Fakat öyle aşki filmleri değil. Fraf!~ 
tayn gibi eserleri arar, bulur, gide 
Yani heyecanlı filmleri severim. 

- Tiyatro? 
- Onu da severim. 
Bayan Nezihe bazı artist . iı~tOI 

saydı. Fakat sevmediklerinin güce 
lcri ihtimal:ni düşünerek yazma 
ğımı söyledi. Ben de verdiğim vicli 

tuyorum. 

V:ıkit hayli 'ilerlcmiıti: 

- Güzel bir resminizi rica e 
f"m. Belki bizimki pek iyi olnu1' 
dedim. Güzellik bahsinde k~dınJarıt' 
kadar titiz olduklarım biliyorum. 
tibarla, beğcn.diği bir reımi ban• 
bilmesine bir imltan hazırlamı§tıf11· 
kat o, gayet lakaydane şöyle cevaP 

di : ' . ~ 
S. · ld - · · 'dir W - ızın a ıgınız. resım ıyı · 

koyunuz. . . . "" 
Genç ve kıymetli okuyucuya 

edip ayrıldım. . . __/ • 

GUlhane ·musamere•~• ı• 
Gülhanenin .,po~uzuncu tıbli ırıu-' 

meresi bu ayın 9~93 7 cuma • 
saat l 7 ,30 lda yapılacağından ;ıtıl.t"" 
meslckdaşlartn te~rifleri rica ohl11 

• 
kik ıcın (a.nakkıı.leye ~tmişlerd!r. ~ 1 

• Be~nelmllel Ticaret odıı.81 rclei ,., ıv.-" 1 • . •• 1-r".~ 
mı k!tlbl !iP azaları a~'tn Z7 tin(jc ::;., I 
ile ııehrtmlzl' gelecek ve 29 unda !'AP'~ 
reket edecekler"' 



Kezlbaa 
Ce • (6 ıncı sayı/adan devam) 
ya~i: elind~ soyduğu portakalı 
zattı. mccalaız yatan hastaya u· 

a JU ~:tı bir h.ıımJcde portakalı ku. 
ten )"an a~.a götürdü. Hararet· 
lan nt:rn]~~da.uneıten ayn)an dudak· 

edr H ı. 
aline hafif b' . d l'k ld' O ır zın e ı · ge ı. 
evam etti: · 

' ver;:kt:~n çı~ca t7zker~?'1i 
Benim d b'§ .. b. Koye gıdecegım. 
d e ır abam C'-oat var. var. ~ var. 

Gözlerin· h 1 görünmez b! ~cç u ufuklara dikti. 
liyordu. B~r 'k~vvd et göğsünü zede-

B 
ır ı ı efa .. k .. d" 

ayan C . o sur u. 
hüzünden a .. j'Vl'1Ye

1 
de, Remide de 

g IYor ardı 
Askerin o kacla . · 

dar cana yakın .. r ı~~ ak~n: o ka· 
ki, bırakıp gid 8

?Z soyleyışı vardı 
- Çolu'" cmıyorJardı. 

iUn ro .. 
dt - Bekarım. ıı cugun yok mu? 

i~ - Dernek · ~ 
1-J ain? .. .nı§anJı falan değil-

Cozlcıini k .. 
larına dikti c)i~~un beyaz duvar· 1 

lan delip • gozlcrde bu duvar· 
§ıp Orada geÇcd:. köyüne kadar ula· 
taze ve be arak ıgtnı bulmak istiyen 

rra b' · Sonra Ba ır ııık beliriyordu. 
rek: Yan Cevriyeye döne· 

- Eh. Nitanl 'd'k Diy b'Jd ı ı ı . 
·· ı eıi.B ·· ı·"lk goz erinden 

8 
.... u .. ıoz erı soy er en 

~acık: kemiktz.ul.up inen, zayıf el· 
"Bınden .. erını yalayarak çene· 
k 8§agı do.. d" b' 'k. atrc Yft§rn 

1 
mı U§cn ır ı ı 

it gôrülu" 80d uk battaniyeyi ıslattı· 
Yor u 

Durdu B· :k:
ra devam· 1.r 1 ı öksürdükten son· 

Ctti: 

Tck-:~ı:n sağlam idik. Şimdi .. 
iirn bu k L __ on ıenedir görmedi-

ız uıcn· • • 

- llgazdamm. Nişanlını Kezi. 
bandı. 

Bayan Cevriye mıhlanmış, yerin· 
de kalmıştı. llgaz - Kez:iban. Bu 
isimler kendisine yabancı değildi. 

Kaç defalar kocaslndan bu isim
leri, ve Remidenin acıklı akibetini 
dinlemişti. 

Başını çevirdi. 
Remidenin .saf ve bakir yüzü 

bir kireç gibi solmuş, gözleri dol· 
muştu. 

işte karşısında şu dakikada gör· 
düğü, halsiz ve takatsiz sesini din· 
lediği; günlerce şehadet haberine 
ağladığı Tosun Ahmediydi. 

Yıkılacaktı. 
Zayıf pamıaklarile vücudunu Ah

medin beyaz demir karyolasına da· 
yadı. 

Ilgnz eteklerinde köylü kuliibe
sini bir anda bütiin e~ini, dostunu 
hatırladı. 

Basık tavanlı kulübe1'inde elem 
ve ıztırapla kapanan aşkı Berutun 
bir hastahanesinde garip bir tesa
düfle açılıvermi,Şti. 

• * 
Hiç bir söz söylemeden eve ka

dar geldiler. Baha hastahaneden 
çıktıktan sonra ayrılmıştı. 

Evde karı koca neler konuştu 
bilmiyoruz. . 

Yemekten sonra Rem ideye i~i 
açtılar: 

Baha da Bay Abdülkadirden Re
mideyi istemişti. ,Fakat, henüz mev
simi olmadığından bunu Remideye 
açmamışlardı. · 

Açık fikirli Bay Abdülkadir. her · 
şeyi açıkça Remideye anlattı. lkisin
den birinin intihabında kendisini 
serbest bıraktılar. 

• $ • Be ı ııter mi? 
1 Yan C:vny h" .. d b .. R d b uyordu. c uzun en ogu· emi e ütün çocukluğunu, 

Remide b • . içinde doğup büyüdüğ\i köy kulü-
k~!nuıtı. ' erıde ses!ız sadasız besini, anası ve babası tarafından 

laca Tosun Ahmedin ihtiyar babasına 
B.~ ~ar. verilen sözü, sonra ni§anlısmı elem-

limeaj ıöy)" d'yc hiı: iki t~elli ke· li g(izlerile köyün ayrılık yerine da-
l uyor u B Yara ının saçla · u arada hem vullarla ve zurnalarla getirip harbe 

Yeis gctinncm ~1• 0ktuyor. hem de gönderdiklerini, onun yepyeni mavi 
l'.rn tek ayaö-eaıın, namuslu bir kı- çuha elbiselerile, gıcır gıcır yemeni-
.J 11>•••1 vatan · · h 1 1 · ı k d d .. .. 1 Q~ veren bir ask . ıçın cep e er· erı e, ar ·asın a agarcıgıy a ona 
nı •öylüyord en reddetmiyeceği- son ayrılık bakı§ını hatırladı. 

f
. Yaralı, hi~~u 'b·. Bütün bu hakikatler onun saf 
ık kadın .. l . il ı lÇe akan mü~- köylü ruhunu heyecana getirmİ§ti .• 

mitti. M· soz erınden cesarete gel· Tosun Ah~et mademki bugün 
tııbına bak~::tduve §Ükranla muha· ölmemi§. yaşıyordu. 

N · Bir köylü kzı büyükleri tarafın. 
- erelisin . .. d Uz\ln y il ' nı§anlmın ismi ne? dan verilen soze sa ıktr. 

~tti: 0 arı zayıf ellerile işaret O: 
._________ T oeun Ahmedin malt idi. 

-------.--~~----------~.....:..:...-

Kadı~ hekimlerinin 
dünkü topla.ntısı 

rımıı: iştirak etmişler ve açı!J nutkun • 
dan sonra kurumun .senelik faaliyeti 
müzakere edilmiş ve doktor Asım Onur 
tarafından izahat verilmiştir. 

keıir bedeli 1207 r 
.tlelctrilr P<>mp t • ıra so kuruş olan tlsküdarida Kısıklı parkın~ rapılacak 
Tev eıııatı açık k . •ınn 11tUdUrJ"ğ" e sıltıneye ko nulmuoıtur Ke!lif evrakı ve ~artnamesi 
1t u unde ·· "1 . :ı • :ı a ve 90 lira .56 k goru eb,Jir. İstekliler 2490 numaralı kanunda yanlı vesi • 
,.,. uruıluk 'lk t · · b ;ı-rtaınba &ünü ı emınat makbuz vc}·a mcktubıle bera er 14-4-9371 

saat H de d .• aımı encümc nde bulunmalıdırlar. (B.) ( 179:>) 
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Bütün Avrupa Meşgulmüş: 
-

Bahçevan Arnavut Ali Rızaya.göre, kendi davasile! 
latanbul Ağırceza Hakyerlnde dUn sabah tam 3 saat · suren enteressan celse 

Silivrikapı cinayeti suçlusu, ''Beni demir parnıaklıklar arkasında 
nekadar fazla görürlerse, o kadar fazla zevk duı/a«ahlaı'I,, diyor 
İstanbul ağırceza hakyerinde bir ra istersem vereceğini söyliyerek, tek. 

müddelt.enbcri bakılan ehemmiyet- lifte bulundu. Ben reddettim. Ne der
li bir davanın dün sabahki celsesi, sin buna? 
duruşmanm en cntcrcssan cclsclerin· - Doğru değildir bu ifade! Ne 
den biri oldu. Silh·rikapı haricindeki Bektaş babamın oğlu benim, ne de A
hir bahçe sınırında. bir gece yolunu li Rıza: 
bekleyip, arnlarmda ba11çc meselesin· Ttcis, Refik, birinci mübaşir Kn.d-
den şiddetli anla.samamazlık olan bah. riyc: 
çe komşusu Pcrikliyi çifte kurşunile - Şimdi, bununla beraber git, dedi, 
öldürmekten suçlu bahçe sahibi Ar. 0 bahçıvan Alinin dava.sırun olduğu 
navut Ali Rız3nrn duruşmasında, dün mahkeme, hangi mahkemeyse, göster. 

sabahki ccl.sc .... 
Duruşma.. daha evvelki celsede suç

lu aleyhine şahitlik eden. onun cina· 
yetten bir müddet ev·vel kendisine Pc· 
rikli ile arada.ki ihtilafı silah ve kan. 
la halledeceğini söylediği şeklinde şa
hitlik edip, bu şahitlikte ısrarla du. 
ran bahçıvan Arnavut Bekt.aşın, doğ
ru söyelyip söylemediğinin tahkikine 
kalmıştı. Çünkü, gerek davacı taraf, 
gerek suçlu tar..ıf avukatları, bu Bek· 
taşın şahitliğine çok ehemmiyet ver
diklerini apaçık gösterircesine, onunla 
meşgul oluyordu. Davacı taraf, Bek. 
taşın şahitliğini sağlamla§tırmak, suç
Ju taraf da çiiriltmek yolunda bir çok 
§ahit ismi ortaya atıyorlardı! 

İşte, dün sabahki cntcressan celse. 
de, bu şahitlerden çoğu geldi, clinJcnil
diler, tarafların itirailarile de duruş. 
rna hararetıendikçc hararetlendi! 

Hakyeri heyeti. Rcfik'in riyasetin· 
de iza. Cihat Ye Abdurrahman Şeref. 
le kurulmuştu. Müddeiumumiliği ınn
a\in K8,§if Kumral temsil ediyordu. 
Öldürülenin varislerinin vekili Cemil 
Nazif, miiekkclesi Periklinin annesi 
Sofi ile birlikte hazırdı. Periklinin ba. 
b~ı. gelmemişti. SuÇlu Ali Rızanın 
' 'ekilleri t'ıfat.ile de Az.izle Ehil oğlu 
Zeki, hazır bulunuyorla.rdr. 

İki taraflı bir çok kişi, salonun 
samilere aynlan kısmım hınca.hınç dol 
durmuşlardı. Duruşma safhalarını, dik 
kat kesilmiş, takip ediyorlardı. Saat 
10 buçuktan 13 buçuğa kadar, tam 3 
saat süren celse sonuna. kadar, hiç bi
risi yerinden ayrılmadı! 

BEKTAŞ!N BAOANAôl! 
llk olarak Bekta§m bacanağı kab

zımal Zekeriya, dinlenildi. Şunları si.iy 
eldi: 

- Perikliyi kimin öldürdüğünü 
bilmem. Bcktaşla da bıı meseleye da· 
ir bir şey konuşmadık. Bektaşa, bil. 
diğini söylcmem('..si için Ali Rız:ı üı.
ra!ından para teklif edildiğinden de 
haherlm yoktur: 

- Ali Rızanın akrabasından Hacı 
sa.na. gelm~. "Ne kadar para isterse 
vereyim, Bektaş ifadesini değiştirsin!,, 
demi~. Sen de Hacnını bu söyledikle. 
rini Bekta.~a na.klctmişsin. Geçen <'el
sede dinlediğimiz Bektaş öyle dedi? 

H:ıyrr. Ne Hacı bana böyle bir şey 
söyledi. ne de ben söyledim Bektaşa ! 

lkinci olarak dinlenilen korucu Zek 
ban, şu cc\·apları verdi: 

_ Cinayet zamanı ben o civarda 
değildim. Ben, SilhTikapıda bir sene· 
dcnbcri ça'~ıyorum. Geçen muhake
mede. ya ~ubatın ya martın 28 inde 
bir gün, koridorda Bckt~. bana "Be. 
nim bu Ali Rıza.yn. Selanikten gara
zım var. Aleyhinde söyliyeccğim ! .. 
dedi. Benim sade bu sözden haberim 
var! , 

_ Şubatın ve martın 28 inde .ı\li 

nrzanm muhakemesi yoktu ki burada? 
_Bilmem. Belki .ra.nlış. Biliyorum 

günü! Amma o muhakemeden ertesi 
muhakemede. Bektaşın bu davada şa. 
bitlik ettiğini hatırlıyorum . 

_ Daha. evvel, sen ne maksatla bu
raya gelmiş de dışarıda Bekta.şla ko
nuşmuştun? 

_ Başka bir işim ·vardı da! 

- Ne işi? 
_ Ba.ş~ia bir mahkemede dava din-

lcnıeğe gelmiştim. Bahçıvan Alinin 
alacak davası ''ardı da şurada bir malı 
kemede ... Hangi mahkemedir o? Bil. 
mem, ama gösterebilirim yerini! 

- Geçen muhakemccle Bektaş dedi 
ki: "Bnna koridorda. Zckban, ifademi 
değiştirmek üzere Ali Rızanın kaç pa-

sin! 
ZEI\BAN GÖSTERDi! 

Zekban, mUba-:ıir Kadrinin onusı
ra yürUdü. Bir kaç dakika sonra geri 
döndüler. Ve müb~ir, bildirdi: 

- Dördüncü hukuk.mut-;, efendim! 
Sorgu devam etti: ~ 
- Sa.na Bek~ ''Benim bu Aliye 

Se!Jlnikt.cn garazım ''ar. Aleyhinde söy 
liyeccğim!., dediği zaman, yanında baş 
ka kimse var mıldı? 

- Yanaşma Asırn da işitti! 
D:ı.vacı varislerin vekili ~mil Na. 

zif, ayağa kalktı: 
- Bu Z~kban, .dedi, Ali Rıza.nın 

bahçelerinde koru<'udur. Tesir altmda
dır ! 

Zekban da ''Yok, ben umum bah
çeler konıcusuyum,, dedf. 

üçüncü olarak dinlenilen: Maktül 
Pcrlklinin karde.,i lı;piro. Yemin etti· 
rildi ve sonıldu kendisine: 

- Bekt~ı tanır mısın? 
- Ev\'elden tanımazdım. Sonra8an 

tamdım! 

- Sünbülefendi camii avlusunda 
senden para aJmış Bektaş, suçlu Ali 
Rıza aleyhine söylesin, diye? Öyle id. 
dia ediyorlar! 

- Hayır, efendim, böle bir şey ol
madı! 

lı-IAKTÜLtlN KARDEŞ/ VE .. 
- 6 mart 1937 cumartesi günü 

Sünbülcfendi camii avlusunda Bekta.5 . 
la karşılaşıp konu~adın, demek? 

- ~ayır, ef endinı. Ben, eğer yalan
cı şahıt tedarik etmek ir-:teseydim, da.
ha kardeşimin "unılduğu "'ecenin s:ı-
bahı tedarik ederdim! b 

M~dd~iumumi muavini Kişif Kum· 
ra~. bır c~h~ti sordurdu. tspiro. ")Ilid· 
deıumumının bcraet üıtemesinden son. 
ra, Bektaş, Silivrikapıdaki bir kahve
de, hem çocuğun ba.~ını yedi, hem de 
kurtuluyor: Demiş, kendisine Ali Rı
zamn cinayetten evvel bu icf ~ftA ı 

~ .. - ~ara-
dıgını soylediğini anlatmış, bunu da 
ora~a. bu_lunan küçük kardeşim Anas. 
tas ~ıtmış. Geldi bana haber verdi ve 
ka.lıvcde bulunanlardan Şakirdcn. bu 
adamın Bektaş olduğut!u .. ~ d'k E l . .. ~ ogren ı . 

r esı b"Un de ben Bekta.~ı orada ara-
yıp buldum. "mademki bunu b'l' · .. 1 l)Or. 
sun, soylc mahkemede doğruyu! \"j('. 

d~m olan, gidip doğruyu söyler!,. de
dım. O da razı oldu. 

D:t\"acı vekili Cemil N:C,if d b' 'h . • e. ır 
r.ı etı s~rdurdu. lspiro, "cina:r.ctten bir 
za_mnn oncc, Ali Rıza korucu Scvjt f:n-
mı ile ha'-- .. d · · U\:r gon erdı. bulun<lu~umuz 
bahçeden çıkmamızı istedi. ç···maz. 
~~k, başka türlü çrknracağmı da teh. 
dıt .Yo'lu haber• erdi .. d<'>di. bu söz Ü. 

zcrıne, suçlu Ali Rıza. :ı•·:ığa ka.lktr: 
. - SonınUz! Neden tsp;ro, PerikU

nm Yanınrlan uzakla.şıp başka b:ı.hı;:e 
t~tnmş. neden ka,·ga edip de biribirle
rınc silah çekmişler, bu iki kardeş? 

İapiro güldü: . 
. . - Biz iki kardeş, biribirimize hiç 

stlah çekmedik. Benim o bahçeyi bı
rakmaklığımm seb0bi, Ali RıT.anrn bo. 
yuna tehditleridir. Ben korktum, kar
deşim korkmadı. "Beri bırakmam bah. 
çede kalırım., diye rsrar etti ve bu ce. 
sareline kurban gitti! 

ŞiDDETLi BiR MVNAKAŞA! 
Ali Rıza, elini salhyarak, bağırdı: 
- Doğru söylem~yorsun, karde. 

şinle kavgalıydın sen.. Sen onu sev. 
me.zdin hiç! 

Bu aralık, tspiro He ölen Perik.li. 
nin annesi Sofi de, yerinde doğruldu, 
Ali Rızaya , yüksek sesle: 

- Sus, dedi, onu sen öldürdün, sen! 
Şimdi cezadan korkuyorsun! 

Hiyasetin ıhwrıle, kavga şeklini 

almak üzere ol:ın münakaşa yatıştırıl. 
dı. 

Silivrikapı içerisinde ka'rakol civa
rında kahveci Sadık, dördüncü şahit. 
İfadesi şu: 

- Bektaş. benim kahveme üç ke
re uğradı. Birisinde bağcı Şakirle ko. 

. nuştular. Bu gelişlerinden birinde, ben 
uyuyordum. Kahvedeki berber Reşide 
o gün Bektaş, kendisinin bu davaya 
şahit yazdınldığım, bundan dolayı da
vanın geri kaldığını söylemiş. Bunu da 
bana, uyandığım zaman, berber Raşft 
söyledi. 

Sadık ve 1spiro yüzleştirildiler, bir 
çok cihet sorulduktan sonra ayni kah
vede berber Raşit, beşinci 5ahit heyet 
huzurunda. Qnun söyledikleri de şwı. 
lar: 

- Ben, bir gün Hasan ve Niza.met. 
tinle kalwt'dc otunırken, Bektaş gel
di. H~cıan, J:lkırdı arasında Periklinin 
muhakemesini ac;mı~ ve "Bana müd. 
deiumumi. Ali Rrzanm bcractini iste
miş. nıuhakcme gene geri kalmış!,, 

dedi. Bektaş, bu sözü işitince, lafa ka· 
nştı ve ''Müddeiumumi, Ali füzn.nın 

akrabası irrii~, onun için beractini iste. 
miş ! Ewclce Ali Rıza, bana Perikliyi 
öldüreceğini söylemişti, ondan dolayı 
da beni ş.".hit yazdırmışlar. O giin o 
sırada kah\•chl Sadık uyuyordu. İspi
ro ve Anastasın ayni kahvede Bek
taşla konuştuklarını da işittim. Ama 
ne? .Anlamadım. Arnavutça konuşu. 

yorlardı!. 

ııtVDDEIUlı!UlıllNIN /STIAJI/! 
Berber Raşit, çekiln1eden, müddei

umumi muavini Kaşif Kumral, sor
durdu= 

- "MUddciumumi. Ali Rızanın nk. 
rabasıdır da. ondan bcr:ıctini istemiş .. 
yollu sözü kahvede Bektaş söylemiş, 
öyle mi': .. 

- Evet! 
- Böyle söylediğini katiyetle ha-

tırlıyor mu? 
- Evet! 
Bckt~. çağırıldr. Gelmemişti. 1s

pironıın knrd~şi Anastas da yoklu. 
Bundnn sonra, suçlu tarafın getir. 

d}ği miida~aa şahitleri çağmldı. 
Ba~cı Şakir: Sadıkın kahvesinde 

bir gün Bd<tıışla konuştuğunu. ancak 
bu sırada P('rikli ve Ali füz:ı bahsi gc-ç 
mediğini söyledi. 

fnekçi Ahmet. G mart ruma.rtaıi 

günü Sünbülefendi camii avlusunda 
Bcktnşı, Periklinin ufak kardeşi A· 
nastasla kolkola gördiiğiinil, Perikli
nin kardc~inin Bcktn~:ı para verdiği. 
ne şahit olduğunu söyleyince ,reis Re
fik, sordu: 

- Onlan böyle bir vaziyette gör
düğünüzü Ali Rıza nereden öğrenmiş 
de sizi eah it gösteriyor? 

- &m onun orasını b'.!mem. Ya.lnız, 
ben. Bekir. İsmail, o gün Sünbiilef en. 
di camiinin şadra,·anı civarında du
ruyor, camic namaz kilmağa giren Bc
kirin annesini bekliyorduk. lkşlik, bi. 
rcr liralık banknot'an .~nastasın elin
den alan Bektaş, ":&n. bu kadar p:ı
rayı ne yapacağım?,. dedi. Anastas da 
"Hele muhakeme! giinüne kadar sah. 
ret. O zaman daha fo.zla ,·eririm!,. de
di. Ben, banknotları be§, altı adım 0-
toocn seçtim! 

- Tuhnf tesadüf değil mi? Para n • 
hp verecek başka yer bulamamışlar 

mı da sizin önünüzde yapmışlar bu işi? 
- Dalgındılar, bizi farketmedilcr, 

Farkedince, benizleri kül gibi oldu! 
NASIL SEÇEBILMIŞt! 

- Siz, beş, altı adım öteden beşlik 
ve birer liralık banknotları seçebili
yorsunuz da, onlar sizi nasıl görcmi
yoralr? 

- Dalgınlık, efendim! 
- Peki. siz o günün 6 marı cunnır. 

tesi günü olduğunu nasıl · hatırlıyabi
liyorsunuz? 

- Ertesi güh pazardı da efendim, 
hatırrmı1.da kaldı: 

- Ertesi günü pazar olan, yalnı2 
(Lütfen say1/ayı ~viriniz). 
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6 mart mıdır?! 
- Efendim, tabii daima takvimle 

me~ adamlarız biz! 
Arkada§ı Bekir geldi, o da o gU.o 

şadravan dvaruıda, camiden çıktık. 
tan eonra para vermek Ur.ere annesfni 
beklerken, Ana.stula ~k~m y&nya. 
na. avluya girdiklerini, kendilerini gö. 
rünce. ikisinin şadr:n·an arkasına yü. 
rü!li1klerini, inekı:i Alımedin onlann 
peşlerine takıldığını, fakat kendisinin 
camiden ~ıka:n annesine pare. ve:rmeie 
gittiğini, Anastasın Bckla.']a para ver. 
diğini görmediğini söyledi. 

Rençber İsmail de, inekçi A.hmct 
gibi söykıii, tnrihi de tekrarladı: 

- 6 Mart cumartesi günü! 
- Öyle mi?. 6 mart cunıa~siyc 

mi rastlıyor anhidcn? 
Rençbcr !sma il, duruksadı. Sonrn 

"Öyle hatrrlıyorum,, dedi. 

ihzaren .oelplerine, bugün dinJenjJ.en 
Zekeriya., Zekban, lspiro, Sadık, Ra. 
&il, Şakirden de, Bektaşla. ifadeleri ~ 
raaındQJd ıınübayeneti ha.1 ve telif e· 

dilmek maksadile yü.deftirilmek üze. DJ y ARBEK}R' DE K • b f b • k 
re, gelmeleri;~. kendilerinden imza ayserı ez a rı asın 
a.ıı~ma. :·c g.~u c!lsede rnu~deı: Ku·· ıtür 1·şıeri mumıilkçe ı:tt.enıten \'e kararda ısmı 

ye.z~Imıyan Hacının da celbine karar Kuruluşundan bugüne kadarki 
verııerek. duruımıa.nın devamı, 1 ma. Mektepler, kurslar ve 
yuı aaıı ·gun.u aut 14 e·bırakııdı • Halkevi çalışmaları man içınde alınan sere~fi neti 

Suçlu Al; Rıza, .ealondan çıkmadan, -> J 1 

heyete döndü ve, her celsede olduğu Diyarbekir, (Hususi) - 932 de 
gibi, gene sızlandı: yeniden eçdan liıcnin mevcudu, 

- Peki, ~7 t;ubat, ne gününe rast
lıyor? 

- Rica ederim, bu daYa da.ha ne doksan dokuzu kız olmak üzere 
zamana kadar ı.ızıyacı.k? Benim da. 704 tür. Orta mektebi de muhtevi 
mm, mc~hur "Dreyfüs,, davasını geç· olan lise yatılıdır ve bu kısmın mev· 
ti. Artık; Şimdi, bütün Avrupll, benim cudu da yüzdür. Birinci devrenin 
(!avamla moı}gul oluyDr ! Bu böyle gi- son sınıfında 11 kız, 84 er}tck, 
derse, bu dava daha 50 Eene bitmez. ikinci devrenin son sınıfında da 16 
Ben, t.cvki.flulo,ede ölürüm ve ancak ıu fen ve yirmi beji edebiyat ıube· 
bu şuııetle sonunu bulur. İstirham ede. ıinde 4 l talebe vardır. Lişe olduk· 
rim, iN akse.ı;larıma bakınız, 60 ya.;m- ça zengin bir kitapsaraya da malik· 

l(ayseri be;; f:.ıbri 1'48tndan blr görünüf 

lsm;J.i), düşündü. Hatırlryama(iı. 
- 6 marttan bir hafta CV'l."eliejdir? 
- ..... ?1 
- ~ne cumartai ! Na.sıl olU}'or 

da birlnj )J.ş_tırlı)'or, birini hııtırlamı
yorsun? 

- Ş mart ~umart.ı:?si tıı-tmmda kal. 
mt§. öte.ki ){almwıı~. efendim! Bu, dı
lıa yakın da! 

- Pe})i, :ı3 art ne gijnU)·dü 7 
Önce gene cevap alınamadı. Semra, 

§Öyle: 
- J3ir hafta sonrasıya.. .. ~ne cu. 

marWsiJ 
N.A.ılF'E SA/l/P ÇIKIŞ! 

Mild;ıfaa. ı:ıahjtl~rirt<len N~f, y9k. 
tu. Sur;lu vekili ;tziz, l>ımdıın v~~U
ğini sö,vJc9i. faltııt bµ sefer de dava
cılar vekili CemH N:J.7.if, bu ~a.ıifi am. 
mc §a.nidi olarA.k ist«Ji: 

- Ul4ia makımın~a da. ~Jbi üste· 
nilcr.eğmi umarım. ÇMııkQ, bu Nıızif, 
Bcktıışa gidip ;\li Jtı.za 11amma nöyle 
dc!lliştir: "~J. bildiğini ııakla! Stmı 
30 lir!\. getjrdim. 5 de ben katan ... : ... .. 
~onu ~klift.c bulunml,l§tw. 

da bir aclamım ben; Bu.da\'ayı, §Uda.- tir. 
va.cı iara.f, Bırf intikam maksadile u. 1 5 yıl önce oçılmıt olan ~natlar 
zatıyor, SUj lU olmıyan bir masuma. a- mektebi torna, maranioz, tesviye 
z.-ı.p çekt,ir-mekten r.cv)c alr~·or! Beni ve soğuk demir tubelcrindcn mü
demir paıın.ı.khklnr urkMında. ne ka- rekkcptir. Son üç yıldır oldukça 
dar !azla roUddet görürlerse, o Jfa. tekamül eden müeı3e8e bu ıcne 
dar faıla zevk duyacıı.kla.r. Ve biliyor- Manrif Vekaletine gcçmiı ve daha 
lar, ki ben masum olduğumda,n beract mükemmellcıtirilrniştir. Yetmit bet 
edeceğim, ba.ri !ada me\·kı.ıf kalı:ıın, mevcudundan ancak Ort4 nehari, dj. 
diye eli.erinden geleni yapıyor, boyuna ğerlcri leylidir. On dokuz muallim. 
~it ortaya atıyorlar! ÜsteJjk, ~yaı den ders alan miidavimler istedik .. 
ben müddciıunumWn akrabaımıdıınmı leri müessesede i§ alnıakta serbeat· 
§ım da, ondan benim beractimi i~temiş 
gibi, kn.t'jyyen nah, fuh olmıyan gü. tirler. Bu yıl on iki bin lira sarfile 
Jünç bjr isnat! &nı keodi!Jini ilk de. tesviye ve torna i~lerine mahaus ye· 
fa bu salonda gördii.ın. 0 da beni ilk ni bir pavyon yaptlmı~tır. Tezgah
d~a burada gijrdü! Aman Yarabbi. lnr kendi motör ve dinamosile çalı· 
bu ne hnl? Galiba, berut edip çıktı. §fr, tenviratı kendisinden temin 
ğım vakit de, hakimleri ve hatta bUtün eder. 
ac;füye)'i tıc benimle akraba cıkaracak. Bu der:ı yılı açılan kız enstitüsü 
lar. Şimdiye kadar liimlcri benimle ak. fazla nı.ğbet görmüıtiir. Derşlcr gc
raba çıkarnıadılar ki 7 Aman Yarabbi ederi verilmekte, dikiş, -:apkncıhk 
ne kadar çok akr:ı}>(ı. ve taallükatrn~ ve ütii i~leri gösterilmektedir. Mek
vnrmı§ meğer d~. t.u.rn 60 l!CJledir bU. tep doğrudan doğruya Maarif Ve· 
miyornıu§unı bunltm. Ben. z;ı.vaUr, bi- kaletine tabidir. 
ça.re, kinlscaiz bir Arna.vut ! Merkezde tam teşekküllü heı ve 

Ali Rıza, yarı salonda. yan kori. her kaza m~rk~zindc birer ilkokul 
donla., böyle diye ()iye, jo.nda.nn11. mu. vardır. On bir küy okulundan yal. 
lınfa.zaamda yürilyüp gitti! nrz üçü iiç sınıflı. diğerler~ taın 

te§clckülliidür. Okul binalarının 
Hemen hepsi de dvtriılidir. 

Kayseri, (Hususi) - Pamuklu ı 
endüstrimizin en büyük ünitesi olan 
Kayseri bez fabrikasının. iılemeye 
ba,!.masındanberi geçmiş olan kJsa 
zaman zarfında ne kadar inkişaf gö.t 
tcnniş olduğunu anlamak iı;in ge· 
çen ) 936 yılındaki çalışma netice· 
lerini rakamlarla gözden geçim1ck 
kafidir. 

1936, Kayseri bez fabriknsmın 
piyasa ile karşılaştığı ilk sene oldu
ğ\J için. ~parişten ziyade ~tok üze· 
rine çalışılmı§ ve satıtlar da stok Ü· 

zerinden YDPilm1ştır. Fabrika bu 
sene z"rfrnda 3,786,333 kilo pamuk 
satın almış ve bundan 2,979.481 
kiloaunu işlemİJtİr . . F abrikanm İp· 
lik imalatı 2, 7 J 6, 389 kiloyn ve bez 
imaletı 18,353,576 metreye var-
mıftır. 

Fabrika, piyasada kar§ı]a§tığı 
büyiik rağbet do}a}'lsile faaliyet se
ne:ıini, nıcvcud stoklarıru tamamile 

t\iketıniı bir vnziyette bitirmi§tİr. j 
Devlete yapılan satı~ların yüzde 7 yi 
geçmemesi, Kayseri fabrikasmm ı 
ynlnız piyasa içill çalıştığını ve pi
yata tarafrn®n tutulduğunu sarih 
bir surette: aöaterir. 

Kayseri bezlerini büyük bir kfır· 
la köylere kadnr ~ötüren ve satan 1 

8 . 4 ~ 937 

Tarafların ı:ı.vukn.tlu:ı MMmda bir 
münak~adır başladı. Suçlu v~kili A
ziz, "Biı, de.va uzam!UJın, mÜ')}<lQJimiz 
mevkuf ttJr, diye kendi fahidimf1ilen 
vn~egiyoruz. l3u fH!fer 4• .k!U'§ı tanıt, 
bizim 8ahi<limize sahip çıkıyor, Srr!, 
dava ll~CUJm da müçlrkelimlz mev. 
kuf Jialsın, diye!,, deyince, davacılar ııı--~-----Yl-ld-n lfllttttJ cılaıılar, ._ 

Mel'kezde kırk bir, .kaza"'me?' .. ~~,0.~ ......... · kezlerinde otuz ilci ve köylerde on azlantep'te hayvan 
iiç m\lnllim vardır. Vilayet merke· pazarı genişleli/igor vekili Cemjl Nazif, "Bçn, veki.let i.~i- rtıade ~,,. r11nvıı"rd~. a&akamtar 

mi yapıyorum. Her cihetin ~nl· ~& U cı, kap:ınış llRfJf flJ11tJ1tnıa. 
ma.sını istemek hakkımdır!,, mukabc. 
le:iinde bulı.ına.u. 

Derken mUddeiumumt myavioi l{i. 
şif, aya.ğa kalktı ve: 

- Görulüypr, ki ~ıülar vekilleri 
§ahit tedarikin~ hig mil§lf ülat sekmi: 
yorlar! dedi. Falmt, ortaya. iddiayı gc. 
l~igüzet A.tmamah böyle, istenilen §a· 
hidin neye şahitlik ed~ceğini de izy.h 
etmeli! 

M()DDEIUMUJ!/N/N MVTALEA.81! 
Sonra, mütaleaJıına O()yle devam 

etti: 

PA.ftALAft 
G2.2 - reuta 
12J. - • Mark 
llG .... •Zloti 

1 Pmıo 
• ı..ıc1 

12;; .. _ 

SL-
• Ol.nar 

Yen 
•Kron 1~~ 3~ 

• Altı:a t(WI • 
• Buı!Qıot 25!? 

!!J -
• 11\'l; rc fi) ;;~5 -
• wva ~3 ... 
• Florin 

66 ·-
•Kron Ç'ek. 7j ~ 
' ~ilin A \"Ut ~3 • 

Ç·KLER 
• Londra 
~ NtTYOrlı 

·~n. 

·~c 
• BrtıkMJ 

n'i 
1T2S33 
149910 
4G$3Q 

•Atına ns 0740 
• CennT1 il .W;iO 

·~ 641418 
• Anı.ttt'd&m ı u 
• Pr•I zı GtllO 

• &ruıs 1 Ol>~~ 

• Ve.PIQ'l9 • 1 U O 
• Buda,,.,ıe 3 0887 
• 81lllrtı 107 G~ 
• B~ıırao ~ 5GSS 
• Tcıkotı11m• 2 7630 
• M02kovıt !? 1 7t'I 

- Suçlu vekilleri tarafından evvcı-1 
ce ikame olunan Na.zifin §imdi da\':ı. 
cıalr vekiijnfn, bu Nazifin Belrtap pa
ra. muk~bilinde bilgisini dcğiıJtirmesi. 
ni söylemi§ olnıası iddiasına göre, Na. 
zifin amme şalıidi olarak çnğrr1Jma
ama. ve geçen celsede ll?lme şahidi o
lvaıc ~!bini istediğimiz kar&.rdıt ismi • Sınıtbolm S l!IJO 
geçmemiş olan Hacmm da dinlenilme. •..,_---~-
sine ve Qij.ğırıJdığt halde gelmiyerı ş:ı- E S H A M 
bit Anaştasm ve mliv:.~hesine lü.rum !g Baillrn.s1 21 'o 1'r4(Qva1 

Aııad..,tu 23 ~3 • Ç'imto~-0 
l'ÖTÜ}en evvlece dinlcnilmi§ §ahit Bek· ReJt ,- Gı.yoo o.ı. 
~Ym ihz.arla.rma, bu celsede dinleni. •tr. Bayrıy .- ., .... k neı. 
len Zelteriyya, Zokba.n, fspirn, Sadık. • ll•rkeı Saol! ro rıo 11a1,.. .-
Ruit ve Şakfrin ifadeleri aro.smda e- B~~~~~~rı. e.trlr ın •• • 
fll!.Sh mübayenet. görülmemesi dol~yı- ...-._.... __ ..,.... ___ · --~r-•l•fNJ 
sile, gelecek ecJsode bflhassa Bek~. 
la ' 'C yekdiğcrleri aralarında müvace
he yapılmak surotilc mübayenetlcrin 
t elifi maklndile, tekrar g-elmek üzere. 
bu 15ahitlerden de imza alınmasmı ie

ı atlkf!azla,. Tahviller 
• ıt~ T.Htır t 211Q l!:ltktrtll 
• • D :.!OM l'rtlmn, • • • • Ol 90~ Kıhtım • • 

laW<.Datıııı 00 Anado1ı1 J 40 00 
terim ! ıtrgenı l •ttk 100 A:oadolu n 4000 

192R A .. ,. .,.,,:nhı UJ 
.. Bu arada vekiller arasında s-ene bir 

ınunakn.§a olı;Ju. Davacılar vekili. N:ı . .....,...,...,.lll!l"'.,....__ ... ____ 1111111!1!1!_.,: 
zjfin adrc3ini bilmediğini söyltiyor. 

8.1!~ 9:> Mümeuil/\ ·1'SO 

suçlu vekilleri de ''Biz onu g~termi~ T-llll!l!--.ııı...,._..-"'om-.·IJ\--..!ll!Cu .. ıq•.•,•teat-. 
t ik , nmıı biz: de bilmiyorduk! .. diuor- Takv=m "' N · 

J • ~, iısan ıo Nisan 
lardı. Fakat, adresi, geçen durur;ma '7 M· rf'm 'S M rem 1 
ıaptma. geçmi8tl ! 

Ji.lı> <1ogy,:1 !' ,ı 1 5 ~q 
1IAI117l RININ K.A.RARl! llıı tıatı;ı •s 42 ı s 41 

Reis Rcl'ik, fı~ Cihat ve Abdur. ~ oamu; 44~ '\4!' 
rahman Şerefle lrmı sUrcn bir müza- .:>ti• 1WDU1 12 1 h 12 15 
k 11'lndl nauıu l !i S.'i ı ~ S 
e:re~·i mUte:ıkip, ~u l~ıı.ran b!ldirQ.i: Akp.aı oamı.z. 1 s 42 l s 4 ı 

- lcabI dUşünUldü. Şahit Ana.sW- \'aı.t naı:ıw:ı 20 J b 20 J 8 
la ge~en celsede müdaf a.a.~n g&tertL lmalı 3 4~ !l.44 
JlU§ ,.e Amme şahicll olaralc dinlenil- rıım roc:•n ıtııı••n 99 ı 00 
mesi Jstenllml§ olan Mevlevih:ını: ka- Yıım 1Jaı11.n ıurııen 206 '.20~ 
:ımımda baltçıvan Na.zifin ''e Bekta§ın .__.._ _ _.'-___ _. __ .,....;ı 

zinde 455 kız, 1104 erkek olmak 
iiz:crc 1559 talebe mekteplere mü· 

davirndir. Bu mikdar ilçe kuraila· 
nnda 172 sj k1z 706 sı erkek ki cc
man 878 ve k<.iylerde ise 77 si kız 
ve 587 si erkek ki cenıan 664 dür. 
Bütün vilayette talebe taym 704 
kız. 2397 erkek olmak üzere 3141 
<lir. 

Mcrkt!tdekilerin son ımıflarında 
39 kız, 132 erkek, kez~dakilerde 
yedi kız, elli eekiz erkek, tnm tc
ıekki.illü köylerde bir kıı:. Yirmi üç 
erkek vardır. Üç ernıflı köy okul· 
Iarmm son sınıf mevcutlan ise krr· 
ka Ytlkmdır. 

Merke7.de bir de hususi ana m~k· 
tehi mevcut olup müdavim sayuıı 
otuzdur. Kültür direktörlüğüne bağ. 
lı iki de biçki ve diki§ yurdu var· 
dır. 

Diyarhekir Halkevi ilk açrlan 
Hnlkevlerinden birisidir. Yaptığı j~ 
ve basardığı davalardan çoğu Genel 
Sekreterlikçe takdir olunmu§ ve 
bilhMsa köycülük şubesi mesaisinin 
Türkiye Halkevleri için örnek tutul. 
ması tavsiye edilmi9tir. 

Yapılanların önemlilerini kısaca 
verelim: 

Yüz elliden foıla konferans. üç 
yüze yakın nutuk vcrilmİ§. Foll;lör 
iizerindeki çalışmalar sonu "Dayar· 
bckir hı:ı.lkiyatı .. &dlı kitap ncşrcdiJ. 
mi.,, Diyarbekir tarihi ya:ıdınlm,, 
dil ve şcntaksi anketlerine yedi yüz 
fif hazırlanarak gönderilmi~. tarama 
deı·giııi üzerinde ı;alı,ılmıı. çarıaf 
ve p~çc mücadelesi muvnf fok ol. 
mu§, tren rcerni l;üındında basılan 
kitap paro:nz daiıtılm11. ihtifaller 

yapılmr~. on beg kişiden miirek. 
kep kuvv~tli bir orkestra tefkil edi
lerek yüze yakın konser verilmiş. 
açılan piyıtno, keman ve ağız ~azı 
kurslarında para.sn: der! verilmc~e 
devam olunmtt§htr. Bir re~im atcl .. 
ycsi nçılmrttır. 

Y cdi yüı;e ya!.uı kimse.!İZ çoc.u· 
ğun s:aık öğle yemekleri, §apkala
rından ayakkaplarına varmcaya ka· 

Gaziantep, (Husuai) - Antep· 
te belediye tarafından kurulan hay
van pozarı bu defa genitletilmek ve 

intizama ıokulmak üzere müteahhi· 
de ,·erilmiştir. 

Belediyeye halen be§ bin lira te· 
min eden bu yer, yeni şeklinden 
sonra daha önemli bir gelir membaı 
haline gelecektir. 

Hayvan alım satımı §İmdiye ka· 
dar oldu~u gibi bundan böyle de 
yalnız; bu pazarcb yapılacaktır. 

dar elbi5eleri temin olunmuş. şehirli 
ve köylü halktan binlercesi tedavi 
ve muayene olunmu§, göz munye
nc evi açılmıf, fakirlere elbise, 
mahrukat dajıtılmıf, yedi çocuklu 
bir ailenin maiıeti deruhde edilmi~. 
nümune köylerinde birçok yenilikler 

vücude aetirilmif, köylülerin bilgi· 
lerini artırmak ve lehçelerini düzelt· 
mck makladile her sene iki müısabn· 
ka açılarak kazananlara mükafatlar 

dağıtılm11. köylüye parasız tohum· 
luk daiıtılmıf, zirai usullerin ve 
aübreliklerin ıılahına çah§ılml§. 
ipek. koza, hububat ve meyve, 
gül ve çiçek aerıileri açılmıf, eski 
aaar üzerinde tetkikatta bulunul· 
muı. ıctirilen antrenürlc klüplerin 
teknik vaziyetleri tanzim olunmu§, 
bütün spor oyunlarına önem ,·eril. 
n-ıi~. mew:uc!u iiç. bine yakla§an ki· 
tapıı<uaya rağbet artmış, li~an kurs· 
hm devnm eairilmi~, miJJi piyesler 
oynanmı§ttr. ı 

'Yüz bin lira sarfile gayet muh
teşem ve muntaznm bir bina in~a 
edilmiştir. Sayın Baş,·e:<iliıniz b 
met lnönü de binanm in§:ısmn on 
bin lira ycırd'mda bulu:ımu~lard·r. 
Planı Gii::el Sanatlar Al:ademisi 
profcsörlerincb n B .. .(.\rif H:kınct ta- . 
rafından yapdan b'nn iki bin ki~i ı 
lıl.labilcıcek f:eni~li!tt~ bir snlon ve 
zengince dt':koılu bir :o.hneyi muh· 
tevidir. 

Anadolu tüccarları sa,aindc, 
liimüz bu fabrika maınuDeıinbJ 
rek fiat ve gerek kalitcce, 'fG 
benzerlerine çok üstün o 
anlamı§ ve bir sene gihi 
hayatı için chemmiyetaiz bir 
parçası içinde Kayseri fahri 
markası her tarafta tanılan ve 
nılan bir marka haline selrıüttif! 

Ham pamuk ihtiyacını en 
!ait zamanlarda satın alarak 
eden fabrika, piyasada pamul 
atlarının istikrarsn::himdan 
mamullerinin müteessir ouru .... • 
temin etmiş ve bezlerini her 
ayni sabit fiatla satmak uauı·· 
tihıız etnıiıtir. 

1936 ıenesi zarfmda ....... _ _ 
bol ve fitlth olması etki yillaı9 
betle köylünün ahm k~ye · 
tırdığı iı;in, fabrikanın ı>fY ... 111811• 
rüm imkanları daimi\ aftıaak 
Fabrika, edindiği tecrübelere 
naden, geçen seneki on tekil 
yon metrelik istihsalini 1937 
milyon metreye _çıkara~ bir 
ramla çahımaktlldır. Şimcli41on 
tün imalatını karııhyacak 8i 
le kar~ıla§rnl§ olması fabri.011111• 
kadar memnuniyet verici blr 
yet devresi içinde olduğuna 
delildir. A\fl 

İzmirde Çiili cinmıdUi ı 
taktığın kurutulma.at için Tilqc 
fıa Vekaleti nezdiooe t'l':~lltll] 

nulmuıtur. Bu bataklık 45 ._ 
geniıliiindedir. Bur11ı, civar 
hatta Kar§lyak& için de bir ıi 

racaat et:ni ~ , Iazımgclen muam.-w 
pılarak namlarına muvakk•t 
senedi tanzim edilmişti. 

Fakat bu yeri, tam .._anule 
ruf edebilmek için baştan bata 
malan ve imar etmeleri lazımdı. 

dan üç sene ıeçtiği hald~ hiçbir 
madıl:ları gibi arandtl;lan halde 
lunamımt1lardır. Onun lslD 
yapılın tanrruf muameleli ip-1 
ccktir. 

1ımir Vil4yeti Nıb V 
mürıcutla yakında utma 

mıntalı:aaı dahiline llınacü 
ııyıkı ile birl:ktc bu ıabanm dl 
dele mıntakaaını. ılırımuau 111 
bıtaklılın kurutulmaaı lsla 
hazırlanmalıı: !iıere bir 
ıönderilmeıini iıtemiıtir. •• 
rutulmaaı aayeainde kırldalt 
arazi meydana çık&ed ,,. 
halk, bundan iıtifade td•UI• 

GÜNDELiK SiYA.Si Q 

Günü geç;miş sayıla'F 10 

CJaut .. mıı.s.- çlkan ,....... 
1111r ıtakı.., •U keodhl ~. 
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n ı ıı smma.w •••• .11 ... 11 •• a:::i'iit V AKIT Kitabevi wwı 111 • 

Tlrklyede aeıredllea bitin kitapları satar 
Avrupadan istenilen hertürlü kitapları, mecmuaları en uygun şartlarla getrtir 

• V AKIT Mabtaaaı tarafından ne9redilen kitaplardan bqka, Devlet Matbaaaı ve diier kütüphaneler ne9riyab ile, Avrupadaki bütün kitabevlerinin çıkardıiı en son, 
ilnıl, edebi, içtimai, ıiyaıi, ve fenni kitaplarla bütün tıp alemini yakından alakadar eden Almanca tıp mecmualarını da aaym mü9terilerinin emrine unıcle bulunc:luımak. 

tadır. Katalog ve malUmat İltİyenJerin arzulan derhal yerine ~etirilir. 

Dstanbul: Ankaıra cacı<dlesı. TeDefon: 24370 
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JJandarma Genel Komutanlığı ~nkara 
Satınalma komisyonundanı 

1. - Polis mektebi ihtiyacı için yap tırılmaaı gerek ahpp mobilyenin 26-4 
-937 pazartesi günü aaat 10 dı kapılı zarf ekıiltmeaile ihale olunacaktır. 

2. - Tamamına 14100 lirı kıymet b:çilen bu Mobilya çeıit ve her çeıitten 
yaptırılacak mikdar 5- inci mıaddede & ö&terilmiıtir. 

_ 3. - Ş.artnamelcr ve plan ve resim ler ve mukavele projesi 71 kurut kartı , 
lıgında komııyondan alınabilir. 

4. - Eksiltmesine girmek iıteyenle rin ıartnamede yazılı belge ve 1057 lira 
5u kuruıluk teminat makbuz veya Banka mektubunu muhtevi teklif mektubunu 

belli gün saat 9 za kadar komiayo~ ver mit bulıınmaJan. (836) (1936} 
5. - Yaptırılacak Mobilye: 

Plln No: Cinıi Adet 
1047 Yarrhane 1 
1038 Yuıhane koltuta ı 
792 Telefon nıaaa.11 1 
671 Orta masası 

594 Sigara ına1111 
654 İlkemle 

1074 Koltuk 

ı 

1 

3 
2 

799 Yazıhane 5 

1077 Yazıhane koltufu 5 
936 Telefon mauıı 5 

937 lUrton yer 3 

639 Orta muaaı 3 ....... 
477 Etajer 5 

291 Daktilo maliı:. 3 
674 Daktilo iskemlesi 3 

713 lkemlt 21 
J083 Krr, u 4 

831 Levuım dolabı 2 
1411 MüUj dolabı 1 

1401 Mutbak ., 4 
895 Tek parmak dolıı,r 1 

1091 Fotofrafhane ,. 1 

686 Tıkım !dolabı 1 
433 Dolap 1 

880 Servis muaar 11 

878 Camlı bölmeli mau. . 1 
844 :tvfasa. 1 
683 Komedin 1 

I{ 284 Çuhalı maaa ı 

•Palı zarf usu ille ekslltme llAoı ı I ! GCl n 1 Q k ~ 1 ~9006 Masa 3L4~ li lı ' 
1 

• Millôj maHS> 

.. , :..:.~~ekon~~i~~~~~~.~!~.~~ .Şlınranda yapbrda. .~ ~~!?.!_0===· :::! ::: : 
2 e kıtlık Elçilik binaları. Ke tif bedeli 223,7 53 lıradır. öCLJ: NEfRlTATI: 1"08 Masa ı 

- l:lcıitt Ü •• 1 Ba&t 12,30 Pllkl& türk muatldat, 12.150 
V elrtJ...,_ ıne 12-4-193 7 tarihin de Pazartesi 1 nu aaat 5 de Hariciye ur 690 Mau 12 ·-.ııde l!ı:ı.. al . RavadU. ıa,oıı )ı{uhte pllk D8fl'fyatJ. 1',00 
caatır. '"'Jekkil Eksiltme Komiıyonu odasında kap ı zarf uıulile yapıla- Son. 1409 tıkemle 256 

3 - ı AK'AK NEŞRİYATI: 691 İskemle 16 
•te'-''l · • B d . • •aat uı.so Pllkla dana rnuatımt. 111.so D neJ ı-n..._ &il.er; eksiltme ...,rtnameal, mukavele pro3eıı, ayı.n ırlık ıılerı ıe- ., 846 oıya dolabr 3 -··-.ıııeıı :r- Spor muaahabelert Efre! Şeftk. 20,00 Türk 

fiat ce~u • ıntaata ait umumt ve huıuıi prtnameler, keııf cetveli, ıilıilei muatld heyeu. 20.so ômer Rıza taratmdan 695 Muayene ıeztonliu 1 

bilirler, •e Proje}'i Hariciye Veklleti Levazım Mildilrliliilnden tedarik ede _ arapça 96ylev, 2G.'15 Vedia Rıza ve arka · 902 iskemle 130 
d&fl&n tarafmd&ıı Türk muıdklat '" halk Taı tahtı sınıf için 4 

4 - t&au p.rkılan : Saat ayarı. 21,13 orkutra. p d 4 
~~~~~~~~m~~h~~~15.ooo~~nlli~~~· n~A~"~~~~ftu~ _____ o_e_s_t __ •• __ ··-------------~----
lf YIPllllt O'lırı. urıa. uyıun müteahhitlik veaikaıı ibraz etmeıı ve 150 bm liralık ..unnn proçamı. 22,ao Pllkla eololar, opera ) A k 

lıtelcJU .
11 lbımdır. "operet parçal&rt. 

23000 
8on. Jandarma Genel Kumutan ığı n ara 

line lcad 'ıiıı teldi! mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir ıaat evve-
ar 11.ri · bu k · · S t I K · dan • melen ll cıye Vekileti Leva%tm Mildürlüğilne mık z mu abilmde ver- Dr. Hafız Cemal a ına ma omısyonun • 

~r. Poıtada olan "'ecikmeler kabul edilmeı. (750) 0 793> u .. - .... Jlf--. M bil 2""--4-
--~ • ~ j ..... ~ --..~ rr;r, 1. - Polis mektebi ihtiyacı için yap tırılmaaı ıerek demir o ya 0 

Kapalı zari usullle ekslltme llAnı Dahiliye Mülelau..., - 1937 pazartesi günü saat 15 de kapalı tarf ekıiltmeıiyle ihale e~ilecektir. 

N pazard&Jl bafk& günlerde ötıeden ıııonra 2. - Tamam;na 11513 lira kıymet takdir edilen bu Mobilya ~tıit ve her 

afia Veka" letı•nden ·. eaat (2,5 tan & ya> kadar İ8tanbulda Dlv&!I çeıitten yaptırılacak mik':lar beıinci maddede 1öıterilmi9tir. 
ı _ Ek .

1 
i Yolunda (lMl numar&IJ buauat kablneslnd• 3. _ Şartnameler, plan, reAimler ve mukavele projesi 58 kuruı kartılıtm4a 

ıı t H t in butal&nlU kabul eder. Sah, cumarteal gün 
tıdır. tneye konulan it: Diyar bekir Numune 11 anea pavyon ta•· lert eab&h ''9,5-12" a.atıert haldkl fukaraya Komisyondan alınabilir. 

k . ma!mJatUJ', ııuayenehane ve ev tele!on : l b l l 
2 etıf bedeli: 111634.03 liradır. 22198. Kıtlık telefon: 210«. 4. - Eksiltme!İne girmek iıteyenle rin ıartnamede yarı ı e ıe ve 815f ira 

lrtı - Elcıiltme 15--4_1937 tarihin dr Perıembe günü ıat 15 de Nafra Ve_ ~7 lruruıluk teminat makbuı veya Banka mektubunu muhtevi teklif mektubunu 

uıu~~ Yapı itleri Umum Müdürlüğü Ek siltme Komisyonu odasında kapalı zarf .mnn111 belli bün .. at 14 ide kadar komiıyotıa vermit olrtl&l&rı. 
e Y•pılacakttr. Cengel kitabı ~ 5. - Yapılacak demir Mobilye: 

liilin:e - Ek~iltme ıartnameıi ve buna rr.üteferri evrak 558 kurut bedel muka • ı Plin No: · 
Yapı •tleri umum " dü .1. Rudy•rd Klpllng'de ı mu rlüiünde n alınabı ır. 1416 

ftat 
4 

- Eksiltmeye ıirebilmek için taliplerin 683 ı.10 liralık muvakkat temi - dllllft ze -;eviren: 
•ld "

1
trmesi ve Nafıa Veklletinden alın mıJ ve en u yilı bin liralık bir it yapmıı "urettl n Ar tam 

u unu ıaıterir üt hh' . . d tmm ••"' t . m ea ıtlık veıikaaı ibraz etmeıı liınn ır. IngUis edebiya ..-.ueaerleri 
u~ •teklilerln teklif mektuplann 

1
.,_. • ddede yaıılı saatten bir saat evve - anamda ol&D bu eııer Ulus neş- • 

euıe kadar kb ı &ın cı ma L: J - '•.Potta:• uz muka.bilinde komiıy on reiıliğine vermeleri 11,!Uktaz.idir. riyatı arasmda çıkarılmııtır. il 
- ~ .letilan_ele! .. kabul e~u. (739~ (17~2). ~ ~ 

1412 
1410 
14U 
1414 

734 
1415 

Cinai • 
Elbise dolabı 
Demir ııra 

Kimya maaaaı 
Masa 
Dolap 
Dolap 
Ecza 'dolabı 
Maaa. 

(137) (1935) 

Adedi 
194 
100 

2 
ı 

16 
8 
1 
1 
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Kapalı zarf usulile 
eksiltme ilinı 

Birinci sınıf Operatör -•H•••••••••••••••••• 
Or.CAFER TAYYAR 

Umumi cerrahi ve sinir, dimağ 
cerrplıisi mütehassısı 

Parla Tıp F akülteıi S. Asistanı 
Erkek kadın ameliyatları, dimağ 1 

t - Eksiltmeye konulan it Kayaericle yeniden yapılacak memleket estetik - "Yüz, meme, karm bu- ! 
nutahanesi binuıdır. Ketif bedeli (81367) lira (86) kuruttur. ı ruşuklukları,, Nisaiye ve doğum 

ıs ••teh il 
2 - Bu İfe ait prtnameler ve evrak tunlardır: n mu assısı ı• 
A - F.lcsitme prtnameai 1 Muayene: Sabahlan M e c c •ne ! 
B - Mukavele projesi s de~v ıo a kadar . . . U O.= 
C - Nafia itleri ~raiti umumiyesi vogleden sonra Ucretlıdır Ü 
D - Tesviyei türabiye fOle ve kirgİr intuta dlD' rennı prtname B Beyoglu, Parmakkapı, Rumeli Han Ü 
E - Huauai pıtname m=: No. 1 Telefon: 44086 mm:" 
F - Kepf cetveli, ailailei fiat cetveli, Metraj cetveli 

Beyoğlu Birinci sulh hukuk hikim-
G - Projesi lifinden: 
latiyenler bu prtnameleri ve evrakı Ankara, latanbul, Kayseri na-

fia müdürlüklerinde ıörebilirler. 936/ 1659 

23 Nisa 
Mutlu ta 

Beynelmilel KIJmür Sergisinin 
lışı da bu mutlu tarihe tesadüfe 

Ankarayı, Ankaranın baha 
kömür şenliklerini görün 

3 - Eksiltme günü 6 - 5 - 937 perıembe günü aaat 14 de encü
meni V"diyette yapdacakbr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile yapılacaktır. 

Mehmet Murtezanm Hüseyin Sabri\I••····················· 
Mehmet aleyhine açtığı alacak davasr - -------------------------...J 

5 - Eksiltmeye iftirak edebilec:e kler için §İmdiye kadar yüz bin liralık 
İf yaptddarma dair Nafia Vekiletin den ehliyetname ile ticaret odumdan 
kayitli olduklarma dair vesika ibru edecekler ve meaul bir diplomaJı 
mühendis veya mimar göstereceklerdir. 

6 - Teklif mekupluı yukanda yazılı gün ve saatten iki aaat evvel 

nın cari duruşmasında: Mi.Mdeialeyh 
Hüseyin Sabri Mehmet evvelce Beyoğ-

lunda Büyük Parmakkapıda çukur çe§
me sokak Fransız mektebi karşısında 12 
No. da mukim iken halen ikametgahı 

meçhul bulunduğundan müddei kuntu -Encümeni V"diyete makbuz mukabil inde vereceklerdir. 
Poata ile ıönderilecek mektuplarm nihayet ihale tarihinden iki aaat ev- rat vererek müddeialeyhin imzasını in -

veline ıelmit olmalan lizmıc:hr. Poatada vuku bulacak gecilaneler kabul kin halinde istiktap istediğini ve gel • 

edilemez. 
7 - Pul, Delliliye ve buna ait aair masraflar müteahhide aittir. 
Jtbu ilin ıureti aalmm aynıdır. 5 - 4 - 1937 

Devlet Demıryoliarı ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları 

mediği takdirde istiktapdan kaçinarak 
imzasını kabul etmiı sayılacağına dair 

gıyap karan tebliğini istemiş \'e mah • 
kemece yirmi gün müddetle ilSnen mu
ameleli gıyap kararının tebliğiııe karar 
verilmiş olduğundan muhakeme günü o. 

lan 29-4-937 saat 14 de mahkemeye 
gelmekliğiniz veya vekil göndermediği-

niz muameleli gıyap karan makamına 

kaim olmak üzere ilan olunur. 

Dahiliye Vekaletinden: 
1 - Y eni!ehirde Devlet mahallesin de Vilayetler evinin ha 

sisatı kapalı zarf usulile eksiltmeye kon muştur. 

2 - Eksiltme 14-4-937 tarihinde Çarıamba günü saat 1 
binası içinde toplanan Satrnalma Komisyonunca yapılacaktır. 

3 - Muhammen keşif bedeli 11276 lira 90 kuruıtur. 

4 - Muvakkat teminat 845 lira 77 kuruştur. 

5 - İstekliler bu baptaki şartnameyi vesair fenni vesaiki 
bürosundan bilabcdel alırlar. 

6 - İsteklilerin 14-4-937 tarihinde Çarşamba gününde 
kadar teklif mektuplarım satınalma komisyonu reisliğine ve 
almaları icap eder. 

7 - Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının altıncı m 
ate kadar reisliğe gelmiş bulunması şarttır. Postada olacak gec' 
değildir. Dış zarfların mühür .--~mu ile iyice kapatılDUJ olması 

( Muhammen bedeli (19728,50) lira olan bakır ve pirinç levha, bakır boru 
ve pirinç çubuk 18-5-1937 salt günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile An -
karada idare binasmda satın alınacaktır. (V. N. 21691) J G 

Bu ite girmek isteyenlerin (1479,64) liralık muvakkat teminat ile kanu - andarma enel Komutanlığı 
nun tayin ettiği veıikalan, Resmt gazetenin 7-5-1936 gün ve 3297 No. 1ı ~--•••••••••••il! s J k d 
nilslıaamda intitar etmıı olan talimatname dairesinde aıınrmı vesika ve teklif. Dr. Suphi .f;!enses ahna ma omİsyonun anı 
lerini ayni gün saat 14,30 a kadar komis ypn Reisliğine vermeleri lazımdır. Y 

Şartnameler paraaız olarak Ankara da Malzeme dailıeainden. HaydarDasada idrar yolları hastahkları Bir tanesine (340) kuru! kıymet biçilen (2300) tane va 
Tesellüm ve aevk !effifinden dafrtılmaktadır. (185'4) mUlehaaaıaı uygun kilim 15-4-1937 Perıembtı günü saat onda kapalı za 

tın alınacaktır. Şartnamesi para'>I.% komisyondan almabilecek o 
Haydarpap Liman arazisinde klin 4 N. ıu tahta ambardan müfrez yazıha- Beyoğlu Yıldız sineman kar- ye girmek isteyenlerin (586) lirl\ (50) kuruıluk teminat ve p 

ne ayhfı muhammen 1500 kuruı mukabilinde ve bir sene milddetle açık arttırma ıısı Leklergo Apt. Muayene belgeleri muhtevi teklif mektuplarını belli gün saat dokuza k 
4 ten sonra vermiı olmaları. (727) (1716) 

ıuretile kiraya verilecektir. Açık arttmn a 15--4-937 tarihinde saat 15 de H. Cmnarteai fakirlere puua 
Pap Birinci :f§letme Mildürlilğllnde yapılacaktır. Taliplerin yüzde yedi buçuk Tel.! 43942 
muvakkat teminat akçeıile ve gereken kanuni vesaik ile beraber mezkQr gUn- .. ••••••••••••••i 
de hazır bulunmalan il1n olunur. (1788) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 

6. ıncı keşide 11 Nisan 937 dedir. 
Büyük ikramiye: 200.000 Liradır. 
Ayrıca: 40.000, 25.000, 20.000, 15.000 10.000 
liralık ikramiyelerle ( 50.000 ve 200 000) liralık 

iki adet mükifat vardır. 

Dikkat: 
Bilet alan herkes 1 /Niaani937 ıGnü alqamma kadar biletini 

Cleiittirmit bulunmalıdır. Bu tarihtea aonra bilet üzerindeki baldo ulat 
olar. 

P. T. T. Levazım müdürlüğünden : 
Xumapn 

Cinai Mikdan 
metrı 

4500 
3600 
8100 

Muhammen 
bedel 

Muvakkat 
teminat 

1350 
12b 

M ilnakaaa ıekli ı 

Posta gria1 
Polia ,. 

180 00 Kapalr zarf 
162 00 .. .. 

1 - idare ihtiyacı için cinı, mikdar, muhammen bedel, muvakkat teminat ve 
münakasa tekli yukarıda :yuılı iki cini kumaı ayn ayn münakasa ile aatm ah • 
nacaktır. 

2 - Eksiltmeler 19-Nisan-937 Pazartesi gilnü saat (15) de P. T. T. 
Umum Müdürlüğü Satınalma Komisyon L;nda yapılacaktrr. 

3 - istekliler teminatlannı İdare veznesine teslim edecekler alacaktan 
makbur, veya kanunen muteber Banka teminat mektubunu, prtnamede yanlı 
veıiküarla 3297 aayıh Resmt gazetede yazılı müteahhitlik ehliyet vesikasını ve 
teklif mektubunu ihtiva eden kapah ve mühürlü zarflannı o gün saat (14) e 
kadar mezkUr komisyona tevdi edeceld erdir. 

4 - Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım MüdürlilğUnden, tstanbul B~ 
yoğlunda P. T. T. Ayniyat Şubeıi Mil dürlüğilnden verilecektir. (776) (1822) 

Eyip Sun. Hukuk mahkeme.inden: 
937/78 
Kadköy mal müdilrdlüğünden maaı 

.!makta olan valdcai Emine Zafer ve kız 
kardeti Saime: Bunlardan valdeai mü -
•in ve ihtiyare ve kız kaı4deti de akıl 

hastahğiyle malQl bulunmaıı hasebile 
!::r ikisine vasi tayin edilmesi için Hu
riye tarafından verilen istida üzerine 
yapılan tahkikat ve tetkikat neticesinde 
vaıiye muhtaç olduğuna dair olan ra -. . 

vesayete ehil olduğuna dair olan ilmtl
habere nazaran Saime ve annesi Zafere 
ablası: Eyüp Bülbül deresinde bağ ıo -
kak 6 numarada mukim Huriyenin va
si tayinine ve bunlan!an annesi Zaferin 
öldüğü ibraz edilen vesikadan anlatıl -
masına binaen işbu vesayetin Saimeye 
hasnna ve uıulen ilinat icrasına kabili 
itiraz ve itizar olmak üzere 20-3-937 
tarihinde verilen karar usulü rlairesin -
de ilin olunur. (V. N. 21689) 

Sahibi: ASDıf. UB Nqrlyat DtrektorQ: Refik 


